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ДО ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА 73 – ти  ВИПУСК  НА  
ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

Имам честта от името на Команд-
ването и Щаба на Военноморските 
сили и от свое име най-сърдечно да ви 
поздравя по случай 50-годишнината 
от завършването на Морското учили-
ще от вашия випуск

В морската Алма матер вие полу-
чихте знания и придобихте качества, 
които по-късно реализирахте през по-
нататъшния си житейски път във во-
енния и граждански флот, както и в 
най-различни сфери на обществото, 
доказвайки “живучестта” на морските 

професии и тяхното значение за националната сигурност в морските 
пространства на България. Пословичният професионализъм и отлич-
ната подготовка, моряшката доблест и закалка открояват 73-ти ви-
пуск в морската летопис на страната.

И вашият, като всички останали випуски, има своите офицери, 
заемали отговорни командни длъжности, своите изтъкнати морски 
специалисти, своите научни работници и преподаватели, обществе-
ници и стопански дейци. Той обаче има нещо много по-ценно - от-
говорността, професионализма, достойнството на няколко десетки 
зрели мъже, уважавани граждани на Република България, съхранили 
традициите на училището в един плодотворен житейски път.

Честит юбилей, уважаеми господа! Желая ви здраве и висок мо-
ряшки дух!

ВИЦЕАДМИРАЛ
МИНКО КАВАЛДЖИЕВ 

 КОМАНДВАЩ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
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Уважаеми господа флотски ветерани,
За мен е чест от името на ръководството на 

ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”   да ви поздравя по слу-
чай 50-годишнината от завършването на вашия 
славен 73-ти випуск!  С уважение  се прекла-
ням пред юбилея ви  и неугасващото пламъче 
на вашата любов  и преданост към  флотската  
Алма матер, които  ви връщат тук отново след 
половин век, отдаден на морето и соления мо-
ряшки залък. 

Наричам ви славен випуск, защото той е дал 
на Военноморските сили вицеадмирал Илия 
Попов, много старши офицери и не по-малко 

достойни “морски вълци”, които са развявали българския трибагре-
ник по световните морета и океани. От 73-ти випуск са и о.р. капитан 
І ранг доцент доктор Кирил Медникаров,   о.р. капитан І ранг Васил 
Василев, о.р. капитан І ранг Георги Георгиев, о.р. капитан І ранг Иван 
Липов, о.р. капитан І ранг Дойчо Желев, Димитър Симеонов и Атанас 
Чорбаджиев – хора, отдали най-плодотворните години от живота си 
на военноморското училище. 

От името на ръководството  на  ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” благодаря 
на всички вас, че се завръщате тук след дългия път на успехи, труд-
ности и предизвикателства, за да засвидетелствате уважението си 
към нашето училище- светиня и фарватера му, който сте следвали 
през целия си живот.  

От сърце ви желая още много години на  удовлетворение и    дела, 
пропити с неповторимия ентусиазъм на 73-ти випуск на  ВВМУ 
”Н.Й.Вапцаров”. За съвременните млади хора вие сте пример за едно 
достойно поколение, от чиито ценности, опит и преданост могат да 
се учат и гребат с пълни шепи.  

Скъпи ветерани,
Бъдете живи и здрави и нека още дълги години се завръщате тук 

като в храм – свели глава за поклон и с обич в сърцата!
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Капитан І ранг Димитър Ангелов 



  5

Асоциация на  възпитаниците на Морско училище

9026 Варна, ул. “Васил Друмев” 73, тел. 303 190
http://www.naval-acad.bg/avmu/

AVMU_Varna@yahoo.com

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми възпитаници на 73-ти випуск на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

Имам удоволствието да ви приветствам по 
случай 50 годишнината от завършването на 
73-ти випуск на нашето Морско училище.

Макар и малоброен, випуск 73-ти е дал 
много за развитието на българското корабо-
плаване, ВМФ, българската морска индус-
трия, стопанството и най-вече нашата Алма 
матер- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Много от вас участваха в учредяването 
на Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище. Вицеадмирал Илия Попов, Иван 

Липов, Георги Стоянов, Димитър Петлешев, Кирил Медникаров,  Ге-
орги Трайков са активни членове на Асоциацията.

Приветстваме издаването на Алманаха на 73-ти випуск „50 годи-
ни в служба на родината”. Това е още един принос за историята на 
любимото ни училище.

Скъпи ветерани,
Нека вашият оптимизъм, любовта и уважението ви към институ-

цията Морско училище, която ви е дала попътния лист за живота, да 
крепнат.

Приемете нашите пожелания за здраве и всестранни успехи.

Председател на УС на АВМУ
Капитан далечно плаване

Петър Тухчиев
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Драги юбиляри,
Изминаха 50 години от завършването ви 

на Морско училище. Периодът е дълъг и за-
това спомените ми от обучението ви в учи-
лището са доста избледнели, но в живота 
на човека има моменти, които никога не се 
забравят. Искам да се спра на тези моменти, 
които са непосредствено свързани с времето, 
когато бяхме курсанти. В този период /1954-
1958 год./ училището влезе в нова сграда, 
създадоха се условия за изграждане на  съ-
временна учебно- материална база /кабинети, 
лаборатории, работилници, спортни площад-
ки/. Промени се характерът на обучението и 
то стана по-близко до практиката. В същото 

време се реши окончателно статутът на училището като първото ви-
сше  военно-инженерно училище в страната. Всичко това се извърши 
с активното ваше участие. 

Годините минаваха. Вашето обучение беше към своя край. Вие 
ставахте все по-знаещи и можещи. Най- сетне дойде времето за ва-
шето производство. Но какво разочарование! От МНО наредиха да ви 
възпроизведат младши лейтенанти. Изживяхте много тревожни дни. 
Но все пак всичко приключи добре. Грешката беше коригирана и бя-
хте произведени лейтенанти.

Оттук- нататък животът ви протече в редиците на флота, във все-
отдайна служба на родината. Станахте командири, механици, щабни 
работници,  стопански ръководители, висши  командири и научни ра-
ботници. Никъде не посрамихте името на Морско училище, имената 
на вашите командири и преподаватели.

След 50 години достоен труд дойде време за заслужена почив-
ка. Похвално е, че юбилеят ще се ознаменува с алманах на випуска. 
Всъщност, това е история на випуска и завет за бъдещите поколения 
моряци.

Пожелавам ви здраве, щастие и дълголетие.

Кап. I ранг о.р. Кожухаров
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Уважаеми колеги от випуск 73- ти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 
уважаеми нахимовци ,

С огромно удоволствие ви поздравя-
вам с 50 годишния юбилей. Обръщам се 
към всички нахимовци с чувство на ува-
жение и благодарност. Знам, че по – голя-
мата част от випуска ви са възпитаници 
на Народно Нахимовско Училище

Запазил съм хубави спомени за всич-
ки ви. Гордея се, че бях съпричастен и 
отговорен за вашата съдба и развитие. 
Годините в Нахимовско училище бяха 
благодарни и запомнящи се.

Кап. 2 ранг. о.р. Неделчо Христов Сяров
заместник- началник на Народно Нахимовско училище

по строевата и учебната част.



8  

РОДЕНИ ПАТРИОТИ, ДОСТОЙНИ ЛИЧНОСТИ

С искрена радост и дълбоко уважение 
към малкия, но талантлив и сплотен колек-
тив на 73-ти випуск, посрещам издаване-
то на този, така красиво оформен и увле-
кателно написан, АЛМАНАХ. Той ще ни 
остане като скъп спомен от най-хубавите 
години, както за вас, така и за нас- вашите 
командири и възпитатели. Стойността на 
алманаха се оценява високо преди всичко 
поради това, че внася скромния си при-
нос в богатата история на нашето ВВМУ, 
която е пуснала дълбоко своите корени в 
далечната 1881г.

Съкровена мечта за такова свое из-
дание имаха и редица други випуски, 

но малцина успяха да я осъществят. Това сториха само тези, които 
създадоха сплотени колективи като курсанти и запазиха единството, 
уважението и обичта си един към друг досега- десетки години след 
завършването на училището.

Безкрайно съм щастлив, че имам възможността да изразя своята 
лична благодарност и признателност към целия авторски колектив.

Приятно ми е да подчертая, че този неповторим випуск повече от 
половин век запази в себе си почитта и признателността към своите 
преподаватели и командири. Той ще остане в историята на ВВМУ не 
само със своя АЛМАНАХ. От този випуск израснаха опитни препо-
даватели, които обучаваха и продължават да подготвят нови кадри 
за морските професии. Те издадоха научни трудове, специализирана 
научна литература, дадоха своя принос в изграждането на съвремен-
ната материална база. 

Випускът може да се гордее, че даде висококвалифицирани ко-
мандири за щабовете и поделенията на ВМС, за ГЩ и за Министер-
ството на отбраната. От него израснаха забележителни капитани за 
БМФ, които в продължение на много години развяваха българския 
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трибагреник далеч от родината.
Ние, вашите командири, искрено се радваме, че надминахте сво-

ите възпитатели, завоювахте високи войнски звания и длъжности, а 
вицеадмирал Попов беше издигнат за зам.началник на ГЩ на БА.

Част от випуска успешно изпълняваше и още изпълнява отговор-
ни задачи в държавните и стопански институции, както в страната, 
така и в някои международни организации.

Такива са мъжете от 73-ти випуск! Винаги добронамерени, дис-
циплинирани, ученолюбиви и изпълнителни. Родени патриоти, силно 
обичащи морето, Морското училище, ВМС и родината. Те с нищо не 
се изкушиха от превратностите на времето! За мене и за другите ко-
мандири от ротата беше истинско щастие, че имахме удоволствието и 
късмета да работим с такива достойни личности!

Кап. І ранг Иван Манов
командир на 73-ти випуск
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Мили момчета, скъпи приятели,
50 години – половин вековен юбилей!

Кога излетяха като птици тези години, изпълнени с толкова енер-
гия, ентусиазъм и жажда за творчество 
и живот.

Още си спомням оня вълнуващ ден, 
когато вие – нашите любими           мом-
чета, строени на плаца пред ВНВМУ 
”Никола Вапцаров” получихте първите 
си офицерски звания и заповеди за ра-
бота.

Светът беше пред вас!
А вие, натрупали много знания в 

Алма матер, нямахте търпение да ги 
приложите на практика, да покорите и 
преобразите света.

И ето – 50 години се трудите неу-
морно. Някои от вас пребродиха света, 
плавайки по морета и океани, други 

проектираха кораби и съоръжения; трети преподаваха знания и мъд-
рост на младото поколение; четвърти се отдадоха на научна дейност; 
пети станаха политици и така – всеки реализира своята мечта, своя 
„...див копнеж по Филипините, по едрите звезди над Фамагуста”.   

През всичките години на творчество вие не изменихте на курсант-
ската си дружба, продължихте да доказвате, че сте единни, сплотени, 
задружни и допринесохте още повече за издигане на випуска и за 
стабилността на ВМФ и гражданското корабоплаване. 

В това време до вас бяхме ние – вашите съпруги. И заедно с вас, 
ръка за ръка споделяхме и радости и тревоги, създадохме, отгледахме 
и възпитахме заедно децата си – нашето продължение и гордост.

Много от синовете наследиха професията на бащите си и с още 
по-голям хъс и чувство за отговорност продължиха тяхното дело. Това 
не може да не ни радва и да не събужда чувство на удовлетворение!

50 години! Колко неща се промениха през това време! Някои от 



  11

випуска вече не са сред нас и не доживяха този юбилей. Но това, ко-
ето ни оставиха след себе си, не може никой да им отнеме, защото: 
„Животът се измерва не с години, а с дирята, оставена след нас”, а 
тяхната диря е светла и се надявам, че и от отвъдното, те са с вас в 
този момент, подкрепят ви и ви обичат.    

Затова: „За старата любов – докрай, 
за миналите дни 
ти чаша нежност ми подай –  
за миналите дни! 
Налей, и чашите не брой, 
догоре ги пълни! 
Да пием с тебе, друже мой, 
За миналите – И НАСТОЯЩИ – дни!” 

Честит юбилей!

 С уважение и обич:

Септември 2008 година Бонка Желева
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РАВНИ –И –И-С !

Годината е 1957. Всички  курсанти са 
строени на плаца на училището. Звучат 
командите „мирно”, „равнис”. Плахи пър-
вокурсници изпълняват бодро. Равняват 
по „гърдите на третия”. Гледат надясно и 
се равняват по десния фланг, по ротата на 
старшината на ротата. Равняват се и меч-
таят да стигнат до десния фланг, да бъдат 
като мичманите випускници.

И аз съм един от мечтателите. Искам 
да бъда с повече курсовки и нашивки и да 
правя хватки с автомат вместо с карабина. 
Да стрелям с пистолет и боравя със сабя. 

Да бъда отличен лекоатлет като Бати Вики, Горан, Петела и Исидора 
, да бъда баскетболист от Флотския отбор като Аена и Пешо. Да бъда 
оригинален като Симича. Да бъда скромен и умен като Фотко, Пирин 
и Нейчо. Да бъда почтен и добронамерен към по младшите като Мед-
ния и Липата. . . . А как свиреше Левски, колко частушки и морски 
песни знаеше да запее Васо Дългия! Дори и оная, в която се пее: „…
Капитан лейтенант, капитан лейтенант по морскому умеете драться”, 
не знам защо, свързана с Вашия випуск и с истински възторг пята от 
всички морски офицери от нашето поколение. . . .

Годината е 2008. Равнявам се  по старшите на десния фланг. Гър-
дите ми се изпълват с гордост от това и ми идва да изляза пред строя 
и да изкомандвам моя випуск с пълен глас: 

- Мирно! Равни-и-и-с! Мирно ! Равнение по 73-ти випуск!

Кап. І  ранг о.р.
Божидар Недялков



АЛМАНАХ
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Kaп.І ранг о. р. Васил Стоянов Василев
Роден в гр. Тетевен на 23.07. 1936 година

      
Данни за образованието:

- завършил реална гимназия в гр.Тетевен
-  курсант – 1954 година
- инженер-корабоводител (завършил като първенец на випуска) – 

1958 година
-  курс квалификация Баку – 1961-62 година
-  курс квалифилация Измаил – 1970 – 71 година

Данни за трудовия стаж:
- командир на ТКА – 3 години
- преподавател в Морско училище – 7 години
- офицер РО в Х  БрЛС – 2 години
- флагмански щурман на Х БрЛС – 3 години
- преподавател в Морско училище –  5 години
- плановик в Учебен отдел  и преподавател – 2 години
- зам. началник Учебен отдел  и преподавател - 11 години 
- уволнен от офицерска служба на 1.03. 1993 година
- цивилен преподавател в катедра “Корабоводене” - 6  години
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За живота след Морско училище:
След завършването на ВВМУ бях назначен за командир на торпе-

ден катер проект „123-К” с бордови номер 406 в ІХ ОДТКА във ВМБ 
гр. Варна. За механик на същия катер беше назначен Дойчо Желев. 
В този дивизион служих до август 1961 година, когато бях включен 
в група за преквалификация по обслужване и използване на ракетно 
оръжие във връзка със закупуване на нови ракетни катери от СССР. 
Обучението се провеждаше в Каспийското военноморско училище гр. 
Баку. Подготовката продължи до септември 1962г. През тази година 
изучавах устройството и електрооборудването на специална техника. 
След завършването ни, групата остана временно на разположение в 
щаба на ВМФ гр. Варна до получаването на новата материална част. 
Но поради липса на средства, командващият ВМФ адмирал И. До-
брев обяви, че нови ракетни катери и нова материална част няма да 
се получават. Във връзка с това групата се разформирова и попълни 
вакантните места във флота.

Предвид сериозната специална подготовка, която получих по тео-
рия на жироскопа, жироазимутите, жировертикалите и стабилизира-
ните платформи, бях назначен за преподавател по жирокомпаси в ка-
тедра „Корабоводене” на ВВМУ гр. Варна на мястото на кап. ІІІ ранг 
Тончо Василковски, който премина в запаса. От март 1963 г. до август 
1970 г. бях старши преподавател в тази катедра. Тогава и стана ясно, 
че все пак предстои закупуването на новите ракетни катери от СССР. 
Това наложи същата година да се организира отново курс за препод-
готовка и преквалификация в СССР. Заминахме на обучение за осем 
месеца в гр. Измаил. След това получих нова длъжност- дивизионен 
специалист по ракетно оръжие. Като такъв служих до есента на 1972 
г. в Х ОДРКА, който е дислоциран в гр. Созопол.

Благодарение на опита си като преподавател в катедра „Корабо-
водене”, през есента на 1972 г. станах флагмански щурман на Х бри-
гада ракетни и торпедни катери в Созопол. Тази длъжност заемах до 
1975 год. От септември по мое желание отново се върнах в катедрата 
на ВВМУ като преподавател, но по дисциплината „Навигация”. Това 
продължи до 1980 г., когато бях назначен в учебния отдел на ВВМУ 
като плановик на класните отделения от командния профил. През 



  17

1982 г. изпълнявах длъжността заместник- началник Учебен отдел по 
планирането и учебната практика. На тази длъжност бях уволнен от 
действителна военна служба и приведен в запаса на 28.02.1993 г. без 
да бъда пенсиониран.

На 01.03.1993 г. бях назначен на щат в катедра „Корабоводене” 
като главен асистент по „Технически средства за корабоводене” и 
„Навигация”. След шест години и половина на 23.07.1999 г. на 63 го-
дишна възраст ме освободиха от заеманата длъжност и се пенсиони-
рах. След това продължих да водя занятия, изнасях лекции, предавах 
своя опит на студентите и курсантите в катедра „Корабоводене”, но 
вече като хоноруван преподавател.

На 09.01.1960 г. сключихме брак с моята съпруга Ева. Тя е родена 
на 24.06.1939 г. в гр. Варна. Кумове ни бяха Бонка и Дойчо Желеви. 
Дъщеря ни Мария се роди на 17.12.1960 г. Завърши висше образование 
във МЕИ гр. Москва. Омъжена е и живее в София. Работи като сис-
темен администратор във Върховния административен съд. Второто 
ни дете – Боряна се роди на 08.07.1966 г. Завърши висше образование 
във ВМЕИ гр. Варна специалност „Изчислителна  техника”. Работи 
в щаб на ВМС. Омъжена за кап ІІІ ранг Свилен Георгиев, офицер от 
ВМС и син на моя съвипускник Георги Георгиев. Това е единствената 
сватба между наследници на курсанти от випуска. Имаме четирима 
внуци от 7 до 22 годишни.
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Кап.1 ранг  ор  Виктор Дочев Колев 
Роден в с. Рашково Софийско на 24. 07.1935 година 

        
Данни за обучението:

- нахимовец - 1952 година
- курсант -  1954 година 
- инженер-корабоводител– 1958 година
- слушател курс ВМ академия – Ленинград – 1970-71 година

Данни за трудовия стаж: 
- пом. командир на ПРМ – 1 година
- командир БЧ 1 и 4 на ПРГ (БО)  - 3 години 
- пом. командир ПРГ (БО)  - 1 година
- командир ПРГ(БО)  - 5 години
- старпом на СКР „Дръзки” – 2 години
- младши- научен сътрудник в ВНИЦ ГЩ – 1 година
- старши- инструктор, завед. катедра и заместник-директор на 

Централна школа за подготовка на младежта към ЦК на ДКМС 
– 8 години

- старши- инспектор в отдела за международни  връзки към ГЩ ( 
ОМУ-ГЩ )  – 8 години 

- направленец по ВМФ в Орг. Моб. Управление на ГЩ  - 4 години
- пенсиониран на 1.07.1992 година
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За живота след Морско училище:
След Морско училище – дванадесет години корабна служба в Бал-

чик, Варна, Созопол и пак във Варна. За корабната служба по онова 
време не ми се разказва. След 1971 година направих основна грешка, 
че напуснах ВМФ и Варна и отидох в София.

Считам, че не съм постигнал някакви върхове. Важното е , че това 
което съм направил е било със собствени сили.

Съпругата ми, Румяна Стоянова Колева е родена през 1939 годи-
на. Дъщеря ми Емилия (1966 г.) е омъжена, с две деца- момчета. Си-
нът ни Михаил е роден през 1980 година.

Дъщеря ми беше известно време в Америка, сега си е в България. 
Внуците ми станаха американски граждани. Големият завърши гим-
назия в Америка и сега работи към БТК като компютърен специалист 
и се готви да следва. Владее английски, немски и испански езици. 
Малкият внук – любимият ( Виктор), продължава да учи в София.

Синът ми Михаил работи в голяма компютърна фирма. Полуже-
нен е (без брак) и от него чакам внуци, но вероятно няма да дочакам.

След пенсионирането си през 1992 година съм работил без пре-
късване. Три години бях шофьор на такси, а останалото време като 
охрана и в момента продължавам. Само да е живот и здраве!

Бате Вики
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Кап.1 ранг  ор Георги Стоянов Георгиев 
Роден в с. Крушуна Ловешко на 27.02. 1936 година

     
Данни за образованието:

- нахимовец  - 1952 година
- курсант - 1954 година
- инженер- корабоводител – 1958 година 
- слушател курс командири ПЛК  ВМА Ленинград – 1964-65 го-

дина
- слушател курс операт. тактически  ВМА Ленинград -1978 годи-

на
Данни за трудовия стаж:

- помощник- командир ПРМ – 1година
- командир ПРМ  -  3 години
- командир БЧ 3 СКР „Дръзки”  - 5 години
- старпом  на СКР „Дръзки” -  3 години
- командир на СКР „Дръзки” – 3 години
- ст. пом. началник в отдел БП в щаба на ВМФ – 1 година
- преподавател в катедра „Тактика” на ВВМУ – 4 години
- зам. началник учебен отдел на ВВМУ – 1 година
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- ст. пом. началник по ВВУЗ в ОК  щаб ВМФ – 8 години
- зам. началник на ОК щаб ВМФ – 1 година
- началник отдел „Кадри” щаб ВМФ – 3 години
- уволнен от военна служба на 01.03.1993 година
- цивилен преподавател в катедра „Тактика” – 9 години

Роден съм на 27.02.1936 г. в китното село Крушуна, Ловешко, раз-
положено в подножието на Стара планина. В последните години име-
то му все по– често се споменава във връзка с прекрасни природни 
дадености – пещери, водопади и водни каскади, разположени в неве-
роятно красива местност, непосредствено на юг от селото. Наличието 
на подходяща по състав минерална вода и започналото строителство 
го очертават и като бъдещ балнеоложки център на региона.

Родителите ми извървяха своя жизнен път в селото – майка ми 
като земеделски работник, а баща ми – шивач и местен обществен 
деец. Имах брат Тихомир, който почина малко преди да навърши 60 
години.

През м.февруари 1952 г. постъпих в новооткритото Нахимовско 
училище гр.Варна, което завърших успешно през 1954 г. и бях зачис-
лен в I-ви курс на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” 
специалност „Корабоводене”.

Първата ми офицерска длъжност след завършването на училище-
то през 1958 г. бе помощник- командир на преследвач малък ( ПРМ 
„ТМ-200” ) в 4 ОДПРМ на ХІ дивизия ПЛО в гр. Балчик. Още преди да 
приема длъжността, командирът ми се разболя сериозно и аз трябва-
ше да изпълнявам и неговите задължения. Мисля, че заедно с младия 
механик – съвипускник Стефан Буйнов, успяхме да се справим ус-
пешно с ремонта, ходовите изпитания и курсовите задачи. След това 
три години командир на преследвача и от есента на 1962г. след на-
стоятелно изявено желание – командир на минно – торпедна част (БЧ 
– III) на СКР „Дръзки”. Сбогом Балчик! Какви хубави лейтенантски 
години с почти  половината випуск в дивизиона, с прекрасни колеги 
и прощаващи младежките ни грешки командири! Живях на квартира 
с л-т инж. Димитър Йончев Симеонов, ерудиран офицер, понякога с 
„чудатости” в характера, но ентусиазиран, също като мен, да подготвя 
достойни защитници на родината.
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Септември 1968г. – старши помощник- командир, а след три го-
дини на тази „кучешка” длъжност, най – после на върха – командир 
на СКР „Дръзки”. Дванадесет мъжки трудни години, десетки хиляди 
проплавани мили, стотици безсънни нощи, бойни стрелби, изстреля-
но и взривило се в скалите на Камен бряг бойно торпедо, пет пъти 
минаване  през Проливите и излизане на просторите  на Средиземно 
море, Александрия, Латакия, котвена стоянка Китира, следене на ави-
оносците „Рузвелт” и „Гуам”, плаване до Севастопол по няколко пъти 
годишно. Много не издържаха и слязоха от корабите по различни су-
бективни причини. Аз издържах, защото имах сигурен тил – жена ми 
понасяше стоически отсъствията ми и нито веднъж не възропта. И 
двете ми деца се родиха, когато служех на „Дръзки”. Но изглежда, че 
и моята закалка стоически да понасям трудностите и лишенията се 
оказа на висота. За почти 35 години офицерска служба, най – голяма 
гордост изпитвам от службата си на „Дръзки”. Е, има и неща , с които 
не се гордея, но и грешките са част от живота. А с какви прекрасни 
хора съм служил на кораба – Димитър Петлешев, Димитър Павлов, 
Кръстьо Панчев, Васил Илиев, Иван Брадов, Николай Лазаров, Русин 
Петров, Димитър Димитранов, Миньо Денев, Гуленов, Торийски, Ве-
селин Иванов, Минчев, Филип Марковски, Испански, Грозев, Лука-
нов, Якимов, Янев, Замфиров, м-н Капитански и др.

През есента на 1974 г. корабната ми служба свърши и след успеш-
но издържан конкурс трябваше да бъда назначен като преподавател 
в катедра „Тактика на ВМФ и морски оръжия” на ВВМУ, но вместо 
това, по волята на началството се озовах в отдел „Бойна подготовка” 
на щаб ВМФ на длъжност старши помощник началник по противо-
лодъчна подготовка. Само който е служил без необходимата квали-
фикация и желание на някаква длъжност, ще ме разбере колко трудно 
ми беше на това място. Добре, че на следващата година нещата си 
дойдоха на местата и аз заех завоюваното преподавателско място. Но 
след три години сгреших – съгласих се да стана зам. н-к на Учебния 
отдел на Морско училище и скоро се разочаровах. Добре, че в отдел 
„Кадри” на щаб на ВМФ се разкри нова длъжност – старши помощ-
ник по ВВУЗ и от няколкото кандидати аз се оказах най– подходящ. И 
така от есента на 1980г.  – отдел „Кадри” на ВМФ та чак до уволнени-
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ето ми – февруари 1993г. Това бе върхът и краят на моята офицерска 
кариера.

Добър или лош началник на отдел съм бил ще кажат другите, 
но аз се гордея, че много уважавах офицерския състав на флота и 
вложих цялото си умение за неговия просперитет. Често бях в ко-
рабните поделения (които са основата на ВМФ), познавах поименно 
всички морски офицери, не допуснах, някой да бъде преназначен на 
нова длъжност (макар и неудовлетворен), без лично да съм беседвал 
с него.

След уволнението от действителана военна служба станах за вто-
ри път преподавател по Противолодъчно оръжие в катедра „Тактика 
на ВМФ и МО” на ВВМУ, като главен асистент. Пенсионирах се през 
септември 1997г. и след това работих като хонорован  преподавател 
на същата длъжност до 2005г.

Като офицер имах удоволствието и щастливата възможност да 
повиша квалификацията си на два пъти в Съветския съюз. Първият 
път през 1964 – 65г – 10 месечен курс за командири на кораби ПЛО в 
училището за подводно плаване „Ленински комсомол” в Ленинград, 
заедно с Илия Попов,  и вторият път – 6 месечен командно – щабен 
оперативно – тактически във ВМОЛА  „Гречко” – Ленинград. Да жи-
вееш, макар и кратко, в , може би, най – красивия град на света, да се 
насладиш на неговите исторически и културни ценности, да изпиташ 
възхита от архитектурните забележителности и музейни сбирки, да 
получаваш знания от високо ерудирани преподаватели – това звучи 
като приказка.

Винаги съм твърдял,че в живота на мъжа има  две главни събития: 
- изборът на професия и изборът на съпруга. Оценявам, че и в двете 
направления изборът ми е несъмнено сполучлив.

През м. февруари 1967г. сключих брак с една чаровна, весела, ос-
троумна и винаги засмяна студентка по медицина, бъдещата лекарка 
Искра Иванова Илиева. Човек на дълга и семейството. Свалям й шап-
ка за нейното себеотрицание и самораздаване. Пенсионира се като 
началник на санаториума на МВР в звание полковник м/с. Роди ми 
две прекрасни деца: - Свилен, вече на 40 години, завършил ВВМУ 
и сега преподавател по астронавигация в същото училище, в звание 
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кап. ІІІ ранг и Жени – завършила езикова гимназия и Испанска фило-
логия в Софийския университет.

Снаха ми – Боряна е дъщеря на съвипускника ми Васил Стоянов 
Василев. Завършила е ВМЕИ – Варна, специалност „ Приложно про-
грамно осигуряване” и работи в Щаб на ВМС.

Зет ми – Пламен е випусник на ВВМУ и служител на ДАНС.
Дъщеря ми ме дари с две внучки – Косара и Грета, а снаха ми- с 

два внука – Виктор и Ивайло.
Така премина моят живот до тук. Колкото и травиално да звучи, 

като пенсионер не скучая, даже не ми стига времето да свърша много 
неща, които бих искал. Помагам  на децата си в отглеждането на вну-
ците, а щом се освободя, отивам в селския си двор, за да се заредя с 
нова енергия.

Как стигнах до моите 72 години?
Моето село е партизанско. В борбата срещу фашизма даде 19 

жертви, в това число 5 партизани. В близост до селото станаха три 
сражения, на две от които свидетели бяхме и ние- децата. На сел-
ския площад се излагаха телата на убити партизани с избодени очи и 
обезобразени лица, а озверели полицаи заставяха селяните да играят 
хоро под звуците на селския духов оркестър. Баща ми беше войник в 
Македония, а след това пленник при немците. Никога няма да забравя 
как майка ми плачеше от мъка в стаята, а от мегдана се чуваше звука 
на музиката.

Още в края на 1944г. в селото бе основано ТКЗС – едно от първите 
седем в страната, за което през пролетта на 1945г. получиха от Черве-
ната армия, като награда, верижни трактори „Сталинец”. Невиждан 
ентусиазъм. Строеж на стопански сгради, електрификация, радиофи-
кация, стандартно кино, телефонизация и всичко това- за по– малко 
от 20 години.

През лятото на 1947 г. и 1948 г., край селото на лагер бе Плевен-
ската дивизия. Четири полка, хиляди войници и офицери, стотици 
коне и бойна техника – част от тях неотдавна участвали в Отечесвена-
та война. Редът, дисциплината, мащабността на военното подразде-
ление и онази сурова мъжественост, която излъчваха, ме запалиха по 
военната служба. Разказите на мой приятел за моряците и Морското 
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училище, окончателно определиха посоката. В IX клас бях член на 
Учкома в гимназията. Един ден директорът ме извика при себе си 
и след като получи информация, че ще кандидатствам след IX клас 
във ВВМУ, ми предложи да подам документи за новооткриващото 
се Нахимовско училище, за което в гимназията е отпусната бройка, 
и аз без да се колебая го сторих. По– нататък всичко е известно. Още 
във влака се запознах с бъдещите си приятели за цял живот – Виктор 
Колев, Пирин Попов, Валентин Пиналски, Христо Гергов и Ивайло 
Желязков. Някои от вече не са между живите. Лека им пръст.

Сгреших ли като избрах професията военен моряк, при това не 
случайно, а напълно съзнателно? Мисля, че не и съм благодарен на 
съдбата, че ме е подкрепяла, че ме срещна с жена ми и толкова много 
чудесни хора. Понякога не съм бил достатъчно толерантен и внимате-
лен с приятелите си. Добре, че те не  ми отговаряха със същото.

Благодаря ви, приятели, благодаря ви, колеги, ние работихме на 
благодатно поприще и докрай следвахме своя идеал – защитата на 
родината.
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Кап. лейт. о. р.  Георги Асенов Трайков 
Роден в гр. София на  9.06. 1935 година 

       
Данни за образованието:

- завършил Мъжка гимназия в гр. Дупница
- курсант – 1954 година
- инженер- корабоводител – 1958 година

Данни за трудовия стаж:
- моряк и старши кърмчия в БМФ – 2 години
- трети помощник- капитан в БМФ – 5 години
- втори помощник- капитан - 1 година
- старпом в БМФ -  8 години
- капитан далечно плаване в БМФ – 19 години
- капитан далечно плаване на други фирми – 2 години
- пенсиониран на от БМФ 24.06.1994 година.  
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За живота след Морско училище:
След завършването на ВВМУ бях уволнен в запаса и постъпих 

на работа в БМФ на 10.10.1958г. Служих в Аварийно- спасителния 
отдел на Параходството. В този отдел работиха тези, на които не бе 
разрешено да плават зад граница.

През март 1962 г. получих виза ВМО (всички морета и океани)
Първият ми задграничен рейс бе до Солун с параход „Шипка”. 

Последваха м/к ”Велико Търново”, „Васил Коларов”, п/х”Родопи”.  
През януари 1966г. бях изпратен за един рейс на моторен танкер „Ан-
тон Иванов”. Рейсът на този танкер продължи 11 години и 8 месеца 
– 8 години старпом и 3 години и 8 месеца- капитан. Като капитан съм 
служил само на танкерите. Бил съм титуляр и сменен капитан на поч-
ти всички български големи танкери.

В 1984 г. бях удостоен да плавам на кувейтски танкер („Casbah”) 
с български екипаж. На 13 март 1984 г. в Персийския залив танке-
рът бе атакуван от два ирански свръхзвукови изстребителя (Back fire). 
Седем залпа противотанкови ракети. От вторият залп, попадение в 
района на трети централен танк. Пробойна на палубата без взрив и 
пожар, тъй като танковете бяха под налягане с инертен газ. Денят 
беше неделя и  екипажът не бе на работа извън настройката. Имаше 
само материални щети. Хидравличната система и инерт газовата бяха 
повредени. Бях удостоен да направя втори шестмесечен рейс на ку-
вейтския танкер “Bahrah”. Последният ми български танкиер, на кой-
то бях капитан до април 1994 г. бе „Осъм”, когато, поради заболяване 
(депресия), бях пенсиониран.

Четири години след пенсионирането имах късмет да плавам еди-
надесет месеца като капитан на гръцки танкер.

На 30 август 1964 г. сключих брак с Виктория Петрова Гичева. Тя 
работеше като стоковед. Завърши икономическа гимназия и започна 
работа като счетоводителка в Параходството. Като такава се пенси-
онира.

Имам две дъщери- Десислава, родена през 1965 г. и  Александри-
на родена на 8 август 1974г. От Деси имам двама внуци – Георги и 
Борислав. И двамата следват мениджмънт на туризма. От Алексан-
дрина – внук Ростислав ученик първа година и дъшеря Велина на две 
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годинки. Дъщерите живеят в собствени апартаменти, дарения от тате. 
Купих и апартамент на тъщата, която го направи дарение на дъщеря 
си Виктория.

Аз живея като ползвател в апартамента на Александрина. Живея 
самотен като вълк-единак и си ближа раните, но все още съм жив и 
здрав, е много луд и прекалено приказлив вследствие от трите депре-
сии и шестте електрошока след опита ми за самоубийство. Изпих две 
бутилки водка. Благодарение на Ильо и Липата, че са се намесили, за 
да бъда приет в токсикологията на Военноморска болница и бях вър-
нат отново в живота. Сега съм прекалено активен и жаден за живот 
и веселба, дотолкова, че ставам досаден за околните. Общоприетите 
норми на мен не ми харесват и ги нарушавам. Искам свобода и любов. 
Свободата я имам, търся любовта. „За любовта бих  презрял смърта, 
за свободата – жертвам любовта” бе писал Петьофи. Аз искам и двете 
– свободата и любовта. За любовта са нужни двама. Търся  втория.

Който може да ме приеме като такъв, е добре дошъл, който не 
може – прав му път.

Македонеца
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Горан Желев Йорданов (Каваков)
Роден в с.Кошарица Поморийско на  04.09.1936 година 

    
Данни за образованието:

- нахимовец – 1952 година
- курсант – 1954 година   
- инженер- корабоводител – 1958 година

Данни за трудовия стаж:
помощник- командир на ЗМ в ОДЗМ ВМБ Бургас – 1 година- 

-  командир на БЧ 1 и 4 РТЩ в12ДТЩ ВМБ Бургас – 1 година
- офицер в РУ на МНО – 7 години
- капитан пилот в пилотска станция Бургас – 33 години
- починал на 16.04.2004 година

БИОГРАФИЧНА  СПРАВКА
от съпругата му Ангелина

 
ГОРАН ЖЕЛЕВ КАВАКОВ, старши капитан-пилот, известен и 

като Йорданов, и като Боров..., е роден в гр. Поморие, 04.09.1936 г., 
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а е записан на 05. 09.1936г., с. Кошарица, община Несебър,Бургаски 
окръг.

Учи в Поморийската гимназия, когато се явява на конкурсен из-
пит и е приет във Варна, в училище „Адмирал  Нахимов”, където 
завършва средно образование през 1954 г. и продължава във ВВМУ 
„Н.Вапцаров”. Завършва 1958г., лейтенант, инженер-корабоводител. 
Започва в база Созопол, командир. От 1960г. преминава към    РУМ-
НО. Като офицер под прикритие работи в „Инфлот“ - Варна и Бургас, 
„Булгарконтрола” Бургас. Уволнен по политически причини от поде-
ление, в което никога не е служил.

От 1967г. до 2000г., се закотвя в „Пилотска станция”-Бургас,                                                    
най-дългогодишният капитан-пилот, с непрекъснат и продължителен 
стаж – 33 /тридесет и три/ години.

Почива на 16.04.2004г. в гр. Бургас.
Има семейство, съпруга Ангелина-учителка, дъщеря Анжела-мор-

ски бизнес, син Благовест- к.д.п., капитан- пилот „Пилотска станция” 
- Бургас.
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Кап. І ранг  о. р.  Димитър Иванов Петлешев 
Роден в гр. Варна на  3.03. 1937 година

       
Данни за образованието:

- нахимовец  -  1952 година
- курсант  -  1954  година
- инженер-корабоводител  - 1958  година
- курс квалификация Баку – 1961-62 година
- слушател ВА „Г.С.Раковси” – 1967-70 година

Данни за трудовия стаж: 
- пом. командир ПРМ – 1 година
- командир БЧ 2 и 3 на ПРГ (БО)  - 2 години
-  офицер  2 ОБРАП  -  4 години
- ЗКПЧ на СКР „Дръзки”  - 5 години
- офицер в ПО на ВМБ Варна  - 5 години
- офицер  в ПО на щаб ВМФ  -  2 години
- ЗКПЧ на ВМ болница  -3 години
- Уволнен от офицерска служба - 1991 година
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За живота след Морско училище:
Тридесет и три години служба като офицер от ВМ флот са един 

твърде солиден период от живота на човека. Аз просто не се виждам 
като някакъв друг специалист. Макар и трудна служба, с отсъствие от 
семейството поради плавания, учения, стражи и редица други труд-
ности, ако можех да избирам, бих избрал пак пътя на офицера.

Струва ми се, че без преувеличение може да се каже, че тази 
служба ни изгради като съзнателни, отговорни, дисциплинирани, 
изпълнителни и родолюбиви хора. Службата изгради в нас редица 
положителни качества: морална и психическа устойчивост, смелост, 
комуникативност с матроси, с техните родители, старшини и офице-
ри, с политически организации, с една дума всестранно изградени 
личности. Мисля, че всеки един от нас, който е учил в СССР в ака-
демии и различни курсове, срещи и плавания със съветските другари 
са оставили у нас прекрасни впечатления за съветските хора, за съ-
ветските офицери, за съветската страна. Никога няма да изчезне от 
съзнанието ми посещенията в Севастопол, курса, който карах в Баку 
с моите съвипускници: Наско Вълков, Георги Лазаров, Дойчо Желев, 
за практиката, която проведохме във Владивосток, летенето с часове 
над необятната руска тайга, където не се вижда нито едно населено 
място. Самият Владивосток, разположен на Тихия океан, със свое-
то прекрасно крайбрежие на изток и обграден от Усорийската тайга 
на запад, е център на рибната флота и военноморския Тихоокеански 
флот. Нима ще забравим Москва, Новосибирск, Свердловск- сега 
Екатерининбург? Това са незаличими спомени, преживявания и въл-
нения. Като офицер посетих Турция, Гърция, Италия, бях на обменни 
начала на почивка в Йемен, Кувейт, разбира се посетих и останалите 
соц. страни с моята Волга: Румъния, Унгария, Чехия и ГДР. 

Преди заминаването ми в Баку на 13 август 1961г. се ожених за 
моята прекрасна съпруга Софка Петрова Петлешева и на 30 август 
заминах за СССР. От този ден до днес сме неразделни въпреки труд-
ностите и разделите по служба. Такава е съдбата на офицерските се-
мейства. 

Съпругата ми е медицинска сестра по професия, операционна 
сестра с богат опит. Тя е любяща майка, отлична домакиня, сериозен 



  33

и трудолюбив човек, когото обичам и уважавам. Ние имаме три деца: 
Ванко и близначките Катя и Петя. Те ни дариха с двама внуци и една 
внучка- Максим на 10 год, Денис и София съответно на 18 и 17 го-
дини. Внучката е пълна отличничка в Немска гимназия. Внуците ми 
също са прекрасни и много ги обичам.

След пенсионирането си започнах да работя като таксиметров 
шофьор. След това станах охранител, а през последните години- ка-
питан на кораби за разходка на туристи. Преди гледах две лозя, но 
напоследък само едно- това в двора на къщата ми. Както ви е извест-
но, сега живея със съпругата си на вилата на сп. Студентска. Всички 
вие, мои най-близки другари, които чувствам като братя, сте винаги 
„Добре дошли” у дома.

Уважавам, ценя и обичам всички вас. Нямам и няма да имам по- 
близки и по- верни приятели и другари. Да сте ми живи и здрави!
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Кап. лейт. о.р. Димитър Йончев Симеонов 
Роден в с.Бреница Белослатинско на  3.02. 1936 година 

        
Данни за образованието:

- завършил реална гимназия в гр. Карлово
- курсант – 1954 година
- инженер-корабоводител – 1958  година

Данни за трудовия стаж: 
- пом. командир на ПРМ - 1 година
- командир на ПРМ  - 4  години
- уволнен от ВМФ на 12.04.1963 година       
- трети, втори и старши помощник капитан  в Параходство БМФ 

– 2 години
- преподавател по навигация в ТКК – 16 години
- началник на Планетариума на ВВМУ – 6 години
- преподавател и завеждащ катедра в БМКЦ  - 10 години
- пенсиониран на 01.01.1998 година
- починал на 26.04.2008 година
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Той бе един от нас.
През 2005 год. заболя от коварна болест. Хирургическата наме-

са, като че ли беше сполучлива и той почти възстанови предишно-
то си състояние. Но за съжаление, болестта се оказа по-силна и на 
26.04.2008 год. инж.Симеонов почина. На 11.06.2008 год. прахът му 
бе разпръснат в Черно море от военен катер.

През месец септември 2007 г. издаде книга с претенциозното за-
главие „Пешата птица”. Дали под влияние на неизлечимата болест 
или поради чепатия си характер и маниакалното желание да докаже, 
че е единствен, че е по-различен от съвипускниците си, в книгата са 
изложени твърдения, меко казано озадачаващи. Реакцията на випуска 
бе всеобща, единодушна и непримиримо отрицателна. Ние оценяваме 
литературните достойнства на книгата високо, но в никакъв случай 
не можем да приемем твърдения като:…” България ми е чужда. Аз 
винаги съм се чувствал като емигрант- потиснат, тъгуващ…” или…
”моите сънародници и приятели, подтиквани от гения на завистта и 
злото, непрекъснато ми подлагаха крак и ме спъваха” и т.н. и т.н.

Не сме съгласни с тезите развити в книгата. Преди всичко с не-
гативизма, с отрицателното отношение към България, българския 
народ, БНА и съвипускниците му. За нас е необяснимо това отноше-
ние. Ние го обичахме въпреки чудатостите му, склонността му към 
оригиналност и индивидуализъм. Не отричаме неговия интелект и 
способности. Но за нас е непонятно това отвращение и омраза, които 
лъхат от книгата. Може би се дължи на това, че бе написана в най-ло-
шите за него години, когато вече имаше диагнозата за неизличимата 
болест. Изхождайки от това, ние му спестихме отрицателните емо-
ции от дискусия върху съдържанието на „Пешатата птица”, в която 
въпреки високите си художествени качества, има много неща, които 
не съответстват на действителността и много факти се оценяват неа-
декватно от позициите на друго време.

Въпреки последните му публикации и писмото му изпратено до 
випуска, в които си позволяваше да ни оплюва и официално оповес-
тява, че се отказва от випуска, ние не можем да приемем, че в нашия 
випуск не е имало Димитър Йончев Симеонов- Цука.

Той бе един от нас.
Лека ти вода приятелю!
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Вицеадмирал о.р Илия Иванов Попов 
Роден в гр. Ловеч на 27.11.1936 година 

      
Данни за образованието:

- завършил реална гимназия в гр. Ловеч
- курсант  - 1954 година
- инженер-корабоводител – 1958 година
- слушател курс за командири на ПЛК ВА Ленинград – 1964-65   

година
- слушател ВМА Ленинград -   1967-70 година
-   слушател курс по АУВ  във ВА „Г.С.Раковски”-   1972-73      го-

дина
Данни за трудовия стаж:

- пом. командир ПРМ  - 1 година
-командир БЧ 2 и 3 на ПРГ (БО)  - 3 години
- пом. командир ПРГ (БО)  ВМБ Бургас –2 години
- командир ПЛК в ОДПЛК Бургас  -  2 години
- началник щаб ОДПЛК Бургас – 2 години
- ст. пом. н-к по ОТ п-ка в Оп.отдел щаб ВМФ - 8 година
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- началник отделение ОБП в щаб ВМФ – 1 година
- зам. началник ОпОт щаб ВМФ – 1 година
- началник ОпОт щаб ВМФ  - 2 години
- зам. началник щаб ВМФ –1 година
- началник щаб ВМФ – 4 години    
- зам. началник на ГЩ на БА по ВМС – 2 години
- уволнен от офицерска служба на 31.12.1996 година

За животът след Морското училище:
Един наш съвипускник, в издадената от него книга, след като из-

режда дисциплините, по които сме държали държавни изпити, задава 
риторично въпроса: ”Иди че разбери за какво са ни подготвяли” (във 
военноморското училище)!

Отговорът е елементарен: „За офицери от Военноморските сили 
на Република България, но и имащи знания да работят в Българския 
морски флот”

Така и тръгнах, с желание и младежки ентусиазъм в общия строй 
на командния състав на нашия флот. Командир на бойна част, помощ-
ник командир и командир на кораб, щаба на ВМС и Генералния щаб 
на Българската армия – от 1958 до далечната 1997 година. През тези 
години и до сега, добрите отношения между нас, от випуск 73- ти, 
бяха по-близки от другарски, дори бих казал – като между кръвни 
родственници. Това  ни радва и с него можем да се гордеем.

Със съпругата ми- Румяна вече крачим заедно повече от 40 години. 
Синът ми- Иван завърши Висшето военноморско училище, а дъщеря 
ми- Гергана Драгнева – Техническия университет Варна, специалист 
инженер по електронно-изчислителна техника и второ педагогическо 
образование по основната специалност

Имам внук Илиян и две внучки – Дарина и Ралица. Те са най- го-
лямата ми любов в живота.

Това, като че ли е основното. Останалото са подробности, които 
съм  споделял с всеки свой съвипускник.  
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Кап. ІІ ранг  о. р.  Недялко Денчев Балев
Роден в гр.Созопол на 13.05.1936 година

         
Данни за образованието:

- нахимовец  - 1952 година
- курсант - 1954 година
- инженер-корабоводител – 1958 година

Данни за трудовия стаж:
- помощник- командир на десантен кораб – 1 година
- командир на ДК  - 11 години
- офицер в щаба на ВМБ Бургас  - 1 година
- зан. н-к по планирането и преподавател в ССУМОР – 7 години
- уволнен от ВМФ през 1978 година
- цивилен преподавател в ССУМОР – 10 години
- година на пенсиониране – 1988г.

А аз започвам от начало:
Казвам се Недялко Денчев Балев. Роден съм на 13 май, лето 1936 

в град Созопол, Бургаска околия, Сливенска епархия – (така пише в 
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Свидетелството за свето кръщение, подписано и подпечатано от отец 
Ради). Произхождам  от семейство на профисионален риболовец. 
Баща ми е завършил рибарското училище в град Созопол, в сградата 
на което по-късно се настанява тогавашното Морско училище.

През 1952 година постъпих в бившето Нахимовско училище в 
град Варна и го завърших с “обещаващ” успех

През 1954 година с част от моите съученици от Нахимовското 
училище постъпих в НВМУ “Н. Й. Вапцаров” – команден профил  и 
го завърших през 1958 година с “впечатляващ” успех.

След дипломирането ми, бях назначен във ВМБ – Бургас в под. 
20396 – дивизион десантни кораби и минни заградители на длъж-
ност помощник- командир на кораб. След три години, след изпит, 
бях назначен за самостоятелен командир на кораб. През 1968 година 
командването ме удостои с доверието да приема първия построен в 
България нов десантен кораб, проект 106-к. Прекарах шест месеца 
в ККЗ  “Иван Димитров” в град Русе, където следях достройката на 
кораба от спускането му на вода до ходовите изпитания. В края на 
1968 година докарах кораба в БМБ- Бургас, където бяхме посрещнати 
тържествено от цялото командване на ВМФ и много граждани.

Така изкарах дванадесет години като корабен офицер.
През 1972 година Техникума по морски и океански риболов в 

Бургас, с решение на Правителсвото, се военнизира с цел развитие и 
стабилизиране на кадрите за нарастващия океански риболовен флот. 
По мое желание и със съдействието на ДСО “Рибно стопанство” бях 
назначен за ротен командир на първата военнизирана рота (първи 
курс). Три месеца след това поех ръководсвото  на новосъздадения 
“Цикъл за  военноморска и общовойскова  подготовка” като заедно с 
това преподавах предмета “Мореходна астрономия”  в специалността 
„Корабоводене”.

През 1978 година навърших пълни двадесет години военна служ-
ба и пак по свoе желание се пенсионирах и преминах в запаса. Ос-
танах в ССУМОР “Ген. Вл. Заимов” като цивилен преподавател по 
мореходна астрономия, морско право и морска практика. Напуснах 
училището през 1988 година след девоеннизирането му. 

След пенсионирането ми съм работил на много места без пре-
късване по много различни “специалности” като: капитан на консер-
виран кораб във ВМБаза Атия, експерт по черните метали в частна 
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фирма за събиране на скраб, оператор ВиК в пречиствателна станция 
за отпадни води, охранител на различни обекти т.е. “бодигард”.

През време на службата ми като офицер от ВМФ не съм повиша-
вал квалификацията си в академии, ВАК-ове, курсове и други фор-
ми на “усъвършенстване”. Явно в досието ми от онова време някой 
е вписал : “не подлежи на развитие”. Едва през 1985 година, като 
преподавател в ССУМОР, бях изпратен в Калининград СССР (бивша 
източна Прусия) да се квалифицирам в забележете: “Висш институт 
за повишаване на квалификацията на ръководни кадри от рибното 
стопанство”. Там имах възможност да посещавам лекциите на изтък-
нати преподаватели по морски дисциплини във Висшето и средното 
им мореходни училища от океанския флот на СССР. Това много ми 
помогна в моята работа като преподавател в ССУМОР.

На 4 март 1962 година и за мен дойде „сляпата неделя”. Ожених 
се за г-жа Мара Пенева, родена през 1943 година, и не сбърках. И до 
ден днешен тя стоически ме търпи и прощава волните и неволни мои 
прегрешения, за което съм й благодарен.

Имаме една дъщеря, родена през 1965 година и се казва Юлия. 
Гордеем се с нея, защото се проявява като трудолюбив и упорит човек. 
Завърши с отличен успех Бургаския химико-технологичен институт 
със звание инженер и в момента работи по направление екология към 
НХК – Бургас. Омъжена е за лекар. Имат една дъщеря.    

Внучката ни се казва Калина и е родена през 1978 година. Студент-
ка е във Великотърновския университет, специалност”Философия и 
чужди езици” (английски и немски) за преводачи.

На въпроса какви достижения имам в личния си живот, определе-
но отговарям, че не съм постигнал забележителни успехи и житейски 
пикове. Мисля, че за това не съм виновен само аз, а и тези, които са 
ме ръководили или са имали възможност и задача да се намесват в 
живота ми. Времето на евентуалния връх, който ще покоря предстои. 
Ще опитам!

В момента работя като охранител на капиталите на съвременните 
богаташи в една банка. Много съм близко до големия капитал!

Балето 
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Kaп. І рaнг о.р. Петър Илиев Петров
роден в гр. Каблешково Поморийско на 28. 09. 1936 година

     
Данни за образованието:

- нахимовец - 1952 година
- курсант 1954 - година
- инженер- корабоводител - 1958 година
- слушател във ВМАкадемия – Ленинград 1970-73 година

Данни за трудовия стаж:
- помощник- командир на десантен кораб –1 година. 
- командир на десантен кораб – 7 години
- офицер в щаба на ВМБаза Бургас – 4 години
- старши оператор, началник отделение и зам. началник щаб на 

ВМБаза Бургас – 13 години 
- председател на Организацията са съдействие на отбраната Бур-

гас – 5 години.
- уволнен от офицерска служба на 30.09.1991 година

За живота след Морско училище:
След завършване на училището живях с родителите си в старата ни 

къща. През 1959 г. се ожених за курсантската си приятелка Добринка  
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и до сега сме заедно. Това е късмет и съдба.
В началото на семейния ни живот имахме проблем с децата, тъй 

като през 1960 г ни се роди момиченце, през 1962г две момиченца 
близначки, но горките нямаха късмет. Затова голяма бе радостта ни, 
когато ни се роди дългоочакваният  син. Докато се усетим се появи и 
дъщерята.

За най-значимо постижение в живота ни считам, че успяхме да 
съхраним здраво и добро семейство и да възпитаме децата си така, че 
да се гордеем с тях.

От децата си имаме две внучки – от дъщерята- Добрина на 17 го-
дини, по-висока от мен, а от сина- Илиана на 10 години, която също 
расте буйна и е най-висока в класа. Синът и снахата поискаха името 
ми да кръстят дъщеря си Петя, но аз казах, че “за женско чедо името 
си не давам”. Сега съжалявам, но явно ще си остана без внук. 

Синът завърши ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 1990г. В момента 
плава като шеф- механик. Дъщеря ми завърши педагогически инсти-
тут в гр. Шумен, но работи малко като учителка. Доста години бе 
администратор в хотел “България” в Бургас, а сега се специализира 
в една фирма за пластмасова и алуминиева дограма, което доста й 
допада и се чувства доволна.

Голямата внучка завърши с отличие основното си образование, 
което е голяма заслуга на баба й. Приета бе в гимназия за изучаване 
на английски език. Сега е в 10-ти клас – пълен пубертет и за нищо 
не можеш да я докоснеш. “Вече съм голяма и ме оставете сама да 
решавам”. Ще видим какво ще реши. Maлката внучка е  в трети клас. 
Има голямо влечение към английския език и с баба си взаимно си 
помагат.

Досега сме присъствали на всички редовни и извънредни срещи 
на випуска и смятаме да присъстваме на още няколко.

Драги съвипускници, трябва да ви кажа, че останалите випуски 
много ни се чудят и завиждат (някои благородно) на нашата любов 
един към друг, на нашата сплотеност и задружност и най-вече на на-
шите инициативи.

За това, братци, дерзайте!
Отчакват ни велики дела!!!

Пешо
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Полковник о.р. Пирин Асенов Попов
Роден в село Ракитово Пазарджишко на 9.05.1936 година.

                                       

Данни за образованието:
- нахимовец - 1952 година
- курсант - 1954 година 
- инженер- корабоводител – 1958 година
- слушател във ВА “Г. С. Раковски” - 1962-63 година
- следдипломна квалификация – ВИИ “К. Маркс” 1983-85 година

Данни за трудовия стаж:
- командир на станция в РЛРО – РОВМФ   - 2 години
- командир на група РЛР в РОВМФ  - 1 година
- к-р РЛС “Залп” в 130мм батарея на мех. тяга ВМФ - 1 година
-  ст. пом.н-к на команден пукт в ОРТР ВМФ  - 1 година.
- уволнен от ВМФ на 12.04.1963год.
- ИГ “Корабостр. и корабоплавaнe” и ВТП“Корабоинпекс”– 5 го-

дини
- ДСО “Балканкар” – 6 години
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- Министерство на външната търговия – 5 години
- Комитет за държавен и народен контрол – 11 години
- пенсиониран принудително на 1.01.1991година

За живота след Морско училище:
През 1962 година се ожених за приятелката си Надежда (1937 г.). 

Родиха ни  се две дъщери: Ася през 1962 година и Гергана през 1969 
година. Дъщерите ми имат икономическо образование и работят по 
специалността си. Семейни са. От Ася имаме внук- Петър и внучка 
– Надежда, а от Гергана имаме внучка- Елена. В момента те са уче-
ници.

Дали е най-важно не знам, но за мен е важно, че съм създал здраво 
семейство и че в трудовата си дейност нямам неща, от които да се сра-
мувам. През годините от 1958 до 1991 съм се старал да бъда полезен 
на България и по моя скромна преценка съм се справял добре, а колко 
е това „добре”, ще преценяват тези след мен.  Все съм оставил някак-
ви следи. Винаги в мен са звучали думите от любимата ни песен:

- “За теб, републико народна, живот и младост ще дадем”….
Правил съм това, което повечето (има едно изключение, затова не 

казвам всички) от нас – колеги и приятели - са правили. Най-кратко 
казано – “Служех(ме) на България”.

В колко срещи на випуска не съм участвал, не мога да кажа точно, 
но съм сигурен, че не съм присъствал само на тези, които са били по 
време,  когато не съм бил в Балгария.

Пирин
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Кап. лейт. о.р. Тодор Исидоров Пейчев 
Роден в с.Михайлово Монтанско на  7.08.1936 година

       

Данни за образованието:
- нахимовец  - 1952 година
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабоводител – 1958 година
- студент в Техническия университет – София – 1963 година
- машинен инженер 1968 година

Данни за трудовия стаж:
- пом. командир на ПРМ  - 1 година
- ст. оператор в РО в шаб ВМФ – 1 година
- началник РЛстанция в РО щаб ВМФ – 1 година
- командир ЛВ група в СРО  - 2 години
- уволнен от ВМФ 12.04.1963 година
- специалист в ВТО „Корабоинпекс” и ДСО „Воден транспорт” – 2 

години
- механик БМФ – 4 години
- проектант при проектирането на канала  Русе - Варна – 3 годи-
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ни
- специалист, главен специалист, началник отдел и директор на 

Дирекция в СО ”Транскомплект” – 20 години
- пенсиониран през 1997 година

За живота след Морско училище:
От 1958 г. до 1959 г. бях назначен като помощник-командир на ОД 

базата в гр. Балчик. От 1959 г. до 1961 г. в Разузнавателния отдел на 
БМФ – техническо разузнаване в смесения българо– съветски отряд  
с. Бяла – Варненско.

От 1961г. до 1963 г. командир на група командоси към ВМФ – 
гр.Варна.

През 1963 г. се демобилизирах от флота и записах да следвам  във 
Висшия технически университет  гр.София- Машинно инженерство, 
което завърших успешно през 1968 г.

От 1968 г. започнах гражданската си дейност като специалист във 
ВТО ‘Корабоимпекс’ гр.София  в отдел „Доставки на главни двига-
тели и спомагателно оборудване” за корабостроителния и кораборе-
монтните заводи в гр. Варна, гр. Бургас и гр. Мичурин. След премест-
ването на „Корабоимпекс” от София  във Варна през 1969 г. преминах 
на оперативна работа в ДСО ‘Воден транспорт’ гр.София .

От 1970 г. до 1974 г. – механик в БМФ.
От 1974 – 1977 г. проектант в Проектантска организация по про-

ектиране на плавателен канал Русе – Варна.
През периода 1977- 1997 г. на работа в СО „Транскомплект” 

гр.София –организация с предмет на дейност строителство на транс-
портни съоражения  и обекти в България и зад граница. Започнах като 
специалист в отдел  „Снабдяване и външна търговия” . Преминах през 
всички длъжности  - специалист, главен специалист, началник отдел 
и последните 10 год. като директор на Дирекция „Снабдяване и тър-
говия”. Активно съм участвал в доставките на различно оборудване 
за строителството на Ферибот „Варна – Илическ”, ”Варна-Запад” , 
оборудване с кранове  на пристанище Бургас, строителство на лети-
ща Врана, Бургас и София, десетки автобази из страната. Доставки на 
оборудване, материали и храни за милиони долари за строителството 
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на обекти в чужбина – Автомагистрала от 105 км. Багдат- Кувейт в 
Ирак, мост в Лаос, пристанища  в Никарагуа, гр. Рени (на р. Дунав) 
в Украйна, пристанище „Одеса Изток”. Също така инфраструктура – 
пътища, сгради в Нигерия, Ангола, Мозамбик, гр.Анапа в Русия. 

През 1997 г. се пенсионирах.

Семейно положение
- съпруга Веселина Николаева Пейчева- микробиолог, научен съ-

трудник I-ва степен с над 50 научни публикации в областта на микро-
биологията на лечебната кал и води.

- дъщери - Маргарита – инженер , омъжена с една дъщеря
-  Антоанета – лекар по дентална медицина
През целия си съзнателен живот съм се гордеел и съм бил благо-

дарен за възможността да уча в такива елитни училища- Нахимов-
ско и  Морско- две школи създали характер на достойни и отговорни 
хора, взаимно уважение и добро и дълготрайно приятелство между 
съвипускниците. Научихме се да се отнасяме към работата си  с отго-
ворност и прилежност.
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Фотко Тодоров Таушанов 
Роден в гр.Айтос на 26.11.1933 година

       

Данни за образованието:
- нахимовец   - 1952 година
- курсант   -  1954 година
- инженер- корабоводител  - 1958 година

Данни за трудовия стаж:
-  пом. командир на ПРМ  - 1 година
-  командир ПРМ – 3 години
-  дивизионен специалист в ОД ПРМ – 1 година
-  уволнен от ВМФ на 12.04.1963 година
-  оператор в оперативен отдел БМФ – център София - 4 години
-  втори помомощник- капитан в БМФ – 1 година
-  старши помощник- капитан – 2 години
-  капитан на търговски кораб – 4 години
-  капитан далечно плаване – представител и корабен агент на БМФ 

в Бейрут (Ливан) – 7 години
-  главен специалист БМФ – задгранични дружества – 6 години
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-  представител на БМФ и директор на корабна агенция (BBSS)      
Антверпен, Белгия – 8 години

-   пенсиониран 1996 година
За живота след Морското училище:
През 1959 година се ожених за Добринка Георгиева, която е роде-
на 1940 година. По професия е инженер. Дъщеря ни Тиха се роди 
през 1962 година. Има две висши образования- комютърен инженер 
и „Бизнес администрация”. Внучката ни Маргарита Димитрова е ро-
дена през 1983 година, също е завършила висшето си образование по 
специалност „Информатика”.
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Кап.  лейт.  о.р.  Атанас Вълчев Атанасов (Бойчев) 
Роден в гр.Бургас на 8.04. 1836 година 

       

Данни за образованието:
- нахимовец – 1952 година
- курсант – 1954 година
- инженер- корабен механик – 1954 година 
- курс квалификация в Баку – 1961- 62 години

Данни за трудовия стаж:
- механик на минен заградител – 3 години
- офицер- специалист в щаб ВМФ – 1 година
- командир БЧ 5 на РТЩ в дивизион РТЩ Бургас – 5 години
- уволнен от офицерска служба по собствено желание на 15.04.1968 

година
- трети и втори механик на траулер тип „Атлантик” - 3 години 
- главен механик на траулер – 10 години
- зам. началник на Тех.отдел на „Оеански риболов” - 1 година
- началник Производсвен отдел КРЗ Бургас – 1 година
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- директор по техническите въпроси на „Черноморски риболов” – 
6 години

- зам. директор по техническите въпроси и отговарящ за ремонта 
на корабите на „Океански риболов” – 6 години

- пенсиониран през август 1995 година

НЯКОГА, НЯКЪДЕ БЯХ НАПИСАЛ:
“Не навлизай в живота си сам!
Лик обичан прикътай в сърцето.
В този свят, необятно голям, 
да не бъдеш самин под небето.”

През октомври 1958г. поех голямата отговорност да се грижа и за 
жената, която обичах. Ожених се за Гевата – Геновева Янкова Атана-
сова, с която споделяхме житейските проблеми 29 години. Тя почина 
през 2002 година.

Родиха се децата. Ангел- през 1959 г. и Виктор- през 1963 г. Де-
цата растяха под грижите на Гевата. Прекланям се пред храбростта й 
като майка.

Ангел отслужи военната си служба във Военноморски сили Ва-
рна на СКР. След службата започна работа в Кореборемонтния завод 
в Бургас – ремонт корабни двигатели. От 1992год. работи в завод “Те-
рем” КРЗ Флотски Арсенал Варна като ръководител кореборемонтна 
група – двигатели неограничена мощност. Продължава моя занаят. 
Има две деца : Геновева – завършва Японистика, магистратура и ико-
номика в Хайделберг и Павел, също учи в Германия – Дармщат, - спе-
циалност “Информатика”.

Виктор завърши Английската Гимназия и отслужи в Радиолока-
цията. Амплоато му са музиката и електрониката. Опита моряшката 
чорба като радист на Транспортно хладилен кораб, но впоследствие 
се ориентира към електрониката. Съсобственик е на “Компютърен 
център Бургас” ООД. Виктор има две деца : Анелия и Симеон. Ане-
лия завършва “История на изкуствата” и Англистика в Германия, 
Хайделберг. Симеон е трета година студент в Нов български Универ-
ситет- София специалност “Компютърни медийни технологии”.
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 Настоящата ми съпруга Дочка Николова Бойчева има един син 
Красимир роден 1957 год. Завършил е военнизирания техникум по 
Морски и Океански риболов гр.Бургас и ВМЕИ София “Промишле-
на топлотехника”. Има две деца : Николай роден 1979 год. и Фили-
па – 1986г. Николай има строителна фирма и учи задочно икономика 
в Свободния университет Бургас. Филипа е трета година студентка 
“Английска филология” в Пловдив.

Щастлив дядо съм. Имам шест внучета – вече големи и разумни. 
Ако не ми измени моряшкият късмет, може и прадядо да стана.

“ЕХ ЖИВОТ, ЖИВОТ ЗДРАВЕЙ!” АМА ЧЕ ШЕГА СКРОИ МИ – 
КАК СИ МИНАЛ ПОКРАЙ МЕН ТИ СЕГА ПОНЕ КАЖИ МИ?
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Кап. ІІ ранг  о.р.  Борислав Георгиев Добролевски 
Роден в гр. София на 17.02.1936 година

        
Данни за образованието:

- завършил реална гимназия в гр. София
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година

Данни за трудовия стаж: 
- механик на ТКА – 2 години
- командир на турбино-котелна група на ЕМ „Г. Димитров” - 1 го-

дина
- командир на електромоторна група на ПЛ – 5 години
- командир БЧ 5 на ПЛ – 3 години
- офицер по живучеста на дивизион ПЛ – 4 години
- механик на дивизион ПЛ – 1 година
- уволнен от офицерска служба през 09.1974 година
- специалист в ДСО ИЗОТ – 14 години
- технически  директор на италианска фирма за проектиране на 

производственни предприятия и доставка и наладка на линии 
за горещо обемно щамповане -  2 години

- управител на семейна частна  фирма – от 1991 година до сега 
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За живота след Морско училище:
От септември 1958 до септември 1974 г. служих като офицер ин-

женер- механик, плав. състав  на различни военни кораби на Военно 
морския флот: механик на торпеден катер 123 К, четвърти и трети ме-
ханик на ЕМ „Г. Димитров”, командир електромоторна група и коман-
дир БЧ-5 на ПЛ пр.613 и 633, офицер живучест на дивизион ПЛПЛ, 
дивизионен механик на 8ОДПЛ . По време на 14 годишната си служба 
като инж.механик във ВМФ натрупах полезен опит в експлоатацията, 
поддръжката и ремонта на различни корабни силови уредби – дизело-
ви, паросилови, дизел- електрически . Поради специфичния характер 
на службата на подводните лодки, усвоих теоритично и практически  
водолазното дело и методите на спасяване на екипажа в тежки ава-
рийни ситуации. Работих непосредствено с висококвалифицирани, с 
голям практически опит, руски колеги от базата на ПЛПЛ и ЭПРОН 
, Кораборемонтния завод в база Севастопол . Имам почетни награди 
от Командването на КЧФ и АСС на КЧФ. 

Поради кратковременно, но тежко заболяване, през септември 
1974 г. с решение на ЦМК бях признат за „ негоден за военна служба 
„ и със заповед на Министъра на отбраната, приведен в запаса с по-
следно офицерско звание „ о.з.инж.кап. ІІ ранг” . С това се затвори 
книгата на службата ми във ВМФ ! Съгласно законите в страната, на 
37 г. възраст / !!!!!? / бях пенсиониран !

Благодарение на техническата ми служба във ВМФ бях натрупал 
достатъчно опит в областта на техниката,  без да се афиширам особе-
но, четях самостоятелно и имах и немалко теоритични знания в някои 
други области на науката и техниката. Това ми помогна бързо да се 
преориентирам в цивилния живот и да търся своето място.

Месец октомври 1974 г. с протекциите на мои приятели, които 
вярваха в мен и възможностите ми, постъпих  на работа като главен 
специалист в управлението на  ДСО ИЗОТ (едно от най- крупните 
обединения в икономиката на страната). Работил съм в Производ-
ствена дирекция, Дирекция „Международно техническо сътрудни-
чество”, отдел „Лицензии и промишлено коопериране със западните 
страни в областа на ЕИТ”. Паралелно бях представител на ИЗОТ в 
група “Клавишни  изчислителни машини”  в СИВ.
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Поради характера  на работата бях  командирован многократно в 
чужбина. Всички страни на соц.лагера, Германия, Франция, Италия, 
Испания, Япония, Англия, Швеция и др. Имам самочувствието, че с 
нелеката си работа, скромно съм спомогнал за развитието на индус-
трията в България, която по- късно с лека ръка беше тотално разру-
шена от икономически неграмотници.

През 1989 г. бях поканен и заминах по договор легално на рабо-
та в италианска фирма като технически директор по проектиране на 
производствени линии за машиностроенето. 

През 1991 год. след политическите и икономически промени, се 
върнах в България. С опита, който имах, основах търговско-техниче-
ска семейна фирма „АЛБА-2” СД, която и до сега оперира в страните 
от ЕС.

Семейство :
Съпруга-  Светла Лазарова Добролевска.  Родена 1944 г. в София.
От 1963 г. неотлъчно до мен - опора в работата и семейството ни. 

Всеотдайно споделя всички трудности и радости в живота ни. Упо-
рита, честна и душевно красива жена, цени семейството, отгледа и 
възпита двама прекрасни синове. 

Първият син -  Лъчезар Бориславов Добролевски е роден 1965 г.
Завърши Морско училище със специалност инж.механик за Тър-

говския флот . След завършване на училището 1988 г. плава три го-
дини като механик в БМФ ( м/к „Вертла”, м/к „Витоша” и гръцка 
фирма  чартърна линия Южна Америка). Разочарова се от морската 
професия и порядките в БМФ и чуждите корабни компании и по мое 
настояване 1991 се върна на работа в частната ни фирма. С работата 
си като ръководител на група монтажници в Италия спомогна много 
за авторитета и развитието на фирмата.

В момента живее във Варна и от 5 г. е Управител на собствена 
фирма за високотехнологични детайли за западноевропейския авто-
мобилен пазар. Работи много упорито, придоби сериозен производ-
ствен и инженерен опит. Женен, има две деца: 

-  Валери  Лъчезаров Добролевски – 1993 г.
-  Лъчезар Лъчезаров Добролевски -  2004 г.
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Вторият ни син  -  Валерий Бориславов Добролевски е роден 1972 г.
Завърши Икономически институт в София, много добър ком-

пютърен специалист със сертификати на Майкрософт. По време на 
следването и няколко години след завършването на интитута работи 
в частната ни фирма  по компилиране и продажба на компютърни 
системи .

От 7 г. живее и работи легално с канадско гражданство в 
гр.Торонто.

Женен, има две деца :
-  Десислава Валери Добролевска   -  1998 г.
-  Слава Валери Добролевска           -  2005 г.
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Кап.І ранг  о.р.  Гроздан Анастасов Алексиев
Роден в гр.Варна на  9.05.1936 година

       

Данни за образованието:
- нахимовец – 1952 година
- курсант – 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година

Данни за трудовия стаж:
- механик на минен заградител – 5 години
- началник ЗК станция – 1 година
- началник брегови съоръжения – 12 години
- офицер в ИО на тил ВМФ – 3 години
- зам. началник МИС – 6 години
- началник тил ВМБаза Варна – 9 години
- уволнен от офицерска служба през 1993 година
- починал на 03.10.1998 година
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За живота след Морско училище разказва съпругата му-Таня. 
С Гроздан се запознахме през 1958 година. Ние започнахме ед-

новременно работа във флота. Той- като механик в дивизион Охра, а 
аз- като лаборант в омекотителна станция на брегова база. Всички ме-
ханици от випуска, които служеха във ВМ База Варна идваха при мен 
в лабораторията за анализи. Гроздан се открояваше със скромността 
си. Беше тих и внимателен.Постепенно нашите отношения се превър-
наха във взаимна симпатия и любов, която ни събра на 29.07.1960 г. в 
брак, който продължи до 03.10 1998 г. или 38 години.

Отгледахме и възпитахме двама сина- Радостин и Светослав.
Радостин се роди на 23.06.1961 г. Завърши ВВМУ като навигатор 

за ВМФ през 1984 г. Служи на подводни лодки. От 1989 г. се уволни 
от ВМФ, а от началото на 1990 г. започна като помощник капитан в 
БМФ. От 2000 г. е капитан далечно плаване.

 От него имаме две внучета- Гроздан на 16 години и Теодора на 
10 години.

Светослав роден на 04.02.1968 г. още от малък се увличаше по 
спорта на баща си - плуването. Учи в Електротехнически институт в 
Одеса и МЕИ Варна.

От Светослав имаме внук- Светослав.
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Кап. І ранг  о.р.  Георги Марков Лазаров
Роден в с. Мировци Новопазарско на 27.07.1936 година.

        

Данни за образованието:
- нахимовец –1952 година
- курсант – 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година
- слушател курс Баку -  1961 – 62 година
- завършил задочно електроинженерство в ВМЕИ - Варна - 1971-

1975 година
Данни за трудовия стаж:

- механик ПРМ – 1 година
- механик ТКА “ Люрсен” – 2 години
- командир ел. мех. взвод в ОПДивизион “Сопка”  –  2 години
- началник СПСУ 12  -  9 години
- водещ корабостроител КРЗ “Флотски арсенал”  -  4  години
- началник цех КРЗ “Фл. арсенал”  -   7 години
- главен механик КРЗ “Фл. арсенал “ - 7  години
- уволнен от офицерска служба през 1991  година
- починал на  30.11.1996 година
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За живота след Морско училище разказва съпругата му- Мария:
Георги Марков Лазаров след завършване на Морското училище 

започва работа във ВМФ като корабен механик на „Люрссена”.
След това завършва 1 година академия в СССР- гр. Баку, а след 

това е назначен за офицер в ракетно поделение ”Родни Балкани”- гр. 
Варна. След известен период от време е преместен на работа в КРЗ 
„Флотски Арсенал” гр. Варна. Там работи като н-к ел. цех, а в по-къ-
сен период-  главен механик на завода. 

Пенсионира се като капитан I ранг.
През 1996 г. почина внезапно.
Като съпруг мога да кажа, че беше много внимателен, обичлив и 

много отговорен в семейството ни. Между нас е съществувало голя-
мо разбирателство и затова решавахме лесно възникналите житейски 
проблеми. Мога само да се гордея, че ми беше много голям другар в 
живота.

Имаме две деца- Миролюб, роден 1963 г, който завърши Мате-
матическа гимназия, а по-късно висше образование в СССР. Той е 
женен, има една дъщеря. Понастоящем работи в частен бизнес.

Дъщерята Людмила, родена 1973 година, завърши Френска гим-
назия, а след това ВИНС. Омъжена е. В момента живее и работи в 
Канада със семейството си.

От нея имаме внучка - Мирела, която е на 10 години.
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Кап. І ранг  о.р.  Дойчо Желев Дойчев 
Роден в с. Рудник Варненско  на 14.04.1936 година

          

Данни за образованието:
- нахимовец – 1952 година
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година
- курс квалификация Баку – 1961 - 62 година
- слушател ВМАкадемия Ленинград – 1963 – 67 година

Данни за трудовият стаж:
- механик ТКА – 1 година
- механик на звено ТКА – 2 години
- ВРИД преподавател ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров” - 1 година
- ръководител ЕМ група в ПКТО по спомагателни кораби – 20 го-

дини
- починал на 21.11.1988 година
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Данни за Дойчо Желев от съпругата му Бонка Христова Желева
Запознах се с Дойчо през зимата на 1956 г. Няма да забравя тази 

романтична вечер, която промени живота ми.
Ние, учениците в града, когато сме във ваканция, се връщаме на 

село. През лятото работим на полето, а през зимата организираме 
културни мероприятия: изнасяме пиеси, рецитираме, пеем песни в 
препълнения салон на читалището.

Така вечерта, посветена на Хр.Ботев, за първи път срещнах Дой-
чо. Рецитирайки стих “До моето първо либе”, аз усетих, че някой ме 
наблюдава непрекъснато и погледите ни се срещнаха.

За миг  онемях, захласната по бялата галанка с моряшка яка и въз-
торжения и пронизващ поглед.

Така започна дружбата ни. Срещи, писма (даже с участието 
на някои от випуска и ротния командир), танци, годеж и сватба на 
19.07.1959 г., когато аз завърших Учителския институт в гр.Варна. 

Квартира – мизерна, работа, деца…
Първата ни дъщеря – Миглена беше на 8 месеца, когато Дойчо, 

заедно с други офицери замина и завърши ракетни курсове в Баку. 
Ние, съпругите им, им бяхме на гости за по 1-2 месеца, преди да се 
завърнат в България.  

Една година по-късно, след успешно издържан конкурсен изпит, 
Дойчо постъпи в техническия отдел на ВМОЛА - гр.Ленинград (сега 
– Санкт Петербург), която завърши със специалност електроинженер. 
През 1966 г. в Ленинград се роди втората ни дъщеря – Светлана.

След завръщане в България през 1967 г. след конкурсен изпит е 
назначен за преподавател в катедра “Електротехника” на ВНВМУ, а 
през 1968 г. е назначен като ръководител на електрогрупа в новосъз-
дадения отдел към НИИ към МНО. На базата на този отдел през 1973 
г. е създаден филиал в гр.Варна. Дойчо е назначен за началник на 
секция за конструиране на технологичната екипировка по кораборе-
монта. Той създаде колектив, който, от група от 8 човека, разрастна 
до 35 и под негово ръководство като главен конструктор и началник 
на секцията са разработени и внедрени за ВМФ следните по-значи-
ми проекти нови кораби: морски многоцелеви катер,  медицински ка-
тер,  кораб тласкач-влекач и понтон-мост за КРЗ “Флотски арсенал”, 
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водолазен кораб, десантен кораб за въоръжението на СССР. Главен 
конструктор е и на модернизации и преустройства във ВМФ като: 
преустройство на 106К – неговото рационализаторско предложение 
допринесе възможностите на корабите да носят специални изделия 
да се увеличат двойно, преустройство на базов тралчик – учебен ко-
раб, превъоръжаване на много проекти кораби с нови оръжия.

Тези са върховите моменти в неговите постижения и неслучайно 
за успехите в научно-внедрителската си дейност два пъти е награж-
даван от КНТПО със златна значка “За принос в научно-техническия 
прогрес”.

Двете ни дъщери завършиха езикова гимназия “Фредерик Жолио 
Кюри”, висше образование и са щастливо омъжени. И те имат по две 
дъщери. Миглена живее във Варна и има вече внучка Ива на 1 година 
( а аз съответно - правнучка). Светлана е омъжена за французин и 
живее в гр.Сет. 

Жалко, че Дойчо не можа да доживее и да се порадва на красивите 
си и умни внучки – Екатерина, Бояна, Лора и Диляна и правнучката 
Ива. Те, обаче, говорят за него, много го обичат и не забравят да по-
ставят цветя на гроба му.
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Кап. лейт. Димитър Трендафилов Карагьозов
Роден в гр.Варна на 9.12.1935 година

                            

Данни за образованието:
- завършил техикум по механотехника в гр. Варна
- курсант – 1954 година
- инженер- корабен механик –1958 година

Данни за трудовия стаж: 
- механик спомагателен кораб от ОД ОХРА ВМБаза Варна – 5 го-

дини
- уволнен от офицерска служба на 12.04.1963 година
- механик и главен механик в ТЕКСИМ и БМФ - 14 години
- експерт и началник отдел в БКРегистър - 20 години
- пенсиониран 1995 година.

За живота след Морско училище виж материала „Живот изживян с 
морето” в следващата част на Алманаха
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Полковник о.р. Димитър Иванов Аенски.
Роден в гр.Казанлък на 3.09.1935 година

       

Данни за образованието:
- завършил тенникум по механотехника в гр. Казанлък
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година

Данни за трудовия стаж: 
- механик ТКА „Люрсен” – 2  година
- механик пожарен катер – 2 години
- механик отряд моторни катери ДОХРа Варна - 7 години
- завеждащ ВОтдел на ОКомитет на ДКМС – 8 години
- началник кадри ОУ МВР – Варна  - 5 години
- преподавател и зам. началник на МВР школа -7 години
- пенсиониран през 1991 година 
- починал на 27.03.1999 година
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За живота след Морско училище разказва супругата му –Мария:
Димитър Аенски беше изявен спортист. Играеше в представител-

ния баскетболен отбор на „Черно море”. По това време аз като сту-
дентка бях във волейболния отбор на „Академик” От тук започна за-
познанството ни, което постепенно премина във взаимна симпатия и 
накрая завърши с брак на 22.01.1965г.

Първият ни син Иван се роди на 31.03.1965 година, а дъщеря ни 
Десислава- на 12.05. 1969 година.

Митко беше много тих и внимателен човек, любящ съпруг и баща. 
Държеше много на семейството. Където и да отидеше в командиров-
ка, винаги се завръщаше с подарък, макар и малък, за всеки.

Децата ни бяха силно увлечени по баскетбола. Иван учи в спорт-
ното училище със същата специалност. Десислава учи в спортна па-
ралелка със същия спорт. Освен това завърши и финанси и банково 
счетоводство към Икономическия техникум.

Иван завърши ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” специалност „Корабо-
водене” за гражданския флот. Плава 3 години като пом. капитан в 
параходство БМФ, а след това 7 години на скоростните пътнически 
кораби- катамарани. Сега е капитан далечно плаване на кораби под 
чужд флаг.

Има син Димитър- студент в същата специалност.
От Десислава имаме внуци- Иван на 20 години и Михаил на 15 

години.
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Кап. І ранг  о.р.  Иван Атанасов Липов 
Роден в с.Тополи Варненско на 28.09.1936 година

                
Данни за образованието:

- нахимовец  - 1952 година
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година
- слушател ВМАкадемия Ленинград - 1962-67 година
-слушател академичен курс БИ на ЕИМ – 1969-70 година
- слушател курс ракетно въоръжение Баку - 1970-71 година

Данни за трудовия стаж:
- механик на десантен кораб в ОДОХР ВМБаза Варна – 4 години
- асистент във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” – 1 година
- военен представител в ТО тил ВМФ  - 2 години
- началник цех в техническа позиция Созопол – 3 години
- ст. организатор, н-к отделение, ст. пом. по планирането и  начал-

ник сектор във ВИЦ на ВМФ – 15 години 
- началник отдел “Специален” в Областен народин съвет гр. Варна 

- 7 години 



68  

Обичам да споделям, че животът ми прилича на пътуване по же-
лезопътната линия от гара “Начална” до гара “Последна”. Моето раз-
стояние между тези две гари за сега е “71+? Години”!

Имам и свое обяснение за релсите, по които се движа. Приемам 
едната като олицетворение на тайнството между природата и наслед-
ствеността, определило уникалните за всеки от нас физически и ду-
ховни дадености. Другата релса символизира присъствието ни в ма-
териалната и социална среди, наситени със закономерни и случайни 
процеси, от които зависим, за добро или зло.

Тези две релси са винаги успоредни в пространството и във вре-
мето. По тях мъкнем своя товар, който с годините става все по – те-
жък и се нарича – преживяно.

Когато разказваме за тези 50 години, ние се докосваме до нещо 
много лично и разказът ни винаги ще е субективен. Но това са наши 
години, моите години и решавам да поема риска!

Като стажант стъпих на борда на ДК – 604 /БДБ/ от Дивизион 
“ОХРА” на ВМБ Варна. След производството станах негов механик. 
Корабът беше творение на прочутата прагматична германска инже-
нерна школа. Добра товароподемност, еластичен двоен корпус, на-
деждни двигатели. Въоръжен с “37мм зенитен автомат”. Като минен 
заградител  осигуряваше ученията на тралните сили. Участваше във 
всички учения по стоварване на десант, включително и в “ЩИТ”. Но 
преди всичко беше кораб работяга, който рядко се задържаше на кея. 
Понякога за месец отработвахме моточасове, отпуснати на други ко-
раби за една учебна година. Бяхме на постоянно повикване. Какво 
само не сме пренасяли? Грани от Атия за военните жилища на Ча-
талджа. От Мичурин бригади товареха дърва за огрев. Подменяхме 
боеприпасите на бреговите батареи. Бяхме щабен кораб на дивизион 
подводни лодки на рейда на Калиакра. Всичко не можеш да опишеш. 
Питам се, защо ни имаха такова “доверие”. Може би правилният от-
говор е, че станах част от много добър екипаж. Командири: Йордан 
Савов – бъдещ дивиатор на флота, Димитър Владев – много години 
служил в щаба на флота. Помощник командир – незабравимият ори-
гинал Михаил Керемедчиев. Палубен боцман – Николов, машинен 
боцман – Станев. Този екипаж е причината два пъти да ни се гласува 
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доверие да посетим Одеса с товар авиационни двигатели. Второто 
плаване ще запомня завинаги. То за мене беше нещо като проверка, 
дали мога да търся изход от трудна ситуация. Още се чудя, как успях 
да убедя военни водолази да проведат учение по подводно заварява-
не!

Благодарение на тези плавания опознах красивото крайбрежие. 
Тогава то беше още девствено. Имах късмета през есенните вечери да 
излизам с аламаните да търсим пасажи от паламуд. Имам красив спо-
мен от престоя ни в Синеморец, където служеше Пирин. С гръмове 
ловяхме риба, палехме на брега огън и я печахме. Вековната гора на 
Странджа опираше до пясъка на красивия залив. Наоколо беше без-
людно и витаеше някакво чувствено усещане, че границата е близко.

В ККЗ “Г.Димитров” в съкратени срокове беше извършен серио-
зен ремонт: нова надстройка, нови главни двигатели и спомагателни 
механизми, валолинии и т.н. Трупах опит. Бяхме на борд на старото 
корито “Адмирал Нахимов” и добре си живеехме с неговия екипаж.

Командирът на “ОХРА” к.I.р. Сапунджиев беше председател на 
секцията по гребане и ветроходство към ФД “Черно море”. Използва-
ше ме за секретар, т.е като момче за всичко. Моята “аванта” беше, че 
успях да взема на кораба една яхта тип “ЙОЛ” с подвижен кил. Вър-
нах я след като прибоя ме изхвърли на централния плаж. Както казват 
моряците, направих “оверкил”.

След много години на традиционните срещи узнах колко много 
офицери и старшини от “ОХРА” успешно са се трудили и след увол-
нението. Нашият випуск също има принос в историята на дивизиона. 
С мен бяха Димитър Аенски, Димитър Карагьозов и Гроздан Алекси-
ев и се представихме достойно.

Но военният трябва да е готов за изненади.
През зимата на 1962 година бях “изстрелян” за 24 часа в София 

на курс за постъпване в Академия. Смених офицер, който беше отзо-
ван. Думата “изстрелян” е точна. Едва след изпитите успях да сдам 
“БЧ – 5”. Отървах се с плащането на дървения сандък на нов главен 
двигател. Бая сандък!

Постъпих в ВМОЛА /Военно Морская ордена Ленина Акаде-
мия/.
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Всички, които сме учили в Ленинград, а от нашия випуск те не 
са малко, сме единодушни, че това са едни от най – щастливите ни 
години. Влюбих се в красотата и величието на този прекрасен град. 
Само какви имена: Невски проспект, Петерхов, Царско село. Очи-
те ми видяха колекциите на “Ермитажа” и “Руския музей”, краката 
ми стъпиха на чугунените улици в Кронщад. Очаровани с Вели се 
разхождахме през белите нощи покрай каналите и гледахме как се 
вдигат мостовете. Имахме отлично организирана културна програма. 
Системата на обучение беше училищна. Групата бяхме двама бълга-
ри, двама немци и един поляк. Обучаваха ни опитни преподаватели с 
високи научни титли.

Придобих специалността “Морское ракетное вооружение и сис-
темы управления”. Върнах се през 1966 година, но не станах ракет-
чик. Нямаше катери, нямаше ракети, нямаше бригада.

Краткия ми престой в катедра “Теоретична механика” на ВНВМУ 
ме обогати с допира до такава ярка и даровита личност като нейния 
ръководител- Ангел Папазов. След това станах военен представител 
към Техническия Отдел на ВМФ.

Обичам да си спомням за това време. Работата беше интересна, 
разнообразна и ме увлече. Няма тогавашен кораб, в чийто ремонт и 
докувания да не съм участвал. Излизах на ходови изпитания. Потапях 
се с ПЛ. Ремонтите винаги са съпроводени с изненади, които често 
водят до конфликти с тези, които ги извършват. Помагаха ми личните 
контакти. Продължавах да трупам опит.

И пак промяна: Заминах отново в Ленинград. Сега с ирония си 
спомням, как се опитвах да обясня, че трябва да изпратят друг вмес-
то мен, защото ме очаква Созопол. Началството беше непреклонно и 
даже се ангажира, че ще остана в Техотдела.

В Свързочната академия завърших с пълно отличие академичен 
курс “Боевое применение цифровых машин”. Единствен се завърнах 
с готова задача “Определяне на оптималния вид и срок на ремонти-
те”. Пазя я като моя реликва с музейна стойност, защото е надписана 
на език “АЛГОЛ”, който вече е мъртъв /както латинския/ и има раз-
печатана програма в машинен код, нещо, което днес звучи екзотично. 
Голямата ми радост в Ленинград беше присъствието на Вели и Люба. 
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На Новогодишния бал фурор предизвика роклята на Вели, извезана 
с българска шевица. Спомням си с усмивка такива дреболии, но те 
украсяват живота.

Завърнах се и се случи това, за което ме убеждаваха, че няма да се 
случи. Без да разопаковам багажа заминах за Баку да усвоявам пре-
красната корабна крилата ракета “П – 15”. До Севастопол се озовахме 
с ДК, командван от моя съвипускник от Нахимовско и Морско учили-
ща Недялко Балев.

Каспийското ВМУ беше един огромен интернационален учебен 
център. Курсът беше практически и много интензивен. От Баку ми 
остана спомена за крайбрежната улица, посещението до “Нефтените 
камъни” и онази особена атмосфера на ориенталщина. Остана споме-
нът от авантюрата на едно завръщане до България, в организирането 
на което имам скромен принос и още веселия спомен с двата тома на 
“Детска хирургия”, които придобих по невероятен начин.

Завърнах се и се скрих в Странджа. Като Началник на “Цех за 
подготовка на ракети”, изпитах всички трудности по създаването на 
ново поделение. Секретността от най – високо ниво означаваше, че 
трябва да правим почти всичко сами. Бях началник на колона раке-
товози. Преходите се извършваха само нощем и то при пълно затъм-
нение и маскировка. Процесите за съхранение и подготовка на една 
ракета е прецизен. Работи се със сложна апаратура като: устройство 
за самонасочване, автопилот, управление на двигател и т.н. Готвехме 
се за първата стрелба, за това всички се чувствахме отговорни и мо-
билизирани. Тренировките и ученията бяха много и много. Подготов-
ката приключи в Севастопол. Не се изложихме. Колективът ни беше 
добре подбран. Подготвената от нас ракета достигна целта.

Няколко допълнителни битови щриха от тази част на моя живот: 
спяхме на една скапана плавбаза, докарана от Русе. После със семей-
ството обитавахме стая в Созопол, а накрая ни приюти малък апарта-
мент в ж.к “Славейков” в Бургас. Живеехме задружно и умеехме да 
се веселим. Къпехме се вечерно време в морето, правихме екскурзии 
до “Райския залив” и Ропотамо, сушахме чирози. Беряхме смокини 
по Созополските баири. С Васо и Ева имаме хубави спомени от Жи-
тарово. В Бургас Вели работи в Микропедиатрията, а Люба завърши 
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I клас.
След стрелбата се завърнах във Варна и прослужих повече от 10 

години в Изчислителния Център на ВМФ. Започнах отначало. Ръко-
водех сектора за разработка на нови и решаването на готови задачи. 
Водех се и зам.началник. Беше времето на големите машини /”Мин-
ск– 32” с тежък технологичен процес/. В творчески план усещах раз-
минаване с това, на което ме бяха учили. Тази неудовлетвореност ме 
накара по мой алгоритъм, заедно с бъдещия главен асистент Росица 
Лазарова да създадем действаща универсална информационна матри-
ца, която удовлетворяваше всякаква управленческа структура. Беше 
изпреварила времето. За наша разработка, заедно с бъдещия адмирал 
К.Богданов, бяхме отличени от ЩОВС и нашия ГЩ. Изпитах удо-
волствие когато написах нещо като есе за взаимоотношенията между 
човек и електронната машина. Сега, когато го препрочитам, виждам, 
че изложените мисли продължават да са актуални. Работата по създа-
ване на нови задачи изискваше много труд и костваше много нерви.

Сега компютъризацията  създаде ново виртуално пространство, в 
което много от нас не намериха своето място, но може би има още на-
дежда… Вече няма изчислителен център. Една картина ми напомня, 
че придобих много приятели.

Финалът на моята трудова офицерска дейност беше прекрасен. 
Пенсионирах се като началник “Отдел Специален” на бившата голя-
ма Варненска област. Ще поясня, че подготовката за работа във воен-
но време (мобилизационната готовност) е планова дейност и обхваща 
всички сфери на живота в една държава. Беше поверена предимно 
на офицери – действащи и запасни, които притежаваха качества на 
знаещи, можещи, трудолюбиви и дисциплинирани. Някои бяха зае-
мали във въоръжените сили високи длъжности: флагмански механик 
на флота, главен инженер на авиополк и др.

Учудвам се, даже се чувствам обиден, когато си позволяват невер-
ни квалификации за “военщината”

Работех с ръководители от висок ранг, с голям административен 
опит. Доказах, че могат да ми имат доверие и те ми предоставиха пъл-
на свобода на действията, нещо, за което винаги съм мечтал. Въоб-
ще мащабите бяха различни от тези, с които сме свикнали във ВМФ. 
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Връзките – много сложни и по вертикала и по хоризонтала. Попаднах 
в едно пространство от Бяла до Крушари и от Дуранкулак до Върби-
ца. Бях очарован от непознати за мен красоти на родината и се убе-
дих колко много е сътворено от трудолюбието на българина. Работата 
беше интересна и отговаряше на моите знания, опит, характер и тем-
перамент. Научих толкова неща за промишленост, селското стопан-
ство, транспорт, здравеопазване и т.н. Участвах в експертните съвети 
на Министерството на Икономиката, което се явяваше главен коорди-
натор, с Управление, начело с генерал – полковник. Финансираха се 
интересни научни разработки, като тази за предпазването на крайбре-
жието от нефтени разливи и пр. С група автоматизатори от Институ-
та по транспорт качихме разчетния план на компютър – единствени 
в България. Провеждаха се мащабни учения, особено впечатляващи 
бяха тези по разгръщането на болнични комплекси. Представлявах 
Комитета за Държавен Контрол в моите направления. Работех съв-
местно с Държавния Резерв и Военното Окръжие. Имаше, разбира се, 
и куриози. Още се усмихвам, когато си спомня, че в Шабла на редов-
на сесия на Съвета настояваха за преместването на полигона и даже 
посочваха новото място. /Да стрелят над София!/. От честите коман-
дировки до София, печелеше малката ми дъщеря, която тогава учеше 
в Софийския университет. Връщах се във Варна олекотен, само със 
стотинки за билет от Аерогарата до града. По линия на повишаване 
на квалификацията бях старши на група от 7 специалиста, която из-
кара курс по Гражданска отбрана край Москва, в Красногорск. Заве-
дох ги до гроба на Висоцки и в Новодевичия Манастир. Разгледахме 
Панорамата на Бородинската битка и Музея на Въоръжените сили на 
СССР. Служебното ми положение позволи да посетя Европа с кораб 
на БМФ и да гостувам на Фотко.

Областта беше проверена от Държавния комитет за отбрана и 
оценката беше добра. Плановете на различните отрасли бяха нанесе-
ни на големи карти, които направих заедно с картографите на Флота. 
Мои сътрудници през различни периоди са били познатите във флота 
имена Полихронов и Герганов и Маргарита Григорова – съпруга на 
взводен командир от Нахимовско училище. Помогнах им в трудни 
за тях моменти. Имаше много интересни преживявания. Ще спомена 
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поне едно: Във винзавода “Велики Преслав” видях десетки може би 
и повече бъчви с коняк Държавен резерв и Неприкосновени запаси и, 
разбира се,  дегустирах 19 – годишен коняк “1300 години България”.

След 1989 година нещата се промениха.
На 16.06.1993 година закачих униформата в гардероба. Да чака!
Ще се опитам да обобщя накратко тази част от моя разказ.
Работил съм това, за което съм учил. Поемал съм отговорности 

и не съм кръшкал. Имал съм огорчения, но удовлетворението е мно-
гократно повече. Но нали така е в живота! Пътят криволичи, важен е 
векторът на посоката!

Започвам втората част на моя разказ със смесени чувства, защото 
личният ми живот беше съпроводен от много щастливи дни и годи-
ни, но имаше и сълзи, изпитания и тежки загуби. Смъртта на баща 
ми, непосредствено преди производството, остави рана, която про-
дължава да кърви. Народният лекар, основател на Военноморската 
Болница д-р Атанас Липов ни завеща пример за висока нравственост. 
Останахме: мама- на 44 години, аз- младият лейтенант- на 22 години 
и сестра ми- на 14 години, на която й предстоеше да учи във Френс-
ката гимназия и да завърши Софийския университет. Да не забравя да 
спомена и къщата на улица “Д-р Пюскюлиев” № 88, която изискваше 
внимание, но винаги беше с отворени врати. Когато към нас се при-
съедини Вели, станахме задружен квартет. Задружен, защото целите 
бяха общи, приоритетите се подреждаха с консенсус и се изпълнява-
ха с общи усилия. Трябваше да свършим много неща. Мисля, че се 
справихме. На тези три прекрасни жени дължа много и много и ще си 
остана във вечен дълг. Любовта между студента- медик, подработващ 
по софийските шкембеджийници и бедното слугинче, но ученичка в 
Търговското училище “Минерва” довежда мама от далечния Вършец 
във Варна. Тя беше активна общественичка. Основа хор “Морски зву-
ци”, много години ръководи градския радиовъзел, но за нас тя беше и 
любяща и взискателна майка и баба. Имаше златни ръце, които може-
ха всичко и голямо сърце, създадено да обича. Леля Люба познаваше 
моите съвипускници, обичаше ги и те помнят нейното гостоприем-
ство и готовност да помогне. Обичаше много цветята. Последните 
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години живеехме двамата заедно. Сякаш е пред мен. Пием си кафето 
и спорим, защото се интересуваше от всичко.

Сестра ми израсна сред моите съвипускници и познаваше много 
от тях. Често си спомня как Исо е помагал, когато са учили в София. 
Обичаха се много с Вели. Тя е прекрасна майка. Доцент Татяна Липо-
ва много години беше личен преводач на държавния глава и партиен 
лидер на испански и португалски. Продължава да учи студентите. За-
позна ме с нейни приятели, които станаха и мои и общуването, с кои-
то ми доставя удоволствие. Нашата обич е силна и взаимна и издържа 
толкова много проверки във времето.

И моята болка – Вели. Появи се красива и грациозна, ведра и ус-
михната. Влюбих се веднага. Непретенциозна, лишена от всякаква 
поза и суета, тя стана неделима част от моето семейство и моята сре-
да. Излъчваше незабравимо усещане, че е винаги до теб и не ще те 
подведе. Продължавам да се учудвам, как успяваше да създаде уют 
в клетката на 13-та линия на Василевския остров, и в “Песочная”, 
в Созопол и в Бургас. Неуморна – върне се от нощна смяна, но не 
ляга да почива, а се хваща нещо да прави. Бързо се сприятеляваше 
и печелеше обичта на всички. Обичаше планината и запали и мен 
по туризма. Гледам снимки от Мазалат, Доспат, под дъжда, сред без-
крайните езера на Ленинград. Винаги заедно – един до друг. Вели ми 
подари Люба и Андриана и душа даваше за Димана, Вела и Наско. 
Отлична акушерка – успя да работи и в Ленинград и в Бургас. Помог-
на на всички, които я потърсиха. За съжаление, ние не можахме да й 
помогнем. Най- тежкият момент в моя живот е нейното боледуване, 
което тя понасяше стоически. Това отвратително чувство за безсилие 
ме преследва и днес. Угасна в ръцете ми.

И още за моето семейство. Появиха се зет ми Пламен, любимата 
внучка Димана, любимото торпедо Вела и племенника Атанас. Те из-
раснаха пред очите ми и се надявам, че са запомнили съветите, които 
съм им давал. Обичам ги много, радвам им се и се тревожа. Стискам 
палци – да са живи, здрави, щастливи и да успеят в живота! Зная, че 
и те ме обичат и съм благодарен за грижите и помощта. Аня е далеч в 
София, но до мен са Люба и Пламен.

Какви години бяха само! В къщата живееха и гостуваха родни-
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ни, съвипускници от Нахимовското, Морското, немци от Ленинград и 
цял интернационал – приятели на Тануш. Там се роди Ася на Пирин 
и Надето. Станахме кръстници на Гошо и Искра, живяха Вержиния 
и Петьо. Гошо Трайков беше добре дошъл, в нас се запозна с Вики. 
Спирам, защото списъкът от имена е дълъг. На лозето на Кабакум се 
хранехме на смени. Беше шумно и весело. Спазвайки приоритетите, 
след 19 години трудов стаж, се сдобихме с “Лада”. С нея обиколихме 
България и стигнахме до Рощок – ГДР.

Няколко реда и за мен. Винаги съм бил обществено ангажиран. 
На читалището в родното Тополи подарих пиано. Бях член на упра-
вителния съвет на Тракийското дружество “Капитан Петко войвода”. 
На неговата библиотека подарих 231 книги. Като член на бюрото 
помагам на Илия да ръководи Съюза на запасните офицери във Ва-
рна. Когато ме питат, отговарям, че живея в идеен комфорт. И винаги 
подчертавам “идеен”, защото съм критичен и не крия своето мнение. 
Комфорт още означава, че не съм имал повод да крия или променям 
своите убеждения. Не обичам да си пия кафето сам. Ще остана за-
клет турист, докогато мога. Обичам земята и съм удовлетворен, ко-
гато видя плодовете на своя труд. Радвам се, че и на “Ракитника” се 
натрупаха доста спомени. Там научих моите и на Пирин внуци да 
плуват, докато той готвеше. Обръщам се към моите съвипускници и 
техните семейства: 

Добре сте дошли в “Гостоприемна отморница, дядо Иван – Липа-
та”!

Оставам верен на любовта си към Русия и руския език, защото 
навсякъде, където съм бил- във Севастопол, Волгоград и Суздал, на 
Червения площад и Пискарьовското гробище, навсякъде гори вечни-
ят огън, а надписът “Никой не е забравен” ми напомня, че нищо не 
трябва да е забравено!

И накрая – за главното:
За нас! За скъпия ни 73-ти випуск на ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров”!
Тези 50 години не ме разделиха с моите съвипускници. Напро-

тив – винаги съм ги чувствал до мен. Нима мога да забравя как ме 
окуражаваха, когато претърпях три тежки операции, но и аз съм ги 
посещавал по болници, веселил съм се с тях на сватби и срещи. За 
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съжаление – изнасял съм ковчези! Те са ми помагали, но и аз не съм 
отказвал помощ. За това за мен нашата дружба никога не е била аб-
страктна категория, а морална подкрепа. Ние сме различни и съдбите 
ни са различни. С някои не се срещаме често, но това не е попречило 
да съхраним това незабравимо, топло чувство за рамото до теб, както 
едно време в строя. Понесохме свидни загуби, но нека живите про-
дължат заедно напред!

Сам съм в моята стая, но не се чувствам самотен. Около мен са 
Вели, мама, татко, моето семейство и скъпи сувенири. Пред очите ми 
е тримачтов ветроход, разперил платна – подарък от випуска за моята 
70-та – годишнина. От снимка над главата ми виждам двама остарели 
прегърнати приятели и чета надписа “Мъжка дружба. Край няма!”. 
Срещу мен от стената от лист в скромна рамка ме гледат Вапцаров и 
скъпи за мен имена, все едно, че са живи и пеят марша на училище-
то.

Усещам се, че и аз пея с тях. Това е моят подарък за випуска. 
Спомням си с какво желание и любов го правих. Както преди много 
години песнопойката. 

За мен е чест и привилегия да се обърна лице в лице към моите 
съвипускници – все достойни мъже и с чиста съвест да кажа:

Здравейте, аз съм един от вас!
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Кап.ІІ ранг  о.р.  Йордан Крумов Радев 
Роден в с.Смураново Дупнишко на  4.07.1936 година

      
Данни за образованието:

- завършил реална гимназия в гр. Дупница
- курсант - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година

Данни за трудовия стаж:
- механик ПРМ  - 3 години
- механик ПУГ ПРМ – 2 години
- дивизионен механик 4 ОДПРМ – 1 година
- механик ПЛК в 4 ОДПЛК във ВМБаза Бургас – 3 години
- дивизионен механик 4 ОДПЛК Бургас – 4 години
- военен представител по доковите ремонти в тил ВМФ – 5 годи-

ни
- водещ корабостроител в КРЗ Флотски арсенал – 6 години
- уволнен от офицерска служба по собствено желание през 1981 

година
- механик на траулер в Океански риболов – 5 години
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Из интервюто на Жечко Скулев по случай 120 годишнината на 
Морско училище с  Йордан Радев

Ж.С. Може ли да се представите?
Й.Р. Йордан Радев
Ж.С. Чин?
Й.Р. Офицер от резерва капитан ІІ ранг. Роден в Дупница, един от 

най-революционните градове в България. Служил в Созопол и 
Балчик, накрая завършил военната служба във Варна и от 89-та 
се издигнах в таксиметров шофьор и сега съм такъв.

Ж.С. Там добре ли е?
Й.Р. И се чувствам много нормално като такъв
Ж.С. Вчера чествахме 120 год. на МУ. Развълнува ли ви този праз-

ник?
Й.Р. Разбира се
Ж.С. Кое ви развълнува най-много? Посещението на президента?
Й.Р. Разбира се. Не се случва всеки ден. А най ме развълнува сре-

щата с моите съвипускници, с които отдавна не се бяхме виж-
дали. 

Ж.С. На каква длъжност сте били? Вие механик ли сте?
Й.Р. Във военния флот бях механик на дивизион. След това- водещ 

кораборемонта във Фл. Арсенал, а след това бях механик в О.Р. 
Това е корабната ми служба. А останалото е такси. Успях да се 
издигна до таксиметров шофьор. Вече 12 год. съм пенсионер. 
По желание се пенсионирах. Мен не ме уволниха.. Аз лично 
си подадох рапорт, защото исках да поплавам по гражданските 
кораби.
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Кап. І ранг о.р. Кирил Емилов Медникаров
Роден в село Сноп, Генерал Тошевско на 11.07. 1936 год.

     

Данни за образованието:
- завършил Мъжка гимназия гр. Добрич
- курсант – 1954 год.
- инженер- корабен механик –1958 год.
- слушател ВА “Г.С.Ракoвски” – педагогически курс 1981год.

 Данни за трудовия стаж: 
- механик ТКА – 1 година
- механик звено ТКА – 3 години..
- асистент- преподавател, старши преподавател във ВНВМУ 

“Н.Й.Вапцаров” – 23 години
- ст. преп. и методист – 2 години
- началник научен отдел – 2 години
- началник на катедра – 4 години
- уволнен от офицерска служба на 1.03.1993г.
- цивилен доцент в катедра „Кораборемонт” – 15 години
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За живота след Mорско училище:
След четирите години в Морско училище последваха четири 

славни години в 9-ти ОДТКА. Бях механик на малък торпеден катер 
– нов, модерен, скоро излязъл от корабостроителницата. Със свои-
те 2400 коня той можеше да развива скорост от 52 възла. Само това 
бе достаъчно да имаме високо самочувствие. Освен мен в дивизиона 
бяха Васо, Дойчо и Левски. Борето Добролевски и аз живеехме в една 
квартира, но рядко се виждахме там, тъй като бяхме в различни звена. 
От дежурни звена, наряди и плавания ставаше така, че квартирата 
през половината време се ползваше от един от нас. Това не беше ни-
как лошо, като се има предвид ергенският ни статус.

И така дойде сляпата 1960 година. Първо се ожени Дойчо, после 
стана кръстник на Васо, а след това и на мен. Остана да ергенува само 
Борето. Ожених се за курсантската си приятелка Дора. На сватбата 
ни, освен колегите от дивизиона, бяха голяма част от съвипускниците 
ми.

Пъвата ни квартира беше една маза с прозорци като амбразури. За 
един месец пагоните зеленясаха. Когато майка ми дойде за пръв път 
да ни види, каза: “Само едно бебе ви е кусур в тая маза.” И нали бяхме 
млади и хамави напук го направихме. И не само направихме, а и го 
гледахме- първия ми син Боян, цяла година в тая маза. Последствията 
бяха – тежък рахит за детето, а аз се разболях от туберкулоза. А един 
умник е написал, че съм станал офицер заради държавната квартира. 

Бракуваха ме като корабен офицер по болест и ме изпратиха за 
преподавател в Морско училище. И така до днес. Преподавателската 
работа стана за мен призвание и съдба. За тия години съм помогнал 
на около 3000 младежи да станат корабни механици. На много от пър-
вите ми  възпитаници съм учил и синовете. Това беше много инерес-
но - да сравняваш бащи и синове и ми правеше голям кеф. Обичах 
професията си и работата ми носеше удоволствие.

Годините минаваха. Пак поради квартирни неволи, вторият ми 
син- Деян се роди чак през 1969 година. Когато бях на корабите, жена 
ми споделяше моряшките неволи, но казваше: “Десет сина да имам, 
един няма да пусна в Морско училище.“ А момчетата растяха и ня-
как естествено, без агитации и натиск от моя страна, напук на майка 
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си ,  влязоха и завършиха училището. Големият- военен навигатор, а 
малкият – механик за гражданския флот. Така и офицерските и меха-
ническите ми амбиции са удовлетворени.

През 1983 год. защитих дисертация по подводни технологии, а 
следващата година се хабилитирах като доцент в катедра ”Кораборе-
монт.”

От големия син имам внук – Кирил Медникаров, който в момента 
е студент в Морско училище по специалност корабоводене. Учи и ра-
боти. Сестра му – Доротея тая година беше абитуриентка, а сега вече 
студент в специалност „Архитектура”.

Това, че през всичките тия години бях в училището и  бях ин-
формиран за всичко, което става там (тържества, срещи на випуски, 
юбилеи и т. н.) ме певърна в организатор (тамада) на випуска. Без 
излишно изхвърляне ще ви призная, че въпреки ядовете, въпреки без-
душието на някои съвипускници тая работа ми е носила голямо удо-
волствие. Винаги съм се мислил за щасливец, защото съм попаднал 
във вашия колектив. Вие сте ми приятели без кавички и аз ви обичам 
всички, мили мои другари, от най-хубавите години!

Медни
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Кап. лейт. о.р. Коста Пенев Костадинов 
Роден в с.Стожер Добричко на 13.08.1935 година

     
Данни за образованието:

- кадет в НВМУ – 1951 година
- нахимовец  - 1952 година
- курсант   - 1954 година
- инженер- корабен механик - 1958 година

Данни за трудовия стаж: 
- механик ПРМ – 3 години
- ел. мех. част в свързочния полк на ВМФ – 8 години
- уволнен от офицерска служба на 15.01. 1969 година
- механик в Океански риболов – 2 години
- служител в СО Воден транспорт и БМФ – 19 години
- починал на 31.01.1990 година

За живота на Коста разказва сестра му Станка Пенева:  
Първородният син на Митка и Пеню Костадинови- Костадин 

се ражда в семейство на трудолюбиви, честни и обичащи се млади 
хора.
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Спокойната среда, в която израства като дете, се отразява благо-
приятно на развитието му по-късно, като юноша и младеж.

Силно запленен от моряшката професия, още от най-ранна въз-
раст той говореше за нея и си представяше как ще изглежда като по-
ставяше на главата си ученическата барета с пусната лента назад.

Постъпвайки в мъжката гимназия в гр. Добрич, той не престана 
да мисли и мечтае за Военноморското училище ”Н.Й.Вапцаров”,  до-
като не осъществи целта си. Две години след брат ми в семейството 
съм се родила аз- сестра му Станка, а след още 4 години и брат ни 
Атанас. Годините на израстването ни не са леки, но обичта помежду 
ни и между родителите ни и емоционалният ни заряд изградиха в нас 
младежи с бодър дух, работливи и отговорни към всичко, което ни 
заобикаля.

Многото ангажименти на баща ни като председател на Общината 
в с. Стожер, а по-късно председател на трудовото кооперативно зе-
меделско стопанство не ни лишаваха от веселия в дома ни. Баща ни 
свиреше на акордеон, а ние задружно потропвахме с много радост и 
смях. Настроението на родителите ни създаваше ведра обстановка в 
дома. Да не пропусна да спомена за вкусните гозби на майка ни и как 
добре ни се отразяваха.

Така израснахме и всеки пое своя път. Аз завърших Полувисшия 
медицински институт- профил „Акушерки”, а брат ни Атанас- меха-
нотехникум в гр. Добрич. Всички създадохме семейства и деца.

Коста се ожени през 1965 година, а следващата година му се роди 
дъщеря- Диана. Бракът му се оказа нестабилен и краткотраен. Дъще-
ря му израсна при майка си като добро, възпитано, трудолюбиво и 
ученолюбиво дете.. След завършването на средното си образование 
завърши Московската текстилна академия. Доктор е на изкуствозна-
нието и преподавател във Варненския свободен университет в Кате-
дра „Изкуства”, направление „Изобразително изкуство”. Омъжена е. 
Съпругът й Христо Сотиров е графичен дизайнер.

След като се уволни от военна служба, Коста постъпи на работа в 
Океански където остана 2 години. След това работи във Воден транс-
порт. Смъртта го завари като служител на БМФ. Току-що започналите 
демократични промени в страната го разтърсиха. Не можеше да си 
представи, че хората в неговия колектив ще се разделят на отделни 
групи, противостоящи един на друг. Излезе в годишен отпуск и пове-
че не се върна на работа. Почина на 31.01.1990 год.
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Кап. лейт. о.р. Maрин Николов Станев 
Роден в с.Водица Варненско на 20.04.1936 година

         

Данни за образованието:
- завършил реална гимназия в гр. Варна
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година

Данни за трудовия стаж: 
- командир на взвод котелни машинисти във флотски полуекипаж 

– 1 година
- командир на взвод електротехници в МУЧаст – 2 години
- началник ЕМС в брегова база на ОДПЛ – 2 години
- уволнен от офицерска служба на 12.01.1963 година
- механик и елмеханик в Танкерен флот и БМФ – 11 години
- преподавател в ТКК – 1 година
- ремонтна бригада в КРЗ „Одесос” – 3 години
- механик на шалан в СТФ  - 7 години
- починал на 11.03.1986 година
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 За живота на Минчика разказва бившата му съпруга Кица:
Марин Николов Станев, роден на 20.04.1936 год. в бедно селско 

семейство. На 12 годишна възраст заедно с родителите си се устано-
вява във Варна.

Основно и средно образование завършва с пълно отличие. Стре-
межът към развитие и израстване го насочва към студентската ска-
мейка. Остава му една несбъдната по финансови причини мечта- да 
бъде строителен инженер.

Завършва Морско училище. През 1964 год. по собствено желание 
напуска ВМС. Започва работа като ел.механик в БМФ, машинен ме-
ханик в Танкерен флот, преподавател в Техникума по корабоплаване, 
инженер в НПКИК, в Кораборемонтния завод, в СТФ като механик на 
шалан при строежа на новата атомна централа в гр. Белене.

Всеотдаен и добър колега и приятел, честен, критичен и взискате-
лен към предизвикателствата на живота. Болезнено раним. Липсата 
на самоконтрол и лична амбиция не му позволиха да се развие про-
фесионално.

Обичаше семейството си. Има син- Красен, внучка- Камелия.   
Съдбата по най- нелеп начин много рано прекъсна житейския му 
път.

С уважение към вас:
Кица Стамболиева
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Полковник о.р. Нейчо Искров Нейчев 
Роден в с.Душанци Пирдопско на 24.04.1936 година

            

Данни за образованието:
- нахимовец  - 1952 година
- курсант  -  1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година
- студент в Софийски държавен университет – факултет Физика – 

1961 - 1968   година
- студент и аспирант в Московския институт по мегдународни от-

ношения – 1969 - 1976 година

Данни за трудовия стаж:
- командир РЛ пост в 130 мм. Брегова батарея Мичурин – 1 годи-

на
- инженер по арт. РЛС в ремонтна РТС Бургас  - 2 години
- назначен в под. 70170 Самоков от 16.03.1961 година 
- преподавател във ВА „Г.С.Раковски” – 1 година
- преподавател в техникум - 4 години
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-  асистент по съпромат в Политехниката - 1 годинa
-  в Министерството на външната търговия - 5 години
-  в Министерството на външните работи -  23 години

Посланик, инженер, доктор на икономическите науки, полк. о.р. 
Нейчо Искров Нейчев

Роден в Средногорието, в с. Душанци, Софийска област, на 25 ок-
томври 1936 г. 

От 1945 г. в пансиони в Русе, Пловдив, Банкя, София. Благодарен 
съм на пансиона за възпитанието, образованието, здравето, за своята 
съдба. После – в Народното Нахимовско училище, където срещнах ня-
кои от бившите пансионери, включително бате Вики, с когото съдбата 
ни събра отначало в един манастир в Етрополския балкан, а после- в 
Русе. И най- важното – четири години в ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров”. И 
то какви години. Години, които никога не могат да се забравят, защото 
там ние станахме мъже, такива каквито всеки от нас навярно искаше 
да бъде.

Във флота прослужих около две и половина години, една година и 
косур изкарах преподавател към военната академия. С това връзката 
ми с военния живот приключи. Започна гражданската ми биография – 
студент в Софийския университет във факултета по физика, препода-
вател в техникум, асистент по съпромат в Политехниката, накрая сту-
дент и аспирант в Московския държавен институт за международни 
отношения, широко известния с абревиатурата  МГИМО или просто 
МИМО. После работа в Министерството на външната търговия и от 
началото на 70-те години до излизането ми в пенсия – декември 1997 
г. в Министерството на външните работи.

Но шило в торба не стои, а и Морското училище ни беше „направи-
ло” неизправими, да точно така, неизправими родолюбци и патриоти 
на майка България, а мен и оптимистичен привърженик на същест-
вуващия до ноември 1989 г. обществено-политически строй. Именно 
последното обстоятелство и най-вече събитията в Чехословакия през 
1968 г. ме накараха повече от двадесет години да съчетавам ходенето 
по острието на бръснача  и дипломатическата дейност в полза на роду 
болгарскому. Орис, която с гордост съм носил и продължавам да нося 



  89

и ще нося до края на живота си напук на всичко онова, което се пише 
и говори след 11 ноември 1989 г. 

Творческата си дейност завърших като посланик в една прекрасна 
страна - Ирак и един великолепен народ - иракския, който в много от-
ношения ми напомняше българите от края на 19-я и началото на 20-я 
век, моите дядовци, които бяха безкрайно различни като мироглед и 
светоусещане, но и двамата- твърди българи, средногорци, като баща 
ми, който изтърпя всички мъки на деветия кръг на ада, но си отиде 
от този свят с неопетнена чест и достойнство. В това, приятели мои 
и мои верни другари нахимовци и съкурсанти от Морско училище, 
може да ми вярвате. Защото от 23 до 26 май 1944 г. , нещо, което ни-
кога до сега не съм споделял с никого, дори с вас, видях, почувтсвах и 
разбрах от собствения си житейски опит какво значи черно предател-
ство, как момчето на седем години става мъж за две-три денонощия 
първо в училищното мазе на селото и после в мазето на околийското 
полицейско управление, превърнато в място за мъчения и изтезания. 
Да, това не е измислица, а преживяно. Арест на 23-ти заедно с май-
ка ми, полицейски „щаери”, където седиш мъничък, кльощавичък 
между двама едри мъжаги -жандармеристи от така наречените ловни 
роти с натъкнати ножове на пушките, цялото село, събрано по слу-
чай най-българския празник- 24-ти май, се втурва с плач и викове 
към „щаерите” и настръхналите жандармеристи и тайни полицейски 
агенти с шмайзери в ръцете, няколко гърмежа във въздуха и мъжете 
спират, а жените продължават да напират, докато четирите „щаера”, 
които ни откарваха, си пробиваха път сред тази навалица и после око-
лийското  полицейско управление. Не зная как са се чувствали дру-
гите деца и младежи и девойки, аз бях най-малкия, но всичко това за 
мен не беше представление, каквито даваха младежите от селото, а 
жестока реалност, която се превърна в кошмар през следващите 48 
часа. На няколко пъти пред мен биха майка и татко, не, това не е точ-
ната дума, зверстваха, показваха най-долните си животински страсти 
няколко жандармеристи и полицейски агенти от печално известната 
сбирщина на ген. Кочо Стоянов /на когото някои през 90-те години се 
опитваха да поставят паметник на защитник на българщината. По-
голямо кощунство едва ли би могло да се измисли – к.м./. Баща ми, 
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на ненавършени 32 години, беше превърнат в месиво, но това не ги 
задоволи и пред очите ми му забиваха подострени клечки, напоени с 
бензин и ги запалваха. И нито дума, нито стон, както казва поетът в 
„Балада за комуниста”. Само сините очи на татко наедряваха с всяка 
изминала секунда. Такъв съм запомнил баща си – твърд, истински 
комунист, планинец -българин. Майка ми изтърпява всички мъчения, 
а какви са били, можем да се досетим, за да вика в съня до последния 
си божи ден,а тя доживя без един месец до 90 години. А моя милост 
отнесе няколко жандарски плесници, правите ли разлика с шамари-
те?, и на 26 май рано сутринта се възползва от липсата на тоалет, чеш-
ма и бдителност от караулния полицай и драсна през най-закътаните 
кътчета на полето към родното село. После, според най-близките ми 
роднини, близо година не съм говорил, а само съм кимал в отговор 
на всичко и те се изплашили да не би да съм онемял. Не се чувствам 
уютно и сега, когато пиша тези редове, но с кого бих могъл да споде-
ля тези свои преживявания пред прага на бъдното, на небитието, ако 
не с вас – най-близките на сърцето ми хора.

Иначе всичко останало е както при всеки един от Вас. Семейство 
на 30 години, вярна съпруга, контактна, всеотдайна, алтруиска, две 
дъщери: голямата, Наташа, инженер-програмист по специалност /
завърши престижния институт Келдиш/, писателка по призвание, да-
рила ни с трима внука- левенти. И малката, Искра – полиглот /пет от-
лично владени езика –английски, арабски, испански, руски, френски/, 
две висши образования – юрист и финансов мениджър, търсен спе-
циалист по ценни книжа, за сега с едно прелестно създание – внучка 
Ния на две годинки.

Другото е още по-стандартно. Повече от двадесет години отдаде-
ни на многостранната дипломация: ООН, СССЕ /сега ОССЕ – Орга-
низация за сигурност и сътрудничество в Европа/, „Открито небе”, 
ОВД и респективно Хелзинки /подготвителна среща на Съвещанието 
за сигурност и сътрудничество в Европа /Женева/ СССЕ и подготов-
ка на Заключителния акт от Хелзинки/, Ню Йорк /Представителство 
на НРБ към ООН/, Мадрид / т.нар. Мадридска среща в рамките на 
СССЕ, отново Ню Йорк, после Виена /т.нар. Виенска среща в рамки-
те на СССЕ/ и накрая ОВД и неговите последни 4-5 години – ръково-
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дител на българската делегация от експерти на срещите за подготовка 
на съвещанията на ПКК на Варшавския договор и на заседанията на 
министрите на външните работи на държавите-членки на ВД, на раз-
личните работни групи в рамките на Договора. И работа в най-натова-
рения и с право считан за най-елитния отдел на МВнР – отдел „Общи 
международни въпроси”: анализи, прогнози, речи, изказвания, пред-
ложения на нови идеи и на многовариатното им решение, проекти на 
статии, брошури, книги, проекти за отговори на зададени въпроси на 
държавните и партийните ръководители /такава беше дефиницията 
по онова време/, обемисто издание, подновявано на всеки три месеца 
с всички идеи и предложения, въпроси и проблеми в международни-
те отношения, касаещи в някаква степен нашата страна. И така изка-
чих всичките стъпала на дипломатическата йерархия до последното 
неполитическо – посланик и респективно по чиновническата стълба 
- до началник на отдел. Станах свидетел и в известен смисъл пряк 
участник в много събития, вкл. като разпадането на ВД и разделянето 
на въоръженията в съответствие с Виенските договорености между 
ОВД и НАТО, както и на изработването и подписването на т.нар. Со-
фийска декларация между България и Турция в съответствие и в из-
пълнение на Заключителния акт и другите документи на ОССЕ. Уча-
ствувах в десетки международни срещи, бях председател на някои 
от тях. Срещах се с известни и по-малко известни хора, с личности, 
имащи международна известност, с ръководители на държави, опре-
делящи световните съдбини, с министри и заместник- министри на 
външните работи и на отбраната, с известни в цял свят специалисти 
и учени в областта на стратегията  и по въпросите на сигурността и 
разоръжаването. 

Завърших работата си вече по линия на двустранната дипломация 
– както вече споменах по-горе като посланик в Ирак, където прекарах 
повече от четири и половина години.

Не мога да не спомена и една характерна своя черта – нямах по-
стоянството, упоритостта и последователността на мнозина от вас, 
моите приятели и другари по Морско училище. Нямах и постоянно 
хоби. Всичко ми беше интересно, с много неща се занимавах – от 
журналистиката до научната работа, от анализите и прогнозирането 
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до писането на статии, книги и брошури или накратко- разпилявах се 
в много посоки и това не ми позволи да постигна някакви особени 
върхове, въпреки че ме считаха за добър професионалист по някол-
ко направления. Винаги най-много съм ценял свободата и независи-
мостта на своите действия и до политически и началнически постове 
не съм се домогвал, въпреки няколкото изгодни предложения, вклю-
чително и за зам.министър на МО, които съм имал, с политика не съм 
се занимавал /като изключим работата ми в МВнР/, никога не съм 
търсил връзки и изгоди, нищо не съм постигнал на гърба или с по-
мощта на другиго. За мен винаги е била интересна работата, където 
има сблъсък на разум, мироглед, воля и познания, където си сам сре-
щу опонента или противника си и където можеш да разчиташ един-
ствено на собствените си сили. Това последното е най-важното нещо 
изработено в мен през годините, изкарани и отдадени на и от Морско 
училище. 

Бъдете живи и здрави, приятели и другари мои, морски мечтатели 
и труженици, и нека винаги да помним: „Как молоды мы были и как 
верили в себя”.

София, 27.8.08 г.
Нейчо
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Кап. лейт. о.р. Пенчо Иванов Пенчев
Роден в с.Меричлери Чирпанско на 16.03.1930 година

          

Данни за образованието:
- нахимовец  - 1952 година
- курсант -  1954 година
- инженер- корабен механик  - 1958 година
- студент по хуманитарна медицина -1963 година
- дипломиран лекар – 1972 година

Данни за трудовия сраж:
- командир на уч. взвод машинисти и турбинисти във флотски по-

луекипаж  - 1 година
- командир на уч. взвод мотористи в МУЧ на ВМФ – 2 години
- началник склад за машини и машинни часи ВМФ  - 2 години
- уволнен от офицерска служба на 12.04.1963 година
- инженер и началник в ТЕЦ – 4 години
- участъков лекар – 13 години
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Роден и израснал в многодетно семейство, покосено от жълтата 
гостенка. Родителите му, братята и сестрите  умират от туберкулоза. 
Остава само той и един малък брат. Това определя неговата цел в жи-
вота- да стане лекар.

Когато се открива Нахимовското училище, той служи като матрос 
във ВМС. Понеже няма завършено средно образование, кандидатства 
и е приет. След завършване на училището се връща във флота да дос-
лужи оставащата година до четиригодишния срок на задължителната 
наборна служба. Но когато идва време да се уволни, не му разреша-
ват, а искат да отслужи и времето за учене в Нахимосвкото училище. 
Така след 4 години служба в Нахимовското училище и флота през 
есента на 1954 година Пенчо бе записан като новобранец в 73-ти ви-
пуск на ВВМУ.

С много труд и упоритост той го завърши като по нищо не от-
стъпваше на младите си колеги. Завърши го без никаква материална 
подкрепа. Войнишката му заплата стигаше да си купи само паста за 
зъби. След производството бе назначен като преподавател във флот-
ския полуекипаж, където също се справяше успешно. Офицерската 
му заплата го осигуряваше и даваше възможност да помага на по-
малкия си брат. Дори, когато веднъж спечели от тотото, даде всички-
те пари на брат си. При първа възможност се уволни, за да изпълни 
синовния си дълг. Така през есента на 1963 год. той е вече студент по 
хуманитарна медицина.

Трудно следване. Само на една стипендия. През петата година не 
издържа и с инженерната си диплома от морското училище започва 
работа в ТЕЦ „Трайчо Костов”. В енергийната система бързо е оце-
нен и е назначен за директор на ТЕЦ Девня.

Като че ли всичко вече е наред. Прекъсването на следването из-
глежда окончателно. Но синовният дълг го зове. Завръща се да завър-
ши медицина. Още повече, че трябва да върне стипендиите и разхо-
дите по следването.

Така на 42 години Пенчо се дипломира като млад лекар. Назначен 
е за участъков лекар в село Мировци, Поповско. Тук той  се разгръща 
като създава в селото родилно отделение, стоматологичен кабинет, 
физиотерапия. Изявява се като общественик- лектор, народен съвет-
ник. 

Нелепо почива през 1985 година.
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Кап. лейт. о.р. Стефан Василев Буйнов 
Роден в гр.Варна на 15.06.1933 година

       

Данни за образованието:
- завършил реална гимназия в гр. Варна
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик  - 1958 година
- завършил задочно ВМЕИ Варна по специалност „Електрообза-

веждане на кораба”

Данни за трудовия стаж:
- механик ПРМ  - 2 години
- командир РТП – НИС  Шабла – 1 година
- дивизионен РТС на ДПЦ бигада ОВР Варна – 2 години
- уволнен от офицерска служба на 12.04.1963 година
- механик и електромеханик в БМФ и служител в СО „Воден транс-

порт” -  18 години
- служител в БКРегистър - 9 години
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Из интервюто на Жечко Скулев по случай 120 годишнината на Мор-
ско училище:
Жечко Скулев: Вие сте интересна личност тук сред присъстващи-

те. Бихте ли се представили?
Стефан Буйнов: Випускът ме познава. Казвам се Стефан Василев 

Буйнов, роден във Варна.
Ж,С. Чин?
С.Б. Чин капитан лейтенант. Плавал съм на корабите на БМФ много 

години. 
Ж.С. Вчера чествахте 120 годишнината на Морско училище. Какви 

чувства ви вълнуваха?
С.Б. Спомних си за песента „Морето и момчето? Радвам се, че съм 

моряк, потомък на моряк, баща ми е бил моряк, който сега е в 
покой. Продължавам неговото дело. Да са ми живи и здрави 
всичките съвипускници. Да продължат пътя в морето.

Ж.С. Вие каква специалност сте упражнявали?
С.Б. Завърших морско училище, след това ВМЕИ- електротехника и 

бях механик и електромеханик.
Ж.С. На кои кораби сте били? Избройте някои имена.
С.Б.  През 1968 г. получавах танкера „Огоста” от Япония. Бях там 

6-7 месеца в Хакодаке, Хирошима, след това-целия свят. 
Ж,С. Може да се предположи, че най-далечният рейс, който сте пра-

вили е до Япония?
С, Б. Не. Най-далечният рейс е, когато беше затворен Суецкия канал 

и ние минавахме през Порт Елизабет - Южна Африка.
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Стоян Димитров Йорданов 
Роден в гр.София на 14.03.1936 година 

       
Данни за образованието:

- нахимовец – 1952 година
- курсант  - 1954 година
- инженер- корабен механик – 1958 година
- радиоелектроника – второ висше, незавършено

Данни са трудовия стаж:
 - началник станция СПБ 3 – отдел РТС щаб ВМФ – 4 години
-  началник КИЛ в гл. ремонтна база ВМФ  -  1 година
- началник КИП в гл. ремонтна база ВМФ  -  2 години
- уволнен от ВМФ на 13.10.1965 година 
-работа в държавната администрация описана по- долу – 25 годи-

ни

За живота след Морско училище:
След уволнението ми от ВМС през 1965 год. започнах работа в 

Държавната администрация на Народна Република България, после-
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дователно като главен специалист в ДКНТП, заместник търговски 
представител към МВнТ и т.н.

През 1984 год. бях назначен за Генерален директор на ВТП „ИС-
СИС” (Информационни Системи и Систем-Инженерингови Сърви-
сез). Вследствие на несъгласието ми с провежданата от по-висша ин-
станция икономическа политика (начало на „перестройката”), 1985 
год. писмено се обърнах към ЦК на БКП да бъда освободен  от длъж-
ност и изключен от номенклатурата (списъка).

Бях освободен, но за моя изненада – след около 2 месеца прена-
значен на работа в ЦК на БКП.

Работех в ЦК до 30.06.1990 и напуснах по собствено желание – 
нещо не ми харесваха новоизпечените политици тип „Луканов”.

Пределно добре осмислях каква е същността на процесите и мо-
ралните качества на  бъдещия „елит”. Достойнството ми не ми позво-
ли да бъда участник в разрушаването на НРБ.

Не бях единственият, който напусна работата си в ЦК на БКП  в 
този период по свое желание.

От 1990 год. не съм работил никаква работа, свързана с Държава-
та. 

Ако използвам речника на „елита”, бил съм програмиран като 
лузер (губещ) – 100% шоп, „неправилно” формиран в семейството, 
Нахимовско и Морско училища, ВМС, дългогодишна работа в Адми-
нистрацията на НРБ.

За семейството:
Съпруга – Лиляна. Завършила Икономика. Добра домакиня, майка 

и блестяща баба. Продължава да работи– нали трябва да ме храни!...
Деца , внуци и внучки (подредени по възраст):
Искра – І-ва- дъщеря на 46 год. Завършила 2 висши образования – 

Китайски език с лингвистика, Компютърни технологии.
Искра – ІІ-ра- внучка на 23 год. Завършила Теоритична физика. В 

момента е докторант по теоритична физика. Както личи, има стремеж 
да „придърпва шлифера на Бог”, което приветствам. 

Стоян – Внук на 22 год. Учи „Организация на туризма” в Универ-
ситета..

Павел – І-ви. Внук на 20 год. Работи и учи Икономика в Универ-
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ситета.
Бистра: Дъщеря на 43 год. Завършила  Художествената Академия 

– скулптура. 
Елена – внучка на 12 год.Способно и упорито дете. Има данни да 

се развие като добър човек.
Костадин: Син, на 30 год. Работи в областта на информационите 

технологии. Един от основателите на холдинг „Бианор” и негов Уп-
равител.

Павел- 2-ри: Внук на 2 год. Як и дружелюбен.
Яна – последната радост на дядо Стоян

В заключение бих допълнил, че като всеки човек съм извършил 
много глупости през живота си – някой смешни, много повече тъжни. 
Едно обаче е определяло поведението ми – абсолютна лоялност към 
Родината, децата ми и мойте другари.
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Кап.ІІ ранг  о.р.  Тонко Танев Караджов 
Роден в с.Момино Пловдивско на 25.12.1936 година

         

Данни за образованието:
- нахимовец  -  1952 година
- курсант   - 1954 година
- инженер- корабен механик 1958 година
- слушател ВМАкадемия – тил и транспорт Ленинград – 1960-65  

година

Данни за трудовия стаж: 
- механик ПРМ  - 2 години
- началник склад ГСМ в брег. База ВМБ Варна – 19 години
- механик отряд моторни катери в ОДОХР – 1 година
- преподавател по техническа подготовка в Старшинско училище  

- 6 години
- уволнен от офицерска служба от 28.02.1992 година
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На 01.02.1952 г. постъпих курсант в новооткритото във Варна 
Нахимовско училище. В битово отношение животът беше уреден на 
високо ниво. Но от друга страна беше поставен на военна основа. Де-
журства по рота, въоръжен караул с карабини без патрони, тъй като 
не бяхме положили военна клетва. Преподавателския, старшинския и 
офицерския състав бяха много добре подбрани. С много грижи, вни-
мание и такт насаждаха у нас военни навици. Средното образование 
у нас беше на високо ниво. С изградени навици, придобит опит и зна-
ния на 21.09.1954 г. постъпих като курсант във ВМУ”Н.Й.Вапцаров”, 
което завърших прз 1958 г. През 1957 г. рангът му беше повишен и то 
стана ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”. През м.октомври бяхме преместени в 
новата сграда на училището. 

Никога няма да забравя преподавател като кап. І ранг Папазов. 
Всестранно развита личност, при него се консултирахме по много въ-
проси от нашата техническа подготовка. От преподавателя по двига-
тели с вътрешно горене кап. І ранг Григоров получихме необходимите 
знания и умения за бъдещата си работа като механици по корабите и 
бреговите поделения на ВМФ. Преподавателят по висша математика 
Грамчев с много умения и безобиден хумор ни накара да заобичаме 
математиката. Провеждахме и практическа подготовка – например в 
първия курс общовойскови тактики в лагера “Соколово” – 1955 г. , 
специална подготовка в дивизион бронекатери в гр.Русе.

През 1957 г. бяхме разпределени за практически занятия в раз-
лични дивизиони на ВМФ. Аз бях разпределен в дивизион подводни 
лодки. Подводницата, на която попаднах, беше на ремонт в Сухия 
док – Варна.

      През 1958 г. завършихме ВВМУ. За производствен стаж бях раз-
пределен в дивизион малки преследвачи – гр.Балчик. Механикът на 
кораба, на който бях разпределен, беше преместен на друга длъжност 
и аз, още преди да бъда произведен, приех длъжността механик.

Корабът излизаше в планов основен ремонт на двигателите и аз 
трябваше да пиша ремонтна ведомост. С помощта на механика на ди-
визиона кап. л-т Каменов успешно се справих с тази задача. 

     През годините на обучение в МУ имаше много студени зими. 
Тръбите на парното замръзваха и ние с пакли ги подгрявахме. Въ-
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глищата пристигаха замръзнали и ние с кирки и лопати ги разкопа-
вахме и товарехме и превозвахме в училището. В МУ развивахме и 
художествена самодейност. Аз участвах в хора. Диригент беше Веско 
Иванов. През зимата на 1956 г. на конкурс на хоровите състави на во-
енните училища в България се класирахме на първо място. В нашата 
рота солист беше Петела, а Добролевски акомпанираше на акордеон. 
Често си правехме сценки. Бай Коста, бат Вики и аз развеселявахме 
останалите със своите изпълнения. Аз, Липата, Гошо Лазаров, Гибона 
през свободното си време бягахме на средни разстояния. Аз и Гибона 
обличахме брезентови анцузи и бягахме по баирите около Морско 
училище по няколко километра.

Нашият взвод на механиците беше 421 класно отделение с взво-
ден командир ст.л-т Д.Димитров. Този всеотдаен и скромен човек ни 
обичаше и защитаваше пред командването на училището. 

През 1957 г. още като курсант сключих брак със Ст.Коджабашева 
от Пловдив. През 1959 г. ни се роди дъщеря- Мая. По-късно бракът 
ни се разпадна и през 1967 г. се разделихме. По независещи от мен 
причини не поддържам връзка с бившето си семейство. 

През 1970 г. сключих брак с Иванка Георгиева Апостолова. Бракът 
ни е стабилен. Успяхме да създадем здраво семейство. От първия си 
брак тя има две деца – Диана, родена през 1958 г. и Любомир, роден 
през 1966 г. Приех децата като свои и успях да спечеля тяхното ува-
жение и обич. Отдавна всеки е поел своя път в живота. Дъщерята за-
върши институт по туризъм. От 1991 г. живее и работи в Швеция. Има 
3 деца – момчета. Иван – роден през 1983 г., отби военната си служба 
в Швеция. Има собствен бизнес, занимава се с компютри. Кристиан 
– роден през 1992 г. в Швеция, ученик. Мартин – роден през 1994 г. 
в Швеция, ученик. Дъщерята Диана също има стабилен бизнес. Вече 
трети мандат е депутат в местния парламент. Семейството им се тру-
ди здраво и съзнателно и са постигнали висок стандарт на живота, 
благодарение на съвременните средства за комуникации поддържаме 
непрекъсната връзка. 

Синът Любомир завърши ВВМУ през 1990 г. със специалникост 
инженер “КММ”. Трудовият му стаж започна в Параходство “БМФ”, 
където е плавал една година на трампови кораби. Пътува като ме-
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ханик под чужд флаг в едни от най-известните световни компании- 
корабособственици като “Grimaldi” – Naples, а през последните пет 
години, след придобиване на степен Главен механик пътува на тази 
длъжност на най-големите в света пътнически  кораби. За този пери-
од фирмата- корабособственик го е удостоявала с няколко награди за 
добра работа, а наскоро беше включен в тридневна  изпитна комисия 
като изключителен представител на компанията в България за подбор 
на нови кадри.



104  

Александър Георгиев Христов 
Роден в гр.Варна на 14.04.1936 година

              
Данни за образованието:

- завършил реална гимназия в гр. Варна
- курсант  1954 година
- уволнен по болест на 10.12.1956 година
- студент в института по съобщения – София 1956-59 година

Данни за трудовия стаж:
- техник по съобщителна техника в Поща- Варна – 4 години
- радиотехник, началник смяна в РПЦ „Китка” на Параходство 

БМФ – 20 години
- корабен техник и електромеханик в плавсъстава на БМФ -12 го-

дини
- пенсиониран през 1997 година

За животът след Морското училище:
През 1957 – 1959г. в София като студент живеех в общежитие и се 

хранех в стола на института, където помагах. Баща ми беше починал. 
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Парите, които майка ми изпращаше, бяха недостатъчни, защото тя 
се грижеше  и за трите ми сестри. През лятната ваканция работех на 
пристанището.После се наложи да уча и да работя и успях да завър-
ша много добре висшето си образование 

През 1961г. като стажант в Поща-Варна, в к.к. Дружба се запоз-
нах със съпругата си Анна Владимирова Жудова. Родена е през 1939г. 
След като се ожених, семейството на съпругата ми ме прие като свой 
син.

За живота си на брега в Предавателния център има много да се 
говори.С моята смяна 4-та правехме пулт за връзка между радиоцен-
търа, Кичево и корабите. Завършихме го за 2години. Пултът и сега се 
използва. Нашата смяна подаваше най- качествените свръзки море- 
земя. Многократно бяхме награждавани. През 1980г. бях награден със 
значка “Дългогогдишен доблестен труд” – 15години, а през 1984г.-
със значка “Заслужил работник на БМФ”- 20години. Спомням си как 
през една студена зима имаше повреда в кабела свързващ Китка и 
Кичево. Всичко беше затрупано със сняг, имаше виелица, бяхме ос-
танали без храна.Тогава с помощта на хората от близкото село, които 
ни разчистваха пътя, успяхме да отидем  и  да отстраним повредата. 
Възстановихме връзката с Кичево.

Прехвърлих се в плавсъстава в БМФ като корабен техник, а впо-
следствие  като електромеханик.Това бяха тринадесет бурни  години, 
на изпитания: „Бури побеждает снова наступает”. Там получих проз-
вището: „Кой е тигърът на седемте морета, кой лети като комета, туй 
е Сашо – ай сектир и е нашия кумир”. Отначало като електромеханик, 
мислех че на море е песен, но живота на море се оказа много суров. 
Корабите бяха стари и имаше много повреди. Нямаше достатъчно 
материали. Въпреки всичко отстранявахме повредите с това, с което 
разполагахме. Веднъж в открито море отказа INMARSATА и благо-
дарение на опита ми от Предавателния център успях да го поправя. 
Това се случваше после още на много кораби.

През свободното си време организирахме турнири по тенис на 
маса. Бях най-възрастният, но млади капитанчета ги “търкалях”.

Трудно преживявах раздялата със семейството си. Дълго отсъст-
вах от дома и често пропусках семейни тържества и празници, дори и 
сватбата на малкия ми син.
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Спомних си...Когато бях в Индонезия имах такъв случай, повре-
ди се кранът. Тежка повреда. Бяхме на пристанище. Всички бяха в 
отпуск. Бях дежурен. Трябваше да отстраня повредата бързо. Някол-
ко часа работих и крана отново беше действащ. Работниците ме по-
срещнаха с ‘Ура’. На море няма ‘не може’. Излязох на кърмата, за да 
си почина и си спомних, че днес е 12 август и синът ми има рожден 
ден. Почерпих индонезийците с цигари и кола, след което им изпях 
песента Индонезия- техния химн. Това ги разчувства и те се просъл-
зиха. Дежурният капитан се чудеше на младежката ми енергия. След 
тежък труд пеех.

Друг път се случваше целият екипаж на кораба да разтоварва. В 
Либия три месеца разтоварвахме кораба. Бяхме се изпекли, станахме 
жилави като виетнамци. Отслабнахме с по 40 килограма. Добре, че не 
се разболяхме. Вкъщи се завърнах 50 килограма. 

И така 13 години по корабите на БМФ:”Адалбер Антонов”, „Иван 
Вазов”, „Каменица”, „Рожен”, „Батак”, „Беласица”, „Осогово”, „Лю-
бен Каравелов”.

Съпругата работеше като касиер- счетоводител в заводите: “Ел-
пром”, “В.Коларов” и 15 години в НИСИ-Варна, където се пенсиони-
ра. Имаме двама сина Владимир и Георги.

Синът ми Владимир Христов има   две деца. Съпругата му Галя 
Колева Христова е инженер- химик. Управител на „Олинеза” за севе-
роизточна България. Синът му Александър е роден 1988г. Завършва 
средното си образование с отличен. По настоящем е курсант във Ви-
сшето Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”, специалност корабо-
водене. Дъщеря му Илияна е родена 1990г., сега е ученичка в 10-клас 
в училище “Н.Бозвели”. Тя има отличен успех и амбицията й е да 
продължи след завършване на средното си образование в Икономиче-
ския Университет- Варна.

Синът ми Георги Христов има едно дете- Анна, родена е 1995г. 
Сега е ученичка в 6-ти клас  в училище „Св.Климент Охридски”.Ос-
вен че е отличничка обича да рисува,участвала е в изложби за деца 
и има награди. В свободното си време ходи на спортни танци в Мла-
дежкия дом.

Сега съм пенсионер. Напълно отдаден на внуците и семейството 
си...
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Атанас Николов Чорбаджиев 
Роден в гр.Варна на 25.10.1935 година

       
Данни за образованието:

- завършил Техникум по индустриална химия в гр. Варна
- курсант  - 1954 година
- уволнен поради болест на 10.12.1955 година
- студент във ВИНС специалност „Стокознание” -1956-59 година

Данни за трудовия стаж:
- началник секретна секция на ВВМУ – 3.5 години
- специалист и метролог по специална медицинска апаратура в 

ВМУниверситет Варна – 33 години
- пенсиониран през 1996 година
- починал на 12.09.2004 година

За живота след Морско училище разказва съпругата му Ани: 
Атанас Николов Чорбаджиев почина на 13.09.2004 год. Затова 

сега аз - неговата съпруга ще разкажа за живота му, брака, работата, 
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увлеченията…
С Наско се запознах през есента на 1956 год. Тогава, поради забо-

ляването си, той беше напуснал Морско училище. Беше студент във 
ВИНС и акомпанираше на акордеон на хора от Техникума по химия. 
По това време бях втори курс там. Живеех под наем с едно момиче 
от Плевен на улица, съседна на Насковата. А заедно с Наско пак на 
акордеон свиреше и Сашо, също плевенчанин. Моята съквартирантка 
имаше чудесен глас и беше солистка в хора, а аз дори не пеех в него.
На едно събиране заедно с много други хора се оказахме и ние чети-
римата. Наско поискал от Сашо съдействието на землячката му, за да 
се запознае с черноокото момиче, което седи до нея. Да, но се оказали 
две чернооки момичета. И по принципа на постоянното допускане на 
грешки, започват грешно насочени усилия. Аз, разбира се, първа нау-
чавам за планираното запознанство и съм доста учудена от този стил 
и подход. Но изненадата ми е още по- голяма от това, че вечер под 
нашия прозорец звучат чудесни мелодии на акордеон и все по- често 
сутрин намирам цветя, закрепени под скъсаната мрежа против кома-
ри. Така минават 2-3 месеца, докато се изясни с кое от двете чернооки 
момичета искал да се запознае Наско. Така започна нашето приятел-
ство, в което имаше и кратки раздели, докато се опознаем и разберем, 
докато накрая се свързахме с брак, който продължи 45 години. 

Имаме син- Владимир, който завърши специалност „Търговска 
навигация” във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” през 1991 год. Имаме вече 
трима внуци- Ана, Петър и Никола, който се роди месец след смъртта 
на дядо си.

Животът на Наско беше много по- различен от този на неговите 
съвипускници. Протече на сушата. Морето остана неговата голяма 
любов, но плаваше само за развлечение на лодки за риболов. Прекар-
ваше ранните часове на деня и свечеряванията на терасата с бинокъл 
в ръка, наблюдавайки големи и малки кораби, рибарски лодки, бурни 
и тихи води. Не би заменил Варна никога с друг град. Болестта сигур-
но бе причина да цени природата и ние прекарвахме свободното си 
време навън от дома по екскурзии у нас и извън България.

След завършване на ВИНС със специалност „Стокознание”, На-
ско не започна работа като стоковед. Търговската и чиновническата 
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работа не му бяха по сърце. Започна работа като началник секретна 
секция на ВНВМУ. Работи там около 4 години, но работата все пак 
беше чиновническа. През 1963 г. постъпи във Висшия медицински 
университет като технически сътрудник към катедрата по физика. 
По- късно се утвърди като специалист по медицинска апаратура и 
метрология. Пенсионира се на това място и с тази специалност.

Увлечение и работа му беше всяка дейност, свързана с уреди, апа-
рати, двигатели, електроника. Увлечение и необходимост му беше 
шофирането, а автомобилният спорт остана тръпка до края на дни-
те му. Беше дългогодишен републикански съдия по автомобилизъм 
и мотоциклетизъм. Негова любов остана и музиката, независимо, че 
заради заболяването свиренето на акордеон го затрудняваше, но про-
дължи да посещава симфонични концерти с големи оркестри.

Независимо от заболяването си, Наско никога не си разреши да 
се оплаква, да живее като инвалид. Проявяваше находчивост и воля, 
за да живее пълноценно. Ние, неговото семейство, забравяхме, че е 
болен, не го усещахме и живеехме като всички останали хора, които 
нямат подобен проблем. А ние наистина бяхме неразделни: работе-
хме в един коридор, отпуските ни винаги съвпадах по време и ги пре-
карвахме заедно. Това доказва, че не сме имали проблем.

Доказва също, че Наско, също като другите си съвипускници беше 
силен, волеви, интелигентен.
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Марин Стоянов Маринов
Роден в с. Тутраканци Търговишко на 15.05.1936 година

      
Данни за образованието:

- нахимовец – 1952 година
- курсант – 1954 година
- уволнен по зравословни причини на 28.12.1956 година
- редовен студент – ВИНС „Д.Благоев” - 1970 година 
- дипломиран икономист – 1974 година

Данни за трудовия стаж:
- технически изпълнител, отговорник група и ръководител каме-

рално бюро към „Нефт и газ” Варна  -  10  години
- кърмчия (рулеви) щурман пета степен в ТК „Балканшип (пътни-

чески кораби) – 3 години
- началник отдел МТС и Пласмент – промкомбинат „Побити камъ-

ни”- Битова и финна керамика – 6 години
- зам.директор и директор ЦКС „Коопизкупуване” 7 години
- домакин на кораб – 10 години
- пенсиониран през 1998 година
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Безработицата е ненормално състояние в живота на човека. След 
уволнението ми от Морско училище пред мен стоеше задачата за ук-
репване на здравето и във връзка с това какво ще работя. След на-
чалната еуфория от „свободата”, без устав и наряди, учебен процес, 
заповеди - казарменият ред не можеше да се замени с един замах и 
ако станеше, щеше да бъде грешка. Самодисциплината ми помогна 
да „изтрезнея”- да си задам въпроса- какво умея да правя, какво мога 
да работя. Законно можех да продължа образованието си във всеки 
ВУЗ. С Атанас Чорбаджиев, който беше редовен студент във ВИНС 
„Д.Благоев” ходих на лекции като слушател една седмица. Това, ко-
ето чух ми се видя много „постно” в сравнение с учобата в Морско 
училище.

Междувременно разбрах, че търсят технически изпълнители чер-
тожници в „Нефт и газ”. Можех да пиша с технически шрифт и да 
чертая добре. Явих се на проверовъчен изпит, издържах го и бях при-
ет на работа. Работехме със секретни карти и планшети. Чертежите, 
профилите, релефите и разрезите за бъдещите сондажи и геоложки 
проучвания и резултатите от тях надписвахме на български и руски 
език за българските и руски специалисти, които работеха в предпри-
ятието. През годините, когато работех в „Нефт и газ” гр. Варна, ви-
наги съм правил съпоставка между професията на моряка и тази на 
геолога- едните в морето, другите по обектите- и едните и другите 
не са редовно вкъщи- при децата и жените, там са където „дългът 
ги призове”. С това си обяснявах и факта, че много колеги са бивши 
възпитаници на Морско училище и колежки- съпруги на моряци от 
военния и търговски флот. Така живеех и работех в „моя среда”, което 
ми помогна да се приспособя към цивилния живот.В „Нефт и газ” гр. 
Варна попаднах в много добре организиран колектив на професио-
нално и обществено ниво. По същото време от Съветския съюз прис-
тигнаха млади специалисти, завършили в Москва и Ленинград- Валя 
Парашкевова, Любомир Брюкнер със съпругата си Марина- рускиня, 
Красимира Богданова, Цонка Дюлгерова, Боян Дреджиев и други по-
знати от семействата им с моряшко потекло. Оформи се нова вълна 
от млади хора- почти на едни години, с желание за издигане в профе-
сионално, културно и спортно ниво. Като отговорник в Комсомола за 
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културно-масовата и спортна дейност и зам.председател на ДОСО по 
линията на последното организирахме Стрелкови клуб в двете комсо-
молски организации- на администрацията и автотранспорта и техни-
ческото оборудване на кв. Аспарухово. Използвах познанството си с 
кап. Папазов- н-к на Морския клуб ДОСО Варна и с предоставените 
ни две „Ял” шесторки, с гребно и парусно стъкмяване, организирах 
два екипажа мъже и жени, които участваха на всички гребни и вет-
роходни състезания между работническите колективи в гр. Варна в 
акваторията на Варненския залив и езерото, където се провеждаха 
тренировките до м. Звездица и обратно. Участвах в екипажа на яхта 
клас „Пират”, а с две лодки клас „Фин”спечелихме много състезания. 
Така поддържах моряшката си форма и …станаха няколко сватби. 
На 30 май 1959г. се оженихме със Стефанка Николова Шишкова, 
родена на 16.04.1940г в гр. Кърджали. След пет години моряшко- 
ученическа, цивилна, гражданско-разхождаща се любов сключихме 
граждански брак. Малка почерпка с близки и колеги- така се празну-
ваха сватбите тогава. На 28.10.1962 г., велика дата, се роди дъщеря ни 
Ева, „първата жена”, как иначе може да се казва. Иначе причината за 
това име е друга, но това е предмет на друго писание. А семейният 
живот не ни промени особено. След работа за малко вкъщи, и след 
това „здравей живот”, моята компания, нейната компания, квартал-
ните кръчми, понякога театър, любимо занимание. Опера, концерти, 
балет- едно от заниманията на жена ми освен пеенето и пианото. В 
компаниите само ние бяхме семейни. В компанията семейството се 
стопява и претопява. След години се разделихме и след това се разве-
дохме. Ева остана да живее при майка си.

Като студент втора година ме „излъгаха” за втори път. На 30 април 
1972 г. сключих граждански брак  със Стефанка Христова Ангелова, 
родена на 18 декември 1951 г. Студентска сватба, весело време. Мно-
го от колегите ни последваха…

Изпитите във ВИНС бяха между другото… 66 тройки правят един 
инженер, какво остава за икономиста. Изпита на живота започна от-
ново.

На 5 юли 1973 г. се роди дъщеря ни Анелия. Отгледахме я като 
студентско бебе, соцградинско дете, ученичка в „Мориз Торез”. За-



  113

върши колеж във ВСУ- мениджмънт- има частен бизнес. През 1998 г. 
ме дари с внучка Йоанна- ученичка в трети клас ОУ „Йордан Йовков” 
гр. Варна.

Голямата ми дъщеря Ева завърши ТОХ Варна, работи като техно-
лог в ТК Балкантурист, барман в Гранд хотел „Варна”. Има две деца – 
син Ивайло- студент във ВТУ, специалност „Промишлена естетика”, 
женен от 2005 г., има син Александър- на мама Стели, баща й и брат й 
са също „морски вълци”. Дъщерята на Ева- Силвия, моя внучка, също 
завърши  ТОХ Варна.

Аз нямам синове, но правнука Александър ще направя моряк /
живот и здраве/. Дъщеря ми Ева, неговата баба, от няколко години 
върви по моя път. Заедно с дъщеря си Силвия работят на американски 
пътнически кораби.



114  

Иван Николов Иванов 
Роден в с.Василево, Генерал Тошевско на  4.09.1934 година

        
Данни за образованието:

- завършил педагогическа гимназия в гр. Добрич
- курсант  -1954 година
- уволнен поради болест на 10.12.1955 година
- школник в ШЗО гр. Шумен – 1958 година 
- учи и завършва АОНСУ – икономика на промишлеността – 1966-

71 година

Данни за трудовия стаж: 
- учител  - 4 години
- организационен работник -  12 години                 
- кмет на село Василево – 1 година
- началник кадри на Окръжно управление МВР- Добрич - 14 

години
- пенсиониран при звание подполковник на 01.04.1988 година

За живота след Морско училище:
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Завърших основното си образование в родното си село Василево. 
От учебната 1948/49 год. постъпих в Мъжка гимназия гр. Добрич, а 
от 1950/52 год. продължих  и завърших педагогическо училище в До-
брич. През  периода 1952-54 год. бях учител в родното си село.

На 14.09.1954 год. постъпих в ВВМУ гр. Варна, където прекарах 
две години и по здравословни причини се уволних и върнах в родно-
то си село като учител. От 1958 до 1961 год. работих като заместник-
секретар на ОПК село Василево. През 1962 год. бях избран за кмет на 
Общината, а от 1963 до 1966г. се издигнах до секретар на местното 
ОПК.

От 1966 до 1971 г. учих и завърших ВПШ към ЦК на БКП гр. 
София, след което отново бях секретар на ОПК с. Василево, а през 
1973/74 г. и инструктор в Организационния отдел на Окръжния коми-
тет на БКП гр. Толбухин.

От 1974 до пенсионирането си през 1988г. работих в ОУ на МВР- 
Добрич като секретар на учрежденския партиен комитет и началник 
отдел „Кадри” при МВР. Завърших школа за запасни офицери в гр. 
Шумен със  звание капитан, достигнах чин подполковник от ДС към 
МВР.

Семеен съм от 1961 год. Съпругата ми Еленка Иванова е родена 
през 1939 год. в село Храброво общ. Балчик. Има средно образование 
и до пенсионирането си работи в „Пенсионен отдел” гр. Добрич. От 
брака си имаме 2 деца- син и дъщеря. Синът ми Николай има висше 
образование инженер- технолог в ХВП. Двете му дъщери са Елица и 
Искра на 14 и 10 год. Дъщеря ми Татяна е медицинска сестра, омъ-
жена в гр. Силистра с двама сина- Ивайло на 22 год и Антонио на 17 
год.
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Николай Крумов Бъчваров 
Роден в гр.София на 10.01.1937 година

Данни за образованието:
- нахимовец – 1952 година
- курсант  - 1954 година
- уволнен по болест на 10.12.1955 година
- завършил Минно-геоложки институт (вероятно).

Данни за трудовия стаж:  
- конструктор в ИНТРАНСМАШ
- инженер в Държавен комитет за битови услуги
- председател на градския комитет на миньорите към Градския съ-

вет на профсъюзите
- главен специалист в ЦИНТИ
- специалист в Национален център информация и документация  - 

до смъртта му 
- починал на 03.07.1995 година
Съпруга - Дафна Костова родена през 1946 година – инженер.
Син  - Крум роден през 1972 година 
Внучка  - Мариана родена през 2001 година
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Любо Кирилов Велев 
Роден в гр.София на 24.07.1936 година

Данни за образованието
- нахимовец  - 1952 година
- курсант  - 1954 година
- самоубил се на 18.03.1955 година

Иван Литов Великов 
Роден в с.Раковица Кулско на 30.03.1936 година

Постъпил Морско училище на 15.09.1954година. Уволнен по 
болест на 10.12.1955 година. Живял е в град Видин. Оженил се е 
и е имал син. Литов е починал. Починал е и синът му. Съпругата 
му е в Италия. Няма други сведения.

Динко Филипов Червенков  
Роден в гр.Пловдив на 19.07.1931 година

Постъпил в Морско училище на  2.01.1956 година. Напуснал 
на 4.07.1956 година. Няма сведения за него.
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НАШИЯТ ВАПЦАРОВ
Иван Липов

Вапцаров беше нашият кумир, когато бяхме юноши. Ние живеех-
ме с неговата вяра, с неговата романтика. За много от нас магнетизмът 
на Морско училище нарастваше не само с неговото име, а най-вече с 
примера му, с преживяния му живот. А животът на Вапцаров, както и 
животът на един друг голям български поет- Ботев, е пълно покритие 
на мирогледа, на поезията, на идеята, за която заслужава да се живее, 
с изживяното, което завършва със саможертва.

Всеки път, когато ние от 73 -ти випуск на ВВМУ се събирахме  в 
нашата Алма Матер на така очакваните традиционни срещи, спазва-
ме един ритуал – поднасяме свежи цветя пред паметника на нашия 
патрон Никола Йоков Вапцаров – Моряка. Покланяме се  пред най-
яркия български певец на антифашистката борба- безмилостна и жес-
тока, в която той изгоря с достойнство.

Покланяме се пред момчето от легендарната Пирин планина, кое-
то постъпва в Машинното училише с желанието да укрепне физиче-
ски, да закали характера си и получи необходимото образование.

Но нали такива бяха и нашите цели и желания. Обшото, което ни 
свързва с Моряка е, че и той, и ние възмъжахме в Морското училище. 
И тази наша символична връзка е жива и днес. Продължава да ни 
вълнува неговата малка по обем, но с ярко съдържание и внушение 
поезия.

Можем ли да сравним нашия кумир с идолите на нашите внуци 
– рок-звезДи и супермени. А не сме ли отговорни за това, че нашите 
деца и внуци почти не са се докоснали до идеите и творчеството на 
Вапцаров?

Нека нашите наследници знаят защо ние обичаме Вапцаров и 
зашо се гордеем, че сме вапцаровци.
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ПИСМО

 Ти помниш ли
 морето и машините, 
 и трюмовете, пълни,  
                                       с лепкав мрак?
 И онзи див копнеж
                                       по Филипините,
 по едрите звезди
                                      над Фамагуста?
 Ти помниш ли поне един моряк,
 не хвърлил жаден взор далече,
 там, дето в гаснещата вечер
 дъхът на тропика се чуства?
 Ти помниш ли как в нас  
                                                 полека-лека
 изтиваха последните надежди
 и вярата
                        в доброто
                                         и в човека,
 в романтиката,
                                   в празните
                                                   копнежи?
 Ти помниш ли как
                                          някак много бързо
 ни хванаха в капана на живота?
 Опомнихме се.
                                     Късно.
 Бяхме вързани жестоко.
 Като на някакви животни в клетка
 светкаха
 очите жадно
 и търсеха,
                            и молеха пощада.
 А бяхме млади,
                                     бяхме толкоз млади!
 И после … после
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                            някаква омраза
 се впиваше дълбоко във сърцата.
 Като гангрена,
 не, като проказа
 тя раснеше,
                              разкапваше душата,
 тя сплиташе жестоките си мрежи
 на пустота
                            и мрачна безнадеждност,
 тя пъплеше в кръвта,
                                              тя виеше с закана,
 а беше рано, беше много рано…

 А там – 
 високо във небето,
                                          чудно
          трептяха пак на чайките крилата.
 Небето пак блестеше
                                             като слюда,
           простора пак бе 
                                       син и необятен,
 на хоризонта пак полека-лека
 се губеха платната
                                           всяка вечер
 и мачтите изчезваха далеко,
 но ние бяхме ослепели вече.
 За мен това е минало – неважно.
 Но ний деляхме сламения одър
 и тебе чуствам нужда да разкажа
 как вярвам аз и колко днес съм бодър.

 Това е новото, което ме възпира
 да не пробия
                                своя
                                        слепоочник.
 То злобата в сърцето
                                             трансформира
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 в една борба,
                                 която
                                           днес
                                                    клокочи.
 И то ще ни повърне Филипините  
 и едрите звезди
                                       над Фамагуста,
 и радостта 
                            помръкнала в сърцето,
 и мъртвата ни обич към машините,
 и синята безбрежност на морето,
 където вятъра на тропика се чувства.

 Сега е нощ.
 Машината ритмично

припява
              и навява топла вяра.
Да знаеш ти живота как обичам!
И колко мразя
                         празните
                                         химери…

За мен е ясно, както че ще съмне – 
с главите си ще счупим ледовете.
И слънцето на хоризонта  

                                                      тъмен,
 да, нашето
                              ярко
                                      слънце
                                                   ще просветне.

 И нека като пеперуда малка
 крилата ми 
                               опърли най-подире.
 Не ще проклинам,
                                          няма да се вайкам,
 защото все пак, знам, 
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                                               ще се умира.
 Но да умреш, когато   
                                              се отърсва
 земята 
                            от отровната си 
                                                        плесен,
 когато милионите възкръсват,
 това е песен,
                                 да, това е песен! 

                      ПРОЩАЛНО

 Понякога ще идвам във съня ти
 като неканен и далечен гост.
 Не ме оставяй ти отвън на пътя –
 вратите не залоствай.

 Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
 ще вперя поглед в мрака да те видя.
 Когато се наситя да те гледам – 
 ще те целуна и ще си отида.  

*  *  *

  Борбата е безмилостно жестока.
  Борбата, както казват, е епична.
  Аз паднах. Друг ще ме смени и… толкоз.
  Какво тук значи някаква си личност!

  Разстрел и след разстрела – червей.
  Това е толкоз просто и логично.
  Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
  народе мой, защото те обичахме!

                                                     14 ч. 23 юли 1942 г.
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За момчетата, които постъпиха в 
НВМУ„Н.Й.Вапцаров” през 1954 година

(73-ти випуск на Морско училище)
Кирил Медникаров

В броеницата на годините, които са ни отредени, има една nope-
дица, която е най- значима, ярка и запомняща се. Това са  годините на 
младостта, когато момчето става мъж, индивидът —личност,

През топлата есен на 1954 година в сградата на Морското учили-
ще на улица „Караджа” се събраха за   пръв път момчетата от 73-ти 
випуск, от София, Варна, Бургас, от   Тракия,   Добруджа, Мизин и 
Македония. Всички влюбени в морето, всички с мечти да покорят 
океаните.

Формирането на випуска бе нестандартно, защото основната част 
от випуска дойде от Нахимовското училище, създадено  в началото 
на 1952година, Нахимовско училище приюти на първо място сираци. 
Родителите на Виктор Колев бяха загинали в антифашистката боpбa. 
Бащите на Нейчо Искров и Тонко Караджов бяха cъщо загинали в 
съпротивата. Горан Желев, Гроздан Алексиев, Наско Вълчев бяха без 
бащи. Мъка и неволя за тях. Но не бе по—леко и за останалите: Ди-
митер Петлешев, Георги Лазаров, Марин Маринов и Иван Липов от 
Варна; Петър Петров и Недялко Балев от Бургас; Стоян Йорданов,  
Пирин Попов, Фотко Таушанов, Николай Бъчваров и Любо Велев от 
София; Тодор Исидоров от Монтана; Георги Стоянов от Крушуна; 
Коста Пенев от Стожер; Дойчо Желев от Рудник. Това бе основата 
на випуска от нахимовците. Живели две години и  половина в един 
колектив, възпитавани от офицери с висок интелект и педагогически 
такт като кап. ІІ ранг Сяров, кап.лейт.Ставрев, свикнали с казарме-
ните   условия, те бързо приеха новото попълнение. A тo бе от най-
влюбения в океяните Димитър Симеонов от Карлово, Димитър Аен-
ски от Казанлък, Васил Василев от Тетевен, Йopдaн Paдeв и Георги 
Трайков от Дупница, Иван Иванов, Кирил Медникаров от Добруджа, 
Димитъp Карагьозов, Марин Станев, Александър Христов, Атанас 
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Чорбаджиев от Варна, Илия Попов от Ловеч, Борислав Дабролевски 
от София, Иван Литов от Видин. По-късно се пpиcъeдиниха “старите 
пушки” Стефан Буйнов - варненец от Военното училище в Силистра 
и Пенчо Пенчев от село Меричлери Чирпанско служил четири годи-
ни във флота, Нахимовско училище и пак във флота. Накрая се появи 
един Динко Червенков - доброволец за китайския флот. Като метеор 
премина през випуска. Малко го запомнихме, тъй като през деня той 
спеше, а действаше през нощта,  когато ние спяхме.

И така събраxa ce мераклиите   да стават моряци независимо, че 
с изключение на Буйната нито един от моряшка фамилия, но с голям 
мерак и любов към морето и моряклъка. И какви песни пеехме тога-
ва. Само за чайките, корабите, моряците и морето. 

Започна службата, но не с традиционното “строй се преброй се”, 
характерно за всяко новобранство. Започнахме с товароразтоварна 
служба. Облечени в бели бракувани униформи  снемахме намазани-
те с катран големи печки от тавана на сградата на улица “Караджа”. 
Пренасяхме ги с каруци дo единствения готов западен корпус на но-
вото Морско училище и  съответно на тавана.

Бачкането беше основната дейност и след преместването в нова-
та сграда. Наред с карабините, раниците, противогазите и шанцовия 
инструмент   бяха ни зачислили и съответния брой лопати, кирки и 
колички. Почистването на строителната площадка, оформянето на 
района, посаждането на сегашните полувековни дървета стана с тру-
да на курсантите през учебната 1954-55 година.

И така беше сформирана най-малката курсантска рота.Толкова 
малка, че бе напъхана в помещението на старшите за попълване. Ко-
мандир на ротата бе лейт. Иван Манов, ЗКПЧ лейт. Христо Песев, 
взводен командир лейт. Бончо Шанов.За старшина на ротата бе на-
значен Васил Вандов - от старшия випуск. Оформиха се два взвода – 
класно отделение 401 навигатори и класно отделение 421 механици. 
Разделянето на навигаторите и механицете бе само при строяване и в 
класните стаи. Останалото време бяхме все заедно и никога не сме се 
мерили кой е по-велик.

Ученето (или „учобата”, както се изразяваха преподавателите, за-
вършили руските академии) бе напрегнато. Като се прибави всеки-
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дневният следобеден физически труд, става ясно какви неимоверни 
усилия сме полагали вечер на самоподготовката в борбата с дебели-
те книги и дрямката. Даскалите бяха основно лейтенанти и старши 
лейтенанти. Нямаше учебници и затова учихме по записки. Онагле-
дяването беше слабо. Най-зле бяхме в последните часове, когато за-
почваше здраво да ни стърже в стомасите. От закуската в 7 до обяда 
в 14 часа я карахме на четвърт черен хляб , чай от горена захар, бучка 
сирене и една кибритена кутийка шипков мармалад. 

Когато дойде зимата към глада се прибави и студа. Първите две 
зими прекарахме без всякакво отопление, парното се строеше, а печ-
ките не слагаха, защото дървеното скеле на строежите щеше  да из-
чезне. Единствената печка в сушилнята на ротата създаваше кратко-
траен уют. Вечер в нея се запалваше някоя гуменка напълнена с вакса. 
За минута печката и буриите се зачервяваха и всички, без собствени-
ка на гуменката, който в момента беше караул, бяха щастливи, но ... 
за кратко. Времето за лягане се удължаваше, защото между първото 
и второто одеало се подреждаше всичко от гардероба – парадното и 
работното облекло на курсанта. Но вечерите преди заспиване бяха 
един кратък хубав миг, когато 120 души в едно голямо помещение 
като хамбар се изявяваха с весели закачки. Разбира се изпълнители-
те бяха от старшите, а ние повечето се ослушвахме ...  и изведнъж 
настъпва тишина. Всички спят сгрети от собствената топлина и от 
топлината на 120 уморени тела. А на сутринтта бързо ставане. Няма 
време да помислиш как не ти се иска да напуснеш топлата завивка. 
Строяване по матроски фланелки. Вандов командва: “Вдигни фла-
нелките!”  и недай си Боже под фланелките да има потник или още 
повече пуловер. След това половин час на двора физзарядка. Навън 
всичко е в лед, а ти бегом по матроска фланелка. Няма да бягаш ли! 
След това измиване голи до кръста с чешмяна вода, която усещахме 
топла като чай. Така се закаляваха “костромските тела” – една новост 
на съветската Лисенковска наука, която при нас бе приложена директ-
но. За някои организми това се оказа непосилно. Дори за такова яко 
момче като спортиста Иван Литов. Отчислени по болест бяха още 
Атанас Чорбаджиев, Александър Христов, Николей Бъчваров, Динко 
Червенков, Иван Иванов, Марин Маринов (20% загуби в жива сила). 
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Малко знаем за по-нататъшната им съдба, но всички те достойно са 
живяли макар далеч от морето. Но Марока и Сашкина имат повече 
проплавани мили от някои от завършилите. Чорбаджито въпреки бо-
лестта дълги години беше в администрацията на Морско училище.

За съжаление загубите в жива сила станаха фактически през март 
1955 година, когато Любо Велев си тегли куршума. Изведнъж „лю-
бовниците” ни карабините “Манлихер” за които толкова се грижехме 
и обичахме, се оказаха нещо страшно, което може с едно натискане 
на спусъка да пресече човешкия живот. 

И въпреки студа, въпреки че мастилото в  мастилниците замръзва-
ше и не можехме да пишем, в душите ни имаше много топлина. Има-
ше едно топло чувство на другарство, любов и уважение между нас. 
Първата пролет напираше и пълнеше с радост младежките ни сърца. 
Вапцаров на нашите години в Морско училище е изживял това, за 
да напише “пролет моя, моя бяла пролет”. Как станахме толкова за-
дружни за половин година! Кое ни стопли, кое ни сплоти? Мизерията, 
студа и глада? А може би честото спиране на тока вечер. Тогава в тъм-
ното се вадеха акордеоните, китарите и всяко класно се огласяваше 
от хубавите песни. Какъв факир на акордеона бе Чорбаджито, а на 
какво ли не можеше да свири Добролевски. И как кънтеше тенорчето 
на Петлеша!.

Имаше и още нещо хубаво и весело – колетите – щастие за глад-
ния курсант. Получаването им беше празник. Изпратила майката ку-
рабийки на моряка, изпекла ги с много любов и си мислила то как ще 
си хапне от мамините курабийки. Отваря момчето колета. Най-отго-
ре писмо от вкъщи. Чете за това какво става на село. В това време 
курабийките бързо намаляват и докато прочете писмото са останали 
две- три да си вкуси. Всички са радостни и доволни. Никога съдържа-
нието на колета в нашата рота не е просъществувало повече от 10 – 15 
минути след отварянето му.

Веднъж пристигна един голям и тежък колет, което повиши на-
строението ни с представа за здраво хапване, след вечерна проверка. 
И какво разочарование за гладните. Колетът пълен с книги. Изпрате-
ни са до младия курсант Симеонов, изразил компетентно мнение в 
научна дискусия. Изведнъж присмехулното ни отношение към това 
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дългуресто момче, чиято глава стърчеше по-високо от нашите, се 
промени, защото се оказа, че не само главата му е по-висока, но в нея 
има нещо повече, отколкото в нашите.

Да ... за толкова кратко време се случиха много неща. Но като че 
ли някой умело направляваше нещата в правилна посока. Да,  имаше 
такъв човек и той се казваше Манов - нашият ротен командир. Ма-
нов, Манов …откъде толкова мъдрост и умения на възпитател? Та ти 
бе 5-6 години по – голям от нас. Откъде на 25 години толкова зрялост 
да влезеш в душите на тези момчета и те да са готови на всичко за 
теб? В кой педагогически институт беше учил? Много неща могат да 
се кажат за теб. Но с погледа на зрели мъже, обърнати назад, можем 
да оценим, че най-силното ти оръжие на командир беше личният при-
мер. 

Месеците минаваха. През март беше клетвата. Настъпи лятото, но 
големите моряци не бяха вкусили морска вода. И така дойде първото 
плаване. Учебния кораб “Веслец”. Командир Жельо Райнов, боцман 
Шмайзера, кучето Пират. Отдавахме швартовите, ход на машината, 
лек тласък, маневра, траверс входни фарове, траверс вълнолома, крач-
ката се усилва и вече сме в морето.Ех, море, море ... Но какво става? 
Защо ми е топло, защо се изпотявам, защо старият моряк бай Стоян 
бяга до галюна, защо палубата пада надолу, а стомахът ми се повдига 
нагоре? Олеле … започна якото драйфане – масово и за всички. След 
половин час нищо няма какво да се драйфа, а стомахът ти напира, на 
шкафута се търкалят “трупове” и всичко се клати. Смелите моряци 
отдавна са прекратили занятията. Не могат да си кажат и името. А 
как хубаво пееха за щормовете, бурите и шкваловете и какви герой-
ски дела вършеха в тия песни. Ах, един път да ми стъпи кракът на 
твърдо...

Вечерта в Мичурин - танцова забава със средношколски лагер от 
Стара Загора. Моряците с бели униформи. Стомасите отдавна са заре-
дени, но защо дърветата още се клатят. А средношколките едни хуба-
ви, хубави от Стара Загора – море не виждали. А тия моряци дойдоха 
от морето с един бял кораб. Видяха го днес като застава на пристана. 

Смили се Нептун и връщането беше нормално. Е , то не било тол-
кова страшно! Първото плаване! Колко пъти ще драйфаме на “Асен”, 
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“Чумерна”, “Вапцаров”. Все дървени гемии за железни моряци. Кол-
ко пъти ще си казваме “Ах, веднъж да стъпя на брега, никога на дърво 
без корен”. А след плаването всичко забравяхме.

И така оморячването продължи на железния “Асен”, който се кла-
теше повече от дървените. Беше чудно лято. С Барба Филев изучава-
хме лоцията от Резово до Дуранкулак. Видяхме красотите на нашето 
Черно море. Колко хубава и чаровна бе дивата природа на Ропотамо с 
лианите и лилиите. Какви робинзоновци бяхме там.

И тогава, когато се почувствахме вече моряци и печени в служба-
та, започна новобранството. Това, което трябваше да правим минала-
та есен, когато пренасяхме училището, през лятото на 1955 стана ре-
алност. Бончо Шанов ни извади душите като изпълняваше стриктно 
мисълта на Суворов, окачена като лозунг в канцеларията му: “Повече 
пот в учението – по-малко кръв в боя”. Опитът за протест от страна 
на Балето за неспазване на уставите и неосигуряване на времето за 
подготовка за наряд съгласно точка 54 от устава за гарнизонната и 
караулната служба бе контриран от лейтенант Бончо Шанов с точка 4 
от същия устав: “военослужещият е длъжен да понася твърдо лише-
нията и несгодите на военната служба” и наказа курсанта Балев с два 
дена арест за неизпълнение на устава. Извадихме си още една поука 
за службата – изпълнявай задълженията, а правата си не търси. Вина-
ги ще се намери в устава точка с по-преден номер. 

Така приключваше първата година. Толкова натоварена и напрег-
ната, че не разбрахме кога мина. Но се опознахме добре, защото как-
вото и да направехме, всичко ставаше пред погледа на всички. Не 
можеше да криеш недостатъците си, защото те се виждат, а и добрите 
страни също. Видя се, че най- целенасочен от нас е Трайкича. С маке-
донска упоритост той усвояваше военната служба. Даже в началото с 
известна неприязън го кръстихме “уставчето “, но много скоро се раз-
бра, че това не е натягане, а неговата същност. При механиците без-
порният авторитет беше Нейчо. Твърд характер. Малко говореше, но 
което кажеше беше на място. Неговите записки бяха най-верни. Може 
би някой няма да се съгласи с тези оценки за лидерите на класните 
отделения, защото ние бяхме такава здрава сплав, че за лидерство не 
можеше да се говори. За нас авторитети бяха Манов и преподаватели-
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те, които с голяма любов и грижа ни помагаха. Няма вече такива като 
Грама, Станчо Казака, Папаза, Сара Бони, Коцето, Нуто.

Всяка презентация на Морско училище започва с началниците му. 
Тук, макар и не в началото, да кажем нещо и за тях. 

Началник на училището беше капитан I ранг Ангел Папазов – 
“царски офицер” – с всичко положително от старата школа. Точен, 
прецизен, взискателен – откъдето и да го погледнеш -офицер. С осан-
ка и държание, които после през годините ние не видяхме в почти ни-
кой от нашите другари началници. ЗКПЧ беше капитан I ранг Атанас 
Парашкевов – бай Парас.  

Заварихме и други царски офицери. Някой от тях ни препо-
даваха по-късно. Капитан I ранг Пецов, с няколко доктората, капитан 
II ранг Пращинков, капитан I ранг Кукенски, капитан I ранг Койчо 
Георгиев, капитан I ранг Левков, капитан II ранг Камберов, капитан-
лейтенант Филев. Барба Филев бе човекът, който ни оморячи. 

Тежката първа година завърши с нещо хубаво – 20 дни домашен 
отпуск в края на лятото. Някои с раници тръгнаха към рилските езера, 
други на село да помагат на мама и тати пък и да си хапнат до насита 
дини направо от бостана. 

И така втори курс. Манов е вече старши-лейтенант. Бончо Шанов 
изчезна, но затова имаме двама взводни командири. На навигаторите 
-ст. лейтенант Васил Мочков. Човек изключително прецизен и взис-
кателен. Бил е командир на нахимовците. Месил е тестото и ги е пра-
вил войници. На втори взвод беше ст. лейтенант Димитър Димитров 
– Малкия морски. С две думи – грижовен и всеотдаен. За старшина 
на ротата е назначен Димо Денев от новия старши курс. По-късно той 
стана адмирал, но определено имаме и ние заслуга, защото при нас се 
учеше да командва. А ние бяхме ителигентни подчинени (като ротния 
си). Пък и Димо сигурно е прихванал нещо и от него. 

Животът стана изведнъж по-труден. След една година под закри-
лата на бившите старши, с които живяхме  в един хамбар, сега новите 
старши решиха да ни правят войници. Пък и много бяха да му се 
невиди. Най-голямата рота в училището. Козирувай и удряй крак къ-
дето ги видиш и непрекъснато се явявай на Коня и Дончо Уставчето, 
което означаваше две седмици без отпуск. Но някак свикнахме да не 
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ни пука. Какви хубави съботни и неделни вечери прекарвахме в клас-
ните стаи. Колко спорове (кой ли спореше най-много), колко борби на 
тепиха между черната дъска и чиновете (най-често бат Вики срещу 
няколко дребосъка), посрещането на отпускарите ( как бай Коста по-
лага невероятни усилия да се покатери на катедрата и да докаже, че 
не е пиян).

Сменено бе командването. Новият началник беше капитан I ранг 
Методий Мутафов, а началник на подотдела- капитан II ранг Петър 
Георгиев – Пиера.

„Учобата” вървеше все така напрегната и с много изпити. Наряди-
те по 5-6 на месец. За десерт в събота- гарнизонен караул на ”Туфла 
кула”, “Сокол”, “Транс петрол” или гарнизонния арест. Дните бързо 
летяха. Дойде плавателната практика. Този път на Дунав. Как хубаво 
се плава като няма вълни! 

Важно събитие през 1956 година бе Указът на президиума на На-
родното Събрание за превръщане на Морско училище във висше. 
Лично Георги Дамянов връчи знамето. И ние участвахме в търже-
ствата и не мислехме много за това, какво ще последва. Когато влиза-
хме в училището мечтаехме да покоряваме океаните. Нищо, че тогава 
България имаше само 5 парахода и 10 гемии. Искахме да служим на 
Родината и да сме моряци и не мислехме за инженерска титла. Сега 
изведнъж всичко се промени. Програмите станаха други, часовете се 
увеличиха, появиха се нови учебни  предмети. Обучението стана 5 го-
дини. Но ние трябваше за следващите две години да усвоим матери-
ала за 3 години. Оказа се обаче, че изработването на новите програми 
не става с един указ и минаха още няколко месеца. Така двете годи-
ни станаха по-малко. От тук нататък „учобата” стана съвсем тежка. 
Осем часа лекции и занятия и 4 часа самоподготовка – общо 12 часа. 
Не отпаднаха и другите военни задължения. Особено тежко беше за 
механиците, които правеха проекти по-големи от дипломната работа 
на студентите от Политехническата. 

Да, тежки бяха следващите две години. Но имаше командири, ко-
ито ни разбираха. Голям късмет извадихме с Манов, който ни води от 
приемането до завършването. 

А животът вървеше. Бяхме спортисти (за това по-подробно ще 
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разкаже Пешо). Аенски беше баскетболист от класа. Играеше в пред-
ставителния отбор на Черно Море. Това автоматично го освобожда-
ваше от големите съботни приборки. “Искрените” му съжаления за 
тия отсъствия, изказани от него на едно събрание станаха причина да 
му се бият табани. Джобовете на моряшките му панталони побираха 
три-четири вестника. 

През последните години нямаше проблем с храната, тъй като по-
емахме дежурството по кухня. В нея свещенодействаше бай Борис. 
Където и да сме били, не сме яли боб, вкусен като неговия. Вечер, 
преди заключване на кухнята, дежурният приемаше на другарска ви-
зита някои от ачовете на ротата. Върху зачервената скара се хвърляха 
няколко пържоли и се доунищожаваше нещо, което дежурният беше 
скатал от остатъците.  

Наред с всичко вървеше и любовта. Бяхме млади и хубави. Пък 
момичетата едни красиви, красиви. Мъчно се прави любов, когато си 
вързан в казармата. Бягането не ставаше лесно, защото бяхме малко. 
Всички офицери ни познаваха и беше трудно да ги баламосаме, но 
затова имаше бойни гаджета, които минаваха бодливата тел на огра-
дата. В тази борба (още от нахимовското училище) пръв загина бат 
Вики, последва го Тонича и накрая Карата. До завършването остана-
лите ергени удържаха фронта. 

Командването, изхождайки от принципа, че войник остане ли без 
работа прави бели, непрекъснато ни намираше занимания. Спартаки-
адите и прегледите на художествената самодейност продължаваха по 
2-3 дни.

През последната курсантска отпуска срещнахме съучениците си 
от останалите военни училища с нови лейтенантски униформи, а нас 
ни предстоеше още една година да бъдем редовни и да козируваме 
на зелените лейтенанти, които като „по-тъпи” не можеха да влязат 
в морското или въздушното училище. И дойде височайша заповед – 
производството – младши лейтенанти. Позор! Още повече, че тогава 
такова офицерско звание във флота реално нямаше. Щяхме да бъдем 
само ние. Какъв позор! Натриха ни морското самочувствие. Мутафов 
ни успокои още повече като каза, че за революционера званието няма 
никакво значение. Какво да правим? Какво?... Тогава спонтанно, с 
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мисълта, че Партията е винаги права, написахме писмо – протест до 
ЦК на БКП. И зачакахме. Скоро всичко се стовари на нашите глави с 
едно сериозно разследване от спецовете и политотдела.”Кой написа 
писмото? Кой беше инициатора?” Но Антоновците мълчаха, нищо не 
казаха. Все пак писмото постигна своята цел. Произведоха ни в чин 
лейтенант. 

Тук трябва да отбележим, че през 1958 Мутафов боледуваше и го 
заместваше капитан II ранг Кожухаров. Интелигентен и умен офи-
цер. Той движеше преустройването на Морско училище във висше. 
Правеше новите учебни планове и програми и най-важното, че ни 
разбираше и съчувстваше. Направи така, че ние взехме инженерните 
дипломи за 4 години, като допълнителните изпити   бяха подготвени 
и взети в инзвънредно време в началото на последното лято. Той ак-
тивно ни подкрепяше и в акцията за лейтенантското производство. 
Дължим му много. И не само ние.

Длъжници сме и на  нашите преподаватели. Някои от тях бяха 
твърде млади и чрез нас се учеха на занаята. Понякога с гафове. По-
някога, следвайки буквално текста на  записките  си от академиите 
или висшите училища, от където идваха. Но всички бяха много все-
отдайни и с голяма грижа за нашата подготовка. Доброжелателни, но 
взискателни по време на изпита. 

Изпити! Изпити! Нямаше тогава дипломна работа, а държавни из-
пити. Изпити по всичко. Накрая последният изпит отпразнувахме  с 
абитуриентски бал с момичетата от Техникума по обществено хране-
не. Бартерът беше добър. От нас пиенето (колко ще пият момичета-
та), а от тях - яденето – т.е. техните дипломни работи. Ядохме разни 
вкуснотии, приготвени като за изпит. Тържеството беше на Дружба, 
в ресторант “Черноморец”.  Изкарахме чудна нощ. След изгрева на 
слънцето връщането стана пешком, като някои изпращаха момиче-
тата, а други носехме магнетофона, който тежеше колкото две кара-
бини, две раници, два противогаза и два шансови инструмента взети 
заедно.

Последното курсантско лято. Пръснати сме на стаж по корабите. 
Много плаване. Нажежена обстановка. Ливанската криза. Войната, 
аха ще започне. Точно сега ли! Когато ни остават дни до свободата. 
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Полека лека напрежението спадна. Идва заповед - всички на есми-
неца. За първи път щурмански поход до Севастопол и Одеса. Цялата 
рота плюс офицерски състав, доста  по-многолюден от ротата, сме на 
борда. Това бе първото официално задгранично плаване. Чудни дни! 
На третия ден в Севастопол Странджата реши да ни подстриже. След 
като Тонича получи прическа “а ла Тарас Булба” ние, като го видя-
хме, се барикадирахме под втора башня. Не излязохме в отпуск, но и 
не посетихме парикмахерската.

След плаването оставаше само производството. Събраха ни в рот-
ния район. Раздадоха ни зестрата : параден шинел, работен шинел, 
парадна унифорна бяла, парадна униформа черна, работна и т.н. Ве-
черта преди производството обличахме и събличахме униформите, 
киприхме се пред огледалото и не ни се вярваше, че сме завършили 
Морско училище.

Денят на производството. Всичко е готово. Всичко се знае. Зна-
ем, че първенец на випуска е нашето упорито македонче Трайкича, 
когото всички обичахме. Лично министърът генерал Иван Михайлов 
присъства. Четат заповедта и не забелязваме, че името Георги Асенов 
Трайков не се споменава. Награждават отличниците. Трайка го няма 
сред тях... 

Трябваше да минат много години, за да се разбере истината. Тра-
гедията на Трайка беше и трагедия на целия випуск. Никой не може-
ше да приеме това, което става. Нима за тия 4 години не сме оцени-
ли човека? Нима нашето уважение и любов са били неверни?  Нима 
чиновниците от министерството и околийския комитет на партията в 
Станкето са дали по-верна оценка? Със своя достоен живот Трайка 
постави нещата на мястото им, като стана един от най-големите капи-
тани на България. Но военният флот загуби един железен офицер и 
командир. А може би един бъдещ адмирал...

Последва абсолвентският бал. Случаят с Трайков го помрачи. . 
Някои се напиха.

Но младостта си е младост. Животът ни чакаше. Ятото отлетя. 
Най-после свобода! Няма вече “строй се, преброй се”. Всеки сам 
носи отговорността си.

Без Трайков всички отидохме във ВМС. А там нещата стояха се-
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риозно. Голяма отговорност за хора и техника, постоянна бойна го-
товност. Службата във флота се оказа много по-тежка от това, което 
беше в Морско училище. Но лейтенантите не се огънаха.

Годините минават. Проплавани са хиляди мили. Пагоните и галу-
ните натежават. Илята дослужи до вицеадмирал. Някои се отдалечиха 
от морето. Всеки се бори с живота и носи съдбата си. След съпругите 
дойдоха и децата. Порастихме ги. След това сватби, зетьове, снахи. 
После дядовата радост – внуците. И дойде времето, когато си отслу-
жихме. Сега сме дядовци – пенсионери. До нас са тия хубави момиче-
та с побелели коси, с които делихме хляб и постеля и трошихме ядове 
през годините. Какво ни остава още от живота? Спомените. Споме-
ните за младостта. Спомените за тези, които вече ги няма. Спомените 
за един живот изживян с достойнство и чест.
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Развитието на българския ВМФ и службата 
на офицерите от випуска във флота

Илия  Попов

Началото на изграждането на Българския военен флот, който е 
част от въоръжените сили на Княжество България, е поставено през 
май 1879г. Тогава руският комисар в България княз А. И. Дондуков 
предприема първите стъпки за неговото формиране. Руският черно-
морски флот дарява на България три парахода, една шхуна и седем 
парни катера. В Русе е оборудвана ремонтна работилница, а малко 
по-късно руснаците подаряват на новоосвободената страна още един 
параход. Военното министерство на Русия дава разрешение на бъл-
гарска служба да постъпят руски доброволци.

Създаването на Българския военен флот става на 31 юли (12 ав-
густ) 1879г. в Русе. При тържествена обстановка корабите заменят 
руския военноморски флаг с български.

Създаването на военен флот в младата ни държава е едно от го-
лемите събития, които доказват, че се възстановява българската дър-
жавност. Затова тържеството в Русе предизвиква сред населението 
силни чувства на патриотизъм и национална гордост.

От 1879г. България вече има военен флот. През годините по наша 
или по чужда воля той се изменя количествено и качествено. Има раз-
лични наименования, структура, организация на корабите, бреговите 
батареи и други части. Развитието му е съпътствано и от успехи, и от 
разочарования. Създава своя бойна история и опитни професиона-
листи, всеотдайни кадри за военните и търговските кораби и поделе-
ния.

В развитието на военния флот нашата страна винаги е търсила 
външни сили, които да поемат основната тежест в изграждането му. 
Затова нашият военен флот от 1879г. и досега винаги е зависим от 
други държави. Създаден е с добрата воля и помощ от Русия. По-къс-
но се развива под диктата на Франция и на Германия. От 1947г. отно-
во се възражда по волята на големите икономически възможности и 
щедростта на Съветския съюз.
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Най-пълноценно е развитието на флота от 1947 до 1990 г.
Условно тези години могат да се разделят на три периода:
За първия период (1947 - 1958г.) е характерно безвъзмездното по-

лучаване на кораби и въоръжение. С тях се изграждат корабните и 
бреговите дивизиони, организационно обединени в бази (бригади), 
полкове и поделения. С това се полагат основите на съвременния вое-
нен флот. Общо са получени 56 бойни единици (ескадрен миноносец 
- 1, големи преследвачи на подводници - 4, малки преследвачи - 10, 
подводни лодки - 3, торпедни катери - 20, миночистачи - 6, стражеви 
кораби - 2, бронекатери - 10). Получени и въведени в строя са 15 бре-
гови батареи, построени са 6 малки десантни кораби.

През втория период (1958 - 1980г.) става превъоръжаването на си-
лите на флота с качествено ново следващо поколение въоръжение, 
нови типове кораби и брегови части. Получени и построени са 62 
бойни единици: противолодъчни кораби - 12, торпедни катери - 6, ра-
кетни катери - 6, подводни лодки - 2, миночистачи - 6, противолодъч-
ни вертолети - 5, малки десантни кораби - 24, вертолет за наблюдение 
- 1. Получен е и първият брегови ракетен комплекс, който през след-
ващия период е заменен с по-нови съвременни мобилни комплекси, 
видове и типове ракети.

През третият период (1980 - 1990г.) бойните възможности на во-
енния ни флот се разчитат като част от състава на Обединения черно-
морски военноморски флот. През този период са получени 23 бойни 
единици (подводни лодки - 2, средни десантни кораби - 2, малък ра-
кетен кораб - 1, противолодъчни кораби - 2, стражеви кораб - 1, мино-
чистачи - 10, противолодъчни вертолети - 5). Новите кораби присти-
гат с по-добри зенитни и корабни установки, с нови ракетни системи, 
реактивни бомбометни установки, самонасочващи се електрически 
торпеда и други елементи от въоръжението им.

От разгледаните  периоди в развитието на Военноморските сили 
се вижда, че като цяло, във времето  когато служиха офицерите от 
73-ти випуск, от 1958 до 1990г. той е най-голям, модерен, попълнен с 
различни проекти съвременни кораби. Достигнато е равнище на пъл-
но разгръщане на родовете сили и ефективна за ръководството и уп-
равлението организационна структура.
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Службата на офицерите от випуска във ВМФ започна от есента на 
1958 година.

Първоначалните назначения на лейтенантите Виктор Колев, Ге-
орги Георгиев, Димитър Петлешев, Димитър Симеонов, Илия Попов, 
Тодор Исидоров, Фотко Таушанов, Георги Лазаров, Йордан Радев, 
Коста Пенев, Стефан Буйнов, Тонко Караджов в 4ОДПРМ базиран в 
Балчик; Васил Василев, Дойчо Желев, Борислав Добролевски, Кирил 
Медникаров в 9ОДТКА във Варна; Петър Петров, Недялко Балев, 
Горан Желев, Атанас Вълчев в  ОДЗМ в Бургас; Гроздан Алексиев, 
Димитър Карагьозов, Димитър Аенски, Иван Липов в 18ДОХРА във 
Варна; Пирин Попов, Нейчо Искров, Стоян Йорданов в РТС – ВМФ; 
Пенчо Пенчев, Марин Станев във флотския полуекипаж

Всички, с изключение на първенеца на випуска Васил Василев, 
който зае ротна длъжност, заеха първоначалната офицерска длъж-
ност. Но още от следвашата година те започнаха да заемат следва-
щите длъжности. От корабите четвърти ранг – малки преследвачи, 
торпедни катери, десантни баржи те се прехвърляха на кораби трети 
ранг (БО) и втори ранг(СКР). 

Развитието им бе съпроводено с допълнителна подготовка – като 
съкратени академични курсове за командири на кораби и специализа-
ция в различни нови направления. В различно време са се обучавали 
във ВМАкадемия в Ленинград, както и в Баку и в Измаил: Виктор 
Колев, Атанас Вълчев, Васил Василев, Димитър Петлешев, Георги 
Георгиев, Иван Липов, Дойчо Желев, Георги Лазаров. Пълният курс 
на ВМАкадемия в Ленинград изкараха Иван Липов, Дойчо Желев, 
Петър Петров, Илия Попов и Тонко Караджов. Пълният курс на ВА 
„Г.С.Раковси” завърши Димитър Петлешев, на по-кратки курсове там 
са били Пирин Попов, Илия Попов, Кирил Медникаров, а Нейчо Ис-
кров в продължение на близо две години беше преподавател към нея 
/в центъра за подготовка на първите кадри за оперативно-тактически-
те  ракети от типа СКАД/.       

След две  години в служба във флота за Горан Желев и три за 
Нейчо Искров те бяха прехвърлени в други поделения на Българската 
армия, от която последния се уволни на 30.4. 1962 г.

През 1963 година, в резултат на реорганизацията във ВМФ, бе 
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съкратен дивизион ПРМ и други стари кораби и подменени с нови. 
Това доведе до освобождаване на всички офицери, които желаеха 
да напуснат флота. Така с министерска заповед от 12.04.1963 г. бяха 
освободени Димитър Симеонов, Фотко Таушанов, Стефан Буйнов, 
Димитър Карагьозов, Марин Станев, които веднага се прехвърлиха 
в гражданскто корабоплаване, като Тодор Исидоров и Пенчо Пенчев 
записаха да следват второ висше образование в София.

На 15.04 1968г. след 9,5 години офицерска служба, от които 8 ко-
рабна, по собствено желание се уволни Атанас Вълчев. Една година 
по-късно се уволни Коста Пенев.

Най-продължителна корабна служба – 16 години има Борислав 
Добролевски и то в най-тежките дивизиони – ТКА и ПЛ. Заболяване 
наложи уволнението му през 1974 година. Йордан Радев има 14 годи-
ни корабна служба и се уволни по собствено желание след 24 години 
офицерска служба.

В най-тежките противолодъчни дивизиони служиха Георги Геор-
гиев 15 години и Виктор Колев 12 години и то като старши помощ-
ници и командири на кораби. Недялко Балев има също 12 години ко-
рабна служба, 11 от които като командир на БДБ. Уволни се след 20 
години като морски офицер по собствено желание

Общото време, през което офицеритте от випуска са били корабни 
офицери, надхвърля 150 години. А какво значи корабна служба? – по-
стоянен стрес. Всеки втори ден – стража, плавания, рейдове, дежурни 
звена, наряди. По наше време корабният офицер рядко се прибираше 
у дома. Особено пък, ако е старпом на най-големите военни кораби. 
Не случайно Виктор Колев не иска да си спомни за тези години. Кол-
ко безсънни нощи, колко напрежение, каква отговорност за екипажа, 
за хората на борда, за материалната част, за кораба.  

И след слизането от корабите, офицерите от випуска изпълняваха 
с достойнство задълженията си. На всички отговорни длъжности, ко-
ито съвипускниците ни заемаха в следващите години, те се справиха 
успешно и не допуснаха провали. Една трета от випуска служи във 
ВМФ до края на активната си трудова дейност. В цифрово изражение  
това е над 400 години от нашия живот отдаден на флота. 

           Но не бива да свеждаме  приносът на випуска само до ВМФ. 
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Димитр Аенски, Горан Желев, Нейчо Искров, Пирин Попов, Стоян 
Йорданов, Иван Иванов, Виктор Колев, Иван Липов, Петър Петров са 
работили немалко години във въоръжените сили на България извън 
Флота. Следователно, въпреки малочисления състав на офицерите от 
73ти  випуск на ВВМУ, те са служили всеотдайно за укрепването на 
отбранителната способност на Родината.

Ние, випуск 73, дълбоко вярваме в бъдещето на нашата татковина 
Република България, в бъдещето на Военноморските сили. И не само 
на думи, при визити и в празнични послания „с потупване по рамо”, 
а наистина!
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„Живот, изживян с морето”
Димитър Карагьозов

Възложено ми бе за алма-
наха да напиша за морската ин-
дустрия на България в периода 
1958-1988г. и участието ни в 
развитието й. Темата ми се сто-
ри много обширна  за предвиде-
ния обем на изложението, затова 
написах само за моят живот и 
работата ми, която наистина бе 
свързана с българската морска 
индустрия.

Израснах  край морето в се-
мейство, непосредствено свър-
зано с него. Честите разходки по 
плажната ивица и прекрасната и 
екзотична за онова време Мор-
ска градина /а не днешният жи-
лищен квартал/, която беше лю-
бимо място за разходка и  отдих 
на варненци, даваха възможност  

спокойно да се любуваш на  чистите и зеленикави морски води, да 
се възхищаваш на прииждащите със страшна мощ и разбиващи се с 
грохот  в прибоя вълни. Дали поради някаква наследствена жилка или 
от възхищението от силата и мощта на това, което с дни наблюдавах, 
в мен се роди любов и желание да се посветя на това прeкрасно море. 
Жул Верн, Александър Гриин, Емилио Салгари и другите автори на 
морска приключенка литература се оказаха само допълнителен сти-
мул за реализацията на породилите се мечти. Живота впоследствие 
доказа, че само многото изчетена литература не може да те направи 
моряк, ако това призвание не е в душата ти, ако не си на „ти” с про-
фесията, особено когато си се посветил на нея по някакви непонятни 
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причини и   защото в морско училище всичко е било безплатно. Годи-
ните минаваха една след друга, за да дойде 1951г.,  когато постъпих в 
/няма да казвам елитния, защото по него време всички бяха  елитни/ 
техникума по механоелектротехника и корабостроене.

За първи път по искане на ръководството на „КОРБСО”, смесено-
то българо- съветско корабостроително предприятие, беше създаден 
класът за  корабни машини и механизми, който трябваше да попъл-
ни недостига на кадри предвид разрастващата  се строителна про-
грама. Съветската страна предава безвъзмездно на новото предпри-
ятие -  завода” Кораловаг”, корабостроителницата за железобетонно 
корабостроене и нефтобазата във Варна-всичките бивша германска 
собственост. Така се създаде възможността да се премине към по-
стройката на първите по -големи кораби. Това бяха двата 780 бр.р.т 
”Благой Касабов” и ”Димитър Кондов”. Издадените им от регистъра 
на СССР класификационни документи бяха първото международно 
признание, че новото ни корабостроене може да строи и по- големи и 
качествени кораби..Приета е поръчка от страна на БМФ за постройка 
на 3000 т. кораби по проект на  м/к ”Н.Й.Вапцаров” усъвършенстван 
от български инженери (първите заварачни конструкции). Успешно 
се подготвяха проектите за строежа на  5 000 и 10 000т сухотоварни 
кораби .Забележимо  българското корабостроене с помощта на коле-
гите от СССР  вървеше уверено напред. За обучението ни в техникума 
бяха отделени едни от най-добрите инженери, повечето завършили в 
Ленинград. Резултатите бяха забележителни- много курсисти успеш-
но се реализираха в живота като инженери и механици в корабостро-
енето и корабоплаването. 

През 1954 г завърших средното образование като отличник и 
бях определен да кандидатствам за последващо обучение в Ленин-
град –корабостроене.За съжаление или за добро (и днес, когато се 
замислям, мисля, че е второто) някаква десета или стотна  от бала не 
достигнала.. за класиране Отиде генералски син, който никога не бе 
виждал кораб, а вероятно и море . Никога не обвиних други, че са ми 
спънали развитието, а потърсих причината    единствено в себе си. И 
днес считам, че това е бил по- добрият  вариант и живота ми се разви 
точно както бих искал. Постъпих във НВМУ попаднах в колектив, 
за който само може да се мечтае. Получих солидно образование по 
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специалността, която желаех. Считам, че се реализирах в живота ус-
пешно (без да ставам голям  началник), срещнах любовта на живота 
си и изградихме едно прекрасно семейство- повече какво?

Животът в училището не беше никак лесен (често вечер в класна-
та стая на самоподготовка си пеехме  „ЖИВОТ АРМЕЙСКИ НЕ СИ 
ТИ ЛЕСЕН” ) Нарядите, непорядите нямаха край -училищни гарни-
зонни и още какви ли не. Здраво ни подготвяха за тежкия офицерски 
живот,  който ни предстоеше. Ако питат мене, беше прекалено „здра-
во”, защото през едни от най- хубавите младежки години да стоиш за-
творен току в центъра на града и  да съзерцаваш как протича живота 
на твоите връстници, свободни,безгрижни, не е никак лесно.На мен,  
като варненец, най- много ми тежеше лишаването от отпуск за щяло 
и нещяло .Събирало ми се е по цял месец. Никога няма да забравя 
лейтенант Бончо Шанов, който казваше, че като началник трябва да 
разбереш какво най -много му тежи на курсанта и това да го накажеш. 
Той спазваше педантично това свое верую, като че ли това му доста-
вяше удоволствие. Бяха и гладни години. Боб, сушени картофи (нари-
чахме ги силаж), макарони и други подобни „деликатеси”, участваха 
в редовното ни меню. И днес още не мога да ги ям. Спомням си как 
веднъж дежурният офицер Малчо Николов ни вкара с Добролевски 
за два дни в ареста,  защото бяхме изяли останалите две  кюфтета, 
поради това, че на масата бяхме девет, вместо полагащите се десет 
курсанта. Който разполагаше с някакви оскъдни средства, можеше 
да си позволи от време на време да посещава лавката и да си допълва 
менюто с някоя вафла. Тъй като баща ми почина още първата 1955г, 
а майка ми със скромната си заплата на касиерка в бръснарски салон 
трябваше да издържа и сестра ми, това удоволствие за мене беше дос-
тъпно твърде рядко. .

От съвипускниците от класното отделение 421 много си допад-
нахме с Гроздан. Имахме що-годе сходни характери. Обичахме да 
правим щуротии и какви ли не изненади. Пред училището непосред-
ствено до портала имаше паркинг за велосипеди (коли почти няма-
ше). Често вечер по време на самоподготовка яхвахме някои от тях 
и си правехме разходки до Траката и обратно. Като техническо лице 
бях заслужил доверието на кап.Керемедчиев и имах достъп до раци-
онализаторската работилница в мазата на централния корпус. Там, 
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съвместно с други курсанти, изработвахме разни макети и различ-
ни приспособления. Веднъж ми попадна парче материал (алумини-
ева ламарина) досущ като тоя на личните знаци, с които излизахме в 
отпуск. Не беше никак трудно да изфабрикувам два фалшификата и 
така с Гроздан можехме да излизаме „законно” в отпуск и да се при-
смиваме на наказанията на л-т Шанов.Нещата се усложниха, когато 
замениха личните знаци с войнишките книжки. Положението стана 
още по-тежко, след като ни изпратиха за началстващи лица в ротата 
на кап.Радев. Бяхме третирани като курсанти от собствената му рота 
и наказанията (без отпуск ) валяха като пролетен дъжд.

При един щастлив случай се сдобих с непопълнена войнишка  
книжка, което се оказа много ценна находка за онези тежки момен-
ти в службата. От тази книжка с Гроздан извадихме чисти страници, 
които попълнени и подписани от нас, собственоръчно закрепвахме 
към редовните книжки и необезпокоявани официално напущахме 
училището, дори когато Радев беше още там . На Гроздан  дължа за-
познанството си с Елена и   за благодарност в последствие му станах 
кръстник.

Като старши випуск имахме привилегията за по -леки наряди 
по служба като пом.дежурен по училище и дежурен по кухня. По-
следния беше много ценен наряд поради това, че късния следобед 
се получаваха продуктите за следващия ден, които оставаха на склад 
в кухнята. Това даваше възможност най- изгладнелите вечер да си 
правим кратки сбирки  и да си похапнем по- обилно.Една вечер, ко-
гато аз бях дежурен, решихме да си опечем пържоли. Без много да му 
мислим включихме един от големите пържолници и заложихме по 
една солидна мръвка. За беля, която за щастие завърши щастливо, сме 
забравили пържолника включен. На сутринта бай Борис (който успя-
ваше от нищото да направи нещо, с което да ни нахрани) ме посрещ-
на бeсен и обвиняваше втория готвач бай Георги, че пипа където не 
трябва и включил пържолника, който беше нагрят до червено. Ведна-
га ми стана ясно какво е станало и без да се замислям се втурнах  към 
шалтера и вместо да го изключа, което други бяха направили преди 
мене в бързината отново съм го включил. След около половин час се 
разрази нова буря. Бай Борис идва още по- бесен и ултимативно иска 
бай Георги да бъде изгонен, защото нищо не разбирал от техниката. 
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Само това, че бяхме комшии и съученици с малката му дъщеря, опра-
ви положението.

Годината 1957-ма е паметна в живота ми. Първо, защото влизахме 
в последната и решителна за обучението ни година и второ, защото 
на 09.ноември ознаменувахме годишнината от запознанството ни с 
Елена с брак. Вярвам много от съвипускниците си спомнят скромна-
та курсантска сватба в апартамента на военният блок на ул.”Аврам 
Гачев”. Не мога да се сетя кой гръцки мъдрец беше изрекъл следният 
афоризъм: „За всеки мъж има само една жена в живота и за всяка 
жена- само един мъж, но съдбата много рядко ги събира”.  При нас се 
беше получило.

След производството в първо офицерско звание „лейтенант” бях 
разпределен на служба в под.20550, тъй наречената ОХРА, съвмест-
но с Гроздан, Липата и Аенски. Заедно с двамата от предния випуск 
станахме едно солидно младежко попълнение на застаряващия офи-
церски състав и службата потръгна що-годе успешно. Длъжността ми 
беше механик на кораб IV ранг-  танкер,  превозващ дизелово гориво. 
Приех кораба в корабостроителния завод, където беше на ремонт за 
смяна на главният двигател. След влизането ни в експлоатация ос-
вен задачи на ВМФ се налагаше да изпълняваме и стопански задачи 
.Справях се добре и след първата година минавах за добър командир 
на БЧ V. С военщината не всичко беше така добре. Имаше неща, които 
според моите разбирания не бяха правилни и често гласно изразявах 
несъгласието си, но единоначалието беше преди всичко и начални-
ка винаги беше правият. Не че бях лош офицер, даже според начал-
ството съм бил доста перспективен, но някои порядки определено ми 
тежаха и правех всичко възможно да ги заобикалям. Реших за себе 
си, че в цивилня живот ще бъде много по- добре и „свободата на ли-
чността” ще бъде на ниво (каква илюзия) и подадох първия рапорт за 
уволнение. Ходих лично на  аудиенция при Странджата, но естестве-
но бях отрязан. В 1963 година предстоеше съкращение в армията и 
реших да се възползвам независимо, че ме подканяха да се качвам на 
СКР. Използвах връзки на най-високо ниво и се получи. Това бе и си 
остана единственият случай, в който съм използвал тази придобивка, 
а лицемер никога не съм бил. На тържествената вечеря при изпраща-
нето колегите ми подариха многозначително книгата „Господарите 
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навсякъде са еднакви”. В последващите битки с живота се убедих, че 
са били безкрайно прави. Така в средата на лятото бях вече свободен 
да се включа в строителството на новия живот, но и с отговорността 
за семейството, което от  март 1959 год. се беше увеличило- роди се 
дъщерята Зинаида (на името на баба си Зинка). Годините тогава бяха 
твърде динамични, с бурен растеж на  корабоплаването и корабостро-
енето. Проблеми с намиране на работа нямаше никакви. Навсякъде 
бяхме търсени и ценени. Имах предложения за директорски длъж-
ности от две места, но  реших да се пробвам в търговския флот. БМФ, 
който след края на войната започна от нула, имаше няколко дървени 
гемии. Единственият метален  съд беше изоставеният в Румъния  и 
в последствие, докаран в България и отремонтиран - параход „Първи 
май” (бившия „Княгиня Евдокия”). Той послужи като школа на реди-
ца изтъкнати  бъдещи български капитан и механици. В началото на 
1963 г. параходството вече разполагаше с 36 товарни кораба с общ то-
наж 122 780 т. От 1959 год. родният трибагреник започна да се развява 
и на корабите на други корабоплавателни предприятия. Така корабите 
на  „БАЛКАНТРАНС” до 1962 г бяха 11 бр., носещи имената на мор-
ски скъпоценни камъни с общ тонаж около 130 000 тона. Началото 
на 1963 г ДСП „ТЕКСИМ” използва благоприятната конюнктура на 
фрахтовия пазар  и се  зае също с корабоплавателна дейност. Целта бе 
да се изместят чуждите корабособственици от участие в българския 
внос и износ на стоки. За по-малко от три години фирмата закупи 
16  кораба, които имаха имената на  звезди и съзвездия, и поръча два 
нови 12 000 многоцелеви кораба в Югославия. Фирмата „РОДОПА” 
също се сдоби с три  малки хладилни кораба за нуждите на фирмата 
си „РЕСЕДКО” в Етиопия. Към „Балкантурист” се създаде предпри-
ятието  „Балканшип”, което стопанисваше пътническите кораби за 
задгранично плаване общо 5 броя.

За крайбрежното плаване в продължение на няколко години бяха 
построени 4 бр. хидробуси и бяха доставени  10бр. кораби на подвод-
ни крила тип „Комета”, които плаваха по цялото българско крайбре-
жие за радост на туристите.

Принос за развитието на флота даде и бурно развиващият се оке-
ански риболов ДСО  „Рибно стопанство”, чийто риболовни траулери 
надминаха 20 броя, а транспортно -хладилните   кораби бяха 6 бр. с 
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по 10 000 брт водоизместване. През 1972 г. уловът на риба от пред-
приятието надмина 72 000 т  за страната и за износ. Така към края 
на 1967г търговският флот на НРБ  надхвърли 740 х тона, а към 1985 
прехвърли 2 милиона тона. Това даде възможност България да стане 
равноправен член на обществото на развитите морски държави.    

Такава  в общи линии беше обстановката по онова време, когато 
трябваше да избирам. Предпочетох „ТЕКСИМ”. Още като офицер си 
бях изкарал удостоверение за правоспособност като на база пропла-
вани години и мили ДИК ме удостои за втори механик. Но съзнавай-
ки отговорността и особеността на новата професия, предпочетох да 
започна от начало т.е. от четвърти. Практиката впоследтвие показа, че 
съм постъпил правилно.

Безпроблемно бях назначен на м/к „Бенесаф” -единственият ко-
раб на Тексим, който не носеше името на звезда, а  на пристанище в 
западната  част на Алжир, откъдето товарихме желязна руда за Кре-
миковци. Започна каляването в морската професия, а корабът беше 
много добра база за това. Не ни даваше възможност да си отдъхнем 
от проблеми. Толкова много и то по всяко време  на денонощието не 
ми се е случвало в последващата ми практика.

Годината 1967 бе знаменателна и с това, че се роди синът  Филип ( 
на дядо си Трандафил), който да поеме щафетата. През  1968 год. ус-
пешно издържах изпитите и получих званието корабен механик I сте-
пен или както още се наричаше Механик неограничени мощности. 
Същата година станах член на БКП и както се вижда съм израствал в 
професионалната йерархия без протекциите на тази институция или 
на който и да било началник или роднина.

Заредиха се различни кораби с различни райони на плаване по 
всички морета и океани както пишеше  във визите на задграничните 
ни паспорти. Но най-голямо удовлетворение изпитах през декември 
1981г., когато бях изпратен като гл.механик да получа новопостроен-
ия за Кувейт 100 000т танкер „Umm kazbah” в Япония, с който плавах 
в продължение на година.

През 1971 г. се прехвърлих на работа в Българския корабен регис-
тър, работа колкото престижна, толкова и отговорна. Ако трябва да 
си призная заслугите за това определено бяха на Елена. На няколко 
пъти тя прави задгранични рейсове с мене и силно впечатление ѝ  на-
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правило как с голямо уважение и отговорност се готвим да посрещ-
нем представителя на класификационната организация, към която е 
корабът и вътрешно решила, че ще бъде добре някой ден и аз да стана 
инспектор в регистър. Това стана през 1971г. 

По стечение на обстоятелствата това бе преломна година за разви-
тието на тази организация. Точно тогава тя премина на подчинение на 
Държавния комитет по стандартизация към Министерския съвет. По 
този начин регистърът стана надведомствен орган, който отговаряше 
за стандартизацията и контрола на качеството в корабостроенето и 
корабоплаването. От 30 000 брт до този момент към БКР започнаха 
да преминават по-голяма част от корабите под български флаг, за да 
надминат 1 200 000 брт към 1985 г. Организацията беше междуна-
родно призната като член на класификационните организации от соц.
страни ОТНК, някои от които бяха членове на IAKS/ международна 
асоциация на класификационните организации/.

БКР имаше  сключени договори за взаимно заместване с всички 
големи класификационни организации и те се използваха пълноцeн-
но. Работеше се по собствени  правила и норми, които се разработ-
ваха съвместно с колегите от другите организации членки на ОТНК. 
Понастоящем, във времето на „демокрацията” регистърът е частна 
безлична организация с постоянно намаляващ тонаж и никакво ново 
корабостроене.

Общо прослуженото ми време в БКР е 20 години, като обикно-
вен инспектор по техническия надзор на корабите в експлоатация, 
в ремонт и новостроящите се кораби в КЗ „Георги Димитров”, а в 
последствие от 1978 год. като началник отдел „Класификация и техн. 
надзор”.  Периода след 1970 г. може да се охарактеризира като бум на 
родното корабостроене. Изхождайки от изключителната му важност 
за икономиката на страната и излизането на международния пазар, 
корабостроенето бе определено за стратегическо направление в ма-
шиностроенето. С оглед повишаването на конкурентно способнос-
тта му особено внимание се отдели на създаването на тиловата база 
–корабното машиностроене. Паметни ще останат думите на съвет-
ския министър на корабостроенето инж. Бутома, изречени в дните на 
началният ни разтеж  в корабостроенето – „коритото може да бъде 
построено от всеки дори и от изостанала африканска страна, но Кора-
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бостроене без собствено корабно машиностроене е жених без яйца”. 
С общи усилия на държавата  и ръководството на корабостроенето 
бяха създадени  десетина предприятия в цялата страна, които започ-
наха производството на корабна продукция. Закупени бяха редица 
лицензи, за да бъде тази продукция на нужното техническо ниво. Мо-
дернизиран с най-нова техника, заводът започна строителството на 
по-голямотонажни и многофункионални кораби, както за нуждите на 
БМФ, така и за чужди клиенти. Така се случи, че точно през тези 
години на подем, бях изпратен като инспектор на БКР в завода, за да 
наблюдавам строителството на корабите, които щяха да имат класа 
му. За период от 5 год. на престоя ми това бяха над 10 кораба, като се 
започне от 23 500т „Вихрен”, „Ген.Владимир Заимов” и „Белмекен”  
модифицираният проект на 6 бр.25 000т за масови товари построени 
за СР Румъния тип „Бумбещи”,3 бр. 2850/4569  брт сухотоварни кора-
ба тип „София ” за Китай ,3 бр. въглевози 7761 брт от типа  „Верила ”. 
Най -голямото изпитание обаче беше строителството и предаването в 
експлоатация на първият  100 000т танкер  „Хан Аспарух”  Проектът 
отговаряше на последните международни изисквания за сигурност 
и качество и автоматизация за 16 часово А1 безвахтено обслужване. 
Между впрочем всички кораби, които се строяха по това време бяха 
високо автоматизирани с клас А 1. Така се стекоха обстоятелствата,  
че се  наложи да бъда първият гл.механик на новопостроения стохи-
лядник за прехода му за докуване в Иличевск и последвалите сдатач-
ни ходови изпитания.

Разширените мощности на корабостроителния завод позволиха 
да се увеличи производството като се  строят по няколко типа кораби 
едновременно по най- модерния способ „блоково-юнитния „.  През 
тези години заводът предаваше на клиентите си от различни страни 
до 10-11 кораба годишно. С настъпването на „демокрацията” всичко, 
което беше градено с десетилетия, с лека ръка беше унищожено и 
днес жениха се оказа „без яйца”. През 1978 год минах на работа в уп-
равлението на БКР като началник на отдел класификация и техниче-
ски надзор на корабите в експлоатация. Длъжността ми допадна, за-
щото имах постоянни контакти с различни корабособственици, тряб-
ваше да се решават различни казуси,  възникващи по корабите, така 
че оставайки в експлоатация да бъдат в съответсвие с регистровите 
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правила и изискванията на международните конвенции. Длъжността 
позволяваше да поддържам квалификацията си на механик като пе-
риодично извършвах задгранични рейсове .

Неусетно в труд и грижи се изтъркулиха годините за пенсия, ко-
гато настъпи късната есен. Така и не усетихме  кога стъпихме на по-
следната права в живота и вървим бавно и сигурно като се опитваме 
да го правим с офицерска походка.

Равносметката - децата израснаха, свиха свои гнезда и живеят 
самостоятелно. Зина е завеждащ спешна лаборатория в Универси-
тетската болница „Св. Марина”, завърши за бакалавър, а в момен-
та защитава магистърска степен по медицински мениджмънт. Има 
две дъщери - Елена на 26 год. и Бояна на 16 год. Филип завърши 
ВВМУ като по собствено желание избра професията на баща си и 
стана гл.механик в БМФ. В момента е на работа в администрацията 
като суперинтендънт-одитор Има дъщеря- Деница на 10 год За мен 
останаха спомените в повечето случаи от хубави-по хубави. Понякога 
се качвам на колата и слизам на разходка по крайбрежната алея. Оби-
калям пешком буните ,сядам, запалвам цигара и отправям взор към  
безкрайното море. Неусетно миналото започва да се възпроизвежда  
като в калейдоскоп. Виждам отминалите години, плавания по морета 
и океани, чужди страни и градове, лютите битки с вълните в северни-
те широти, прекрасното южно небе с неговият кръст и изомрудените 
води на океана в тропика. Сещам се и тихо си тананикам песента на 
Панайот Панайотов „Момчето, което говори с морето”:

Ах колко години, години, години, море,
умряха безвъзвратно!
Къде са кажи ми, кажи ми, кажи ми, море,
искам ги обратно.
Замислям се и започвам да разсъждавам върху текста - какво ли 

бих направил, ако действително морето, пък  и защо ли не и животът 
ми, върнат тези години?

Отговорът е само един - ПАК СЪЩОТО!
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“Приносът на випуска в корабоплаването” 

Гeoрги Трайков

„Да живей, да живей, да живей 
навеки параходното търговско дру-
жество „Провидение”!” С този въз-
глас шестдесет хилядното множество 
на българската колония в сърцето на 
Отоманската инперия–Цариград, по-
среща на 08.02.1864 г. първият пара-
ход на дружеството „Султан Азис”.

Дружеството е акционерно с ко-
оперативен оттенък ,наименувано 
„Българско търговско параплувно 
содружение – „Провидение”. Осно-
ваването му става на 19.12.1876 годи-
на. Просъществува до 19.04.1984 г.

На 25.06.1892г. е свикано събра-
ние на бъдещите акционери за ново 
сдружение – Българско търговско 

параходно дружество. То е утвърдено със закон, приет от Народното 
събрание на 14.12.1892 г., одобрен с указ на княза от 16.01.1893 г.

На  02.07.1894 г. в порт Нюкясъл – Англия за първи път след Ос-
вобождението на кърмата на новопостроения параход „Борис” е вди-
гнат българският търговски флаг.

През септември 1894 г. във Варна пристигат първите  български 
кораби – „Борис” и „България”. Те поддържат линията Варна, Бургас, 
Цариград, Солун, Пирея, а по-късно и до Сирия и Египет.

Така е поставено началото на българското търговско корабопла-
ване. Описано е подробно в труда на Стоян П.Костов „Под роден 
флаг”. Този труд е исторически очерк за Българския търговски мор-
ски флот.

Бегло, без подробности и точни дати, ще се опитам да опиша раз-
витието на търговското корабоплаване от октомври 1958 г., когато 
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постъпих на работа в параходството до април 1994 г., когато се пен-
сионирах

Няколко души от нашия випуск сме участвали и вероятно допри-
несли за развитието и укрепването на търговския флот на Народна 
република България.

Още като курсанти на лятна практика сме се срещали със завър-
шилите преди нас възпитаници на Алмаматер и постъпили на работа 
в параходството като моряци, рyлеви или мотористи на дървените ге-
мии „Мусала”, „Тракия”, „Горянин” и др., а по-късно и на параходите 
и моторните кораби с метални корпуси: „Хр. Смирненски”, „Вапца-
ров”, „Родина”, „България”, „Шипка”, „Левски”, „Балкан”. „Хр.Бо-
тев”, „Мир”. Старите пътнически кораби: „Емона”, „Калиакра”, „Не-
себър” и „Варна” и новите: „Г. Димитров”, „В.Коларов”, „Г.Кирков”, 
„Д.Благоев”. Бяха закупени танкерите: „Комсомолец”, „Пионер”’ 
„Антон Иванов”, „Арда”, „Вит”, „Лом”, „Янтра” „Чумерна”, „Тун-
джа”, „Струма”, „Дунав”, „Марица”, „Ерма”.

В Япония бяха поръчани и построени танкерите „Искър” и „Огос-
та” - 25 хилядитонни, „Места” и „Осъм” - 70 хилядитонни  В Ленин-
градската корабостроителница построиха „Камчия”, „Резвая” и  „Ве-
лека”. Във Варненския корабостроителен завод:  „Батова”, „Златна 
панега”, „Въча” и „Чая”. В Италия- специализирания танкер „Роси-
ца”. В Япония- химикаловозите: „Беталджойс”, „Ригел”, „Белатрикс” 
и „Бенетнаш”.

Линейното плаване се сдоби с новите 5 хилядитонни кораби „Со-
фия”, „В. Търново”, „Преслав”, „Плиска” и 12хилядните „Тракия”, 
„Добруджа”, „Бургас” и „Варна”.

Трампово плаване получи 50 хилядитонните „България” и „Ро-
дина” съветска постройка, построените в Япония въглевози „Ограж-
ден”, „Осогово”, „Оборище”, „Средна гора”, „Стара планина”, „Бела-
сица” и „Странджа”, рудовозите „Руен”, „Вежен”, „Ком”, „Мусала”, 
„Черни връх” и „Бузлуджа”. 

Влезе в действие фериботната линия Варна – Иличевск  обслуж-
вана от фериботите „Героите на Одеса” и „Героите на Севастопол”.

През 1968 г. танкерният отдел на БМФ прерастна в танкерно пара-
ходство със седалище Бургас.

Появиха се нови параходства – Тексим, Булет, Океански рибо-
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лов, Черноморски риболов. Първите кораби на тия параходства бяха 
стари твиндечни кораби, изведени от експлоатация, с тесни люкови 
закрития и бризентови покрития. По-късно, понатрупали капитал, те 
поръчаха нови кораби, строени в Япония и европейските корабостро-
ителници, отговарящи на съвременните изисквания. Така постепенно 
тонажът на корабите, плаващи под българки флаг надхвърли 1 мили-
он тона и страната ни бе призната за морска държава.   

За запознаване с развитието на параходството след 1970г. ще се 
възползвам от разказа на най-дългогодишния му директор- капитан 
далечно плаване Атанас Йонков ( два випуска преди нашия), публи-
куван в книгата на Валентин Димитров „Морски хора”  ( Книгоизда-
телство Зограф -  Варна. 2007 год.). Ето какво разказва копитан Йон-
ков:

„ През 1970 година БМФ, който бе достигнал около 800 000 б. т. 
имаше около 80 кораба, но средната им възраст вече бе           

над 15 години. Годишната печалба бе 3,6 милиона валутни лева. 
Убедихме „ръководните фактори”, че е необходим процес на мощ-
но обновяване и развитие на флота. Постепенно подменяхме стари-
те кораби. Новите постъпваха от Съветския съюз (от типа „Христо 
Ботев”), от Япония (19 единици за година и половина) и от родното 
корабстроене. Варненския завод произвеждаше за БМФ по осем – де-
вет кораба годишно. Около 40 нови кораба съм приел в този период. В 
края на всяка година „гонихме плановете”, та се налагаше някой нов 
кораб да се боядисва от екипажа по време на първия преход. Средната 
възраст на корабния парк тръгна надолу, за да достигне  до 8,5 години 
– тогава България имаше един от най-младите флотове в Европа.

В най-добрите  - 80-те години, БМФ имаше над 120 кораба, пе-
чалбата надхвърли 100 млн. валутни лева, а тогава този „лев” бе по-
скъп от долара. По шест-седем нови кораба влизаха ежегодно в екс-
плоатация. За моя дълъг „мандат” бяха раздадени 2002 апартамента 
(един от блоковете бе построен за осем месеца и четири дни), роди се 
яхтклубът, придобихме учебната баркентина „Калиакра”, създадохме 
Дома на моряка, почивни бази и т.н. БМФ бе едно от най-мощните и 
доходоносни предприятия в страната. Може би затова бях делегат на 
три партийни конгреса и три национални конференции, изказвах се, 
приветствах и „обменях опит”, награждаваха ме и ме избираха в раз-
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лични органи. Нито за миг обаче не съм забравял, че олицетворявам и 
дължа това на хилядите морски труженици, разпръснати в Световния 
океан, които непрекъснато, като пчелички събираха меда за големия 
държавен „кошер”. Затова нито ден през този период не бях излизал 
в отпуск, всички кораби, които се завръщаха или отправяха в далечно 
плаване, посрещах и изпращах лично, придружаван от заместниците 
си.

Помня една класическа схема на много печеливша експлоатация 
на кораб, която и сега е известна на малцина. Иран ни дъжеше около 
500 млн. долара. Предложи да си връща борча в нефт, който ние да 
продаваме. От Гърция за 8,5 млн  долара закупихме 255 000 – тонен 
(два пъти и половина по-голям от родния „Хан Аспарух”) твърде стар 
танкер „Струма – 2”. В много сложна обстановка в региона капитан 
Горунски направи пет рейса. Оправихме дълга. После продадохме 
„туберколозата” за девет милиона долара. Само от продажбата на 
танкера спечелихме половин милион, да не говорим той какво донесе 
на страната. С него БМФ имаше тонаж над два милиона тона. 

В средата на 80-те години на миналия век, след като продадохме 
„Струма – 2”, тонажът спадна на 1,9 млн. тона, но имахме около 120 
кораба за задгранично и 22 кораба за пътническо плаване, сред тях 
– 12 комети. Толкова в Черно море нямаха и руснаците. Кометата от 
Несебър след четири часа заставаше в Истанбул, а комшиите се кръс-
теха, когато този модерен за времето си съд за първи път разпени Бос-
фора. И така – около 50 рейса. Пътническия „Варна” закупихме много 
стар и на безценица – за един и половина милиона долара. Стегнахме 
го, изцедихме го от експлоатация и го продадохме за два милиона 
на гърците. Те бяха вложили около десет милиона в някакво преу-
стройство, когато корабът се запали и изгоря. Пътническото плаване 
ще си остане един от най-плодотворните периоди на Параходството. 
Хиляди туристи се стремяха към шестте пасажера. „Варна” правеше 
15 – дневни круизи дори зад Полярния кръг.

Учебната баркентина „Калиакра” закупихме много елегантно. Във 
външнотърговския баланс с поляците те имаха много активно салдо. 
Не вървеше да си поръчваме и нов кораб. Тогава руснаците строяха 
12 такива кораба. С министъра на морския флот се разбрахме накрая 
да си получат 11 кораба, а единият да бъде за нас. Излезе ни почти 
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символичните за такъв кораб около четири милиона рубли. На по-
следната фаза на строителството командированите наши представи-
тели начело с капитана Тома Томов и главния механик Иван Георгиев 
(Зъбата) дори договориха с главния конструктор едно целесъобразно 
усъвършенстване на кърмата. „Калиакра” изгради поколения моряци, 
тя е морската ни визитна картичка пред света. И сега си мисля, че 
баркентината и Домът на моряка са две „парчета”, които не трябва да 
се включват в приватизационната „баница”. Те олицетворяват чудес-
ни десетилетни традиции на БМФ.”

В началото споменах, че и ние сме участвали в това бурно разви-
тие на българското корабоплаване през годините, когато  работихме 
активно. За мен лично това са 37 години на море 35 от които- под 
роден флаг. Започнах като моряк – рулеви и достигнах до капитан да-
лечно плаване и като такъв плавах 21 години.   Фотко Таушанов също 
отдаде на водния транспорт 32 години. Вярно, че по-голямата част 
от тях не е била на корабния борд, но и оперативното ръководство 
на корабите от брега е натоварено с голяма отговорност. Димитър 
Карагьозов плава като механик 16 години, от които 10 шефмеханик. 
Стефан Буйнов - 19 години служител СО Воден транспорт, от които 
8 години на море. Горан Желев 30 години капитан пилот. Александър 
Христов – 32 години служител на БМФ, от които 12 на море като 
корабен електромеханик. Атанас Вълчев работи 27 години в параход-
ствата Черноморски и Океански риболов. В океана и моретата пре-
кара 13 години като механик на океански траулер. Марин Маринов 
плава като рулеви 3 години и 10 години като домакин на корабите 
на БМФ. Йордан Радев – 5 години на океански траулер като главен 
механик. Марин Станев - 12 години както механик. Тодор Исидоров 
– 4 години като механик в БМФ. Коста Пенев – 2 години с океански 
траулер като механик и 21 години служител на СО Воден транспорт. 
Димитър Симеонов – 2 години като помощник капитан в БМФ. Освен 
тях много хиляди мили като учебни помощник - капитани и механици 
са проплавали дългогодишните преподаватели Васил Василев, Кирил 
Медникаров, Георги Георгиев, Димитър Симеонов.

Няма критерии, по които да се даде точна оценка за приноса на 
всеки . Но достатъчно е да съберем годините, да ги превърнем в месе-
ци, в денонощия, в безсънни вахти, в проплавани мили, в милионите 
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качки, в дните от годината, прекарани далеч от семейството и близ-
ките, в безкрайното чакане по рейдовете за влизане в пристанището 
или да напълниш трала, в случаите, когато си бил на косъм от гибелта 
или си вземал съдбоносни решения за кораба и екипажа. Ще видим, 
че сметката ще излезе голяма и нашия принос не е малък.

А сега… Сега трябва да започваме от нулата. Параходствата Тек-
сим, Булет, Океански риболов фалираха. БМФ е приватизирано. В 
това няма нищо лошо. По света корабоплаването е в ръцете на част-
ни компании. Лошото за нас е, че собственика на БМФ е чужденец. 
Нас все някой друг трябва да ни оправя. А имаме толкова кадърни 
кадри. Работят в чужди компании и то успешно. Това го потвърждава 
и второто поколение на нашия випуск.Синът на Гроздан Алексиев 
– Радостин, който е капитан далечно плаване работи в гръцка авто-
возна компания, получава телекс от японска компания с предложение 
за работа в нея. Синът на Петър Петров – Илиан - главен механик 
на голям танкер е поканен да работи в седалището на фирмата в Ан-
верс като супер интендант. Синовете на Димитър Аенски, Тонко Ка-
раджов, Йордан Радев, Кирил Медникаров успешно се реализират в 
чуждестранни фирми като множеството момчета завършили учили-
щето. Какво повече може да се каже за подготовката, която са получа-
вали в Алма матер, която сега някои се опитват да закрият водени от 
користни интереси.

Морякът е в стихията си, когато е на работа на борда. Който е спо-
собен, напредва всякога и навсякъде, стига правилно да е избрал за-
наята си. Една небрежност, една немърливост на кораба има несрав-
нимо по-лоши последствия, околкото, ако е направена на сушата.

Никакво суеверие, лошо натоварване, лоши моряци, лошо плава-
не. Последствията са потънали кораби, удавени екипажи, почернени 
семейства, тъгуващи и скърбящи за син, съпруг, баща, дядо и молещи 
се на Бога и крепени от малката надежда да се случи чудото и без-
следноизчезналият да е все още жив и да се завърне при тях.

Случаите с „Хера” и „Ванеса” показват нещо различно за българ-
ското морячество. По наше време това почти го нямаше.



  157

Механиците от випуска и промишления 
риболов

(Реквием за “Океански Риболов”)
Атанас Вълчев

В системата на ДСО “Рибно стопанство” работих 27 години, от 
които 21 години само в “Океански риболов”.

“Океански риболов” е създаден през 1964 год. със задача “Про-
мишлен риболов и преработка на риба” в Световния океан.

Риболовните траулери и транспортно-хладилните кораби бяха 
с неограничен район на плаване – предимно в риболовните райони 
на Атлантическия океан от 68 паралел север до Южна Джорджия. С 
разрастването си районите на риболов се разшириха в Тихия и Ин-
дийския океан. През 80-те години “Океански риболов” притежаваше 
солиден риболовен флот състоящ се от 12 траулера тип “Атлантик”, 
10 траулера полски тип В-418, 3 БМРТ, 3 средни траулера тип “Тро-
пик” и 5 транспортно хладилни кораба тип “Сибир”. “Океански рибо-
лов” разполагаше с огромна хладилна площ и Кораборемонтен завод 
в Бургас. Обезпечен беше с богата складова база на територията на 
рибното пристанище и плаващ док за докуване на траулерите. 

В “Океански риболов” много възпитаници на нашето военномор-
ско училище намериха своето призвание и с годините се  превърнаха 
в авторитетни и знаещи капитани и механици, изграждайки своя про-
фесионализъм при тежки метеорологични условия и  далеч от спаси-
телния бряг.

През различни периоди от нашия 73-ти випуск също работиха 
като механици Коста Пенев, Йордан Радев и Атанас Вълчев.

Годините 1976 – 1979 независимо, че беше въведена 200 милната 
зона, бяха силни години. Океански риболов снабдяваше с риба стра-
ни от Африка, Близкия изток и Европа. Големи количества се прера-
ботваха в наши рибни заводи.

С идването на “новото време”, капитала на “Рибно стопанство” 
– “Океански риболов” бе иззет от Държавата и спряха капиталовло-
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женията за модернизация и замяна на остарелите кораби. Картината 
на довеждане до фалит на много предприятия в страната е до болка 
позната на съвременниците. По същата схема бе разпродаден на пар-
че и Риболовния ни флот – флот, който даваше препитание на хиляди 
моряци-рибари и стотици професионалисти.

“Океански риболов” не съществува! Малко останаха и хората, 
свързали професионално живота си с него...Такъв е животът... 

“Нахимовците – основа на випуска”
Георги Георгиев

Випуск 73-ти на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” стартира на 15 септември 
1954 г. с 22-ма нахимовци и 15 зрелостници на средни училища от 
страната. Благодарение на нахимовците, курсантската рота някак не-
забележимо и в съвсем кратък срок се сглоби строево и в края на вто-
рия месец почти по нищо не приличаше на новобранска. Периодът на 
единичната подготовка съвпада с настаняването на Морско училище 
в сегашната сграда на ул.”Васил Друмев” и затова времето на строеви 
занятия бе сведено до минимум. Нещо повече – в края на м.октомври, 
цялата рота ползваше правото си на гарнизонен отпуск.

Кои бяха нахимовците? За тях не е писано нищо или почти нищо.
В началото на 1951г. ръководството на страната взема решение да 

открие в София – Суворовско училище, а във Варна – Нахимовско 
училище, по аналог на съществуващите в СССР. Целта е била в тях 
да бъдат събрани разпръснатите в няколко сиропиталища в страната 
деца на загинали партизани, ятаци и герои на Отечествената война.

Възложено било на Военните окръжия да издирят момчетата, от-
говарящи на тези изисквания. Към началото на м. август става ясно, 
че осигурените кандидати са значително по – малко от планираните, 
поради което се взема ново решение: бройката да се допълни с деца 
на живи участници в антифашистката съпротива и активни членове 
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на комсомолската и пионерската организации.
И така: на 01 февруари 1952г. в сградата на сегашното СОУ „Кирил 

и Методий” гр.Варна, започна съществуването си Народното Нахи-
мовско училище. В него бяха приети около 220 момчета от V до IX 
клас. От Военноморското училище беше прехвърлен един взвод ка-
дети от приетата през м.август 1951г. кадетска рота, които съставиха 
X клас на Нахимовско училище. Бяха формирани две роти: старша 
рота, включваща VIII, IX и X клас и младша рота, включваща V, VI и 
VII клас. Командир на старшата (нашата) рота бе капитан- лейтенант 
Владимир Николов Ставрев, колоритна личност, завършил ВВМУ, 
участник във Втората световна война, като командир на торпеден ка-
тер в Северно море, а взводни командири бяха ст.л-т Христо Дончев, 
л-т Димчо Енчев Димов и л-т Стоян  Кривинедев.

Командир на младшата рота бе ст.л-т Божидар Димитров Сотиров, 
а командири на взводове: л-т Райко Димитров Райков, л-т Григор Гри-
горов и л-т Станимир Костов  Денков.

През краткия период на съществуване на Нахимовско училище 
като взводни възпитатели служиха още л-т Иван Вълчев Маринов, л-т 
Васил Евтимов Мочков, л-т Веселин Мавродиев Полихронов, л-т Не-
дко Райков Недков, л-т Пую Димитров Илиев, л-т Иван Матев Милев, 
л-т Васил Минчев Ляпчев, л-т Стоян Киров Стоянов. На други длъж-
ности: ст.л-т Кирил Александров, ст.л-т Кънев, л-т Мрянков, ст.л-т 
Киров, л-т Цветан Якимов, л-т Комнев, л-т Стоян Киров Минов, кап. 
Любомир Георгиев, ст.л-т Николай Куцаров, кап.л-т Чаталов, кап.л-т 
Антон Борисов, л-т Кирил Ляпчев и кап. ІІ р. Годев.

Началник на Народното Нахимовско училище бе кап.ІІр. Георги 
Кирилов Аврамов, зам. н-к по учебната и строева част кап.ІІр. Недел-
чо Христов Сяров, н-к на политотдела кап. ІІр. Христо Русев, н-к тил 
кап. ІІІр. Мирчев.

Преподавателският състав, подбран от гр.Варна и региона се със-
тоеше от отлични педагози. С благодарност си спомням за всички тях, 
които не жалеха труд и време в класните и  извънкласни занимания.

Ето тези, които си спомням с уважение след толкова много годи-
ни:

Пенка Попова – Български език- 
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Христина Стоева – Руски език- 
Сара  Бони  Капонова – Английски език- 
Василка Донкова – История- 
Иванова – Биология и Химия- 
Смокова – Физика- 
Стоян Михайлов – Математика- 
Васил Венков Василев – Психология- 
Васил Стефанов Николов (Патриота) – География- 
Димитър Ресенски – Пеене и диригент на духовия оркестър- 
Стефан Парашкевов – Физическо възпитание;- 

Всеки клас представляваше взвод и освен командир си имаше и 
старшина. Почти всички много грижовни и внимателни – старшини-
те: Богдан Димитров, Руси Христов, Петрушев, Паскалев и др. 

Може ли някой да забрави харамията македонец – главният готвач- 
бай Кольо Петрунов, маститата фигура на доктор Жеков, изпълни-
телят на матроски танци Георги Тихонов, чаровният ст.л-т Николов 
(Замбо) и др.

Събрани от цялата страна, непознати един на друг, бъдещите флот-
ски офицери с небивал интерес и ентусиазъм усвояваха елементи-
те на войнишкия строй. А какви красиви униформи имахме – без-
козирка с лента „Нахимовско училище”, бушлат, моряшки панталон 
и „холандка”. Опитайте се да си представите, как изглежда в такава 
униформа, ушита по мярка, един петокласник. Разбирам завистта на 
хилядите момчета и възхищението на момичетата при вида на тези 
малки моряци.

На 3 март 1952г. Народно Нахимовско училище беше тържествено 
открито. Заповедта обяви лично министърът на Народната отбрана, 
армейски генерал Петър Панчевски. На първомайския парад същата 
година редом с батковците курсанти от ВВМУ и матросите и войни-
ците от Варненския гарнизон в строя бяха и двете нахимовски роти.

Извън учебния процес, в училището се развиваше интензивно раз-
нообразна спортна дейност. Почти целият футболен отбор юноши 
на „Черно море”, бе съставен от нахимовци. В градските и окръжни 
състезания по волейбол и баскетбол, и особено лека атлетика, нахи-
мовци бяха безапелационни. Забавно бе да се наблюдава как в неголе-



  161

мия двор на училището, едновременно се играеше футбол, волейбол, 
баскетбол, тренираха лекоатлети, тласкаше се гюле, мяташе се копие, 
а най – малките играеха на лимки – и всичко това, без да си пречат 
един на друг. Без излишна скромност, ще кажа, че нашият клас бе 
най – добрият. Останаха непобедени в средношколски състезания – 
Димитър Петлешев на скок височина, Горан Желев на копие, Виктор 
Колев на тласкане гюле, Иван Липов на бягане средни разстояния. 
Петтима нахимовци от класа играеха футбол в „Черно море”.

Ето списъка на нахимовците от нашия клас:
Завършили успешно Нахимовско училище и постъпили във ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров”: Атанас Вълчев Атанасов,Виктор Дочев Колев, Ге-
орги Марков Лазаров,Георги Стоянов Георгиев,Горан Желев Йорда-
нов, Гроздан Анастасов Алексиев, Димитър Иванов Петлешев, Дойчо 
Желев Дойчев, Иван Атанасов Липов, Костадин Пенев Костадинов, 
Любомир Кирилов Велев, Марин Стоянов Маринов, Недялко Денчев 
Балев, Нейчо Искров Нейчев, Николай Крумов Бъчваров, Пенчо Ива-
нов Пенчев, Петър Илиев Петров, Пирин Асенов Попов, Стоян Ди-
митров Йорданов,  Тодор Исидиров Пейчев, Тонко Танев Караджов, 
Фотко Тодоров Таушанов.

Завършили успешно Нахимовско училище и постъпили във Воен-
но – артилерийското училище в гр.Шумен: Димитър Стоилов Захари-
ев, Богомил Костов Стоянов.

Завършили успешно Нахимовско училище и не постъпили във 
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Дянко Димов Дянков,  Здравко Иванов Бу-
зев, Иван Атанасов Марков, Иван Недялков Маринов, Стефан Мир-
чев Христов, Владимир Йовчев.

Други: Валентин Иванов Пиналски – отпаднал в следващия клас, 
Стоян Димитров Андирков – напуснал поради нараняване в тактиче-
ско занятие, Стоян Иванов Стоянов – преместен в Суворовско учили-
ще, Чавдар Георгиев Апостолов – изключен след завършване на IX 
клас, Симеон Янков Костов – учил с нас само в X клас.

Първият ни взводен командир бе л-т Димчо Енчев Димов – строен, 
вечно усмихнат, общителен и с високо самочувствие офицер. Обича-
ше ни и ние го обичахме. Стоеше близо до нас. Беше ни полезен. За 
старшина на взвода той назначи нахимовеца Тонко Танев Караджов. 
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След завършване на IX клас заминахме на лагер в района на Джа-
навара. Там изучавахме тактика на пехотата и проведохме първите си 
стрелби със зачисленото ни лично оръжие – карабини ”Манлихер”, 
а също така и с лека картечница. Обучавахме се в гребане на лодки 
„гички”.

На лагера се случиха две събития, които силно ме разтърсиха и ми 
послужиха за урок.

Провеждахме тактическо занятие в гориста местност. Командирът 
на взвода ни раздаде халосни патрони като изрично ни предупреди, че 
куршумите са от пресован картон, не убиват, но от разстояние 1-3м. 
могат да нанесат сериозни рани. Раздели ни на нападатели и отбраня-
ващи се и „битката” започна. Бързо бяха забравени предупреждени-
ята и резултатите не закъсняха – холандката на Дойчо бе пробита на 
две места, а веждата на Андирков разкъсана и кървяща. Последстви-
ята бяха много неприятни – скоро след случая командирът на взвода 
бе преназначен в друго поделение, а на негово място дойде л-т Васил 
Евтимов Мочков със задачата да оправи „невъзможния” взвод. 

Вторият случай бе по-особен. Чавдар Апостолов, будно момче – 
софиянец, явно чел доста за морски битки, влезе в словесен спор с 
един от възпитателите – л-т Райков, за мащабите на морските десанти 
през Втората световна война. Чавдар се опитваше да докаже (и това е 
вярно), че по мащабност и значимост десантните операции на англо-
американците значително превъзхождат съветските. Такова твърде-
ние според началството бе недопустимо и не остана ненаказано.

Политотделът на училището предложи Чавдар да бъде изключен 
от ДКМС и след 2 гласувания, в които успешно защитавахме прияте-
ля си, на третото се предадохме. Чавдар бе отстранен от училището. 
Къде си, приятелю, сега, много ли те огорчихме?

В кратките часове на градски отпуск, любимо занимание особено 
на малките нахимовци бе посещението на ЕМ „Георги Димитров”, 
чиято стоянка бе на сегашната Морска гара и на гражданските кора-
би, акостирали в пристанището. 

През месец септември 1953г. бе организирана екскурзия с кораб 
„Чумерна” до устието на река Камчия. Извозването на преподаватели-
те и нахимовците от кораба до брега извършихме ние – единокласни-
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ците, с прословутите „гички”. Но обратният преход едва не се оказа 
трагичен. Излезлият вятър вдигна вълна и прибоят стана трудно пре-
одолим за лодките. Последните две лодки не успяха да го преодоле-
ят и се напълниха с вода. Изненадващо за възрастта ни, никой не се 
уплаши, не побегна, а всички заедно изтеглихме лодките на брега и 
събрахме разпръсналото се оборудване. 

Не мина и без комични случки. На носа на нашата лодка бе седнал 
преподавателят по алгебра Стоян Михайлов. Виждайки задаваща-
та се поредна разпенена вълна и силно уплашен, търсеше помощ от 
всички. Виктор се пошегува, че ако му пише тройка, ще му помогне 
и веднага получи обещание за петица. 

След три и половина години съществуване, през лятото на 1955г. 
Народно Нахимовско училище бе закрито и неговите възпитаници се 
върнаха там, откъдето бяха дошли. Една малка част постъпиха по– 
късно във ВВМУ, останалите – в граждански ВУЗ-ве. Нахимовско 
училище даде на страната ни министри, командващи ВМФ, команди-
ри на военно-морски бази, дивизиони и кораби, щабни специалисти 
и преподаватели, директори на обединения и заводи, художници, по-
сланици и политици. 

Строгата военна дисциплина и режим, трудностите и лишенията, 
прекрасните педагози и командири, оформиха задружни колективи и 
истински мъжки приятелства за цял живот. 
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“Капитан Димитров - Малкият морски и 
големият син път”

Тонко Караджов

Освен висококвалифицирани препо-
даватели, които ни учиха на занаят, ние 
имахме и много добри командири, които 
бяха преминали суровата школа на мо-
ряшкия живот. Винаги с топло чувство 
на благодарност и уважение ще си спом-
ням за моя взводен командир капитан 
втори ранг Димитров. Слабоват и дребен 
на ръст, пъргав и винаги усмихнат, той 
никога за нищо не е повишавал тон и не 
се е карал на никого. Затова ние го кръс-
тихме Малкия морски. Спомените си за 
него ще озаглавя -„Капитан Димитров – 
Малкия морски и големия син път”. 

Роден на 05.10.1927 година в село Каменар, Варненско, както сам 
казва: още от детските му години Варна и морето са като на длан  пред 
него. Той е най-големият от четирима братя. Всички са минали през 
флота. На 15.11.1947 година започва наборната си служба във флота. 
Скоро след това попада в групата за подготовка на екипажи за новите 
дивизиони на ВМФ. Новосформираният дивизион подводни лодки се 
състои от три подводници тип „Молютка” и е в гр. Одеса, СССР. Тук 
Димитров се изявява като буден и трудолюбив матрос и още като ст.ІІ 
степен е назначен за командир на първи торпеден отсек.

През 1950г. е удостоен и приет в първия матроски випуск на НВМ 
училище. Завършва го през 1953г. като първенец на матроския ви-
пуск. След завършването е назначен за взводен командир в училище-
то. В продължение на 3 години той беше командир на курсантите от 
421 класно отделение.След 1958 година е назначен за ротен командир 
в свързочна рота Морската учебна част. Уволнява се от ВМФ през 
1968г.
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Още същата година постъпва на работа в параходство БМФ като 
втори помощник- капитан на моторен кораб „Хемус” и плава в про-
дължение на три години. След това преминава курс и е назначен за 
първи помощник капитан, като последователно служи на корабите 
„Бузлуджа”, „Велико Търново”, „Славейков”, „Родина” – най-големия 
50 хиляди тонен сухотварен кораб на България, „Любен Каравелов” и 
още много кораби от БМФ.

Работил е с много известни български капитани, прославили бъл-
гарския флаг като Атанас Петков - Корсара, Павел Паунов, Андронов, 
Радко Генов, Веселин Генов. Обиколил е моретата и световния океан. 
Посетил е всички големи морски държави. До Китай и Япония е пла-
вал осем пъти. Не е бил само в Канада и Австралия.

По големия Син морски път на ка-
питан Димитров преминава и неговия 
син – Иван Димитров. Учил в Технику-
ма по корабостроене и корабоплаване 
при опитни преподаватели като кaпи-
тан Кожухаров, Левашки, Д. Симеонов, 
той продължава уверено във ВВМУ  
„Н.Й.Вапцаров” което успешно завърш-
ва през 1977 година. От тогава в про-
дължение на двадесет години е на море, 
като преминава през всички капитански 
степени. Така в сметката на капитани-
те Димитрови се прибавят нови хиляди 

проплавани мили по големият Син път на Световния океан.
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За нашите учители
В Морско училище ние учихме здраво, но имахме и големи учи-

тели.
Фундаменталната подготовка ни дадоха солидни педагози. По ма-

тематика майор Христо Грамчев.

  
 Грамчев Казаков

  
 Енев Жечев 
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 Димов Изворски

Грама, както го наричахме, беше голям математик и голям човек. 
Отнасяше се към нас с бащинска грижовност. По физика ни препода-
ваше друга колоритна личност – ст. лейтенант Станчо Казаков. По те-
оретична механика ни преподава кап. лейтенант Цветан Папазов. Ан-
глийския език водеше Сара Бони Капонова. Беше учила нахимовците, 
имаше развито чувство за хумор, много контактна и интересна като 
събеседник. Освен нея единствените жени, които са ни преподавали 
бяха Вяра Мишева (немски) и Радослава Безлова (руски). Фрау Ми-
шева беше на годините на майките ни, малко над четиридестте, но на 
младини е била царица на плажа. А Безлова си беше млада и хубава. 
По руски език ни преподава и един сибиряк Димов (БМЗП).

Общата подготовка – строева, огнева, устави, физическа водеха 
ротния и взводните командири. Медицинската подготовка – доктор 
подполковник Караатанасов.  

Идеологическата подготовка водеха офицерите: капитан Кольо 
Колев, майор Харизанов, майор Петков и кап. ІІ ранг Сербезов.

Военноспециалната подготовка бе на кап. ІІ ранг Енев по Тактика, 
на кап, ІІІ ранг Кожухаров по ВМ история и  ВМ география. Оръжи-
ята се водеха от кап, ІІІ ранг Жечев – торпедно и минотрално, майор 
Димов – артилерия, ст. лейтенант Пампоров –  прибори за управление 
на стрелбата. 
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 Йовчев Константинов

Организация на корабната служба и БП четяха кап. лейтенант Ге-
орги Петров  (Гълабаря), ст. лейт. Средков и ст. лейт. Шайтанов. ПАЗ 
и ПХЗ - ст. лейт. Борис Изворски.

  
 Василковски Пeцов

Специалните дисциплини също се водеха от ерудирани препода-
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ватели. По хидрометеорология оз кап. І ранг Пецов, завършил Сорбо-
ната с докторат по метеорология и хидрометеорология. По навигация 
от кап. ІІІ ранг Йовчев (Нуто),

  
 Керемидчиев Станчев
завършил щурманска ВМ академия в Ленинград. По мореходна ас-
трономия - изключителния математик кап. лейт. Константинов и ст. 
лейт. А. Неделчев. А по технически средства за корабоводене кап. 
лейт. Тончо Василковски.

Корабни двигатели предаваше кап.лейт. Григор Григоров, кораб-
ни спомагателни механизми - подводничарят-механик кап. ІІІ ранг 
Петър Алексиев (Хладагента), парни котли и машини – механикът 
на първия български ескадрен миноносец кап. ІІІ ранг Борис Илиев, 
а по-късно лейтенант Христо Христов. Електротехника преподаваше 
ст. лейт. Панайот Хлебаров, а ст. лейт. Емил Станчев ни преподава 
термодинамика, съпромат, машинни елементи, теория и устройство 
на кораба и машинно чертане. Старши лейтенант Коста Керемидчиев 
ни води технология на металите, технологична практика и машинно 
чертане, а лейтенант Неделчо Великов -теория и устройство на кора-
ба и хидродинамика.

Всички те бяха личности. Някой много колоритни. Например ма-
йор Станчо Мъглата – преподавател по практика в учебна работилни-
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ца (на когото не сме запомнили фамилията). Беше изключителен 
спортист, плувец-маратонец, винаги на велосипед и по нищо не ос-
тъпващ на нас младите във физическата подготовка.

А какво може да се каже за енциклопе-
дичните знания  и ум на Цветан Папазов, 
за организираността, стриктността и взис-
кателността на Григор Григоров, който 
преподава 520 часа КДВГ на механиците. 
Или за универсалността на Емил Станчев и 
Коста Керемидчиев. Или за изтънчеността 
на Панайот Хлебаров, който много набля-
гаше на естетическото ни възпитание.

Голям късмет за механиците бе, че в 
края на трети курс дойдоха да ни препода-
ват младите, току -що завършили ВВМУ 
в Ленинград- лейтенанти Неделчо Вели-
ков (завършил със златен медал) и Христо 
Христов (паросиловик). Е, Ицо Парата ни 

дойде малко нанагоре, защото той ни готвеше като за паросиловици, а 
ние като че ли наистина сме знаели, че времето на парата в корабните 
силови уредби вече  отминава.

А с големия математик Неделчо Великов занятията за нас бяха на 
нивото на занятията на Цветан Папазов – интересни и интригуващи.

Григоров
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Човекът Цветан Папазов
Стоян Йорданов

Аз се хвалех пред хората, че те познавам.
Те идват и ме питат :  „Кой е той?”. Aз
зная как да им отговоря. Аз им казвам:
„Наистина аз не мога да кажа”.

Песен 102  „Гитанджали”
Рабатандрант Тагор

На неформална среща на  сьвипускниците вьв Варна, през ес-
ента на 2007 год., Кирил Медника-
ров предложи да подготвим с общи 
усилия материали за издаване на 
Юбилеен алманах във връзка с 50 
годишнината от завършването ни на 
ВВМУ. Всеки от нас да напише ка-
къв е бил жизнения му път и т.н.

Аз казах, че като цяло ние се 
изградихме като достойни хора във 
ВВМУ. Дължим благодарност на 
нашите преподаватели и командири 
и би трябвало в „Алманаха” да отре-
дим място и за тях. За себе си няма 
какво да пиша, тъй като „вятъра на 
промените” издуха многогодишния 
ми труд. Доста лекомисленно, но 
с добри намерения заявих, че ще 
пиша за Кап.І р. Цветан Папазов.

Защо казвам лекомислено?
Колкото повече мисля за това, кое бе най-силното у Папазов, тол-

кова по-голямо затруднение изпитвам. Кой бе  Папазов - прекрасният 
преподавател, блестящият учен или древен гръко-римски философ – 
стоик или всичко това органично съчетано в една изключителна лич-
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ност от планетарен мащаб? Имал съм контакти с много и различни 
хора. Не съм срещнал  личност, толкова цялостна и пълноценна като 
него. 

Всички ние познаваме Папазов като преподавател. Спомнете си 
,че когато идваше в клас ни задаваше едни и същи въпроси: „Какво 
имаме сега?” и „Докъде бяхме стигнали?”. След като получаваше на-
шите отговори, Папазов вадеше кутия евтини цигари и върху капака 
на кутията правеше плана на лекцията. Всяка лекция бе импровиза-
ция! Да сме имали някакви оплаквания от качеството на лекциите?

Друга особеност в работата на Папазов като преподавател бе, че 
той никога не използваше принуда или заплаха, за да задържи нашето 
внимание или да ни накара да направим едно или друго, свързано с 
обучението ни.. Не използваше и нормалните за всеки преподавател 
методи да ни привлича вниманието с анегдоти или по друг забавен 
начин.

Имам въпрос към всички и всеки поотделно: чул ли е някой  Па-
пазов да употребява личното местоимение „АЗ”?  Ако никой не е чул, 
как тогава Папазов бе толкова уважаван и приживе? Предполагам че 
„АЗ” Папазов е използвал само когато се е налагало да поеме лична 
отговорност за нещо.

Още два въпроса: „Има ли някой от нас, който да е бил наруган 
или получил по-остра забележка от Папазов?” и „Има ли някой от нас 
да е чул Папазов да споделя каквито и да е оценки за други лица?”. 
Убеден съм, че няма. Значи, може да се живее и така! Просто по-дос-
тойно!

Ето най-кратко какво бих желал да кажа за Папазов като препо-
давател и педагог. С дейността на Папазов като учен вероятно повече 
могат да разкажат колегите, които останаха на работа в ВВМУ. Все 
пак, благодарение на съдбата, имах вазможността да поддържам про-
дължително време връзка с Папазов, почти до кончината му и имам 
отчасти преки или косвени впечатления от проблемите, по които ра-
ботеше.

Преди всичко бих желал да уточня на каква основа се сближихме 
с Папазов, след като  сме несравними по мащаб. Мисля,  че като все-
ки добронамерен педагог, Папазов подсъзнателно е търсил човек, с 



  173

когото да работи в бъдеще. В своята добронамереност той явно е над-
ценил потенциала, който имам. С течение на времето сам се убедих, 
че ми липсват, както достатачни умствени възможности за дълбока 
изследователска дейност, така и някои от необходимите морално-во-
леви качества за да се изградя като пълноценен учен . Независимо от 
всичко, отношенията си с Папазов ценях като висше благо.

За работата му като учен мога да кажа следното:
Папазов имаше невероятната способност да предвижда развити-

ето на технологията. Спомням си наш разговор някъде 1955-56 год. 
Обсъждахме развитието на  електронно-изчислителната техника. То-
гава по-големите електронно-изчислитени машини имаха габарити 
на 3-4 етажна сграда. Папазов ми каза: „Стояне, ще бъдем свидетели 
как ЕИМ рязко ще намалят габаритите си и ще навлязат във всички 
области на живота. Постепенно ще се премине на тримерни „маши-
ни” с миниатюрни размери с включване в системите на биологични 
елементи” (по последното се работи сега).

Повече или по-малко сме запознати с работата на Папазов като 
идеолог и конструктор на системата от хидроакустични буеве за за-
щита от подводни лодки.

Разказвали са ми за защитата на дисертацията му в Ленинград. 
Темата е била :”Теоритични възможности за създаване на лазерен 
жироскоп”. Председателят на Комисията не е допуснал да се задават 
каквито и да е въпроси на Папазов с думите: „Не виждате ли с какъв 
човек имаме работа!”. Предложено е на Папазов да остане на работа 
във военен изследователски институт в СССР. Папазав е отказал. Ла-
зерни жироскопи сега се произвеждат и ползват.

Преди около 2 год. прочетох в траурно възпоменание, подготвено 
от колеги на Папазов по случай годишнина от смъртта му, че Папазов 
„има принос за развитие теорията на относителността”. Не успях да 
науча подробности до сега.

Само беглото изброяване на част от проблемите, по които е рабо-
тил Папазов, е достатачно да осмислим , че тук не говорим за обик-
новен учен.

През 1976 год. се развиха доста „мистериозни” събития свързани 
с Папазов. Казвам „мистериозни”, защото Папазов бе уволнен на ос-
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нование на Заповед на Министера на отбраната. Като изтъкнат пре-
подавател и учен, заповедта изобщо не касаеше Папазов, а също и 
други лица, имащи този статут (учени и изтъкнати преподаватели в 
системата на МНО).

Получих информация, че н-к кадри МНО е открил допуснатата 
„грешка” и е предложил на Папазов да се върне във ВВМУ, но Па-
пазов отказал. Предложено му е било  да стане Директор на завод 
„Черно море”- Варна, Папазов наново отказал. Считах за свой дълг 
да се опитам да убедя Папазов да приеме едно от предложенията на 
МНО. В случая не ставаше въпрос само за лични чувства – вярвах, че 
има малка вероятност да запазя за нашето обществото един от най-
ценните му членове.

Веднага заминах за Варна и се срещнах с Папазов. Опитах се да 
го убедя, че става въпрос за грешка и т.н. За евентуално връщане във 
ВВМУ Папазов каза: ”Стояне, ти как си представяш при това положе-
ние да застана пред курсантите? Това е изключено!” За заемането на 
Директорската длъжност Папазов каза:”Това е пълен абсурд! Да ми 
нямат доверие да обучавам курсанти, а да ме карат да ръководя завод 
със секретно производство!”. Папазов отклони всякакви по-нататъш-
ни разговори по въпроса за неговото бъдеще.

След около месец пътувах с кола до ЦИИТ (Осми километър За 
моя изненада видях Папазов да стои срещу Атомния център. Естест-
венно, спрях при него и го запитах какво прави тук, докога ще бъде 
в София и т.н. Папазов каза: ”Стояне, имаш ли време да прескочим 
до някое близко барче? Имам нужда да пия един малък коняк?”. Бях 
доста учуден, но изпълних молбата му. В бара (дневен) го запитах, 
защо е толкова притеснен.

Папазов отговори:”След около час имам среща с един човек, ко-
гото много уважавам. Много ми е трудно да му кажа НЕ, но това ще 
направя. Имах нужда от малко коняк за кураж”. Запитах за кого става 
въпрос и какво значи „не”. Папазов отговори: „Имам среща с Пред-
седателя на БАН Ангел Балевски. Предлага ми да стана Директор на 
Атомния център, но аз не желая никакви длъжности. Никога не съм 
ги желал! Просто съм бил преподавател в Училището и това ми бе 
достатъчно”.
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Мисля, че това бе последния опит да се запази формалния статут 
на Папазов като учен.

След това сме се срещали с Папазов във Варна, особенно във вре-
мето, когат бе доста болен. Посещавал съм го в селото, където се бе 
пренесъл и почти адаптирал към местните условия. И там, както ми 
казаха (той криеше това!), е продължил да „пише и изчислява цели 
нощи”. Периодически е съдействал по някои разработки във ВВМУ. 
Разказаха ми, че е спечелил уважението на местните жители – станал 
най-добрият „майстор” по „клепане”(заточване) на коси, а също така 
променил формата на плуга така, че за конкретните условия плуга 
при работа с него бил видимо по-ефективен.

Напуснал е селото, защото там е станало, по думите на Папазов, 
отвратително убийство: ”Аз не мога да живея сред такива хора!”.

В заключение бих желал да цитирам част от книгата на Алберт 
Камю – „Чумата”:

-    Изобщо – каза Тару скромно – интересува ме как човек може 
да стане светец.

-    Но вие не вярвате в Бога.
-    Може би – отговори докторът - но знаете ли, аз се чувствам 

по-свързан  с  победените, отколкото със светците. Нямам вкус към 
героизма и светостта. Интересува ме едно – да бъда ЧОВЕК.

(Тару б.м.) Да, ние се домогваме до едно и също нещо, само че аз 
не съм толкова амбициозен.”

Кап.І р. Доц. Д-р по Техническа механика Цветан Папазов бе ЧО-
ВЕК. Мащабът на Папазов е толкова крупен, че наличието или от-
съствието на звания и титли с нищо не променя крайната оценка за 
него – ЧОВЕК.

Моята лична благодарност към Цветан Папазов е, че ме научи да 
казвам НЕ.
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Нашият адмирал  

В алманаха всеки е автор, но когато стане необходимо всеки да 
пише за себе си, скромността не ни позволява да пишем хвалебствия. 
Затова за нашия адмирал си позволяваме да публикуваме извадки от 
статия, написана в Бюлетина на АВМУ в брой 1 от 2006г. от корес-
пондента на „Български войн” подполковник Недю Монев.

Воин и обшественик
Има един филм „Таралежите се раждат без бодли”, а ние знаем, че 

и мъжете не се раждат войници, изграждат се като войни едва когато 
облекат военната униформа и влязат в строя. Точно по този повод и 
офицерът от резерва вицеадмирал Илия Иванов Попов, когато му по-
ставят въпроса кои събития цени най-много като офицер, лаконично 
отговаря: „Приемането ми във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, назна-

чаването за командир на кораб и прис-
вояването на първото адмиралско зва-
ние…”. Това са възлови моменти от не-
говото развитие като военен. Но наред 
с тези три събития в живота и службата 
му през онези 43 години във Военно-
морските сили, има още много моменти 
и събития, които имат, ако не съдбовно, 
то поне важно значение за израстване-
то му като кадрови офицер от предните 
редици, а също и за развитието на воен-
ния флот и Българската армия.

Да започнем по-отдалече
Вицеадмирал Илия Попов е роден 

на 27 ноември 1936г. в гр.Ловеч в 
семейството на служащи. Баща му е бил учител, после служител 
в Общината. Майка му също е служителка в Общината. Още в 
гимназията Попов се увлича в романтиката на морската литература, 
филмите от Втората световна война и най-вече въздействието на 
неговите приятели, вече курсанти в Морското училище - Петко Рачев, 
Константин Матев, Георги Кунчев и Илия Вълчев. Приемат го във 
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ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” през 1954 г. Младият Попов идва във 
Варна и първо отива на брега на морето да се наслаждава на изгрева 
на слънцето и се радва на безбрежната водна шир -нещо, което в 
балканските райони го няма. И оттук започва неговата 

Всеотдайност и гордост
Завършва Морското училище през 1958г., присвояват му зва-

ние „лейтенант” и го назначават за помощник-командир на кораб в 
гр.Балчик. Постепенно се изкачва по военната йерархия и израства 
като морски офицер, като командир, а сетне и като щабен оператор. 
Сега,когато го питам как гледа на военната си служба в армията, той 
отговаря: „И днес не мога да си представя друг живот освен на во-
енен, не мога да си помисля за друга съдба. Това чувство винаги е 
предизвиквало, предизвиква и сега гордост…” Попов наистина има 
с какво да се гордее. Заемал различни длъжности, в различни гарни-
зони - Варна, Бургас, Созопол, и навсякъде сдава успешно курсови 
задачи и показва умение да работи с началници и подчинени. През 
годините 1964/1965 завършва с отличие курс за командири на проти-
володъчни кораби в Ленинград и го назначават за командир на кораб 
- МПК гр.Бургас. След една година корабният екипаж се класира на 
първо място в дивизиона, а на втората заема първо място в класация-
та на целия Военен флот.

Достиженията на инж. капитан лейтенант Попов са оценени по 
достойнство и го изпращат във ВМА „Гречко” в Ленинград, която 
завършва със златен медал. Назначен е за началник щаб на дивизи-
он „Малки противолодъчни кораби” в Бургас. Сега той доказва своя 
творчески подход и умения на щабен офицер, което не убягва от по-
гледа на началника на щаба на ВМС, тогава вицеадмирал Васил Яна-
киев, и го изпращат на курс във ВА „Георги С. Раковски” за автомати-
зирано управление на войските (силите). А вестник „Народна армия” 
в броя си от 27.02.1973г. помества голямо интервю с капитан III ранг 
Илия Попов под надслов „Морският офицер израства на кораба” в 
рубриката „Срещи с войните от първата редица”.

Началник Оперативен отдел
Натрупал опит и знания, Попов е вече старши помощник по опе-

ративно-тактическата подготовка в Оперативния отдел в щаба на Во-
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енноморския флот - Варна. Тук Попов участва в разработки и плани-
ране в по-голям мащаб и влиза в допир с колеги от висшите щабове 
на Министерството на отбраната, участва във всички големи учения, 
ръководени от МО, от командващия Обединения черноморски флот, 
командването на Варшавския договор. Взема участие в оперативните 
сборове в Севастопол, съпровожда командващия Военния флот в МО 
и т.н.

За известно време работи във военноморска база Варна и отно-
во е в щаба на Военноморския флот като Заместник - началник на 
Оперативния отдел и секретар на Военния съвет. От 15.09.1987г. е 
назначен за началник на отдела. На тази длъжност разгръща пълно 
своите творчески сили, своята подготовка и щабна войнска култура. 
Допуснат е до документи с гриф „Строго секретно от особена важ-
ност”, които са достъпни само на командващия и началника на щаба 
на Военния флот.

Началник щаб на ВМФ
Отново е на обучение във ВМА „Гречко” в Ленинград. След за-

връщането си, от 14.09.1989г. е назначен за заместник - началник 
щаб, а от следващата година е вече началник щаб на Военноморския 
флот. През 1992г. капитан I ранг Илия Попов е вече контраадмитрал. 
Взема дейно участие в започналото преустройство на Военноморски-
те сили в България, по-точно работи по концепцията „Представи за 
бъдещето” в съответствие с новите условия и обстановка. Съкраща-
ват 14% от корабите. „Ще имаме малък, но модерен флот” писаха в 
пресата тогава. Но както знаем, флотът не се попълни с нови кораби 
и едва през 2005г. бе закупен корабът - фрегата „Дръзки”. От есента 
на 1994г. Илия Попов е вече вицеадмирал и назначен за заместник 
- началник на Генералния щаб на Българската армия. Като такъв взе-
ма дейно участие в подготовката и провеждането на големите учения 
„Бриз” - 94, 95 и 96, ученията по линия на НАТО, в които вземат 
участие много държави и се провеждат в Черно море. На 31.12.1996г. 
излиза в пенсия и е зачислен в резерва поради навършване на възраст. 
Вицеадмирал Илия Попов винаги сочи, че е напълно удовлетворен и 
горд, че е дал всичко, на което е способен, за Военноморските сили и 
Българската армия.
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Другите за него
Адмирал от резерва Васил Янакиев, командващ ВМС в България, 

с голямо удоволствие споделя: „Още когато Попов беше в Морската 
академия в гр.Санкт Петербург (тогава Ленинград), имах възможност 
да говоря с началника на факултета Головко. Той ми сподели, че има 
един слушател българин с изключителни способности. Този бълга-
рин бе Илия Попов. След като се завърна със златен медал, забелязах, 
че където и да го назначим на работа, внася новости, голяма само-
дисциплина и много компетентно работи. Забележително творчест-
во проявяваше в разработката на оперативните планове за действия 
на Военния флот в началото на войната, в разработката на плана за 
бойната готовност. Силно се изявяваше и с голяма вещина работе-
ше при създаването на плановете за големите флотски учения с учас-
тието на всички сили и средства заедно с мобилизираните съгласно 
военновременния щат. Плановете, които готвехме и докладвахме в 
Генералния щаб и Министерството на отбраната, винаги бяха много 
точни. Никога не получавахме бележки и поправки. Та такъв беше 
Илия Попов…”   

В този ред разговарях и с други старши и висши офицери. Раз-
личия в оценките за Попов няма. Може някой да възкликне и каже, 
та Попов „ангел ли е”, няма ли недостатъци. Разбира се, че има, като 
всеки или повечето от нас. Но думата ни е за неговия принос като из-
тъкнат военен деец, оставил трайни следи в частите и съединенията 
на Военноморските сили и Българската армия. Не случайно Попов е 
кавалер на два ордена и 14 медала.

Ново начало
Свикнал на къртовски и ненормиран труд, на дисциплина и ред, 

вицеадмирал Попов се отзовава на поканата на своите колеги да огла-
ви Общинската организация СОСЗР (Съюз на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва).

Очевиден е фактът, че под ръководството на Илия Попов през по-
следните 10 години Общинската организация на СОСЗР се извиси и 
утвърди в общественото пространство, извоюва заслужен авторитет 
и признателност. С нея се съобразяват местната власт и политиче-
ските сили, които не рядко търсят опора в нея. Това е постигнато с 
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конкретна работа, целенасочени и пресметнати мероприятия, а не с 
празен шум или конюнктурни дейности. 

Когато някои от колегите му намекнат за постигнатите успехи, 
той веднага отсича: „Това не са само мои успехи, те са на всички мои 
колеги, с които работим… Какво съм аз без тях. Тук няма голям и ма-
лък, като общественици всички сме равни…”

И това не са само думи, а поведение на един зрял ръководител, 
скромен, честен, принципен и трудолюбив. Когато му бъде отправе-
на критика, Попов малко премисля, лицето му порозовява, сетне каз-
ва: „Прав си, така е…”. Та, такъв е той, председателят. Не позволява 
златният медал да потъмнява, доказва го с честен труд и поведение. 
Това го знаят всички.



  181

Приносът на випуска за подготовката на
морски кадри

Георги Георгиев

По силата на своите служебни задължения основната дейност 
на почти всички офицери във флота е обучението и възпитанието на 
подчинения им личен състав. Азбучна истина е, че флотът получа-
ваше набори от голобради момчета, а връщаше на родителите и на 
Родината калени мъже, болшинството от тях придобили гражданска 
специалност и осигурили бъдещото си развитие. Заслугата за това е 
изключително на офицерския състав на флота.

За последните 50 години ВМФ подготви хиляди рулеви, радисти, 
радиометристи, мотористи и електрици, значителна част от които 
превърнаха своята специалност в съдба на корабите на БМФ и други 
компании.

Приносът на нашия випуск е значителен, защото основната част 
от него започна службата си като офицери от флота, а това означава, 
че главната ни грижа е била подготовката на подчинените ни матро-
си.

Малко след като нашия випуск завърши ВВМУ, започна бързото 
увеличаване на тонажа и броя на гражданските кораби. И ако към 
1963 година общия тонаж бе 123 000 брт, то към 1985 надхвърли 2 ми-
лиона тона. Това доведе до рязко увеличаване на нуждата от офицер-
ски и изпълнителски кадри за гражданските кораби . ВВМУ разкри 
нови специалности и започна приемането на специализирани пара-
лелки за нуждите на БМФ, Океански риболов, БРП, което наложи да 
се увеличи рязко  броят на преподавателските кадри.

Основната част преподаватели офицери бяха съсредоточени във 
ВВМУ. Но и в Мичманското училище, ТКК, ССУМОР, ВУЦ, УК „Пе-
тър Берон” и Флотския полуекипаж преподавателите бяха главно от 
Морското училище.  

Измежду  всички съвипускници, доаен сред преподавателите без-
спорно е доцент- доктор кап. І ранг ор. Кирил Емилов Медникаров, 
който започна като асистент през 1962 година и стигна до началник 
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катедра „Кораборемонт”. Не бих се изненадал, ако се окаже, че сред 
сегашните му студенти има внуци на курсанти от първите му препо-
давателски години. Автор е на няколко учебника, методически ръко-
водства и много научни статии и публикации.

Друг съвипускник, който продължава преподавателската си дей-
ност е кап. І ранг Васил Стоянов Василев. С изключение на 8 годи-
ни корабна служба на торпедни катери и в 10БрЛС Созопол целия 
му трудов стаж преминава в катедра „Корабоводене” в училището. 
Разработил е множество методически ръководства и учебни пособия. 
Участва активно в практическата подготовка на навигаторите на УК 
„Вапцаров”, където е бил учебен капитан. Съчетава преподаването с 
планирането и организирането на практиката на курсантите в Учеб-
ния отдел на училището, като негов заместник- началник в продъл-
жение на 13 години.

Обучаваните от капитан Василев навигатори отдавна са станали 
капитани далечно плаване и браздят световния океан на наши и чуж-
дестранни кораби.

Малко по-друга е съдбата на друг съвипускник – учителя по на-
вигация, астрономия и елекро- навигационни прибори в ТКК инж. 
Димитър Йончев Симеонов. Още като курсант отношението му към 
тези предмети бе пословично старателно. Не се чувстваше уютно 
като офицер от ВМФ, ненавиждаше военната служба както твърди 
в издадената от него книга и затова при първа възможност през 1963 
година напуска военния флот.Не можа да се наложи в гражданския 
флот. Оказа се , че и там някой му пречи и затова от есента на 1965 
година стана учител в ТКК „Асен Халачев”, сега Морска гимназия.

Отзивите на учениците, на които е преподавал, са много ласкави 
и те с благодарност си спомнят за положените от него и от инженер 
Трифон Левашки усилия да подготвят знаещи и умеещи средни мор-
ски кадри.  

През 1982 година инж. Симеонов бе назначен за началник на 
строящия се планетариум на ВВМУ. Участва активно в изграждане-
то, оборудването и съставянето на програмите му и допринесе за из-
дигане на авторитета на Планетариума. Отново конфликт с началник 
бе причина да напусне. Но всяко зло- за добро – след конкурс от 1987 
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година става преподавател във ВУЦ – Ведомствен учебен център на 
Български морски флот. Тук той направи много за издигане на нивото 
на тренажорната подготовка и усвояването от българските капитани, 
на съвременните технологии в корабоводенето.

Кап. І ранг Георги Стоянов  Георгиев работи като преподавател 
– главен асистент в катедра Тактика и морски оръжия на училището 
в продължение на 13 години. Преподава Противолодъчно оръжие и 
тактика на неговото използване. Едва ли във флота е имало по-под-
ходящ за тая дисциплина, като се вземе предвид 15 годишната му ко-
рабна служба на противолодъчни кораби и курсовете във ВМАкаде-
мия в Ленинград. Съставил е няколко учебни пособия . Една година 
бе заместник -началник на Учебният отдел на училището.

Макар и за кратко като преподаватели в училището се изявиха 
Дойчо Желев в катедра Електротехника и Иван Липов в катедра Тех-
ническа механика. Това стана след като те завършиха ВМАкадемия в 
Ленинград.   

Друг наш съвипускник – Недялко Балев има съществен принос в 
подготовката на морски специалисти със средно образование. Той е 
един от създателите на Средното старшинско училище за океански и 
морски риболов. Бил е началник цикъл, разработвал е учебни плано-
ве и програми – с една дума прилагал е опита си от Морско училище. 
Има 17 години като преподавател.

 Тонко Караджов също бе шест години преподавател по техниче-
ска подготовка в Мичманското училище.

 От изложеното може да се направи изводът, че нашият випуск 
има значителен принос за подготовката на кадри за военния и граж-
данския флот на република България.
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“За пътническото плаване и домакинското 
осигуряване”

Марин Маринов 

След развода към 1967 г. есен, тъжна есен, меланхолия….. и лъч 
на хоризонта.

Постъпих на работа като рулеви в новосъздаденото параходсто 
към Държавно пътническо параходство „Балканшип” В състава на 
„Балканшип” влизаха четирите малки пътнически кораби от БМФ 
– „Д.Благоев”, „Георги Кирков”, „Г.Димитров” и „Васил Коларов” 
и новозакупените от Франция МК „Несебър” и от Англия параход 
„Варна”. Последните два бяха чартирани към „Туропа” за рейсове в 
Черно море, Средиземно море, Антлантически океан, Северно и Бал-
тийско море. Лятна база /1 юни – 1 септември/ ни беше гр. Бременха-
фен – ГФР., а зимна база / 1 септеври – 30 май/ гр. Генуа – Италия.

Връх на моряшката ми кариера беше именно този период, тъй като 
повече от времето бях рулеви на най-големия пътнически български 
кораб ”Варна”. Туристически кораб „Варна” беше класиран шести по 
лукс  в света, първи достигнал 1000 км. до Северния полюс -  Шпиц-
берген бухта „Магдалене бухт” – 80  градуса северна ширина.

Пътническите кораби са особен вид превозни средства. За раз-
лика от другите кораби, тук предмет на дейност е превоз на хора. 
Съобразно тази дейност, освен основните изисквания на екипажа 
за поддръжка на кораба на море, като нова дейност за българското 
корабоплаване – чартиране  на пътнически кораби към световни ту-
ристически компании, стандартите и правилата  за експлоаатация на 
корабите бяха двойни: 1-во  обичайните за българските кораби и 2-ро 
изискванията по правилника на туристическите компании. Тук имаше 
противоречия  в социален и професионален план, но според договора 
на компанията – немската компания  „Туропа” , към която беше чар-
тиран   в първите години ТК „Варна”, имаше „железен” правилник и 
изискванията към българската страна във всички насоки – поддръжка 
на кораба, обслужване и осигуряване на пътниците, час на тръгване и 
на пристигане до минута. Перфектен преход по зададен курс меду две 
пристанища с всички екстри на слънчевите палуби, басейни, барове, 
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ресторанти, киносалон и др. Всичко това се следеше от представи-
телния екип на „Туропа”, чиито крюиз-директор имаше адмиралско 
звание. Научихме се да работим по техните стандарти, главно тър-
говски и рекламни. След като по рекламата не се постигна споразу-
мение, в началото на седемдесете години договорът с „Туропа” беше 
прекратен /единственият печеливш тригодишен  договор в историята 
на пътническото плаване/. Последваха няколко едностранни екскур-
зионни плавания с български пътници. Три плавания до Канада по 
техни маршрути, които завършиха неуспешно. С това се сложи край 
на българското чартерно пътническо плаване.

А какви часове, дни ,месеци, години ме свързваха с всичко по-го-
ре описано…. плаванията бяха по 15 дни- всеки ден в ново пристани-
ще, нови впечатления, нови хора, нови изживявания. Свободните от  
вахта, правехме екскурзии на суша заедно с пътниците срещу мини-
мално заплащане – Льо Хавър - Париж, Лондон, Единбург, Рейкявик, 
Шпицберген, Нордкап, Тронерхайм, Намерфест, Берген, Копенхаген, 
Малмю, Стокхолм, Турку, Хелзинки, Ленинград и обратно в Бремен-
хафен. През зимния период бяхе в Средизено море, Канарските ос-
трови, Портолагос – Нигерия. И всичко това документирано с много 
снимки, картички, писма, радиограми и дописки като следните ,които 
съм запазил до вестник „Маяк”:

1. 1968 год. – 9 юли 22 часа българско време
Пътнически кораб „Варна” под командването на кап.д.п. Лазар 

Парушев достигна ледената граница на Арктика на 79 –ти паралел. За 
първи път Български флаг се развя край бреговете на Шпицберген. 

Старши рулеви Марин Ст. Маринов
2. 1969 год. 7 юли
Като премина покрай бреговете на Шпицберген, параход „Варна” 

, воден от кап.д..п. Лазар Парушев развя родния трибагреник на леде-
ната граница на Северния ледовит океан.

Старши рулеви Марин Ст. Маринов
3. 1969 год. 23 юли в-к „Народно дело” 
Параход „Варна” воден от к-н ДП Георги Георгиев отново достиг-

на ледената граница – 80 градуса северна ширина. Това е нова победа 
на родното корабоплаване.
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Кораб Варна в Хамерфест Норвегия
4. Туристически кораб „Варна” извършва екскурзионни рейсо-

ве по най-северните морски пътища на Континента. На 26 юли 1969 
год. в близост до Нордкап – Норвегия, екипажът проведе честване 
на поета-революционер и моряк Никола Йонков Вапцаров по повод 
годишнината от рождението му. Доклад за живота и поезията на Н. 
Й. Вапцаров изнесе секретаря на комсомолската организация Втори 
пом.капитан Пенко Грозев. Групата за художествено слово, ръково-
дена от ст.рулеви Марин Ст. Маринов изнесе рецитал от стихове на 
поета. Тържественото честване на годишнината от рождената дата 
на поета моряк Н.Й. Вапцаров стана израз на моряшката любов и по-
клон  към Родината, родила такива чеда .

Първи пом.к-н по ПЧ  В.Ролев
В „Балканшип” работих до 15 септември 1970 год. През 1988 год. 

постъпих на работа в БМФ, като домакин на кораб за насипни товари. 
Върнах се отново в  редовете на моряците. Вицове за домакинска ко-
манда колкото искаш, а най-смешният е : „Моряк съм мамо , картофи 
беля” писал пом.готвача на майка си. Първото изискване за длъж-
ността домакин беше висше икономическо образование, английски и 
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руски език. Аз имах тази квалификация и отговарях на поставените 
изисквания. 

Отговорността на домакина, като работа беше много голяма - до-
говоряне и доставка на хранителни продукти и всички други съпът-
стващи за приготвяне на питателна храна за екипажа - изготвяне на 
седмично меню – одобрено от екип и подписано от ст.пом..капитан.

- доставка на газирани напитки , кисело мляко и др.продукти за 
екипажа, който работи при лоши условия. 

- плануване,  приемане и раздаване на валута на съответната стра-
на, която корабът посещава и нейното отчитане по закона на Счето-
водната отчетност, личната сметка на капитана.

-  договаряне, получаване, раздаване и отчитане на шипшандъра. 
Всички работи по икомическото и социалното обезпечение на еки-

пажа. Както казваше един наш съвипускник пилот: „Кептан, запознай 
ме с икономическия си капитан, тогава да ти кажа как се посреща и 
изпраща Пилота”. А да знаеше той как се посреща и изпраща руска и 
украинска контрола ….18 човека.. В Израел контролата се извършва 
само от един човек.

Епилог. Лирическо отклонение. Тъжна история……
През 1992 год. плавах по чартер за Израел с товар от Турция с 

МК „Стара планина”.Наложи се заради щорм да се скрием между 
гръцките острови. Пренощувахме на завет. Сутринта капитанът ме 
извика на мостика и с влизането ми подаде бинокъла – посочи ми 
целта. Сутрешното слънце огряваше скалния бряг на отсрещния ос-
тров, в чийто бряг беше забит носа на параход „Варна”- над водата 
стърчаха бака, мостика и половината от горните палуби с димохода 
– останалите палуби и кърмата бяха под водата. Потръпвах и не мо-
жех да отклоня поглед от тази трагедия – кораба, на който служех три 
години- „Белият лебед” както го наричахме и боготворяхме, там беше 
завършил трагично последното си плаване …. С капитан Стойчев бя-
хме в една вахта – тогава той беше втори пом.капитан. Гледахме се и 
не можехме да продумаме – сълзите говореха вместо нас…..Поверие-
то още веднъж се сбъдна – корабите с името „Варна” потъваха или се 
разбиваха в крайбрежните скали.

Поколение, уважавай истината и помни моряшкото суеверие….
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Забавни спомени от една незабравима 
младост с 50 годишна давност

‘’Годините минават , спомените остават , но само ако някой ги 
помни . А който не ги помни, си ги записва !!!’’ 

Петър Илиев Петров

Курсантът -новобранец , както всеки новобранец, или е гладен  
или му се спи , или пък нещо друго.Излизаме в отпуск -пропускаме 
вечерята, следват разходки , кино ,  танци ,  целувки и като  си се 
върнал в училище настъпва глад. Следва смело спускане в дълбоката 
артелна на морско училище през прозореца, но за съжаление откри-
ваме само сандъче с мармалад... а хляб откъде? Традиция беше след 
вечеря да вземаме по някоя филийка хляб със сол и по някое време 
при самоподготовката да замезваме с ‘’наздраве Къна и честита ти 
мъжка рожба’’.

Първата година от лятната практика сме на базов тралчик. Ста-
рата служба матроси ни третира като новобранци – та ние нямахме 
никаква нашивка и пак глад . При оглед на кораба откриваме отворен 
илюминатор на артелната и там на рафта-консерви. Следват няколко 
неуспешни опита на Ильо и Виктор, след което се оказва , че моята 
лява ръка е най-подходяща за измъкване с последни усилия  на две 
консерви. Ножовете ни влизат в действие и радост за курсанта. На 
глада очите са големи, за това някои се хващаха на бас – например 
Гибона, да изяде малебито на всичките десет от масата. Изяде си той 
първото и второто ястие и започна десерта. Прояви голям инат, като 
последните две малибита ги изяде със сол, след което навън последва 
обратна реакция. Цялото геройство за един марципан. Традиция беше 
колетите, колкото и рядко да ни спохождаха да се консумират колек-
тивно. Някой много уместно е запечатал това с ценна снимка, на коя-
то Федя Зайцев е на преден план. Всяка година по празника заговезни 
от село Крошуна , Ловешко- родното място на Гошето – пристигаше 
бяла халва с орехи излята майсторски, специално за случая в марма-
ладено сандъче. Ножовете отново влизат в дейстивие и заговелките 
започват . 
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Отоплението в училището през първата зима не беше достатъчно 
и тогава Наско влизаше в стихията си. Освен портрети, които извай-
ваше с хиляди точки, той нарисува на дъската в класната стая с тебе-
шир една бумтяща печка с чайник, от който излизаше пара. Пак той 
срещу Нова година беше нарисувал с цветни тебешири Дядо Мраз с 
шейната, подаръците, суджуци, кървавици , краваи и всякакви лаком-
ства . 

Често по време на самоподготовката правихме на механиците 
‘’посещения на добра воля’’. Влизаме в тяхната класна стая с песни 
и закачки, а Горан обезателно произнася реч за световната револю-
ция . А те горките , като натрупали на чиновете едни дебели тухли 
‘’Съпромат’’ , ‘’Хидродинамика’’ – не им е до смешки, но малко се 
разтоварваха.

Традиция беше отбелязването на именните дни (тогава рожденни-
те дни не бяха на мода). В тия гладни години почерпките не влизаха в 
сметката – само за здраве и дълголетие . Дневалният от 4 до 6 имаше 
за задача да измие едно корито в умивалнята и да го напълни с вода. 
Няма зиме , няма лете , звънне ли звънеца за ставане ‘’ виновника ‘’ 
понякога с наполеонки топъл ,  топъл се вземаше на абордаж и в ко-
ритото. На един Гергьовден Гошо – Македончето проявява ‘’военна 
хитрост’’ и се измъква рано- рано от леглото .Но нашият колектив та-
кива неподчинения не признаваше. Още първото междучасие само с 
няколко погледа се разбираме, хвърляме се върху него и в умивалнята. 
Той продъжава да се съпротивлява , върти си главата наляво- надясно 
и  в резултат на това- една пукната глава и няколко капки македонска 
кръв... А пък аз нали съм кръстен на Свети Петър си вървя с късмета. 
Дали в коритото или в морето за мен беше без значение. Една година 
обаче сме на практика на ОД-та в Балчик. Форма голи до кръста, по-
чивка между занятията, моите приятели ме заприщват на вълнолома 
и няма връщане. Доброволно се подчиних, събух си обувките, дадох 
им портмонето – не че имаше нещо в него и се оставих в ръцете им. 
А те знаеха,  че плувам добре и ме хвърлиха от външната страна на 
вълнолома от 4 – 5 метра височина, в резултат една пукната кожа на 
гърба за здраве .

Веднъж при самоподготовката на някой му дойде на ум да се про-
верим кой ще издържи най – дълго без въздух.Един издържа минута, 
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друг -минута и половина, а Македонеца като каза стисна очи, запуши 
носа и се забрави. Стои той така, минават 2 минути, устните му за-
почват да посиняват – ще го изтървем за няма нищо. Някой му изпука 
един шамар зад врата и експеримента приключи с нов рекорд.

Практиката на учебните и военни кораби бе съпроводена от ин-
тересни преживявания и емоции повечето положителни. На базовия 
тралчик, освен че бяхме гонени от старата служба матроси, спането 
беше кошмар. Когато времето е хубаво, с дюшека на горната палуба 
добре , а завали ли дъжд дюшеците се натрупват един върху друг в 
офицерската баня, друго място за нас нямаше .. и ние десетина души 
в три квадратни метра. Телата ни свободни от кръста нагоре, а крака-
та затрупани с други крака . На у/к  ‘’ Веслец’’ често Барба Филев ни 
питаше : ще станем ли морски ??! Вахтен на руля Бъчваров , чалкан-
тия , барбата стои зад гърба му и контролира държи ли курса точно. 
Бъчваров , бял като платно се оплаква , че ще драйфа – Барбата му 
отвръща ‘’ ще драйфаш тук ... после ще чистиш !!’’ . Пак с него на 
‘’Веслец’’ час по морска практика – възли и то не къде да е, а на де-
сния пответрен борд близо до ауспуха. Мъртвак, затишие, завихряне 
на газовете и на нас нищо не ни остана в стомасите, затова пък възли-
те ги помним още. На у/к ‘’Вапцаров’’ , плаваме по фарватера на юг и 
на палубата всеки води прокладка. Калудов, преподавател по морска 
практика, взема с пергела от главната карта разстоянието от курса до 
брега . Идва при нас на палубата и ни проверява окомера. ‘’Колко е 
разстоянието до брега, другари курсанти?’’ Един казва две мили друг 
- две и половина , а той отсича :’’ разстоянието е точно две мили и три 
кабелта ‘’. Пак там , но в трюма , час по астрономия с капитан Кон-
стантинов. Дава той задачата и се разхожда из кораба . Ние решаваме 
, а на Пирин му се доспива . Шинелите натрупани на една пейка и той 
се мушва под тях . Идва след време Коцето и ние, решили задачата, 
питаме за отговор . ‘’Толкоз’’ , отсича той , дава друга задача , сяда на 
пейката върху шинелите и след малко задрямва (той боледуваше ) . 
Нашият човек не смее да мръдне до края на часа . 

Последна година на стаж с Наско сме разпределени на един де-
сантен кораб. Аз -пом. командир той -дубльор механик . Целият див-
изион плава под командването на кап. 3-ти ранг Васил Янакиев през 
Кюстенджа, Браила, Тулча, Галац, Черна вода, Русе. Който ползва га-
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люна, трябва да хвърли кофа вода. Корабът на ход, гледам, че другите 
подлагат кофата на водата от охлаждането на двигателите и си викам: 
защо пък да не пусна кофата в реката. Слагам гашата  от въжето на 
ръката и хвърлям кофата. Плаваме срещу течението с ход 8 – 9 възела 
, течението на реката 5 км/ч или над 20 км/ч . Кофата моментално се 
напълва, въжето се опъва и аз едва успявам да се хвана за един леер  
като извиквам:  ‘’ Наскооо!’’. За късмет той се оказва близо и двамата 
издърпваме вече сплесканата кофа. 

На Ропотамо на Дюните правим снимки . Имитираме, че се дви-
жим в пустинята и по едно време изнемощели спираме да копаем 
за вода. В кадър са Пирин, Балето, Васо, Петела, Горан и аз. Двама 
копаят, други, без сили падат в прегръдките на по-здравите, а сред 
нас Балето показва среден пръст, тоест ‘’ще намерите вода на куково 
лято ‘’.

На Дунава със старши- лейтанант  Средков – час по подривно 
дело. ‘’Подривихме’’ няколко подводни обекта и извадихме дос-
та риба. Тъкмо си представихме как ще си хапнем прясна дунавска 
риба, но уви .ЗКПЧ-то на Дунавската флотилия заграбил рибата за 
техен банкет, а ние останахме само с теорията . 

Много интересно и забавно беше съжителството ни с курсантите 
от IV курс. Те бяха вече на края на обучението си и се държаха много 
свободно и приятелски. Кой къде ходи, кога се връща, за нас беше за-
гадка. Тъкмо сме заспали, те влизат с тия подковани обувки все едно, 
че няма други в помещението. Вдигането по тревога за тях беше пъ-
лен цирк. Футболистите Досев и Спас Киров се лутаха откъде да си 
вземат снаряжението, къде да сложат паласките с учебните патрони и 
парцалите. Изпълняваме марш на скок в бойна обстановка, ту само-
лети ни нападат, ту ядрени взривове ни преграждат пътя и ние трябва 
да реагираме. При едно ‘’въздействие’’ от страна на противника ние 
залягаме, а капитан Димитров – Малкия морски, недоволен от наши-
те реакции: ‘’ Какво е това залягане бе, другари курсанти? Вижте как 
се заляга!”. И като се хвърли като за последно на земята, краката му 
се вирнаха нагоре, лицето му зарито в земята. ‘’Ето това е залягане 
!!!’’.

Майор Петков – наблюдаващ по училище, е недоволен от несвое-
временното започване на самоподготовката от 18:20 ч. и с неговия го-
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ворен недостатък излиза така: ‘’Какво знати тет и двати ? Тет и двати 
знати титки курсанти да са по метата си и да тетат !!!’’. 

В спортно отношение моите съвипускници стояха твърде добре и 
на високо ниво. Леката атлетика в републикански мащаб защитаваха 
Виктор, Горан и Петела, които по-голямата част от лятната практика 
изкарваха по тренировъчни лагери и състезания. Баскетболни умения 
демонстрираха Аенски, Карата, Петела и моя милост. Имаше и други 
атлети на по-ниско ниво ‘’бягай за здраве’’ като Липата, Тонича и др. 
Традиционната щафета край училището почти винаги е била наше 
завоевание. Там се проявяваха Петела, Исая, Аенски, моя милост и 
др. В плуването пък не помня първенство на училището да не е било 
наше. Кролистите : Гибона (на средни и дълги разстояния ), аз (на 
късите), брусистите Петела и Ильо оставяхме останалите курсове 
да ни гълтат пяната на всяко състезание. Доста добре във футбола 
се проявяваха Нейчо, Данчо, Гошето, Карата, Васо, Левски и др. В 
гимастиката се изявяваше Исая, който ми погоди неприятен номер 
. Последна година – час по физкултура в салона – тема гимнасти-
ка, ръководи занятието Мочков. Предния ден ни бяха били инжек-
ции профилактично и ръцете ни боляха. Уговорихме се да кажем на 
Мочков, че не можем да играем на успоредката, но докато успеем 
последва команда:’’към уреда’’ и Исая първи в реда тръгна и изпълни 
упражнението. Последва отново ‘’към уреда’’ и аз отказвам и заради 
болката и заради това, че с гимнастиката по начало съм на Вие. Исая 
гледа самодоволно, а Мочков ме изгонва да си правя записка за арест 
– което не се осъществява , все пак бях мичман- старшина на рота. С 
Васо пък бяхме голям тандем на ръчна сигнализация, доставяше ни 
удоволствие и печелихме състезания . 

С художествената самодейност също бяхме „на ти”. То не бяха 
скечове, където главен сценарист се изявяваше Балето, най-различни 
сценки с участието на Петела, Балето, Ильо,  Бай Коста, Левски, Ае-
нски, Медния, аз и други. Изпълненията ни с Петела бяха на високо 
музикално ниво , с разнообразен репертоар , които забавляваха всич-
ки при разни тържества и забави. Паметни ще останат ‘’музикални-
те’’ лъскания на паркет в съпровод на акордеонистите Левски и Бай 
Коста.   Целият випуск имахме богат репертоар, който показвахме 
на всички сбирки макар и след толкова много години. Съберем ли се 
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в по -голям състав, веднага си припомняме и мелодията и текста на 
песните, които сме пели преди повече от 50 години.

По наше време се спазваше традицията Морско училище  да има  
голям хор от 80 души на 4 гласа с участието на флотския оркестър 
и диригент Веско Иванов. Започва прослушването. Идва моя ред и 
Веско започва с пианото да ме разхожда по разни гами и октави. Като 
приключихме ми казва:  ‘’Момче пееш верно , но нямаш амплитуда 
, затова съжалявам ‘’. Излизам посърнал от препитването, а Исая ми 
се хвали, че е приет, пък до тоя момент ние гласа не сме му чули ос-
вен: ‘’ Манов пущи мене отпуска  - нали са земляци”. Амбицирам се 
аз, научавам текстовете на песните и на репетициите се присламчвам 
към вторите тенори. Започнаха редовни репетиции и както върви пе-
сента Веско минава между нас, слуша внимателно и току хване ня-
кой за ухото и- вън. Голяма беше радостта ни, когато отидохме в Со-
фия. Още чувам басовия глас на капитан Насков, марширувайки по 
софийските улици: ‘’Харалампиев , Харалампиев, дай тон! ‘’ и Ачо 
подхваща ‘’Чеда сме ние ‘’ , ‘’Стихия морска ‘’. А софиянци спират и 
слушат друг път невидели тия млади левенти откъде са се взели. На 
концертите залата пълна, звучи класика ‘’Хор на войниците от Траба-
дур’’, ‘’ Унгарски танц №5 ‘’, ‘’Амурски вълни ‘’. За аплодисментите 
няма да говорим .

Една от последните ни вечери преди производството решихме 
специално да луднем малко в спалното помощение след вечерна 
проверка. Час от нас бяха назначени за началстващи лица в други-
те курсове, но за тази вечер бяха привикани за участие. Холандките, 
панталоните и баретите скътани върху шкафчетата ‘’под конец’’ и из-
веднъж започват да хвърчат възглавници по шкафчета, по дрехи и по 
тия, които вече са легнали. Всички скачат и започва лудория. В един 
момент виждаме, че Пенчо не участва в забавата, а ние такива неща 
не търпим. Тутакси се взимат 7- 8 дюшека и се хвърлят върху него, но 
той не мърда .

Драги съвипускници, това е от мен. Ако съм ви досадил, моля да 
ми бъде простено. Но това, което  разказах, е доказано със снимков 
материал, който ние предвидливо сме запазили, пък и за всеки епизод 
има живи свидетели.

С обич: Пешо 
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Многоликият Горан
Спомени за ГОРАН  ЖЕЛЕВ  КАВАКОВ от АНГЕЛИНА  

ГЕОРГИЕВА  КАВАКОВА – съпруга
С  УВАЖЕНИЕ   КЪМ ВСИЧКИ  НАХИМОВЦИ  И  

СЪВИПУСKНИЦИ
ОТ 73 ВИПУСК “НЕЗАМЕНИМИЯ”

1954-1958 учебна година
Мислете за него като за огън!
ТОЙ беше ЯВЛЕНИЕ! 
ЖИВЯХ С НЕГО 37 години 4 месеца и 27 дни! 
Щастлива съм, че бях съпруга на капитан-пилот ГОРАН ЖЕЛЕВ 
КАВАКОВ!

КАПИТАНЪТ е свободолюбива и независима личност, а тя-съ-
пругата, трябва да му осигури свободата, за да приема спокойно пре-
дизвикателствата на разумния риск, отговорността и напрежението 
на всекидневието си.

А да си съпруга на капитан КАВАКОВ бе изкуство! Изключител-
но изкуство!

Аз бях и съм щастлива, защото живеех и живея  за нашите деца- 
първородната ни обичана дъщеря АНЖЕЛА и дългоочаквания ни син  
БЛАГОВЕСТ !

Бях забравила себе си и така и не забелязах кога остарях и как 
изпратихме ГОРАН в  небитието.Но и сега  живеем  с неговата любов 
- човешката, духовната!

А тя започна някъде през м. март на 1966 г., от пръв поглед, под 
хасмата, в двора на улица ”Сливница” Бургас. Мина през писмото, 
което младата учителка от с.Тънково три пъти връща на пощата в Не-
себър, защото познати в Италия нямаше. А то започваше с признани-
ето: ”Мила Ангелина, аз не съм ЛЮБО, аз съм ГОРАН...” Съжалявам, 
че скъсах писмото, но все още пазя първата картичка от Неапол. От 
м.март до м.септември, по форсмажорни причини е все в движение 
- България и някъде по света. Месец септември неочаквано идва от-
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ново у нас, за да ме кани на прием с англичани като първо взема съ-
гласието на баща ми-строг, консервативен човек, затова се изненадах 
на разрешението му. 

В празничната зала на ресторант “Приморец” гъмжи от непозна-
ти хора. Постави ме да седна до една особа, чийто интерес към мене 
граничеше с досада. На един от многото въпроси, любезно съм му 
отговорила, “че на непознати хора  информация не давам”. А той пи-
тал Горан ”тая на кого служи”. Откъде да знам, че “любопиткото”  е 
прекият му началник, офицер-разузнавач.

А на всички, без да знам, Горан ме представил като своя годеница. 
Радвах се на вниманието на чуждите, но ме учуди държанието му - 
наблюдаваше ме, настояваше да танцувам, а цялата вечер не седна до 
мен, нито ме покани на танц... Тогава работеше в “Инфлот” Бургас, 
отговаряше за английския сектор.

И така продължи цял живот, той-любящият съпруг, бащата, без-
пределно обичащ децата си, другарят, приятелят, компаньорът, коле-
гата!

Такъв бе Горан-понякога ангел, друг път демон, но винаги изви-
сен над многото други  около  себе си.

Всеки по пътя си има и пикове, и спадове. Имаше ги и Горан. 
Пикова бе любовта към майка му Ангелина, брат му Йордан (също 
завършил Военноморско училище Н.Й.Вапцаров), децата, Родината. 
И това не бе голословие! “В името на Родината”, бе “паролата” в на-
шето семейство  дълги години. Тогава бях все още достатъчно млада 
и без особено богат житейски опит и не можех да проумея поняко-
га странното му поведение. Противоречивата му личност, за хората, 
които не го познаваха, криеше добрата, нежната, всеотдайна душа. 
Беше приятел и другар и страдаше дълбоко и страстно за явни не-
справедливости, потулени истини, затова често си навличаше гнева и 
яростта на “другарите”, на “живите активни борци”.

Беше потаен, рядко споделяше терзанията си, но аз ги усещах, 
чувствах как понякога се лута.

Страшно, малко е да се каже, ужасно е като си спомня откровени-
ето му за “разходката” край морето със зареден пистолет в ръка, след 
сложните недоразумения с военните. “Да бъда или не”- вътрешна-
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та борба е била жестока, разтърсваща, умопомрачителна! И все пак, 
намерил е сили, върнал си духа, чрез новородената си дъщеричка, 
заради младото семейство, да не се предаде, да не бъде смазан и уни-
щожен. Опитите бяха немалко.          

Доживя 60 годишния си юбилей в “Пилотска станция’’, Бургас, 
която тогава съществуваше от 70 години, а той бе 30 години, нераз-
делна част от историята й.

Животът и спомените му бяха свързани с нея от 1 септември 1967 
година- денят, в който се роди нашата дъщеричка Анжела, сега майка 
на студент по журналистика, работеща в сферата на морския бизнес.

Беше изключителен морски специалист. Пилотската му кариера 
бе свързана със събития, граничещи с приключението. Той осъщест-
ви  първото влизане  в бургаското пристанище на флагмана на бъл-
гарския морски флот - танкера “Хан Аспарух”, първото влизане на 
ро-ро ”Царевец”, на първия аржентински кораб акостирал през 1968 
г.  у нас.

Класическа маневра е  осъществил при стиковката на танкер “Хан 
Аспарух” с най-големия кораб влизал някога в Черно море- индий-
ският танкер “Чанга Чунга”. Корабът е  дълъг 334м. и с 22 м. газене, а  
стиковката е осъществена при дълбочина  28 м., на 7 км. югоизточно 
от Несебър. Там, на морска гара Несебър, кап.КАВАКОВ пръв въ-
вежда и огромните  пътнически кораби, идващи от Западна Европа.

Награждаван е със значки “Отличник  на  МТ, “Златна котва”. 
През 1971 г. е награден  с грамота на министъра на отбраната, за 

това, че по време на учението “Преслав” 71 е водач на един от двата 
кораба осъществили успешна лимбовка, докато другите 27 кораба са 
се провалили.

Ценяха го всичките му колеги. На младите предаваше професи-
онализма и уменията си. Сега те са “учители” в морския пилотаж на 
сина ни Благовест.

Трудните моменти в професионалния път на Горан не бяха малко, 
но избрал съдбата на капитан-пилота, той я носи до последния си 
дъх.

Започна, с черна къдрава коса, с неукротимото желание за всички 
хубави неща в живота. Напусна “Пилотска станция Бургас”, с коса, 
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покрита със сняг... Стихна силният дух! Укроти се!  
Но той се възроди в любимия ни син Благовест, който също за-

върши ВМУ’’Н.Вапцаров’’ Варна. На 32 години взе правоспособност 
КАПИТАН-ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ  и вече продължава  като  капи-
тан-пилот, в  Пилотска станция  Бургас.

За мене Горан бе нежният и силният, добрият и умният! Опора-
та! Човекът! Да, той бе от човеците, които създаваха свои собствени 
правила, защото беше убеден, че е прав! Беше от Човеците, които из-
питват особена наслада от добре свършената работа, дори когато  не 
получаваше признанието на другите.

И като че ли преди да угасне, прозрая, че в живота има нещо по-
вече от нещата, които виждат очите му. Успокои  душата си като ме 
намери в своя  объркан свят и изрече: ”Ти си светица! Защо не те 
слушах!”

ГОРАН вече е спомен! Спомен за достойно, гордо и всеотдайно 
изживян живот. Ерудиран и скромен, пътеводна звезда за деца и вну-
ци!

А сега съм особено горда - бях съпруга, вече съм майка на КАПИ-
ТАН-ПИЛОТ!

Живот и здраве !Какво по-голямо ЩАСТИЕ от това !
Май 2008 г

АНГЕЛИНА
(Още от Ангелина)

Боец на тихия фронт
Когато на 26 март 2004 г. приеха България в НАТО, той лежеше 

почти бездиханен, със затворени очи. Наведох се над него и му съоб-
щих новината. Оживи се, отвори леко очи и прошепна: ”Значи повече 
няма да имаме врагове”.       

С тези “врагове“, по онова време, борбата бе жестока. Погубиха 
се много...А той  често рискуваше хладнокръвно, като че ли бе поред-
ната авантюра.

За такъв риск научих почти 10 г. по-късно, когато получих съоб-
щение от ‘’София прес” за колет от Белгия, с адрес:”Горан, пилот, 
Бургас”. Оказа се, че колетът е от Португалия, стигнал до нас чрез 
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групата участваща в международния песенен фестивал  “Ален мак”.
Историята е дълга и интересна, с много любопитни подробности. 

Накратко: нелегално Жорес /много приличал на Горан/ е включен в 
екипажния списък на м.к.”Христо Ботев”, плаващ до Барцелона, по 
линията: Албания, Италия, Испания. Капитанът, ”грандо бандито” 
/беше с превързана глава/, и е знаел само за присъствието му, носел 
му храна, разговаряли. Знаеше, че е от Лисабон, син на богати ро-
дители-лекари, бил на политическа подготовка в Москва. Връща се 
нелегално през Испания в Португалия. Специалният колет, с писмо 
по предназначение, носеше вест за изпълнената мисия. Скромните 
подаръци от  Португалия, са скъп спомен от едно минало, като че ли 
забравено и отречено в наше време колкото и банално да звучи.

Не всеки може да стане пилот
При лошо време извежда японския кораб ”Иваширо мару”. Капи-

танът му, работил  дванадесет години  в пристанище Ню Йорк, приел 
с видимо недоверие пилота качил се на мостика. Операцията при-
ключила не само благополучно, но и с “хирургическа точност”, както 
обичаше да се изразява Горан. Изненадан, преди да напусне кораба, 
капитанът му показва корабния дневник-албум с току -що направена-
та му снимка. Под нея японецът написва името му и казва: ”Господин 
пилот,това беше отлична маневра, затова Ви поставям в албума”.

И в знак на изключително внимание, подарява специален пода-
рък за съпругата. Жестът е изключителен, защото по онова време, 
японците нито приемат, нито дават подаръци, но умеят по свой начин 
да окажат внимание. Умеят да  забележат по-добрия, да го уважат, да 
оценят сложния и труден  път, за разлика от много  българи.
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Сватбата на Горан
Иван Липов

Посвещавам тези редове на светлата памет на моя съвипускник от 
Нахимовско и Морско училища, незабравимия Горан Желев Каваков 
– една ярка и нестандартна личност от нашия випуск.

Споменът е написан след любезното съгласие на неговата съпруга 
Ангелина. Поднасям й благодарности за любопитните и приятни под-
робности, които тя ми припомни.

И така годината е 1966г., и по точно петък 18 ноември. Телефонът 
звъни. Познавам гласа на Веселин Цветков, прочута личност, спор-
тист, адютант на командващия, командос и т.н.

С Весо и жена му сме приятели отдавна.
Разговорът протече така:
- Липа, трябва да помогнеш! Горан се жени, аз съм кръстникът!
- Отлично, време му беше! Поздравявам и теб и Жива! Но каква 

помощ е нужна?
Ето какво ми беше обяснено:
Младоженката е вече във Варна.Горан е служебно зает и ще дой-

де от Бургас в деня на сватбата (малка подробност – знаем каква му 
беше службата и за това е имал два паспорта. Не се знаеше с кой ще 
дойде). Не е подавана молба за сключване на брака.Не е резервиран 
ден и час за сватбата.Ресторантът е уреден. Гостите са поканени.

Сватбата трябваше да стане на всяка цена. Ситуацията беше 
смешна, куриозна и форсмажорна.

Ще припомня! Разговорът е в петък, събота е неработен ден. Сват-
бата трябва да стане в неделя 20 ноември.

Нямаше време за суетене. Единствената, която можеше да помог-
не, бе мама. Тя от край време “женеше” млади и стари в това число и 
много мои роднини и познати. Даже имаше служебна рокля – синя, 
везана с гайтани. Не можеше да ми откаже. Само постави три усло-
вия:

Да казвам, че съм неин син.1. 
Да съм с униформата.2. 
Да гарантирам за Горан.3. 
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Трябваше да преодолеем куп формалности. Заявките се подават 
месеци предварително. Вписванията в регистрите се правят също 
предварително. Мама познаваше всички чиновнички и на нея трудно 
се отказва. Това спаси сватбата. Не преувеличавам! Появи се допъл-
нителен № 41 в списъка за бракосъчетанията. Това лесно се уреди. С 
регистрацията и подготовката на документите беше много по – труд-
но. Служителките се страхуваха, че правят документални нарушения. 
Ето пример: “Ама другарко Липова липсват данните за жениха. Даже 
не знаете точното име!” Включвам се в разправията “Моля ви попъл-
нете само името Горан. За името гарантирам”

“Ама другарко Липова така не може”! Оказа се, че може! Жените 
наистина рискуваха да бъдат наказани. За това след сватбата отидо-
хме с мама, благодарихме им, обещахме да не се повтори това което 
се случи. Почерпихме ги с бонбони.

Сватбата се състоя и беше напълно законна. Мама подписа брач-
ното свидетелство и както се полага поздрави младоженците от име-
то на Общината. Часът беше 13.45ч. Така съм го документирал на 
една бутилка Арменски коняк подарен от чичото на Ангелина, която 
тя още съхранява.

Тържеството беше в ресторант “България” и както трябва да е на 
сватба премина шумно и весело.

Ангелина ми припомни, че съм произнесъл интересен тост. Срав-
нил съм сватбата с  приказките за “Хиляда и една нощ” защото брач-
ното свидетелство е с № 1001.

Обичам да разказвам за този спомен защото той е скъп за мен.
Впрочем, мога да разказвам много сватбарски случки с моето 

участие. За скромният ми “принос” за сватбата на Пирин е разказал 
жениха.

Изкушавам се да споделя, че когато през май 1963г. подавах молба 
да поканя Вели в Ленинград излъгах нашия министър два пъти: 1) че 
съм женен 2) че съм осигурил квартира. Ожених се на 17 август. Не 
съжалявам за лъжите, те ми позволиха Вели да тръгне с мен на 25 
август.

Хубави са веселите спомени! Нали светът е оживял защото се е 
смял!
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Как се каляваше дружбата ни
Пирин Попов

През лятото на 1956г. преди дългоочаквания домашен отпуск Ней-
чо (Искров), Липата (Иван Липов) и аз решихме да отделим 6-7 дни   
от отпуската и да отидем на екскурзия в Рила.

Ето я и отпуската. На определената дата в София пристигна Липа-
та. Натъпкахме раниците с храна, тъй като по това време планините 
бяха не толкова обитаеми и не съществуваха сегашните “разкрасява-
щи” природата ресторанти ,кафенета и закусвални. 

Радостни и превъзбудени, аз и Нейчо не обърнахме особено вни-
мание с какъв екип е пристигнал Липата. До тогава той по-високо 
място от Каменар и Галата не беше виждал и екипировката му беше 
- лятна за плажа.

Пристигнахме в Самоков и поехме към Боровец и от там за 
вр.Мусала. Още от Боровец ни сполетя не особено приятно време - 
мъгла и дъжд ,но те като че ли вървяха след нас. До Мусала имаше 
интересни случки ,които пропускам, тъй като ако ще ги разказвам, ще 
трябва да напиша роман.

Ето ни на Мусала - 23.08.1956г. От там започна спускане към хижа 
“Грънчар”. Започна и обилен снеговалеж, но вече не след нас, а върху 
нас. Свалихме раниците. Аз и Нейчо извадихме приготвените “абич-
ки” за лятото, но Липата ... не е за приказване. Изходът - хавлиените 
кърпи влизат в необичайна употреба, Липата заприлича на германски 
войник на Сталинградския фронт: Но - дух висок и почва да пее: “Хо-
дилы мы походамы” .

Това лошо, но дойде още по-лошо. От стара травма на коляно-
то ми (на която лекарят на училището не обърна особено внимание 
въпреки оплакването ми, опасявайки се, че искам да кръшкам) за-
почнаха страхотни болки. Коляното се поду и зачерви. Всяка крачка 
беше мъчителна. Придвижването стана невъзможно, снегът не спира, 
вятърът се усилва. Ние сме високо в планината. Дървета няма - само 
тук- там клек.

Нейчо и Липата отрязаха два клона клек, подходящи да ме носят, 
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но самите клони, тежки почти колкото мен. Слагат ги под мишниците 
си ,те- на раменете си и почваме придвижване - трима души на пет 
крака. Така до х.Грънчар. Особена помощ там тогава не можеше да 
ми се окаже, освен да преспим и да си починем. Тази почивка необхо-
дима за мен, беше многократно по-необходима за носачите ми.

На другия ден - боли не боли - трябва да продължим. Отпуската 
не е безкрайна.

Започва ново трудно спускане към Семково и Динков дол. Над-
вечер трябваше да спрем и направим почивка. Аз лежах, а Липата и 
Нейчо беряха горски ягоди. С познанията по сладкарство сварихме 
сладко, което поднесохме подарък на сватбата на Виктор.

След ново изморително изкачване и спускане към река Илийна, 
каталясали в тъмното, без да се оглеждаме заспахме под една грамада 
трупи. Сутринта, доста изненадани и поуплашени, разбрахме, че това 
са подготвени, но не добре укрепени за спускане трупи към реката. 
Имали сме късмет...

Така, продължавайки на пет крака, тримата стигнахме до гората 
на Рилския манастир. Тогава имаше изключително атрактивна тесно-
линейка, която кой знае защо ликвидираха. Аз се настаних във вагон-
чето  в очакване на тръгването на влака след 2-3 часа. Липата и Нейчо, 
най-после без товар (раниците оставиха при мен, а омразните пръти с 
облекчение захвърлихме) отидоха да разгледат манастира. Аз, докато 
ги чаках, осъзнавах цената на създаващото се между нас приятел-
ство. Трудностите през прекараните дни още повече бяха укрепили 
дружбата ни. Тя си остана непоклатима и докато сме живи ще чувст-
ваме необходимостта от приятелското рамо и щастието, че има такова 
рамо, на което може да се разчита. От висотата на изминалите години 
все повече започваш да разбираш английската мъдрост - “Лесно е да 
имаш познати. Трудно е да имаш приятели.”

Щастлив съм ,че имам такива приятели.
Сватбата ми през април 1962г. Аз съм във ВА “Г.С.Раковски”. Ли-

пата също е там за подготовка за заминаване в Ленинград.
Улисан в подготовката и замаян от предстоящото събитие пропус-

кам, че на същата дата трябва да застъпвам дежурен по Академия. 
Намиране на заместник в последния момент се оказа неуспешно.
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Сватбата е в разгара си. Дежурството наближава. Изходът е само 
един - жертва се Липата. С неудоволствие се разделя с приятната ком-
пания, но чувството за дълг към приятеля го кара безропотно да по-
тегли към Академията.

Благодарността с думи не може да се изкаже, но през годините 
не намалява. Така се приемаха нещата - има ли нужда някой от нещо 
- приятелят е до него. Така е вече повече от 50 години. Който има та-
кива приятели, може да се каже, че е живял щастливо, че животът му 
е имал смисъл.

Eдна тъжна история която научаваме чак сега
Предисловие: От първите дни на випуска най-големият, най-яки-

ят,  най-добрият, най-авторитетният сред нас беше бате Вики - наши-
ят старшина на рота. Толкова неща сме преживели заедно, за какво 
ли не сме споделяли, но за бате Вики знаехме само, че е сирак, че 
родителите му са загинали в съпротивата. Никога той не е споделял 
личната си трагедия. Едва сега, след толкова години, я споделя с нас. 
Ето неговата история.

За моите родители
Виктор Колев

Родителите ми Михаил и Димитра Михайлови са родени в село 
Рашково – махала Белчово на три километра от селото. Към селото 
има общо четири махали. Води се като подбалканско село в северните 
поли на Стара планина. Моята родна къща (и на баща ми) се намира 
на една височина, която прилича на купа сено. Най-близките къщи от 
нас се намират на километър, километър и половина от нас. Къщата 
ни се състоеше от една стая и маза.

Родителите ми участват активно в дейността на РМС и БКП. За 
известен период баща ми е бил секретар на Новаченската партийна 
организация. По професия той е бил каменар, работил е като миньор 
в мина Росен и като строителен работник.
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При създаването на партизанския отряд Чавдар баща ми е събрал 
пет карабини и ги предал на отряда. От този момент те стават ятаци на 
отряда. Полицията започва да преследва родителите ми. Многократ-
но са арестувани и бити в Ботевград и в село. Баща ми под прикритие, 
че копае и ще сади лозе е построил малко скривалище, където е по-
ставил малък хамбар и нар за двама човека. Там майка ми е оставяла 
храна. Скривалището е на двеста метра от къщата ни в един трънак.

Баща ми се принуждава да мине в нелегалност. През 1943 година 
е арестуван и интерниран в едно Шуменско село.

През този период майка ми регулярно по три-четири пъти месеч-
но е арестувана и разпитвана в полицията и жестоко малтретирана.

Партизани (шумкари) много често са идвали у нас и преспивали 
на тавана. Аз лично два пъти съм се срещал с тях и то случайно. Те 
избягваха да се показват пред мен и сестра ми.

Денят 17 март 1944 година беше хубав и топъл. Аз и сестра ми цял 
ден играхме по двора. Майка ми беше сварила десет яйца – друго ня-
маше какво да се яде. Когато започна да се здрачава, майка ни прибра 
в стаята, взе малко пакетче и тръгна по пътечката към скривалището 
(за него аз разбрах след 09.09.1944г.) и след малко тичешком се при-
бра, взе един нож и каза, че отива в мазето. Вече се беше стъмнило, 
когато майка ми се прибра като се държеше за стомаха и каза;

- Вичо, аз се убих – след което падна. Ние със сестра ми (родена 
на 02.12.1941г.) се разревахме. Аз отидох до дядо ми (неговата къща 
от кирпич беше залепена до нашата). Той ме изпрати да извикам една 
племенничка на майка ми –дъщеря на брат й, които живееха на три-
четири километра от нас. Когато тя дойде, качиха майка ми във вол-
ската кола и дядо ми я закара в болницата в Ботевград (на 25 киломе-
тра), където я приемат, но след един два часа я изгонили по заповед 
на полицията. Един наш съселянин, живущ в Ботевград, я прибира и 
се грижи за нея, но на втория ден тя почива.

Докараха я вкъщи и я погребахме в селското гробище. Отивайки 
към гробищата сестра ми се возеше до ковчега във волската кола все 
ме питаше: „Батко, кога ще се събуди майка”.  

Ние със сестра ми останахме да живеем при дядо ми. Той ми              
каза, че няма да ходя на училище, а ще паса кравите ( той имаше една 
и ние една).
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Майка ми се пробожда с нож два пъти в стомаха и един път в 
шията. Причината за да вземе това решение е: Отивайки към скри-
валището вижда двама униформени с пушки, които идват от село. Тя 
решава, че това са полицаи, които идват да я арестуват. Тя знае какво 
я очаква и решава да сложи край на живота си, за да не стане предател 
– смятала е, че няма да издържи на мъченията. Оказало се, че това са 
двама войници, които си идват в отпуск.

След около седмица като погребахме майка в къщи дойде един 
мъж от село и даде на дядо някаква бележка. Дядо се обърна към мен 
и каза: „Викторе и баща ти е умрял”.

От мястото на интерниране баща ми и още един от нашето село 
ги качват на влака за Ботевград. Там се събират всички от Ботевград-
ска околия с цел да бъдат разстреляни. От чичо Марин, който е бил 
с баща ми знам, че баща ми е знаел за смъртта на майка. Той решава 
да бяга. Отивайки към тоалета с един от полицаите, баща ми го удря 
и скача от влака. За нещастие попада на семафорните жици, които го 
отхвърлят обратно към влака, където е прерязан на две от колелетата. 
Това става малко преди влака да спре на гара  Карлуково.   

При дядо ми останахме да живеем до есента на 44та година, след 
което ни взе сестрата на майка в село Радотина, съседно на нашето.

През 1945 година мен ме взеха в пансион за деца пострадали от 
фашизма в град Русе. В края на 1947 г. ме преместиха в гр. Банкя, 
където бяха направили нов пансион. Сестра ми остана да живее при 
леля ми и през 1947г. беше осиновена от втори родители – Дочо и 
Маня Йоловски. В края на 1948 г. бях осиновен и аз. Вторите ми ро-
дители бяха истински комунисти, честни хора. Моят контакт с тях 
беше недостатъчен, защото те излизаха сутрин в тъмно и вечер по 
тъмно се прибираха от работа. Фактически аз живях с тях три години 
до 1.02.1952 година.

Сестра ми завърши журналистика и дълги години работи в БНТ 
като редактор на съветски и английски филми. Сега е пенсионер.  

Втория ми баща почина от рак през есента на 1958 година, точно 
когато завърших Морско училище. Втората ми майка живя дълго и 
почина на 80 години. 

Край
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Разрешавам да се обработи литературно и ако трябва да се съкра-
тят някой неща

14.03.2008г.
С уважение: Виктор Колев

София

Послеслов: Допустимо ли е да се прави литературна обработка на 
този текст? Не е променена нито една дума. Само ще повторим думи-
те на Йовков: „Боже, колко мъка има на тоя свят, боже!”

Два спомена от Балето
Недялко Балев

Скъпи съвипускници, колеги , приятели,
Едно от изискванията на съставителите 

на настоящия алманах е да представим нещо 
като литературна творба, есе, спомен и т.н. 
Вие знаете, че във всяка уважаваща себе си 
библиотека може да се намери поне един том 
от моите трудове в областа на белетристика-
та, поезията, есеистиката, драматургията и 
т.н. Тук обаче, с ваше позволение, ше се опи-
там да ви разкажа за някои известни или нее-
известни спомени от Морско училище и след 
неговото завършване.

И така първи спомен.
Преподавател по минно и торпедно оръжие на нашето класно от-

деление 401 беше уважавания от всички кап. І ранг Жечев. Той ни 
беше интересен и с формите на излагания учебен материал и с особе-
ния, звучен фонетичен изговор на някои букви. Например думичката 
“знаят” при мего звучеше катo “жнаят”.
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По онова време, за което ви разказвам, се оборудваше с материал-
на част, кабинета по минно и торпедно оръжие. Ние, курсантите, се 
включихме с ентусиазъм в това дело, като пишехме лозунги за зна-
чението на това оръжие в съвремения морски бой, случки от  бойния 
опит на героя от отечествената война на СССР – Гаджиев, етикети с 
ТТДани за мините и др.

Между нас и кап. Жечев се установиха почти дружески отноше-
ния, като разбира се напълно се спазваха изискванията на собурдо-
нацията. В резултат на това на изпита на един от семестрите всички 
до един изкарахме оценка “отличен”. Невъзможно, а и не е педаго-
гически правилно, казвали някои от преподавателите по други дис-
циплини. А той- капитан Жечев, уверен в нашите знания, спокойно 
отговарял: „всички знаят”.

Но когато злата съдба покаже среден пръст, колата лесно се обръ-
ща.

На едно събрание на ДКМС, на което като гости бяха поканени 
кап.І ранг Жечев и кап.ІІІ ранг Йовчев – преподавател по навигация, 
един от нас, курсантите, направи изказване горе-долу в следния сми-
съл: Кап. Йовчев следи отблизо и често подготовката ни по навигация 
чрез препитвания, контролни прокладки, задачи за изчисления, в ре-
зултат на което знанията ни са високи и стабилни. Кап. Жечев за дъл-
ги периоди от време не ни изпитва, доверявайки се на самостоятелна-
та ни работа и трудолюбие и затова имаме пропуски и недостатъци.

Недопустимо и укорително е да се прави анализ на работата на 
такива изтъкнати преподаватели. Съвсем естествено беше кап. Жечев 
да се засегне, а това доведе до чести и ниско оценявани препитва-
ния.

Наближаваше Нова година, а всички знаем, че ако някой на из-
пит получи слаба оценка, домашната отпуска увисва на закачалката. 
Предстоеше зачот по бойно използване на минното и торпедно оръ-
жие. Предвид на създалата се ситуация четяхме усилено от учебници 
и записки, с часове прекарвахме в кабинета около материалната част. 
И ето изпитът дойде – пет дни преди Нова година.   

Спомням си, че в сутерена до бръснарницата на Мето беше обо-
рудван полигон, наподобяващ команден мостик на ескадрен миноно-
сец, където провеждахме тренировки по торпедни стрелби. Там щеше 
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да се проведе изпита.
Влиза първият от нас по азбучен ред и след известно време излиза 

посърнал – “неподготвен”. Влиза втори –“слаб”, третият – “недоста-
тъчни знания” и т.н. Следва решение на капитан Жечев – изпита се 
отлага за утре.

Започна усилено четене, намеса на ротния командир с ангажи-
мент да осигури работа на секретна секция до полунощ, взаимни кон-
султации помежду ни по неясни въпроси.

На другия ден – резултатите същите.
Не знам до колко беше вярно, но се разчу, че на недоумението на 

началника на училището защо се е стигнало до това конфликтно по-
ложение, кап. Жечев отговорил: “не жнаят”.

И тук, в последния момент, като Радецки, дойде курсантската съ-
образителност, находчивост и стратегия. Няма нищо по-приемливо, 
по-пробивно и обезоръжаващо от това да се извиниш. Да се извиниш 
честно и с достойнсво. 

С общо решение на класното отделение избрахме Илия Попов, 
сега адмирал, на третия ден да се яви първи в кабинета. Доколкото си 
спомям кап. Жечев му е предложил да си изтегли билет. С присъщата 
си дипломатичност, остроумие и точен език Илия помолил за извине-
ние на класното отделение, подчертал заслугите на кап. Жечев за под-
готовката на десетки торпедисти и миньори във ВМФ, значимостта 
на неговите учебници по БИТО и БИМО, остро осъдил неразумната 
ни постъпка.

Разбрал дълбокото съжаление на питомците си, отдал поведени-
ето им на младежката им незрялост, кап Жечев прогърмял: “Жлатна 
младеж!  Да се явяват”.

След няколко часа резултатите от изпита бяха известни – отлични, 
много добри и добри оценки. Ние ги заслужавахме. И все пак на раз-
бора кап. Жечев беше леко недоволен. Успеха по БИТО и БИМО беше 
малко по-нисък от този по навигация.

На другия ден влаковете и автобусите, заминаващи от Варна, бяха 
украсени от курсантските холандки и барети, ехтяха моряшки пес-
ни.

Настъпваше Новата 1958 година.
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Втори спомен
На последния изпит по английски език, след като преведох горе-

долу един пасаж от “Хамлет” на български и един от “Под игото” 
на английски, уважаваната преподавателка 
Сара Бони, в отсъствието на другите члено-
ве на изпитната комисия ми каза: “Бале, ще 
ти пиша оценка добър (4), но те моля да не 
казваш никъде, че си учил английски език. 
Ако под дулото на пистолет се наложи да 
признаеш, не смей да произнасяш името ми 
като твоя преподавателка”.

Тържествено обещах да изпълня молба-
та й.

Минаха един-два месеца, взехме си 
изпитите и дипломите, произведоха ни и 
хайде към Бургас на служба в десантния 

дивизион.
Незнайно защо, част от младите офицери навигатори, освен ко-

рабните наряди даваха дежурство и на рейдовия пост на входа на 
пристанище Бургас. Там си имаше старшина и матроси, които отлич-
но си знаеха задълженията и както се шегувахме дежурният офицер 
имаше възможност да спи двадесет и пет часа в денонощието

В една тиха юлска сутрин, още преди изгрев слънце вахтения мат-
рос внимателно ме събуди и уплашено ми каза:

- Другарю лейтенант, оперативния дежурен по база ви търси на 
телефона. 

Допрях слушалката до ухото си и в съненото ми още съзнание 
проехтя: 

- Снощи по залез на рейда бяха закотвени четири кораба, а сега са 
пет. Защо не ми е докладвано? Вземете всички мерки и в най-скоро 
време ми доложете името, националността и мястото на регистрация 
на петия кораб.  

Учудих се защо на оперативния дежурен на военно-морската база 
му е необходимо да знае движението и разположението на търговски-
те кораби в пристанището и рейда, но заповедта си е заповед. Взехме 
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лодката Ял-4 и тръгнахме да търсим “летящият холандец”. Добре, че 
матросът още в тъмното беше се ориентирал къде корабът е хвърлил 
желязото, та го намерихме лесно. Беше малък по тонаж, с нисък борд. 
Още помня името му – “Pola” с регистрация в Пирея. Основният му 
товар беше портокали. По онова време за портокали се редяхме на 
километрични опашки. Докато аз прескачах през борда две каси с 
портокали прехвърчаха в нашата лодка

У мен се зароди глупавата амбиция да преизпълня разпореждани-
ята на оперативния дежурен. Към мен се приближи някакъв сънен, 
мърляв гръцки моряк. Запитах го говори ли английски, на което той 
отговори: “Но, сър!”. За първи път ми казваха “сър “и аз разперих 
криле над чуждата територия.

Морякът ме заведе при капитана на кораба и се оттегли. Капитана 
беше възрастен грък с посивели коси и брада. Пред него на масата 
– куп документи, бутилка “Метакса” и прясно изпечени кифлички. 
Покани ме да седна, наля в две чаши от бутилката и внимателно пре-
мести документите към мен. Каза “ористе” и пихме. За първи път 
пиех такова питие и веднага разбрах, че страшно бързо помага за пре-
одоляване на английската езикова бариера. Говорихме за много неща- 
той на превъзходен английски, а аз- на “фестивалния” речник. Ка-
питанът не преставаше да прелиства документите и да ги премества 
към мен. Едва след час-два проумях, че това са товарни и митнически 
документи и той ме смята за човек от отчакваната от него контрола. 
Учудването му нарастваше като виждаше дежурната лента на ръкава 
ми и висящата до коляното ми флотска амуниция. Явно се дразнеше 
от моето безразличие към административната и митническа работа.

По някое време в салета влезе моят моряк и каза:
-Другарю лейтенант, “Екренето” е на борда.  
“Екрене” се казваше катера на граничните и пристанищните вла-

сти, с който обикаляха за контрол на корабите на рейда.
Излязох на палубата и на тясното място между надстройката и 

леерите се сблъсках с един полковник-граничар, а след него цяла вър-
волица митничари, лекари и други длъжностни лица. Полковникът се 
изуми като ме видя, запъна се в тясното пространство до фалшборда. 
Нечувано за него беше друг човек да се качи на чужд кораб преди 
контролните органи. Обърна се назад към някакъв майор и изумено 
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попита:
- Какъв е тоз?
- Дежурен по рейд –отговорих аз, като мислех, че с това ще се 

размине.
Полковникът бръкна в шитела си, извади някакъв червен доку-

мент и с твърд и тържествен глас каза
- А аз съм Народна Република България. Вържете лодката за кате-

ра и ме чакайте.
Влязох в лодката и зачаках. Междувременно касите с портокали 

прелетяха по обратния път – от лодката към кораба.
По- нататък – буксир и покана в помещенията на граничните. 

Пред няколко по-старши от мен офицери писах и отговарях на въпро-
си откъде знам английски, колко го знам, за какво говорихте, колко 
време говорихте. На другия ден се срещнах с нашите спецове. Отно-
во писане и отговаряне; говоримо или и писмено владееш английски, 
предаде ли ти капитана нещо, ти какво му каза .... и т.н. Убеден бях, че 
ако не пагони, то поне звездички ще хварчат. Добре, че в работата се 
намеси бившия капитан-лейтенант Николов (т.н.Замбо), който тогава 
работеше в разузнаването. Познавахме се от Нахимовското училище, 
та духовете се успокоиха без сериозни последствия.

Пет години по-късно, на първата ни среща на випуска, на която 
бе поканена и Сара Бони, аз й разказах тая история и й се извиних, 
че съм нарушил обещанието си да не казвам, че съм учил английски 
език. С известна доза гордост се похвалих, че  съм запазил името й  в 
тайна. През смях тя каза :

- Не е възможно ти да говориш на английски цели два часа. За 
това, че си запазил името ми като твоя преподавателка и двучасовото 
ти упражнение с гръцкия капитан ти повишавам задочно оценката от 
държавния изпит на много добър (5).

Днес си мисля колко безотговорно и глупаво сме се отнасяли то-
гава  към езиковата си подготовка. В онези времена, преди петдесет 
години, ако би се наложило да воюваме, щяхме да сме рамо до рамо 
със съветските моряци, а е известно, че руският език владеем като 
майчин. Сега, когато сме членове на НАТО, ни трябва английския. 
Добре, че сме запасняци - резервисти.
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Морякът в добруджанската степ

Иван Иванов

Съдбата отреди да бъда не корабоводител и да покорявам морета 
и океани, а да бъда дълги години ръководител в родния ми добру-
джански край.

Край на хилядолетна култура и вековни борби за утвърждаване на 
българската държава. 

С много кръв и сълзи, с  много пот и мъка е напоен добруджан-
ския чернозем. Неизмерими са страданията на хората от този край. 
По нашите просторни полета неведнъж се е кръстосвал меч с меч в 
люта бран срещу нашественици от север на юг и  от юг на север. Но 
коравата десница, героизма и безграничната вярност към народа и 
държавата са донасяли славни победи на деди и прадеди.

Много песни е съчинил народа за своите теглила и борби, песни, 
които са надживели векове. Сълзите на майките,тяхната безгранич-
на обич към свидни рожби, загинали в борбата със смъртта на храб-
рите, твърдостта на бащите и техните завети за непримирима борба 
против поробители и експлоататори. Масовата революционна борба 
на добруджанци в продължение на десетилетия са изваяли образи на 
безстрашни и последователни борци за народна свобода сред плодо-
родната добруджанска степ.

Богата и наситена с прогресивно съдържание е и  историята на с. 
Василево и района през последните няколко десетилетия.

В епохата на капитализма с. Василево става общински център.
Основен поминък е земеделието, в което се развива и задълбочава 
процесът на концентрация и разработване на земята. Политиката на 
буржоазната държава води до ограбване на мнозинството от населе-
нието. На тази основа възниква неговото недоволство.

Забележителна проява на това недоволство е бунта на селяните от 
Шабла – Дуранкулак през 1900 година.

Село Василево се утвърждава като център на нелегалната и легал-
на дейност за завръщане на Добруджа в пределите на България. 

След 1930 г. районните комитети на РКП и ДРО се намират във 
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Василево. От тук прогресивните идеи започват да проникват и до 
най-затънтените кътчета на равнината.

В годините на антифашистката борба добруджанците от общи-
ната взимат активно участие в партизанското движение, изграждат 
скривалища, дават свидна жертва – убит партизанин, 22 политзатвор-
ници, десетки ятаци. Оказват неоценима помощ на  Х та  въстаническа 
оперативна зона. 

Победата на  09.09.1944 год. и установяването на народнодемо-
кратична власт създава благоприятни условия за развитието на акти-
вен обществено-политически живот.

Най-характерния за развитието на община Василево през преход-
ния период  е преустройството на частното в кооперативно земеде-
лие. Още на 16.09.1944 год. в селото се изгражда първото в страната 
ТКЗС, а по-късно и в останалите села от общината.

Нов етап в развитието на селското стопанство ( 1958 – 1959 г. ) бе 
създаването на обединените ТКЗС. Василево бе център на такова.

Най-голяма гордост за общината бяха стопанските резултати. Го-
дини наред тя бе в челните редици на окръга.

С изграждането на АПК, се премина към по-нататъшната концен-
трация, специализация и интензификация в селското стопанство.

Социално икономическия възход на общината е неразривно свър-
зан с повишаване на  благосъстоянието на  населението. Коренно се 
измени облика на селата. Обнови се изцяло жилищния фонд. В домо-
вете на селяните широко навлязоха радиото, телевизията, телефоните 
и леките автомобили. Всички села се водоснабдиха и електрифици-
раха. Свързани бяха с асфалтови пътища. По своя начин на живот 
селяните силно се доближиха до живота в градовете.

Ето в тази динамика на живота, в този борчески край съм се родил 
и израснал. В него съм се трудил, като учител, кмет на общината, се-
кретар на Общински партиен комитет до 1973 год. От 1973 г. до 1988 
г. работя в ОУ на МВР гр.Добрич като секретар на  УПК, а след това 
като началник на Отдел кадри в същото управление.

Пенсионирах се през 1988 година.



214  

ИЗПОВЕДТА НА ПОПА(ТРАЙКОВ)
(извадка от издадената от СТЕНО през 2007г. сбирка на Г.Трайков „ 

МОРЕТО – МЕЧТА И СЪДБА”)

 24.09.1998 г. КРАТКА БИОГРАФИЯ
Прадядо – свещеник, с Иджиларе Кукушко
Дядо – ханджия, след преселването – каруцар.
Баща – шофьор, след язва – бръснар.
И тримата бежанци от Егейска Македония 1912г.
Аз – моряк, кърмчия, помощник 3-ти, 2-ри, старши и 20 години 

КДП или дешифрирано – контрабандист с дългогодишна практика.
Роден в полите на Рила, гр. Дупница.
Още петгодишен носех костюмче с моряшка яка и копчета с кот-

вичка. В прогимназията „Христаки Павлович” всяко междучасие 
класната стая бе арена на пиратски битки. Знамена с череп и кръсто-
сани кости, топовни гърмежи и звън от кръстосани шпаги и ятагани. 
В поясите ками и пищови.

В гимназията всички знаеха за мечтата ми да постъпя в морското 
училище. На донаборните комисии на въпроса: „В какъв род войска 
искате да служите”? Само един отговор – моряк.

Като такъв ли, майко, си ме виждала, когато си ме раждала. В ки-
ното само бурното море предизвикваше силно емоциите ми. Първата 
ми любов – Мария, ми подари книгата „В морето е твоят път”.

Завиждах на връстниците нахимовци и проклинах баща си, че не 
е станал партизанин или ятак, а само се перчеше като македонски 
комита.

Майка ми , дъщеря на тесен социалист, просбописец на махалата, 
природно интелигентен и начетен. Горката отрудена жена – от два-
надестгодишна е работила само на тютюневата нива и складовете за 
тютюн, та чак до пенсиониране.  

Живеехме близо до жп линията Петрич – София – Варна. Често се 
питах кога ли и аз ще се кача на влака за Варна.

Мечти, мечти, детски мечти.
Бях на деветнадесет, когато за пръв път очите ми  на живо видяха 
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морето. Октомври 1953 година се молех на кап. 1 ранг Бояджиев – 
началник щаб на ВМС, да бъда приет за доброволец във флота. Бях 
пропуснал изпитите за приемане в морското училище.

На 14-ти септември 1954 година постъпих в училището на ул. 
„Стефан Караджа”. Сбъдна се детската мечта и стана съдба. Четири-
десет години трудов стаж. По статистиката на ДИК-а. Тридесет от тях 
само на борда.

Октомври 1954-та прекрачих прага на новата сграда и още първия 
ден Балев от нахимовците ми лепна прякора – Устава.

Тридесет и пет млади, зелени, неопитни, половината от тях вече 
вкусили морската вода и закърмени с военните порядки. Останалите 
– нежни гимназистчета, плахо пристъпват по пясъка на офицерския 
плаж и бързо бягат назад, за да не намокрят обувките си. Водата е 
солена и студена.

Четири години в Алма Матер. Една и съща чорба сърбахме. Едно 
спално помещение – легло до легло. Една класна стая – чин до чин, 
Един кубрик – койка до, над и под. В една лодка – рамо до рамо. Лят-
на практика, слънцето силно гърбовете жари. Очакваме вълна да ни 
залее и разхлади. Възможно е една и съща мъка по майка, сестра и 
любима да ни е давила и мъчила.

Четири години снимката не слизаше от таблото за отличник по 
бойната и политическа подготовка.

Държавни изпити – оценка отличен.
Дисциплина – безупречна.
Септември 1958-ма – уволнен в запаса.
Политически неблагонадежден, 
На въпроса на баща ми защо отличника на випуска не е годен за 

военна служба, партийният секретар на училищната партийна орга-
низация отговори.

- Как да му поверим боен катер? Ей къде е Турция.
Почуствах се като ударен с мръсен мокър парцал.
На четиридесетата годишнина от завършването зам. началникът 

Кожухаров заявява на съвипусниците ми, че по адрес на баща ми по-
лучили донос, на който повярвали.

Господа командири,
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Четири години израстнах пред очите ви. Обучаван и напътстван 
от Вас като суха гъба от сюнгер попивах военните науки и корабопла-
ването. Но Вие не повярвахте в мен, а приехте за истина доноса на 
завистлив комшия.

Още горчи и боли и не може да зарастне. Кърви, кърви и напомня  
за вашето недоверие.

Но и сега, ако стиснете вече старата гъба, от нея все още изтичат 
капки чиста вода, но не и прах.

Спомен за маневрата на Горан
К.Медникаров

Шак жаб а сон гьол’ - что в перeводе значит “ Всяка жаба да си 
знае гьола”. Така флотският зевзек Зоро демонстрираше знанията си 
по френски, турски и руски език. Тая сентенция е особено значима 
за флотската действителност.Още от Морското училище, когато ни 
дресираха в изпълнителност и подчинение, се знаеше, че не е важно 
колко си умен, а къде е твоето място в диспозицията Имаше и друга 
сентенция : “Не гледай в баката на старшите”.

На кораба всеки трябва да си знае мястото и да не гледа там, къ-
дето не трябва. Знае се, че на механика не му е мястото на мостика, 
а долу- в машината да изпълнява ходовете на щамбайна. Да не си 
представя какви маневри прави капитана с множеството реверси - от 
пълен назад до пълен напред, които отдолу изглеждат необясними. 
Там горе на мостика си знаят работата, а за механиците долу е важно 
винтът да се върти в заповяданата посока.

Още от първото плаване на учебния кораб “Асен” това чудо на 
границата между ветроходния и моторния кораб, чиито илюминато-
ри на машинното отделение бяха на нивото на водолинията, разбрах 
какво значи да си долу в машината. Двата цилиндъра на калориза-
торния дизел трещяха и пушеха, запълвайки отсека със смрадливата 
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миризма на недогоряла нафта. Към това се прибавяше и клатенето. 
Илюминаторите, които бяха само на десния борд, се спускаха дъл-
боко под водата. В машинното притъмняваше. Имаш чувството, че 
корабът потъва. И когато си мислиш дали старецът “Асен” ще се из-
прави, започва мах в обратната посока. Изведнъж просветва.

Питаш се : “Какво ли правят ония горе?” А ония горе на мостика 
снемат със секстаните слънца и луни, духа ги свежия вятър, няма я 
миризмата на тия гадни отработени газове. Но и техните стомаси не 
са по-добре, защото амплитудата на качката е една и съща, но рамото 
от точката на въртене до мостика е по-голямо.

Но така е. “Се ла ви” - както би казал Зоро. Свикнахме. Всеки си 
знаеше, че щом си механик ще бъдеш долу. А мен ме назначават ме-
ханик в дивизион торпедни катери - леката кавалерия на флота. Това 
са малки корабчета-зверчета, които в двадесеттонната си коруба имат 
две хиляди и четиристотин коня , които ги тикат напред със страшна 
сила и скоростта може да надхвърли петдесет възла. Хем са кораби, 
хем не плават  по закона на дядо Архимед. както всички кораби. За 
тях качката не важи, защото са над вълните и скачат по тях. И най-
важното, че това са единствените кораби, при които механикът е на 
мостика. И не само е на мостика, но е и щурман. То не било толкова 
просто да си навигатор.

Минаха години и службата ме запрати да предавам опита си, си-
реч да бъда преподавател в Морското училище. Тук вече нямаше мос-
тик и машина. Жабоците  се смесиха и някои от тях почнаха по-силно 
да квакат, независимо че бяха от долния гьол.Ставаха по-бързо КТН ( 
Кандидати на Техническите Науки)-что в переводе значит: (Кому Ты 
Нужен). Дори си закачиха доцентски титли.

До тук добре. Но само в Морското училище. Но ето, че се връщам 
в морската реалност. Учебно плаване. Моите ученици са момчета, 
които за пръв път се качват на кораб. И какъв кораб–     13 500 тонен 
рудовоз.

Подхождаме към Крим. Силен източен вятър. Екскортира ни гра-
ничен кораб тип БО. Екипажът му със зелени шапки. Но и лицата им 
зелени. Драйфат горките. И как няма да драйфат, като БО-то се рови 
във вълните. Нашият рудовоз се носи като вълнолом в морето и само 
потръпва. Гледаме с моите момчета, а те се хилят на драйфащите рус-
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начета. Ядосват ме. А какво би станало, ако си сменим местата?
-  Я слизайте долу в машината!
Момчетата ме контрират:
- Защо долу? Навигаторите ще гледат красивите планини на Крим, 

а ние -в машината.
Доста трябва да им се набива на тия момчета. Защо не трябва да 

се смеят на тия, които ги въргаля морето и драйфат? И защо в маши-
ната? - Защото си механик, а не екскурзиант на кораба. И си длъжен 
да гледаш това , което трябва, а не в баката на другите. Корабът може 
да плава край екзотични брегове, но механикът, щом е на вахта, е 
долу в машината и е най-важно да гледа това, което трябва.

Много пъти ми се налага да бъда на учебно плаване, да водя за-
нятия долу в машинното отделение на учебния кораб. Разбира се 
отговорностите са други. Учебният механик не може да се сравни с 
шеф- механика и вахтените механици.При лошо време занятията се 
водят с кофа в ръце. А когато морето стане съвсем лошо, някои препо-
даватели, пишман моряци, прекратяват напълно занятията и всички 
се натръшкват. А какво прави вахтеният механик? Може ли да остави 
всичко и да легне. Това е невъзможно! И тогава - мъка, мъка, мъка... 
И който е успял да преодолее тая мъка, той е истинският мъж, той е 
истинският моряк. Наблюдавал съм много момчета, как стискат зъби, 
драйфат в кофите, но удържат. Изпотяват се, гледат с напрежение, 
но с бистър поглед. А други бързо се предават и не полагат никакво 
усилие да преодолеят мъката. И как трябва да действа ръководителят 
в такава обстановка? Ако той легне, моментално лягат и обучаемите. 
Занятието се прекратява и всички май са доволни. Но дали някои от 
момчетата, които са полагали усилия да преодолеят клатенето, няма 
да се почувстват излъгани. Или самочувствието им ще се повдигне 
като сравнят волевите си качества с качествата на ръководителя си.

Учебните рейсове са краткотрайни. Рядко продължават повече от 
два месеца, И то по линията Западна Европа. Започва в  Черно море, 
после Босфора с  неговата перла Истамбул, Мармара, Дарданелите. 
Егейско море с безбройни гръцки острови, нос Матапан. После мал-
кия Бискай, покрай Сицилия, покрай африканското крайбрежие до 
края на Средиземно море - Гибралтар. От тук курса е на северозапад 
пред бреговете на Испания и Португалия. След това големия Бискай, 
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после Английския канал и накрая Северно море. Колко е малка Евро-
па. Ако рейса е директен плавателното време е по-малко от две сед-
мици.

В доброто старо време, тоя маршрут минаваше през големите ев-
ропейски пристанища, където се оставяше и приемаше товар. А това 
означаваше престой от някой друг ден. Можеш да слезеш на брега, 
да видиш какво представлява старата Европа, как живеят хората там, 
какви са забележителностите й. Но колкото и да е хубаво там, колкото 
богато и добре да живеят европейците, тъгата по родния край започва 
да те натиска. И тая тъга нараства постепенно след всеки изминат ден. 
Как ти се иска да знаеш какво става вкъщи. Тогава нямаше GSМ-и. 
Българското радио се чуваше до нос Матапан. Получаваха се само 
радиограми, които в едно изречение ти казват, че всички са живи и 
здрави. А как жадуваш да знаеш повече, да срещнеш познат човек, 
да пийнеш една ракия с шопска салата, но не в душната кабина, а ня-
къде на тифирич. Не съм бил на дълги рейсове, но приятелите, които 
пътуваха по-продължително признаваха, че най-големият проблем е 
носталгията.

Рейсът е към края си. Босфора остава зад кърмата. Вече сме в на-
шето море. Разсъмва се. Вляво е тъмният силует на Странджа. Ето го 
Маслен нос, остров Иван, Акин, Малаците. Подхождаме към Бурга-
ския залив. Учебните вахти са снети и всички са на палубата. Любуват 
се на чудната утрин и необичайната тишина и спокойствие на морето 
пред Бургас. Само един катер пени синьото море и оставя бяла диря. 
Това е пилотския катер. Ето първите българи, които ще видим след 
толкова време. По щормтрапа пъргаво се качва пилотът.

Но чакай, чакай! Има нещо много познато в тая спортна фигура. 
Ами това е Ганата. Нашия Горан. Горан от нашата рота. Един от най-
хубавите жабоци от гьола ни. Готов всичко да даде за другарите си. Е, 
понякога и да вземе.

Спомням си, във втори курс ме нападна една отпускарска мъка. 
Появи се в нашето гьолче едно жабоче — Данчо Уставчето - малко, 
дребно и злобно. И реши да ни прави войници. Ние, все едни дъл-
гучи, а той ни гледа отдолу нагоре и ни ръси с по две седмици без 
отпуск. Гледаме го отвисоко и му се хилим. Но злобичката му държе-
ше и двете седмици станаха перманентни. Така от лятната ваканция 
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до новогодишната, от ината си и злобата на Данчо, не видях градска 
отпуска. Мъка, мъка, мъка... Но си имаше и някои хубави неща. Не 
се натягаш за отпуска, неделите са дни за почивка, не лъскаш с вакса 
подметките на парадните пътъци, не гладиш хонландката и якичката 
на три ръба, не чистиш парадния шинел.

В края на декември имах нещо на ум с една съученичка, която бе 
дошла на гости във Варна и ми даде нишян да се видим. Реших, че ще 
изляза в отпуск. Тоя път Данчо няма за какво да се хване. И пляс.

- Две седмици без отпуск!
- За какво бе?
- За кален параден шинел
- Как бе, аз не съм излизат в отпуск откакто формата е с шинели.
Отиваме в гардеробната. Наистина парадния ми шинел си е на 

мястото, но като че ли е постилан на трева. Не само е кален, но е и 
зелен. Данчо злорадно се хили. Тоя път наистина ме прецака. Кипя от 
злоба, но какво мога да направя на това проклето жабоче. Мисля си 
за хубавата съученичка и за пропуснатите хубави неща, които можеха 
да ни си случат.

След завършването на Морското училище, когато сдавахме уни-
формите, Горан върна парадния си шинел нов новеничък без да му е 
шил курсатски пагони и курсовки. Стоял е с години в гардероба без 
да е обличан. А колко му е да облечеш някой шинел и да излезеш в 
отпуск. Ех, Гана, Гана - голям си сладур! Но защо си забравил, че си 
сядал на тревата с чуждия шинел.

Отивам на шкафута. Горан ме видя и се зарадва не по-малко от 
мен. Прегърнахме се и той ме помъкна към мостика. На мостика на-
прежение. Предстои маневра за заставане в пристанище Бургас. Ка-
питан Горунски официално посреща пилота. След традиционните 
поздравления следва.

-  Какво ще пиете, капитан Каваков?
-  Каквото пиете Вие, капитане - отговаря Горан.
-  Добре. Камериер, кафе и коняк. Започваме маневра!
- В осем часа и четиридесет и две минути заставаме на корабно-

то място - отговаря Горан.
-  Хайде бе! -- мисля си аз - Навигаторски ефелъци! Това да не ти 

е автомобил.   Удряш  спирачката  и  той  спира.   Даваш  на  първа,  
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отпускаш амбрияжа, малко газ и той тръгва. Въртиш волана наля-
во, тръгва наляво, въртиш надясно,завива надясно. А това е кораб. 
Хиляди тонове се носят във водата. Спри го, ако можеш. Инерция, 
инерция. Стоп на инерцията. Да, ама не спира. И започват реверсите. 
Малък назад! Заден! Ама не спира. Среден назад! Пак не спира. .. 
Колко време трябва за да се направи маневра с това чудовище. Кора-
бът е на една миля от пристанището, а наш Горан определя с точност 
до минута кога ще застане. Хайде бе!

Е, аз съм от другия гьол - от машината. Никога не съм бил на мос-
тика при маневра. Тук съм за пръв път, покрай Горан.

Кафето е поднесено, конякът изпит. Корабът бавно навлиза в Бур-
гаското пристанище. На мостика цари напрежение, но няма суетня. 
Всеки точно изпълнява командите. Няма никакво излишно движение 
и излишни хора. Само аз и старши камериерът наблюдаваме безу-
частно. Капитан Горунски е застанал на дясното крило на мостика. 
Здрав, як, набит сраснал се е с палубата на мостика като горски дъб 
(горун).

Горан съсредоточено наблюдава по носа, но изведнъж се обръ-
ща:

 -   Какво стана с уискито?
Старши камериерът хвърчи и след миг чашите от коняка са заре-

дени с това, което иска капитан Каваков.
Следва една маневра, която торпедния катер би направил с леко-

та, защото е петдесет пъти по- малък и при това е с два винта. Горан 
направи нещо уникално. Залепи “Вапцаров” на кея само с един-два 
реверса. Такова нещо за пръв път ми се случваше. В осем часа и че-
тиридесет и две минути Горунски командва “Свободна машина”. Не 
можех да повярвам. Такъв профисионализъм от най-несериозната 
личност на випуска - Ганата. Споделих възхищението си.

- Това е нищо! Да видиш как се прави маневра с Трайка   на      не-
говия осемдесет и пет хиляди тонен танкер “Места”. Трайка е супер 
мастер.- отговори Горан.

Отиде си Горан от тоя свят! Всички ще си отидем! Но за мен Га-
ната ще бъде спомен за една светла личност - мъжко момче, което 
обичахме, въпреки всичките му недостатъци.
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“Как наказанието арест стана награда”
Ат. Чорбаджиев

Спомен разказан от Наско на срещата на випуска на 19.05.2001 
година по случай 120-та годишнина на Морско училище.

На един наряд по работа дежурният офицер (не мога да си спомня 
името му сега) не му хареса как хвърлям камъните навън.

- Иди кажи на ротния си командир – един ден арест. Строг арест!
Отиваме в ареста. В килията- сам. Само с шинел. Спиш на пода. 

Това бе неприятното.
На другия ден се връщам в Морско училище. Празно- няма никой. 

На мен ми дадоха да садя райграс отпред.
В това време се чува една морна, прашна песен „Стихия морска 

ни призва”. Вие се връщахте от големия поход – четиридесет киломе-
тра. А аз, благодарение на тоя арест отървах похода. И сега ми е драго 
да знаете.
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Тъжни размисли с оптимистичен финал
Пирин  Попов

Естеството на работата ми след 1964 година към Министерството 
на външната търговия ми даде възможност да обиколя много страни 
по света. Това се дължи на премълчавания  след 1989 година факт, 
че тогава народна република България имаше такова министерство, 
защото бяха създадени голяма за страната ни индустрия и произвеж-
дащо селско стопанство.

Въпреки огромната индустриална мощ на страни катоСАЩ, Гер-
мания (тогава ГФР), Франция, Англия, Япония и още много други, 
малка България със своята набираща сили икономика можеше да про-
извежда и продава машини и стоки на леката промишленост в тези 
и други страни. Нашите електро и мото кари, електротелфери и раз-
лични металообработващи и дървообработващи машини все повече 
се търсеха.

Във всички страни, в които съм бил, имаше много красиви, много 
интересни неща на които съм се възхищавал, но винаги в съзнанието 
ми България си оставаше най-красивата, най-обичаната. Такава беше 
и за моите деца. Изумен и същевремено се почувствах горд, когато 
прочетох отговора на голямата ми дъщеря до нейна приятелка в Бъл-
гария, която и завиждала, че живее в Канада – „ Да, страната е много 
красива, но аз все едно, че живея в луксозен и красив затвор – не ми 
завиждайте,”

Стоейки пред голяма река като Нил или Свети Лаврентий, винаги 
съм си спомнял милата ми рекичка в родното ми село. Възхищавайки 
се  на Ниагара, пред очите ми изплуваха водите на Боянския водопад 
и независимо, че бяха хиляди пъти по-малки, те заглушаваха грохо-
та на огромния водопад. Същите чувства изпитвах и в джунглите на 
Африка и горите на Америка, които с цялото си величие не можеха да 
превзенат спомените ми от Родопите, Странджа, Рила и Пирин.

Не ми е известно сега нашите задгранични служители с какво бъл-
гарско могат да се похвалят, освен да дрънкат колко хубаво е станало 
при „димукрацията”.
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Защо преди никой не ни сочеше с пръст, че сме мафиотска стра-
на, че сме корумпирани отгоре до долу, че съдебната ни система или 
органите за сигурност са прогнили? Защото тогава  системата за уп-
равление, макар и да допускаше грешки, макар и със слабости, рабо-
теше и имаше какво да покажем.

ДСО „Балканкар” произвеждаше годишно повече електро и мото-
кари от колкото можеше да произведе и най-големият производител 
от САЩ, Япония или Германия. Нашите електротелфери бяха патен-
товани в най развитите страни.

Ръководството на гиганта „Хъдзън Бей Майнинг” (англо-амери-
канска корпорация в Канада) беше удивено от българското откритие 
за електроекстракция на мед с променлив ток. По този проблем те 
бяха работили повече от четири години, похарчили огромни суми и 
не бяхя постигнали това, което нашата инженерна мисъл бе рашила. 
Къде е сега тази наша научна мисъл?

Някога сами изградихме виадуктите на магистралата София – Ва-
рна, построихме Аспаруховия мост, разширенията на пристанища 
Варна и Бургас, строяхме и продавахме кораби. Сега чакаме някой 
друг да довърши магистралите, чийто трасета бяха почти готови.

Изпитвам вина, че се стигна до тук, че се допусна до такава степен 
някои да продадат делото,  за което нашите дядовци и бащи се бори-
ха, делото за което ние работихме с целия младежки ентусиазъм, по-
късно със знание и опит, без да завиждаме на богатствата на другите 
страни и народи, а да създаваме богатства за нашата страна, без да 
създадем богатство лично за себе си.

Горд съм, че нашия випуск устоя превратностите на времето, устоя 
на разразилия се ураган, който ни връхлетя не в морето, а в края на 
творческия ни път.

Уверен съм, че пак ще настъпи време за величието на България.
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Какво ни даде Морско училище
Нейчо Искров

За мен на практика е най-трудно да пиша за ВНВМУ, а с такава 
абревиатура аз съм го запомнил, защото след дипломирането ни по-
вече не съм се завръщал в него. А с военната служба се разделих на 
30 април 1962 г. с напълно осъзнатото чувтво  и разбиране, че тя не е 
за мен и аз не съм за нея. Но веднага искам да внеса едно допълнение 
– с морската си униформа, а естествено и с морето, не се разделих 
по собствено желание. Оказа се, че имам проблеми със зрението, но 
такива, които ми даваха възможност да служа, но не и да бъда във 
военно учебно заведение извън страната, дори било то и СКОС. 

Кандидатствах във ВА „Г.С.Раковски” за петгодишния курс по 
радиолокация. Приемните изпити минаха много добре без да се на-
прягам особено. Но за мое съжаление или за мой късмет, сега всичко 
това го оценявам от по-добрата му страна, на изпита по физика се 
оказа, че съм забравил една от елементарните формули от гимнази-
алния курс по планиметрия, която ми трябваше, за да реша успеш-
но задачата, т.е. да отговоря на третия въпрос от изтегления билет 
по физика. Помогна ми наученото от Грамчев по висша математика. 
Съставих интегрално уравнение с помощта на което изведох нужна-
та ми формула. Председателят на комисията беше жена, с която се 
срещах за първи и както се оказа и за последен път, гледаше съсре-
доточено към черната дъска,върху която бяха отразени всички мои 
усилия по извеждането на формулата и решаването на задачата, нещо 
си пошушна с останалите двама членове  на комисията във военна 
униформа и после на по-висок глас, явно за да мога и аз да чуя каза: 
този няма какво да прави в академията. А официално заяви, че съм 
се справил много добре и с теоритичните въпроси и със задачата. Ре-
зултатът – за пореден път ми беше показано, че едно е да знаеш и да 
можеш, друго е когато решава някои заради теб. Завърнах се обратно 
в Бургас на старото си работно място – цеха по ремонт на радио-
локационна и хидролокационна техника. Нямаше място и време за 
обиди. А предложенията за работа в София, направени ми в МО и 
много атрактивни, според един от кадровиците на министерството, 
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отказах. Но само след няколко месеца дойде разпореждане от същото 
това министерство за откомандироването ми в МО, където ми беше 
обяснено, че съм назначен за преподавател към военната академия, 
като ми беше разпоредено да се явя в Самоков, където на място всич-
ко ще ми бъде разяснено. Длъжността беше генералска, а нямах още 
25 години. Отначало всичко вървеше добре: преподавах системите 
за управление на ракетите, че дори и алгебра. Докато на подготовка 
постъпи целият випуск по радиотехника на Политехниката в София. 
Настъпиха известни усложнения с останалите преподаватели, особе-
но по двигателната система на ракетите. Новоизпечените офицери-
курсисти искаха да разбират, а не да зазубрят нещата, към което ги 
тласкаше официалният им преподавател, изучил двигателната уредба 
на 6 месечните съкратени курсове. Неговите обяснения се свеждаха 
обикновено до – клапан еди кой си се отваря, а клапан номер, при-
мерно 56, се затваря и горивната смес потича без да обяснява защо 
и как всичко това става. Но довчерашните студенти, станали за едно 
денонощие старши лейтенанти и лейтенанти, искаха да разбират, а не 
да зазубрят. А причината за моята най-неочаквана намеса  беше мно-
го проста. Докато се обзаведат всички обекти и се започне реалното 
обучение ми беше възложено да преведа на български всички настав-
ления и обяснения към прекрасно изработените многоцветни схеми, 
при което естествено беше човек и  да се запознае с тях и дори да ги 
разучи, за да бъде превода по възможност най-точен. По това време аз 
все още бях единствения преподавател в строго засекретеното поде-
ление – останалите предстоеше да се завърнат от СКОС в СССР…

Така се случи, че след едно занятие по системите за управление 
преподавателят по двигателната уредба не се яви и курсистите ме по-
молиха да им обясня някои елементи от уредбата, която в основата 
си се състоеше от многобройни правоточни и обратнозатварящи се 
клапани. Цялото упражнение продължи не повече от 35-40 минути, 
но последствията бяха твърде неочаквани и непредсказуеми. Същи-
те тези курсисти на следващите занятия по двигателите категорично 
отказали да слушат преподавателя и поискали да им води занятията 
лейтенант Искров. Въпросът стигна до командващия  артилерията и 
ракетните  войски /по това време/ ген. Гетовски -  един много етичен, 
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знаещ и можещ генерал. Проблемът бързо беше решен – официалният 
преподавател-капитан остана на мястото си, като генералът разреши 
на курсистите-инженери да се обръщат към лейтенанта, когато имат 
нужда, но в неофициален порядък. Равновесието беше възстановено, 
но взаимоотношенията  между нас, преподавателите, бяха засегнати 
и то зле. А и едва ли можеше да бъде иначе, тъй като моя милост 
беше единствения в морска униформа на фона на пехотинските и ар-
тилерийски пагони и кители, а и наученото в Морското училище ни 
беше дало не само дипломи на инженери, но и ни беше научило на 
нещо много по-важно: да мислим, да съобразяваме и да не се стряс-
каме пред трудностите. Неща на които следващите ми следвания в 
престижните факултети по физика към Софийския университет и по 
международни валутно- финансови и икономически отношения към 
Московския държавен институт за международни отношения /МГИ-
МО/ не учеха своите възпитаници. С други думи сравнението е из-
ключително в полза на НАШЕТО УЧИЛИЩЕ. 

Затова и разказах този епизод от живота ми като военен.

Що се отнася до съвместния ни живот във ВНВМУ /такава беше 
тогава неговата абриавиатура и такава съм я запомнил за цял живот/ 
бих искал накратко да се спра на два случая или две истории. Всеки 
може би ги е възприел по свой и различен начин. Но за мен те бяха и 
си остават знакови за нашите разбирания и виждания за ежедневния 
живот в училището и за нашето бъдещо място в живота изобщо и във 
военния строй в частност.

За първия случай К.Медникаров, нашият Медни, е споменал на-
кратко. Но това според мен не е достатъчно. Ето как аз виждам тази 
история, която, според моите разбирания, най-ярко и точно обрисува 
какви сме били ние, първо, като изграден колектив от съмишленици, 
колеги, приятели и другари и, второ, като индивиди, като изградени 
вече солидни, да точно така, солидни личности, а ако някой предпо-
чита това, и като индивидуалности.

И така известно време преди да получим първите офицерски па-
гони стана обществена тайна, че вместо лейтенанти ще бъдем про-
изведени младши лейтенанти, тъй като МО искаше да уеднакви про-
изводствения процес във всички военни учебни заведения. Да, но 



228  

тогава единственото висше учебно заведение беше Морско училище 
и само то имаше четиригодишен курс на обучение, докато другите 
бяха тригодишни, а все още имаше и с двегодишен курс на обучение. 
И още едно важно пояснение. Стана ясно, че отличниците на випуска 
ще бъдат произведени лейтенанти. Последното беше от изключител-
но важно значение за последвалата реакция на випуска ни. А тя беше, 
макар и след дълги спорове и търсения на най-ефикасното и пряко 
решаване на въпроса: единогласно прието становище да се напише 
колективно писмо до ЦК на БКП, като основен решаващ тогава орган 
и да се поиска преразглеждане на въпроса за 73-ти випуск на Морско 
училище. И още решихме – всичко да се запази в тайна дори от преки-
те ни командири, за да не бъдат и те въвлечени да отговарят за нашите 
напълно антиуставни действия според разбиранията за момента.

Отговорът се позабави, но първоначалната постановка беше, че 
това е колективен бунт, поради което започна широкомащабно раз-
следване, в което беше въвлечено и командването на училището, и 
съответните политически и специални органи. Приятели, спомняте 
ли си натиска на който бяхме подложени, за да разберат проверява-
щите кой е бил инициаторът и кой е написал писмото, и кой и как го е 
изпратил през главата на командването на училището. И твърдият ни 
отговор: всичко стана спонтанно, писмото беше написано от всички. 
Нещо като от знаменитата картина „Казаците пишат писмо до Сул-
тана”. И за чест, аз бих  добавил и за слава, в най-добрия смисъл на 
тази дума, випуска удържа, остана единен докрай и спечели за себе 
си, а може би и за следващите випуски. Защото... спомнете си, като 
пътувахте по родните си места през първата си офицерска отпуска не 
може да не сте срещнали някои други новоизлюпени като нас офице-
ри, но с младши лейтенантски пагони.

Ето тази история на единство, приятелство и другарство на випу-
ска ни, а не първите офицерски пагони, пък били те и лейтенатски, ми 
е най-скъпа и здраво се е загнездила в паметта вече петдесет години.

И втората история. Тя е и колкото дребнава и печална, и толкова 
значима и знакова за випуска, випуск в който нямаше, извинете ме за 
израза, мамини синчета, може би с много, много малки изключения, 
които не издържаха докрай на суровите условия на живот и подготов-
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ка в училището. Използвах израза „мамини синчета” напълно съзна-
телно, тъй като той в известна, само в известна степен дава частично 
отговор на случилото се.

И така вече не бяхме първа година курсанти, когато в ротата ни 
започнаха да се случват странни неща – започнаха да изчезват раз-
ни предмети и вещи, включително и пари, които винаги бяха „кът” 
в портмонетата, ако въобще имахме такива. Дотогава бяха ставали 
само известни размествания на личната собственост, ако може да се 
нарече така казионното ни обмундирование – основно моряшки фла-
нелки, холандки и шинели, но преди всичко за периода на градските 
отпуски и това се разбираше и възприемаше нормално от всички, въ-
преки че не всички го практикуваха. Но да изчезват завинаги и осо-
бено оскъдните левчета, скътани за поредната градска отпуска най-
вече за „изфукване” пред любимото момиче, това вече бе извънредно 
пройзшествие. И то трябваше да бъде предотвратено и виновникът 
хванат. Още повече че това се беше разчуло и сред другите роти, тъй 
като не се знаеше кой и от кое звено е извършителят.

В задружния колектив това не е трудна работа и много скоро ви-
новникът беше хванат, както са казва, на мястото на престъплението. 
И веднага възникна въпроса – какво да се прави и как да се реагира. 
Спомняте ли си, приятели, как се развиха събитиятта?

А ето как аз си ги спомням: известихме непосредствените си ко-
мандири – на ротата и на двата взвода, че знаем кой е извършителят 
на кражбите, колкото и грубо да звучи това и още повече колкото и 
днес да не ми се иска така да нареча извършваното, и че искаме сами 
да решим проблема. Не назовахме името на съкурсанта. Събрахме се 
в класната стая на механиците, мисля че е ясно защо и без пояснения. 
Заключихме вратата отвътре и се започна една такава дискусия, че и 
до днес чувам разгорещените гласове. А събранието продължи пове-
че от 7-8 часа. Изпуснахме вечереята дори. И не отворихме вратата на 
нито един от многобройните офицери, настояващи да направим това. 
И които после казваха, че са се изплашили да не натворим някоя беда, 
тъй като отвътре гласовете са били твърде високи и разгорещени, а 
след това била настъпвала мъртвешка тишина. И никой извън нашия 
випуск никога не разбра кой бе виновникът, нито какво е станало въ-
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тре и какво е биро решението. Защото нашият отговор на всички въ-
проси бе един – случая е  приключен. И никога вече през следващите 
две и половина години нито в ротата като цяло, нито в класните отде-
ления 401 и 421 не изчезна нищо, дори една паста за зъби или ножче 
за бръснене, за пари, дори стотинка, да не говорим.

Ето това аз наричам колектив, приятели, другари, ако искате и 
курсантско братство. Затова обичам и ценя всеки един от съвипу-
скниците дори след тези изминали петдесет години и независимо от 
факта, че житейските ни пътища в някои отношения кардинално се 
разминаха и практически с мнозина от Вас се виждаме на традицион-
ните срещи на випуска. И съм ви благодарен за тези голями уроци на 
дружба и разбирателство, на приятелство и безкористност в отноше-
нията помежду ни. До нови срещи, приятели!!!
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4. НАШИТЕ ПОЕТИ И ....

ЗА МОРЯШКАТА ДРУЖБА

(импресия)

Бяхме деца, като всички деца с мечти! Различни мечти…На 16 
години мечтата за морето се сбъдна. Започна мечтаният, както си ми-
слехме, романтичен, безбурен и тих моряшки живот… Уви!?! Във 
времето се убеждавахме, че действително в морето има романтика, 
както е писал поета, но не беше безбурен и толкова тих. Доста труден 
беше за крехката ни възраст. А в трудностите се зараждат мъжките 
отношения.

В морето, в моряшкия живот се раждаше нашата моряшка друж-
ба, без която не беше възможно да се направи и една крачка  към 
израстването в професията, към възмъжаването и формирането на 
личността. При нас тя дойде с всекидневието, оплодена от нашите 
мечти…

Бяхме деца, станахме мъже. Мечтата за море стана професия. Раз-
дели, срещи, различни пътища в живота… Какво ли не ни поднася 
съдбата?

Но моряшката дружба си е все същата, както се появи и укрепна 
до днешни дни… в професията, във всекидневието.

Аз вярвам в моряшката дружба, за което и се прекланям дълбоко, 
прекланям се и на вас момчета - моряци за дългогодишното й поддър-
жане.

Марин Ст. Маринов 
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ЮБИЛЕЙ

Посвещавам на своите колеги от 73-ти випуск по случай 40 години 
от завършването на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”

Днес за какво сме се събрали?
Да се видим колко сме остарели,
от годините колко сме побелели,
попрегърбили, още оплешивели.

Днес за какво сме се събрали?
Тези от нас да почетем, които са умрели.
съболезнования да изкажем, на които са овдовели,
надежда да вдъхнем, на които са се разболели..

 Днес за какво сме се събрали?
Колко да видим сме помъдрели,
поумнели, може би и оглупели,
колкото и книги да сме прочели.

Днес за какво сме се събрали?
 Колко да видим сме обеднели,
някои може да са забогатели –
от реституция, други- бизнес завъртели.

Днес за какво сме се събрали?
Как сме да видим оцелели,
телом и духом на младини бяхме силни.
през изпитания минахме непосилни.
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Днес за какво сме се събрали?
Над Родината да си спомним, че зорко сме бдели.
Волята закалявахме в походи, бури, ветрове,
бяхме на майка-България достойни синове.

Днес за какво сме се събрали?
Че честно да си спомним сме живели.
Напразно годините си не сме пропилели.
Това днес да интересува някого – едва ли.

Днес за какво сме се събрали?
Кураж да си вдъхнем, вяра, надежда дори,
че нашта България била е, има я и ще бъде 
Друго не остава, просто няма накъде.

18.11.1997г,                        Тонко Караджов



234  

БЕЗМЪЛВИЕ

Пустота и безкрайно мълчание, 
Хоризонт и фонтани на китове.
В сърцето нахлу отчаяние
и света се разпадна на мигове.

   Океан със надвиснали облаци,
   а душата на топка се свила.
   Над главата простира се космоса.
   Метри хиляди- бездна под кила.

Нощ безсънна и лунни лъчи.
Кротко светят на Юга звездите.
Като мене вълната не спи
и с копнеж тя очаква зорите.

   А зората сънлива, ленива, 
   бавно вдига снага от вълната.
   Плаща звезден набързо навива
   и потръпва от хлад в здрачината.

И отново безмълвие тегне.
Пак въздиша от мъка вълната.
Накъдето човек да погледне
го обгръща навред самотата.

   

   Атанас В. Бойчев
   Намибия – Югоизточен Атлантик
   03.12.1981г. ОРТ “Лимоза”
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В ЗОРИ МЕ ОЧАКВАШЕ ПЪТ

С пет ранда във джоба, пребит от умора, 
попаднах среднощ в нощен кът.
Бар, дансинг, пет маси и хора, 
в зори, що ги чакаше път.

На дансинга страстно танцуваше двойка, 
двайсет чифта очи ги следяха.
Гърми мюзик-бокса, в душата горчилка.
Желания с бира гасяха.

Приседнах на маса, поръчах и ето
се смесих със тях във локала..
Трещи мюзик-бокса, шум до небето
и сенки се носят кат хала.

Без рандове в джоба, пребит от умора
се влачих към кораба – кът.
Зората запали пожар в кръгозора. 
След малко ме чакаше път.

   Атанас В. Бойчев
   Уолфиш бей – Югоизточен Атлантик
   ОРТ “Лимоза”  03.02.1982 год.
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НА КОТВА

Край Индуския бряг на котва стояхме, 
под тънкия сърп на луната.
Моряшките приказки тихо редяхме 
и спомняхме с тъга за земята.

    Мечтаехме само кракът ни да стъпи, 
    на твърдо, на родния бряг, 
    Веч никой от нас не ще да пристъпи  
    да плава по белия свят.

Май си повярвахме, даже решихме, 
кой за какво ще се хване.
Набързо живота си ний прекроихме, 
а после какво ще да стане.

    Приключили спора ние мълчахме.
    Цигарите светеха в мрака.
    Поне за разтуха ний помечтахме, 
    а после напуснахме бака.

Нощта веч преваля, а рано в зори, 
път отново в безкрая ни чака.
Тъй е било и тъй ще върви, 
Хоризонта ще мами моряка.

    Атанас В.Бойчев
    Индийски океан
    О Р Т “Лорна” май 1979 год.
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НИКОГА САМ

Не навлизай в живота си сам.
Лик обичан прикътай в сърцето.
В този свят необятно голям
да не бъдеш самин под небето.

   Сам на масата залък не вземай, 
   Не отпивай от чаша един.
   Радостта на другар не отнемай.
   Даже миг не оставай самин.

Във морето не тръгвай самичък.
Потърси за из пътя другар.
В тежък миг сал приятел едничък
ще помогне в непосилен товар.

   Но останеш ли сам под небето
   “Що ли няма във наште съдби”
   За другар избери си морето
   и в простора платна разпери.

                Атанас В. Бойчев
      ОРТ “Лимоза” порт  “Иличовск”
               16.04.1981 година
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                 ИЗПОВЕД

С чувство на патриот неуязвим
Пред теб, майко България,
Изповед правя аз днес
след дълги години на терзания.
Съмнявах се в личността, в мен…
Защо е трябвало да се раждам в България?
А днес обиколил половината свят,
завърнал се, на теб давам ответ.

Ходих, видях величаното „чуждо”.
И „чуждото” ме връщаше при теб.
Заменях го с гордото „родно”
 и веднага се чувствах човек.
Говорят хората: „Завърна се блудният син”.
Блуден никога не съм бил аз!
Такава е същносттта на младите:
За истината, на бащин дом правят отказ…
Прости съмненията, майко родна!
Завърнах се на теб остатъка си да отдам…
Повярвай на стиха ми- мъчен, верен:
Живот без Родина, не е живот!
                   Марин Маринов
            Рейкявик- Варна
            декември  1969 год.
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СЕВЕРНА КУЧЕШКА ВАХТА

Северен, синкав сумрак 
тегне над северни води. 
Денят се събужда уморен
преди да е склопил очи.

Дванадесет- четири- кучешката вахта
свършва в този късен час.
Клепачи за сън натежали
ни водят към койката нас.
За сънища, в сън бленували!

А днешното утре отново започва
с кучешкото дванадесет- четири. 
Денят се събужда уморен…
преди да е склопил очи!

Марин Маринов
Нордкап  1969год.

         ОКЕАНСКА ПУСТОШ

 Пустош, океанска пустош
 просторна, необятна, необхватна.
          Понякога тиха, лазурна, приемлива.
 Понякога бурна, отблъскваща.

 Ние, моряците, сме сред нея и пред нас един голям въпрос.
 Какво сме загубили тук и се мъчим да го намерим.
 Това продължава двадесет, тридесет, рядко четиридесет.
 Но като изключение цели петдесет т.е. половин век 
          Като ни попитат има ли смисъл в това търсене
 някой  отговарят – Не, няма.
 Аз твърдя; Да! Да! Да!
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 Само тук, на борда, сред океана,
останали насаме със съвеста си  

 можем да поставим на везните на сляпата съдница
          и да претеглим колко е силна обичта ни към тези,
 които сме напуснали временно
 само за този последен рейс.

 А тя, обичта, не е една.
 Родина, майка, любима жена.
 Деца обичани и внуци свидни,
 Приятели верни и роднини кръвни.

 Ако мъката по тях поражда спазми в гърлото,
 ако сълзи в очите спонтанно бликват,
 значи ти си жив и трябва да преодолееш носталгията.
 Трябва  да не ги забравяш и да се върнеш при тях.

 Ако нищо не те трогва.
 Ако мисли за тях не идват в дългите  вахтени часове,
 значи, че вече си мъртав и не се връщай.
 Остани където и да било.
 Ти не заслужаваш да знаят къде е гробът ти.
 Ти не заслужаваш да те оплакват и скърбят за теб.

                                                       Георги Трайков
                                                       Атлантическия океан

  НИКУЛДЕН
 
 Днес е празник, морски празник.
 Твоят празник, Свети Никола.
 Кем теб отправяме молбите си,
 когато сме в беда.
 Давим се в бурните морета.
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 Давим се в мъката по тези, които обичаме
 Давим се в проблемите на старите корита,
 с които крастосваме своите владения.
 На много от нас помагаш да доплуваме 
 до спасителния бряг. 
 Много са тези, които потъват.
 Спасените са праведни.
          Потъналите – греховни.
 Праведните са невинни, може би е така.
 Греховните – виновни, дано е така.
 Но изправени пред теб,
 всички трябва да сме равни.
 Бъди справедлив, когато отсъждаш
 кой за какво, колко и как да се отплати.
 Ако сме сгрешили, покажи ни правия път
 и спаси душите ни.
 Бях на деветнадесет, когато поех по големия син път.
 На петдесет и шест се препънах
 и „паднах зад борда”.
 Не си вече годен, изрекоха медицинските светила.
 На 63 отново се отзовах на борда    
 и пак плавам на пук на „светилата”. 

                                            Георги Трайков

  СКРЪБНА ВЕСТ

 „В събота внезапно почина бай Еньо”

 Защо съдба предрекла си така
 от орисниците твои обречени да бъдем.
 Защо редиците ни разредяваш,
 отнемаш ни внезапно, неочаквано
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 До вчера здрави, прави, весели.
 Днес с прискърбие към гроба поднесени.
 Може би е моят ред?

 Три пъти изпрати смърта край мен.
 Три пъти оцелях неповреден.
 Сега вече знам как да се бия за живота. 
 Да стоя на крака до последния миг.
 Докато сърцето бие,
 дробовете дишат
 и кръвта във вените тече,
 да не падам на колене
 и скръствам ръце.
 Да държа главата гордо изправена.
          Гърдите изпъчени,  
 духът бодър.
 Моля те пази ме и сега
 поне  до деня на срещата очаквана.
 Когато любими и приятели 
          отново ще прегърна.
 Пък после както си отредила.
          Воля твоя. Орис наша.
 
                                                 Георги Трайков

След тия стихове нашия алманах заприлича на антология – си-
реч сборник от избрани произведения в мерена и немерена реч. Изне-
надващо се оказа, че авторите не са малко. След талаза от спомени за 
младостта и разсъждения за преживяния живот, в които се напъвахме 
да изявим нашето красноречие, нека се обърнем към един нов жанр 
– фотоколажа. На следващите страници показваме снимки и колажи 
на Борислав Добролевски, на когото дължим голяма благодарност за 
материалната подкрепа при издаването на алманаха.
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5. НАШИТЕ ПЕСНИ

 Песните, които сме пяли най-много през нашата младост 

                      Чеда сме ние на морето

 Чеда сме ние на морето
          калени в бури ветрове, ветрове
          и любихме от дън сърцето
          тез скъпи родни брегове

                  Призвани в таз свещена сграда
         от дълг върховен най-свещен, най-свещен
                  да бъдем горди нам се пада
        за теб Родино да умрем.

          Ти о храм свещен що всаждаш
          любов към Родина и народ.
          Ти о храм що нас ни учиш
          да умрем пред народен свят олтар, свят олтар. 

                   Кълнем се скъпа ни Родино
                   кълнем се в твоята свята плът
                   кълнем се в духа на деди ни 
                   загинали за роден край

           Ний винаги ще сме готови
  да литнем в родното море
           щом дълг и майката Родина 
           тоз час на бран ни призове

 Това е марш на „Випуск -54” в училишето намиращо се тогава 
в град Созопол по текст на Борис Ст. Илиев от същия випуск и музи-
ка на Георги Шуганов – капел майстор на военния духов оркестър на 
град Бургас
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         Стихия морска ни призва

 Стихия морска ни призва, ни призва, призва
 под флага наш на родний флот, на родний флот
 и в нас достойни тя съзря, тя съзря
 бранители на нов живот.

    И ний вървим сред бури и мъгли
              с крилата на събрата ни орел.
              Покой не търсим нас ни тегли
              далеч морето без предел, без предел!

 До смърт за вярност клетва дали,
          да пазим родния ни бряг.
 Морето дружно опознали,
 под морския ни роден флаг, роден флаг.

                      Кога морето шуми
                      изпраща ни привет
                      в моряшките гърди
                      едно сърце тупти.

 За теб републико народна 
           живот и младост ще дадем. 
           И нашата родина свободна 
           към светъл бряг ще изведем.

  
 А това е марш на „Випуск 56” създаден по музика и текст на 
Петко Хр. Тахринов и Георги П. Василев от същия випуск.



250  

                Теб Българио чада сме

 Теб Българио, чада сме
          ти си наший дълг свещен, дълг свещен
          ти мил си край незабравим, незабравим
          с чудна прелест надарен, надарен.
          За н-а-ас, за н-а-ас, за щастие отреден, отреден.

      С труд щедро, майко е земя ни
               осеян сякаш с брилянти. 
               Един от тях в сърце ни
               Балканът наш, напети, виж го как сияй, как сияий.

 Ний благоговеем, пред него и пеем
 „Горда Стара планина”, планина.
 Славна наша твърдина, твърдина.
 Тя хайдушката си песен
 пей от вечни времена, наша мила Родино,
 ти си земен рай, рай си ти                     
 твойта хубост, твойта прелест,
          ах те нямат край, нямат край.

 Това бе любимата ни песен. Ние я пеехме с голямо вдухновение 
на четири гласа, марширувайки по улиците и булевардите на София 
и Варна. Тогава минувачите се спираха, възрастните мъже сваляха 
шапки, а останалите ръкопляскаха докато отминем.  Наистина хубава 
песен. Не случайно по-късно част от него стана химн на Република 
България. 
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6. ЗА СИНОВЕТЕ ПОЕЛИ ПО ПЪТЯ НА БАЩИТЕ

Радостин Грозданов Алексиев

 Роден е на 23.06.1961г. в гр. Варна. 
Завърши спортното училище през 1979 
година.
  След това постъпи във ВНВМУ 
„Н.Й,Вапцаров” по специалност кора-
боводене. Завърши го през 1984 годи-
на.
 Разпределен беше да служи на раке-
тен кораб в гр. Созопол.
 После беше върнат да служи във 
военноморска база Варна на подводни 
лодки. 

Завърши служебната си военна 
кариера на тралчиците през октомври 

1989 г.
 В началото на 1990г. започна работа в БМФ – Варна като по-

мошник капитан.
От 2000г. е капитан даалечно плаване  на кораби под гръцки 

флаг.
Женен е от юни 1992г. Съпругата му Антония е преподавателка 

по математика.
Имат син Гроздан роден на 14,11,1992г. и дъщеря Теодора ро-

дена на 17.07.1998г. 

Пламен Йорданов Радев
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Боян Кирилов Медникаров

Първата рожба в семейството, при това мъжка. Радост за мама 
и тати. Особено за тати. Беше на 3-4 
годинки, когато за първи път от пла-
жа на Златни пясъци се прибрахме 
във Варна с корабче. Обхванат бе от 
възторг. Когато корабчето навлизаше 
в пристанището облещи комбали-
те, омаян от гледката и възторжено 
произнесе: “Я, какъв голям гараж за 
кораби.” Мисля, че това е бил момен-
тът, когато го е хванала маята. По-на-
татък никога не сме водили разгово-
ри по профисионалната ориентация. 
Учеше сериозно, не ни създаваше 
проблеми. Имаше си цел в живота, 
която следваше. Без никакво колеба-
ние влезе в Морско училище, неза-
висимо, че беше приет в Софийския 

университет без конкурс благодарение на математическите олимпиа-
ди, в които успешно участваше.   

Училището завърши като първенец на випуска (1984г.) и си избра 
да служи в 10БрЛС ( наследник на дивизион торпедни катери) в Созо-
пол. Премина през всички стъпала на корабната служба от командир 
на бойна част до командир на кораб. След като завърши ВМАкадемия 
в Ленинград, бе назначен за началник щаб на 11ДРТКА.

През 1994 година се завърна във Варна, първо в оперативния от-
дел на щаб ВМФ, а по-късно в катедра “Тактика и морски оръжия” на 
ВВМУ. Това, за което на баща му бяха необходими 23 години даска-
луване, за да защити дисертация и да се хабилитира, той постигна за 
по-малко от 5 години. Назначен бе за началник на катедра ВМС на ВА 
“Г.С.Раковски”  София, а по-късно за заместник-началник по учеб-
ната и научната част на ВНВМУ “Н.Й.Вапцаров.” Завърши генерал-
щабния курс на академията и защити втора докторска дисертация 

Военнитe знаят, че гаранция за успехите е зравият тил. В това от-
ношение Боян имаше късмет, че срещна и избра за спътник в живота 
Валентина. От първите дни на службата му в Созопол до сега тя е 
негова oпора, грижовна съпруга и майка на децата му.
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Деян Кирилов Медникаров

Вторият син Деян закъсня, защото имахме много лоша квартира, 
която не беше за гледане на деца. По-
неже се бяхме измъчили с отглежда-
нето на брат му, решихме това дете да 
го закалим от малко.

Не беше тръгнал на училище, ко-
гато го заведохме на плувния басейн. 
Попадна на треньор без образование, 
но природно интелегентен и голям 
педагог. Така направи, че за Деян 
плуването стана съдба. Всички опити 
на майка му, бабите и учителките му 
да го откажат от басейна се оказаха 
безуспешни. Състезания, медали, ре-
корди, майсторство на спорта, така 
му завъртяха главата, че след като за-
върши гимназия бе решил да не учи, а 

да се занимава само със спорт. Наложи се да упражня принуда и да го 
накарам да кандидатсва в  Морско училище. Той не желаеше, защото 
считаше, че няма да има възможност да спортува. Оказа се, че не е 
прав, защото още през първата година участва във всички състезания, 
които се проведоха в България и навън, включително и на Световно 
първенсво в Рим. Със спечелените точки от Рим помогна Морското да 
излезе на първо място сред военните училища в комплексната спорт-
на класация.   

Успешно завърши по специалността корабни машини, но още 
преди това ми благодари, че съм го накарал да влезе в Морското учи-
лище. Плава, обиколи света, мина през всички механически степени 
и вече е механик първа степен. От цялото семейство той е най-голе-
мият моряк.

Естествено, като моряк, имаше един несполучлив брак и едно ху-
баво дете, кото е нашата тъга. Но съм сигурен, че животът му с новата 
му съпруга Ива ще бъде добър.

Сега се е отдал на старата си страст – подводното плуване. Работи 
във водолазна фирма и стана висококвалифициран водолаз.
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Кирил Боянов Медникаров

 Роди се и израсна край морето в Созо-
пол.

Всички мъже в рода по бащина и майчи-
на линия са моряци. И какво се очакваше – 
да станe счетоводител ли?! Също като баща 
си без много приказки    върви по пътя на 
професионалното си изграждане.

Вярно, той е от новото поколение – не 
е  като дядо си, баща си, вуйчо си и чичо си 
-курсант. Студент е в специалността кора-
боводене в четвърти курс. Учи и работи в 
корабна менингова фирма. Изпитите си взе-
ма отлично.

За сега е ерген, но си знае задължение-
то, че е продължител на рода.

Лъчезар Бориславов Добролевски

Синът ми Лъчезар завърши Морско училище със специалност 
инж.механик за Търговския флот . След за-
вършване на училището 1988 г. плава три 
години като механик в БМФ (м/к ”Верила” 
, м/к„Витоша”) и гръцка фирма (чартърна 
линия Южна 

ика ) разочарова се от морската про-
фесия и порядките в БМФ и экипажите на 
гръцките кораби и по мое настояване през 
1991 г. се върна на работа в частната ни 
фирма. С работата си като ръководител на 
група монтажници на пресово оборудване 
в Италия издигна авторитета и  спомогна 
много за  развитието и просперитета на 

фирма АЛБА-2 Ко
В момента живее във Варна и от 5 години е Управител на соб-
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ственна фирма със проспериращ международно сертифициран завод 
за производство на високотехнологични детайли за западноевропей-
ския автомобилен пазар . Работи много упорито, придоби сериозен 
икономически , технологичен, производствен и инжинерен опит, раз-
вива непрекъснато фирмата, авторитетен, уважаван партньор зад гра-
ница. Женен, има две деца 

Иван Димитров Аенски

Роден на 31.03.1966 г. Завърши спорт-
ното училище. Кандидатства и успеш-
но завърши ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” през 
1989г. Плава 3 години като помащник ка-
питан в параходство БМФ, а след това 7 
години на скоростните пътнически кораби 
– катамарани на остров Мавриции. Сега 
е капитан далечно плаване на кораби под  
чужд флаг. 

Има син Димитър -  студент по специ-
алност корабоводене

Димитър Иванов Аенски

Роден е на 01.11.1987 година. Внук на 
Димитър Аенски.

Кандидатства  и е приет за курсант във 
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” по специалноста ко-
рабни машини и механизми. Под влияние на 
другия си дядо, дългогодишния главен мена-
ник в БМФ Димитър Петков, сменя специал-
ността си с корабоводене. Това налага пре-
местването му в Техническия университет. 
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Любомир  Асенов Блажев – Караджов

Синът Любомир завърши ВВМУ през 1990 г. със специалност 
КММ. Пътува като главен механик. 
Трудовият му стаж започна в Па-
раходство “БМФ”, където е плавал 
една година на трампови кораби. 
Пътува като механик под чужд флаг 
в едни от най-известните световни 
компании-корабособственици като 
“Grimaldi” – Naples, а през послед-
ните пет години, след придобиване 
на степен Главен механик пътува 
на тази длъжност на най-големите 
в света пътнически кораби. За този 
период фирмата-корабособственик 
го е удостоявала с няколко награ-
ди за добра работа, а наскоро беше 

включен в тридневна  изпитна комисия като изключителен предста-
вител на компанията в България за подбор на нови кадри.

Илиан Петров Петров

Синът ни завърши математическа гимазия Бургас с отличен успех 
през 1985г. Още от малък  често съм го водел на кораба и то най-вече 
на командния мостик или в щурманска рупка и каютата на командира 
. Може би от тия посещения се е формирало желанието му един ден 
да се види на командния мостик на търговски кораб . Когато привър-
ши подготовката за кандидатстването по настояване на майка си той 
кандидатства във ВИНС Варна , спеиалност  икономика на промиш-
леността и строителството . Не след дълго дойде известие че е приет 
, но желанието му да учи в морското училище надделя . Спомням си , 
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когато си подаваше документите за кандидатстване стояхме двамата 
пред портала на у-щето , той каза : ‘’ Аз трябва да вляза в това у-ще 
на всяка цена . ‘’ Подреди той специалностите като на първо място 
постави инженер корабоводител . На приемния изпит по математика 

получи оценка 5.75 , но тая година 
наплива за капитани беше много го-
лям . Пред, мандатната комисия ад-
мирал Р.Попов го попитал той ли е 
син на кап. Петров и с огорчение му 
казал , че местата за капитани са 
вече попълнени . Той му предложил 
място за военния флот , за океански 
риболов , но нашето момче се спря-
ло на специалността инженер меха-
ник в БМФ . Може би месец след 
започване на обучението , капитан I 
ранг Иванов (Иван Бургаза ) , който 
ни е кръстник ми се обади , че има 
възможност да се прехвърли към на-

вигаторите . Пристигам аз в у-щето да го убеждавам да се прехвърли 
, а той ми отговаря : ‘’ Аз няма да ставам гейша ‘’ . Още първата кур-
сантска практика , той отива на базовия тралчик – учебен кораб на 
морско у-ще и ги вкарват в машинното отделение . Тогава ми сподели 
своята изненада като ми каза : ‘’ Аз тия кораби съм ги възприемал 
само от мостика ‘’ . Училището завърши през 1990 година и веднага 
започна изкачването на стълбицата със сухотоварните кораби на БМФ 
. Когато взе сертификат за 2-ри инженер започна да плава под чужд 
флаг и то само на танкери . В момента прави трети реис като шеф 
механик и е твърде доволен . През 1996г. синът ни се ожени  за едно 
момиче-Ваня , завършила ВИНС Варна , която работеше в Булбанк 
Бургас . След 2 години им се роди момиченце – Илиана , която сега 
навършва 10 години 
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Филип Димитров Карагьозов

Филип завършии ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през 1990г. 
Първият му кораб “Геор-
ги Григоров” декември 1990г. 
Следват “Ст. Караджа”, “Смолян”, 
Влекачи БМФ - от 1994 до 1997, по-
сле “Русе” - от 1997 до 2002 г. после 
“България”, “Пловдив”, “Трапезица”. 
Първа степен защитава на 09.12.2005 
и от 09.02.2006 до 11.09.2006 изпъл-
нява длъжността главен механик 
на м/к “Трапезица” който е получа-
вал от завода и като втори механик. 
От 04.12.2006 до ден днешен изпъл-
нява длъжността суперинтендант 
(СИ) към направление “Управле-
ние на Безопасността и Качеството” 
(УБК) в Параходство БМФ.

Свилен Георгиев Георгиев

Роди се на 31.07.1967г. в Провадия – в града на мама. Таванска-
та ергенска квартира на баща му, която почти година бе и семейна, 
не предлагаше условия за отглеждането на малкия човек. Последва 
военна квартира с още едно семейство, появата на четвърти човек – 
сестра му Жени и животът окончателно навлезе в рутинните семейни 
релси на военния моряк.

А татко толкова често отсъстваше от дома. Бойни едноседмични 
дежурства, дозор пред Босфора, следене на чужди военни кораби в 
Черно море, чести преходи до Севастопол, излизане на просторите на 
Средиземно море…. и проклетите стражи на всеки трети ден. Свик-
нал на трудности, несгоди и лишения – аз издържах. А семейството? 
То се оказа с невероятно здрав тил. Без ропот, без проклятия, без не-
навист към съществуващата действителност. Но за военноморската 
служба на татко в семейството се говореше с уважение и респект. Ето 
в такава обстановка израсна нашия син. И съвсем логично, след Ма-
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тематическата гимназия последва кандидатстване  във Морско учи-
лище – корабоводител за военния флот.

Първата офицерска длъжност, след дипломирането през 1990г, 
командир на БЧ-1 (щурман) на корвета „Бодри” в 1 отделен дивизи-

он патрулни кораби, където баща 
му служи 12 години. След четири 
месеца – щурман на фрегата „Сме-
ли”. И познатия път – Черно, Сре-
диземно море, нови визити, нови 
партньори и досадните военни 
несгоди – дежурства, стражи, про-
дължителни плавания и т.н.

През 1993г. след успешно из-
държан конкурс е назначен за пре-
подавател по астронавигация в ка-
тедра „Корабоводене” на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”. Вероятно, кур-
сантите и студентите, получили 
под негово ръководство, знания и 
умения по астрономия, са вече ня-

колко хиляди. През 2005г. завърши Военноморския факултет на ВА”Г. 
С. Раковски” и продължи да работи на същата длъжност.

От месец август 2008г. Свилен, вече в звание к.2 ранг е офицер в 
ГЩ на БА. Нови хоризонти, нови перспективи, нови предизвикател-
ства. Попътен вятър и седем фута под кила. Ние с мама сме уверени, 
че ще се справи.

Баща му, последен от випуска, се раздели с ергенския живот, но 
Свилен нетърпелив се ожени още като курсант. И направи първата 
и засега единствена сватба на випуска. За съпруга избра дъщерята 
на Ева и Васил Стоянов Василев. И не сгреши. Боряна е специалист 
по „ Приложно програмно осигуряване” на Варненския технически 
университет и работи в Щаб на ВМС. Роди ни две хубави внучета 
–Виктор, на 13 години, ученик в Математическа гимназия и Ивайло 
– на 8 години.

Искра и Георги Георгиеви
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Владимир Атанасов Чорбаджиев

Владимир следва и завърши ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” по специал-
ност корабоводене за гражданския флот през 1991год. с отличен ус-
пех.

 По времв 
на следването пред-
почитан спорт му 
е ветроходството. 
Екипажът на яхта 
„Нунки” от яхтклуб 
„ Капитан Георги 
Георгиев” отнача-
ло е смесен – има 
състезатели, кои-
то не са курсанти. 
По-късно екипажът 
е само от съвипу-
скници – курсанти. 
Този екипаж носи 
добра слава на учи-
лището. Представя 

се в много регати – регионални, републикански, международни. Ето 
по запомнящите се им участия;

1989г. Англия, Фалмът. Световно първенство по ветроходство - 
за четвърттонни яхти с „Алгол”

1990г. Участие в Йонийската регата - Гърция с яхта „Нунки”. - 
Класиране на второ място.

1990г. С яхта „Булкон стар” поставен рекорд за най-бързо пре-- 
сичане на Черно море. Курс Варна-Сочи и Сочи-Варна.   

Владимир Чорбаджиев плава малко с корабите на БМФ, но лю-
бовта му към морето и ветроходството остава и до сега. През 2007г. 
с яхта „Петра” участва в регата „Халкидики” и се класира на първо 
място в класа си. През 2008г. със същата яхта участва в световно със-
тезание организирано в Гърция.

Сега не работи по специалноста си. Женен е и има три деца. Жи-
вее и работи в Англия.   
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Благовест Горанов Каваков

Благовест е роден на 27.12.1974 г. в гр.Бургас. Средното си образо-
вание завършва с пълно отличие в СОУ 
„Константин Преславски” гр.Бургас. За-
вършва ВВМУ „Н.Вапцаров” през 1998г. 
– инженер – корабоводител, магистър.

В периода 1998г.–2000г. работи в 
ДИК-Бургас като експерт квалификация 
„Морски кадри” и Капитан спасителен 
катер „Тангра”. От 2000г. до 2007г. плава 
на кораби под чужди флагове.

През 2005г. става един от най-млади-
те капитан далечно плаване.

От 01.05.2007г. до настоящия момент 
работи като капитан-пилот в „Пилотска 
станция”-Бургас.

Носител на черен колан I дан Киокошин Каи карате

Иван Илиев Попов

Кап. 3 ранг Иван Илиев Попов от 
107 випуск (1988 – 1993г,) е роден на 
11.09.1969 г. в гр Варна. След завърш-
ване на 11 клас, кандидатства и е при-
ет студент в Техническия университет 
– Варна. Съгласно действащите тогава 
закони, преди започване на обучение 
във висше учебно заведение, той тряб-
ваше да премине военната си служба. 
Септември 1987 г. е приет на служба във 
Военноморските сили – матрос. През 
пролетта на 1988 г. по собствено жела-
ние кандидатства и е приет за курсант 
във ВВМУ „Н,Й,Вапцаров”- специал-
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ност корабоводене. След завършване на училището от 1993 г. служи 
на ракетните катери в гр. Созопол, от 1996 г, - във вмб Варна, където 
достига до щурман на дивизион спомагателни кораби. От 2003 г. про-
дължава да служи в оперативната служба на Военноморските сили.

Женен, съпруга Пепа Стоянова Попова и син Илиян Иванов По-
пов.

Владимир Александров Христов

Синът ми, Владимир Христов е роден през 1962г., основното си 
образование завършва в училище „Св.Климент Охридски”.  През 

1980г. завършва ТКК „Кирил Ха-
лачев”, специалност моряк-мо-
торист. През 1980г.-1983г. отбива 
военната си служба във Военно-
Морска база Варна, на торпедния 
катер. През 1983г. постъпва в плав 
състава на Параходство БМФ, като 
моторист на м/к “Н.Й.Вапцаров. И 
така на море до 2008г. – 24 годи-
ни. Сега е механик на Ферибота 
Белослав. Обича да се занимава 
с аудио и видеотехника. Женен 
е, съпругата му Галина Христо-
ва е родена 1962г. Управител е на 
Олинеза за гр.Варна. Имат  две 
деца. Синът му Александър е ро-
ден 1988г. Завършва средното си 

образование с отличен. По настоящем е курсант във Висшето Воен-
номорско училище „Н.Й.Вапцаров”, специалност корабоводене. Дъ-
щеря му Илияна е родена 1990г.,сега е ученичка в 10-клас в училище 
“Н.Бозвели”. Тя има отличен успех и амбицията й е да продължи след 
завършване на средното си образование в Икономическия Универси-
тет- Варна.
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Георги Александров Христов

Синът ми Георги Христов е роден 1969 г. Основното си образо-
вание завършва в училище „Кирил и Методий”. През 1987г. завърш-

ва ТКК „Кирил Халачев”, спе-
циалност моряк-моторист. През 
1987 – 1990г. отбива военната си 
служба като свързочник в поде-
лението на Галата – Варна. През 
1990г. постъпва в плавсъстава на 
Параходство БМФ като моторист 
на м/к “Г.Димитров”, където из-
карва стажа си. През 1994г. из-
карва курсове за рулеви и работи 
като такъв в БМФ до 2004г. Ста-
жът му там е 14години. Работил 
е като рулеви и  в корабните фир-
ми  Космос Шипинг и Промар. 
Понастоящем е капитан на яхта 
към фирма „Вексел Яхтинг”. Жи-
вотът му както и работата са тяс-
но свързани с морето. Израстнал 

на 100м от брега на морето, освен, че е добър моряк, той е и страстен 
рибар. Женен е, съпругата му Снежана Христова е завършила ТУ – 
Варна, специалност Технология на машиностроенето и металореже-
щи машини. Имат едно дете- Анна, родена е 1995г. Сега е ученичка в 
6-ти клас  в училище „Св.Климент Охридски”. Освен че е отличнич-
кая обича да рисува, участвала е в изложби за деца и има награди. В 
свободното си време ходи на спортни танци в Младежкия дом.
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Александър Владимиров Христов

Александър е роден през 1988г. За-
вършва средното си образование с отли-
чен. По настоящем е курсант във Висшето 
Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”, 
специалност корабоводене. Успешно взе 
изпитите за първи курс. Благодарение на 
високия успех, му пазрешиха да учи и 
втора специалност – управление и експло-
атажия на пристанищата и водния транс-
порт.  

Ангел Атанасов Атанасов

Роди се в гр. Бургас на 10.09.1959 
година  . Първата мъжка рожба във ви-
пуска. Израсна край морето. През 1977 
година завърши СПТУ по корабостро-
ене със специалност корабни маши-
ни и механизми. Военната си служба 
отби в първи дивизион противолодъч-
ни кораби с командир кап.2 ранг Мито 
Павлов, която изкара на стражеви ко-
раб 31 „Дръзки”.

След уволнението през 1980 го-
дина започна работа в КРЗ „Драгни 
Недев” в Бургас. Завърши институт  
по машиностроене и електротехника 

„Хр.Смирненски” в Бургас със специалност двигатели с вътрешно 
горене.През 1992 г. започна работа  в КРЗ „Флотски арсенал” Варна 
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като монтьор по корабни двигатели. От 1999 г. е ръководител на про-
изводствена група в цех „Корабни двигатели” на завода.

Женен е за Росица Стефанова Атанасова. Както споменах, имат 
две деца, които учат в Германия, Геновева – завършва магистратура в 
Хайделберг по японистика, икономика и Павел в Дартмщад – следва 
информатика.

Прз целият си живот, от завършването на Морско  училище до 
пенсионирането, съм работил по ремонта и подържането на КДВГ. 
Ето, че и Ангел вече повече от 25 години това работи.
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За дъщерята и внучката на Марин Маринов

Ева Маринова Павлова
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Роди се на 28.10.1962 год. в гр.Варна.  Основното си образование 
получи в училище „Кирил и Методий” – бившото Нахимовско уяи-
лище. След това завърши ТОХ- технология на хранителните стоки. 

Работи в ТК”Балкантурист” и гранд хотел „Варна”
От 2003 година е „моряк” на американски пътнически кораби. 

Отначало като технолог на хранителни продукти и заготовки, а след 
2005 год. управител на магазин и консултант продажби – бутикови 
стоки.

Владее немски и английски език. 

Силвия Руменова Павлова

Родена на 23.02.1984 година в гр. Варна. Успещно завършва тех-
никум (училище) по туризъм по специалност туризъм. Владее нем-
ски, английски, а първия и език е френски.

От 2006 година е  моряк на американски пътнически кораби с 
дистинация в Караибско море. Работи като крупие в казино
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7. ХРОНОЛОГИЯ НА НАШИТЕ СРЕЩИ

През есента на 1958 година напуснахме Морското училище с чув-
ство на удовлетворение на изпълнено желание и дълг – завършването 
на училището и получаване на попътния лист за живота. Радостта и 
въодушевлението бяха алтернативата на трудният живот  през чети-
рите курсантски години. Мъката, студът, походите, караулите, арес-
тите, нарядите и непорядите, голямото учене останаха зад гърба ни и 
затова бяхме щастливи. Така в края на септември 1958 година ятото 
се разпиля.

Оказа се обаче, че службата във флота е нещо много сложно, теж-
ко и отговорно. Тук се разбра, колко нужно е било учението и че уси-
лието за усвояването на морските науки си е заслужавало труда, вре-
мето и безсънните нощи. 

С изминаване на годините всеки постепенно започна да се ут-
върждава в работата си. Но стана ясно колко мили са ни тия, с които 
сме делили радости и мъки през младостта. Разбира се в Балчик слу-
жиха най-много от випуска, други бяха във Варненската и Бургаската 
бази. Винаги сме си оказвали взаимопомощ в службата, а и заедно 
ергенувахме. Създавахме семейства и решавахме различни житейски 
проблеми, но всяка среща със съвипускник ни е изпълвала с топло 
чувство.

***
Първата организирана среща за целия випуск беше десет годи-

ни след завършването. Събрахме се в Морско училище на 20.09.1968 
година. Бяхме поканили нашите началници, командири и препода-
ватели. Не сме водили протокол за присъствието, но между гостите 
бяха Мутафов, Петър Георгиев, Т. Кожухаров, Ив. Манов, Цв. Папа-
зов, Хр. Грамчев, Ст. Казаков, Сара Бони, Капитаните Жечев, Йовчев, 
Григоров, Константинов, Кардалев и други. Всички се събрахме в 
приемната на началника на училището – тогава Дичо Узунов. Слово 
от името на випуска прочете Виктор Колев
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Другарската вечеря се състоя в ДНФ на същото място, където беше 
и абсолвентския бал – голямата огледална зала. Тук си спомняхме за 
онази нощ, прекарана преди десет години. Много от гаджетата, които 
тогава си развяваха фустичките във вихъра на танца на паркета, сега 
в ролите на съпруги,  ни брояха чашите алкохол и ни настъпваха под 
масата като спирачка. 

Наред със съпруги, някои се бяха сдобили и с лозя. По тоя повод 
Липата вдигна тост за здравето на лозарите и пофилософства за това 
кой копае лозето и кой пие виното. Накрая възторжено се провикна: 
„Копай, Гечо, ние ще пием!”. 

***
Следващата среща се проведе петнадесет години след завършва-

нето в Слънчев бряг. Почти всички вече имаха съпруги. Те бяха тол-
кова млади и хубави, че чехите и германците направо им налитаха и 
едва успявахме да ги опазим. Срещата не е документирана и едва ли 
някой ще успее да възстанови конкретни факти. Остана само ярък 
спомен от чудесния банкет с най- различни новости за нас в ресто-
ранта на казиното – различни фламбета, като едно от тях завърши със 
заливане на тигана върху нов костюм, но на кого му беше до костюма. 
Това бе една от най-хубавите ни срещи, защо ли? Та ние сме били в 
началото на четиридесетте години, най-хубавата възраст за мъжа! Да 
не говорим за по-младите красавици покрай нас.

***
Много добре беше организирана следващата среща. Тук има запа-

зен план на срещата, който беше изпълнен. 
На 22.09.1978 петък посрещнахме другарите от София и Бургас, 

а на следващия ден ротата бе строена пред фронта на училището и 
представена на ротния командир и началника на училището. Георги 
Трайков и Дойчо Желев положиха венец пред паметника на Вапца-
ров. 

Другарската вечеря бе в ресторант „Акациите”. Проведени бяха 
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конкурси за най-запазен мъж и най-запазена жена, социологическа 
анкета. Беше прието решение за организиране на следващите срещи.

***
На 18.12.1981 година най-тържествено беше чествана 100-годиш-

нината на ВВМУ, в което участвахме и ние. След събранието– кон-
церт в „Двореца на културата и спорта” се преместихме в ресторант 
„Димят”, където се състоя другарската вечеря съвместно с випуска на 
„старшите” (на Вандов). 

***
Съгласно приетото решение след пет години на 26.10.1983 се със-

тоя среща на випуска по случай 25 години от завършването на Мор-
ско училище. За първи път беше направена фото- изложба и пригот-
вен албум – „25 години 73-ти випуск на Морско училище” за всеки 
от нас. 

Още една чудесна вечер в „Акациите”. Позволяваме си да отпе-
чатаме рецитираната от двама курсанти на банкета поема „Пътища” 
на талантливия морски поет Чони Чонев, написана при завършването 
му като мичман и много близка до нашите сърца. 

***
Тридесет годишнината от завършването празнувахме в южния 

район. Започна от Каблешково, след това Поморие и накрая се уста-
новихме във ВПД Созопол. 

Посетихме полуостров Кирил, където в края на тридесетте 
години се е намирало Морско училище. Сега тук беше разположе-
на бригадата ракетни и торпедни катери. Бяхме посрещнати от кап. I 
ранг Миланов, който ни разведе по корабната стоянка. Разгледахме и 
музея на бригадата. 

Вечерта в почивната станция се ляха обилно водка и уиски, 
които капитан Трайков беше донесъл в специални галонови бутилки 
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на специални стойки, като чашите се пълнеха много лесно. Дали по 
тая причина, но доста от нас бяха решили, че дамаджанките трябва 
да се изпразнят. Сиромашкото си е сиромашко, дори и капитан I ранг 
да стане. Явно никой досега не бе виждал толкова водка и уиски на 
масата. 

***
През 1993 година срещата беше в „Акациите” – 35 години от 

завършването. Припомняхме си предишните срещи, извадихме ста-
рите фото- табла. Приказките вече се въртяха около снахите, зетьове-
те и най-вече около внуците. 

***

След пет години на 3.10.1998 година се събрахме за честване 
на 40-тата годишнина пак във Варна и пак в Морско училище в при-
емната на началника. Разгледахме музея и планетариума. Изкарахме 
чудесна вечер в ресторанта на терасата на покрива на ВУЦ-а. 

Но хубавата вечеря завърши с трагедия – смъртта на Гроздан. 
А колко щастлив бе Гибо и как се весели тази нощ! 

***
Стана традиция на честване на юбилеите на Морско училище 

да се събира випускът, така след 100-годишнината дойде ред на 120 
– годишнината. Участвахме в тържествата в училището, където бяха 
президентът и министърът на отбраната. Другарската среща, на пече-
но агне, направихме в ресторант „Маринеро”- на мястото на основ-
ната плажна база на випуска – лозето на Липата на плажа Кабакум. 
Липата се бе постарал и организира снимането на видео филм – пър-
вия документален видеоматериал за випуска. 



272  

***
През 2003 година чествахме 45 години от завършване на Мор-

ско училище пак в „Акациите”. 

***
На 19.05.2006 година участвахме в тържествата по случай 125 

годишнината на Морско училище и се събрахме за последен път в 
стола на Морско училище – ресторанта „Акациите”, в който сме пре-
карали много прекрасни вечери. Тържеството премина много мило 
и тук Наско Вълчев ни изненада като подари на всеки екземпляр с 
автограф от току- що издадената му стихосбирка. 
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8. СНИМКИ ОТ МИНАЛОТО

Клетвата

Морско Училище 1956 година
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Плаване по Дунава

В клас
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Козелът

Учене
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В старшия курс

Отличници
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Лейтенанти
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Командир на ТКА

Командир на БДБ
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Старпом

Нашият Капитан
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Командир СКР

От нахимовци до капитани I ранг – заедно 
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100 години Морско Училище 1981 година

40 години след Морско Училище 1998 година
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Учредители на АВМУ 

Учредителите от випуска
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35 години след Морско Училище

120 години на Морско Училище
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45 години след Морско Училище

Юбилеен диск на випуска
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