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Размисли за развитието и историята на леките ударни сили от военния  

флот на България 

И по повод 70 години от създаването на 9-и отделен дивизион 

торпедни катери (одтка) и 50 години от създаването на 10-а бригада 

ракетни и торпедни катери (бртка)                        

 
Поглед към пункта за базиране на 10-а бригада ракетни и торпедни 

катери. Архив на Щаба на ВМС 

 

През 2005 г. поради спорове за принадлежност и вътрешно-икономически 

проблеми, бе взето решението наред с реорганизацията на Българската 

армия и преминаването ни към НАТО, да бъдат окончателно ликвидирани 

леките ударни сили на флота. Дали това е било необходимо, или не, няма 

да го коментирам. Бъдещето ще покаже.  

Кое ме накара да напиша това? 

На първо място, през летните месеци на 2020 г. се навършват две важни 

годишнини от историята на леките ударни сили на флота. Това са 70 г. от 

създаването на 9 одтка (отделен дивизион торпедни катери) и 50 г. от 

създаването на 10 бригада леки сили. 

За историята на леките ударни сили всеки може да намери и прочете  

материали в Уикипедия, в т. 3.5 от историята на Военноморските сили на 

България. Може да се прочете информация и в издадения през 2000 г. 

сборник „На боен курс”. Този тематичен сборник бе посветен на 30-

годишнината от създаването на 10 бртка (бригада ракетни и торпедни 

катери) и 50 г. от създаването на предвестника й 9 одтка. За сега аз не съм 

срещнал други писания, които да дадат повече и по-подробна информация 

за тях. Този сборник излезе в ограничен брой. Не всеки от катерниците го 

има и може да го прочете.  

През 1979 -1981 г. по инициатива на офицери от тогавашния политотдел на 

бригадата и с активното съдействие на Военноморския музей (ВММ) и 
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лично на капитан І ранг Владимир Христакиев (командир на бригадата), на 

територията на флотското формирование в Созопол бе построен и открит 

музей на леките ударни сили. Целта беше той да спомага при провеждане 

на възпитателната работа с поколенията от бригадата за тяхното 

родолюбиво и военно-патриотично възпитание. Дял в неговото 

практическо реализиране имаха капитан ІІ ранг Николай Димитров и 

капитан-лейтенант Марин Кавалджиев. 

 
Торпедният катер № 116 в Созопол. Зад него се вижда вдигнатият на 

постамент торпеден катер проект 123К „Комсомолец“. Вляво от него 

белее сградата на културния клуб на бригадата, където се помещаваше и 

нейният музей. Архив на МОРСКИ ВЕСТНИК. 

 

Музеят обаче бе ликвидиран с ликвидирането на бригадата. При  

ликвидацията му явно е проявена немарливост и в известна степен - 

незачитане значението на този музей. Нямам правото да оценявам дали 

ръководството на ВММ е знаело за това. Вероятно ръководството на базата 

в Атия и по-конкретно отделът за връзките с обществеността са подценили 

този момент. Какво е станало с материалите - никой не може да каже. Сега 

там може да видите само няколко дребни предмета. 

Видеоматериал от момента на закриването на бригадата, направен от 

служилият в бригадата капитан ІІ ранг Тодор Хаджимитев, е публикуван в 

интернет и на сайта на бригадата. 

Преди пет години, при подготовката за честването на 45 г. от създаването 

на бригадата, срещнахме голяма трудност. Потърсихме материали, които 

да използваме при онагледяване на презентацията във ВММ и се оказа, че  

поради секретността на поделението, трудно може да се открият снимки и 

данни за историята на бригадата. Вероятно в новите политически условия  

е нецелесъобразно да се споменава за тази бригада защото историята й и 

създаването на флота е свързана тясно с помощта на Русия и бившият 

СССР. Внимателният преглед на историята безапелационно показва това.  
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На второ място, всяка година, все повече намалява броя на живите 

ветерани от тези сили. 

 Български и 

съветски морски офицери в района на бригадата по време на учение на 

ударните сили. Вторият седнал отляво надясно е капитан І ранг 

Владимир Христакиев – командир на 10-а бртка. Архив на МОРСКИ 

ВЕСТНИК 

На трето място, в последните години, особено след 2004 г., в 

изказванията, речите и провежданите мероприятия и предавания, се 

забелязва тенденцията да се омаловажава нашата (на бригадата) история. 

На четвърто място, отчитайки възможностите на сегашните средства за 

масова информация, в интерес на военно-патриотичното и родолюбивото 

възпитание, позволяват публикацията за историята на леките ударни сили 

да достигне до много повече хора. 

На пето място, за приноса на офицерите командири, през този период, и 

особено в началото на изграждането на базата няма материал. Тези им 

способности проличаха при изграждането на бригадата. Трайни следи в 

това направление оставиха първите командири на бригадата като капитан 

ІІ ранг (по-късно контраадмирал) Емил Станчев и капитан І ранг Владимир 

Христакиев, и командирът на новосформираната тогава Техническа 

позиция капитан ІІІ ранг Кирил Антонов. Техническата позиция започна 

дейността си от чисто гола поляна. Хората спяха и работеха близо две 

години в полеви условия на палатки до построяването на новата сграда.  

В началото в Созопол да се живее беше трудно. Не достигаха квартири, 

липсваше  работа за семействата. Нямаше медицинско обслужване и 

редица още битови проблеми. Именно тогава те проличаха като  
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командири с разбиране и помощ за решаване на тези проблеми. Разбира се, 

и отношението на тогавашните командващи на флота адмирал Добрев и 

адмирал Янакиев си казаха своето. Всичко това намери проявление в 

отличното представяне на бригадата при проверките от висшите органи на 

армията. 

 Празнична 

разцветка над торпедните катери проект 206 по случай приемането им в 

състава на ВМС на България. Фонд на ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ. 

Много грижи и съдействие оказа капитан І ранг Христакиев в 

облагородяването на района на базата. Подкрепи идеята на офицери от 

политотдела за изграждането на летен кинотеатър, откриването на лавка и  

изграждането на военен клуб в гарнизона. За задоволяване на културните 

потребности на екипажите в този театър киномеханичката Златка Христова 

вечерно време прожектираше филми за личния състав. На този театър, с 

добра акустика и изглед към морето, радушно бяха посрещани естрадните 

певци Стефка Оникян, Георги Христов и изпълнители от ансамбъла на 

тогавашната БНА.   

За направата на стенописите капитан І ранг Христакиев прие идеята да 

поканим студенти, завършващи художествената академия, да направят 

дипломните си работи при нас. Той пое на своя отговорност студентите да 

ги храним и да спят в района на бригадата. И те направиха тези сграфита, 

за историята на военният ни флот, които днес са оставени на разруха.  

От историческия календар на ВМС се вижда, че летните месеци на 

годината са пряко свързани и с развитието на леките ударни сили от  

Военноморските сили на България. Ликвидирането им, пак през летните 

месеци, говори за пренебрегване и дори омаловажава мястото им във 

Флота.  

Във всички написани исторически изследвания може да се открие времето 

на обновяване с нови кораби, с нови тактико-технически данни. Трудно 

може да се намерят данни за подготовката на командирите и за 

подобряване на умението им да използват тактическите възможности на 
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корабите. Да не говорим за подготовката на механиците, като основен 

изпълнителски състав. Но тази дейност е била винаги във връзка с тактико-

техническите възможности на корабите и с подготвеността на личния 

състав от екипажите. 

И все пак тези две кръгли годишнини налагат да си припомним някои по-

важни моменти от историята на леките ударни сили. Съществена промяна 

в конструкцията и тактико-техническите възможности на торпедните 

катери настъпва след края на Втората световна война. Значително влияние 

оказва Парижкият договор от 10.02.1947 г. Той  е подписан от България и 

12-те страни, които са в положение на война с нея. След ратифицирането 

му от VІ Велико народно събрание, което става на 25 август 1947 г. на 15 

септември 1947 г., влиза в сила.   

Независимо от договора, през септември 1947 г. при строга секретност се 

набира екипаж група „А“ за торпедни катери (тка) ТМ-200. Тези катери са 

построени на тихоокеанското крайбрежие на СССР през 1946 г. и по жп 

линия са пренесени до гр. Очаков на Черно море. Екипажите от 162 човека, 

са сформирани на 15.03.1948 г. и  на 15.05.1948 г. заминават за  Очаков.  

Още през 1948 г. катерите ТМ-200 официално са приети от българските 

екипажи. Командването на дивизиона е: 

Командир на дивизиона: капитан-лейтенант Стефан Дончев  

ЗКПЧ: капитан лейтенант Иван Модев, (по-късно отзован за неморални 

прояви) 

Началник на щаба: капитан-лейтенант Минко Стойнешки  

Щурман: капитан лейтенант Васил Мачев 

Артилерист: лейтенант Васил Петров  

Миньор: лейтенант Драгомир Дудев   

Свързист: лейтенант Знамен Чивиков   

Механик: капитан-лейтенант Димитър Богданов 

 

Формирани са два отряда. Започва подготовката им в Очаков. 

1 отряд тка (№ 911-916) 

Командир: капитан-лейтенант Руси Божанов   

ЗКПЧ: старши лейтенант Цветан Григоров   

Механик: старши лейтенант Боян Гугов 

2 отряд тка (№ 921-926) 

Командир: старши лейтенант Рашко Лютов     

ЗКПЧ: старши лейтенант Петър Караджов  

Механик: старши лейтенант Георги Овчаров 

През януари 1950 г. по заповед на командването на Флота екипажът се 

завръща в България и военнослужещите излизат в домашен отпуск до края 

на май. През юни катерниците се завръщат в Очаков и след интензивна 

учебно-бойна подготовка през юли 1950 г. дивизионът е пребазиран във 

Варна.  



6 
 

На 1 август 1950 г. на  катерите ТМ-200 е вдигнат българският флаг. 

Командир на дивизиона е вече капитан І ранг Руси Божанов. Официално 

започва подготовката на командири, механици и екипажи и участието им  

в бойната подготовката на ВМФ   

С това се полага началото на 9-и отделен дивизион торпедни катери 

(одтка). За това  в една част от бившите катерници се налага тази дата,  

като датата за честване празника на катерниците.  

През 1957 г. ТМ 200 са преоборудвани в малки преследвачи на  

подводници. Поставен им е втори стелаж за - 6 бр. подводни бомби. Като 

електроника им е монтирана хидроакустическа станция „Тамир-10“.  

  

 

 

 

 

 

 

                                 

        

                 

 

Водоизместване - 46,9 т.  - дължина - 24,8 м; - широчина - 4,0 м; - газене - 

1,71 м. 3 бензинови двигателя „Пакард” с мощност 1200 к.с., осигуряващи 

максимална скорост до 38 възла. Район на действие - 325 мили при 

максимална скорост до 38 възла и 850 морски мили при скорост 7 възла. 

Екипаж - 11 души. Въоръжение: Торпедни апарати: 2х533 мм тип 40 К; 

3х2  ДШК картечници 12,7 мм; 6 ПЛО бомби ББ1 с апарати за димни 

завеси ДА-7.  Радиостанции: средновълнова и късовълнова. 

През юни 1957 г. съставът на леките ударни сили се обновява с 8 броя нов 

тип катери „Комсомолец“ 123К. Тези катери са от по-ново поколение.   

Строени са 1943-1944 г. в Тюмен. Гл. конструктор е В. М. Бурлаков. След 

войната променят и подобряват конструкцията им и решават възникналите 

проблеми с тях през експлоатационния период по време на войната. 

При получаването на новите ТКА за командване на дивизиона са 

назначени: 

За командир: капитан ІІІ ранг Дончо Драгомиров, от 09.1958 г. – капитан 

ІІІ ранг Стефан Дамянов, който в своето развитие стига до зам. командващ 

на ВМФ, а от 1960 г. капитан-лейтенант Илия Площаков – по-късно първи 

командир на 10 бртка, след това минава през учебен център на ВМФ и 

завършва службата си в Тила на ВМФ. Предпоследен командир е капитан 
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ІІ ранг Георги Методиев, а последен командир на 9 одтка е капитан ІІІ ранг 

Владимир Христакиев.                                                                    

Дончо Драгомиров  Стефан Дамянов 

 Спас Спасов; Личен архив на о.з. контраадмирал Дамянов 

Н-к щаб: капитан-лейтенант Спас Спасов (стига до началник отдел в 

Щаба на ВМФ). От 09.1958 г. заминава в Щаба на Флота и на негово място 

е назначен капитан-лейтенант Йото Йотов (стига до началник на отдел 

„Бойна подготовка“ в Щаба на ВМФ). През 1960 г. н-к щаб е к-н л-т Иван 

Минчев Стоянов. 

В щаба са назначени офицерите Никола Греков, Григор Григоров, Евгени  

Григоров, Иван Дечев, Йосиф Мартинов, Петър Златев, Илия Илиев,  

Андон Илиев. За командири на отряди са назначени к-н л-т Никола Ранков 

и ст. л-т Илия Площаков. 

За командири на катери са назначени: Емил Станчев (след това командир 

на 10 бртка, н-к на ВНВМУ и н-к тил на ВМФ), Георги Методиев (стига до 

РО на БНА, Дечо Матов (до к-р на 10 дрка), Стоян Николов (к-р на рота 

ВНВМУ и началник на отдел в Щаба на 10 бртка), Михаил Михайлов 

(специалист в Щаб ВМФ), Константин Площаков (командир на 

подводница, по-късно - в Инспектората на МНО). 

В 16.30 ч. на 20 септември 1962 г. 9 ОДТКА („Комсомолец” 123К) 

тръгват за своето последно място на базиране - Созопол. Тръгвайки за 

Созопол, командването на дивизиона и катерите е в следният състав:      

Командир: до 1966 г. капитан ІІІ ранг Иля Площаков, от 1966 – 1970 т.  

капитан ІІІ ранг Георги Методиев, от 1970 г. - капитан ІІІ ранг Владимир 

Христакиев.    

Н-к щаб: капитан ІІІ ранг Иван Минчев.   

ЗКПЧ: капитан ІІ ранг Атанас Янков, а от 1964 г. - капитан ІІІ ранг Никола 

Миланов. 

Щурман: к-н л-т Михаил Варсамов; от 1964 г. - ст. л-т Христо Гергов.  

Артилерист:  м-н  Кольо Райков и.д.   
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Миньор: к-н л-т Петър Георгиев   

Свързист: к-н л-т Иван Дечев,     

Механик: к-н л-т Богдан Цеков (преподавател във ВНВМУ), а от 1964 к-н 

л-т Марко Марков (в Тила на ВМФ)     

Специалист РТС: ст. л-т Илия Илиев     

Химик: к-н Манол А. Илиев, а от 1964 г. к-н л-т Хинко Хинкин       

Телемеханик: ст. л-т Петър Златев, по късно к-н л-т Тодор Лилов     

Писар: м-н Димитър Василев    

Главен боцман: м-н Борис Петков       

Фелдшер: м-н Марко Говедаров   

Шифровчик: м-н Кънчо Кънчев. 

Длъжностите  командири - механици на отряд остават вакантни. 

Командири на катерите са: ст. л-тите Владимир Христакиев, Добри  

Добрев (до к-р на 10 дрка), Петър Петров, л-тите Стоян Павлов 

(преподавател във ВНВМУ), Венцислав Велков (до командващ на ВМФ),  

Мичо Георгиев, Любчо Манов, от 1963 г. - л-т  Божидар  Недялков 

(преподавател във ВНВМУ), от 1964 -  л-т Иван Нанков (до командир на 

вмб Бургас), л-т Вацов, от 1966 - л-т Атанас Атанасов (ВКР), от 1967 - л-т  

Милан Жеков Миланов (до зам к-щ на ВМФ), от 1968 - л-т Симеон Монев 

(след това в Гранична служба на НРБ), от 1969 л-т Минчо Бакалов (до 

командир на 10 бртка и н-к на ВНВМУ, контраадмирал), л-т Венцислав 

Трифонов (до к-р на 11 одтка).  

През 1963 г.  е взето решение и 9 одтка е предаден на 8-ми  граничен 

отряд. Есента на 1964 г дивизионът отново е приет в състава на 

Военноморския ни флот. 

 Торпеден катер 123К по 

време на торпедна стрелба. Личен архив на о.з. капитан І ранг Бранимир 

Тодоров. 

При доставката им те са базирани във Варна и на 30 юни 1957 г. е вдигнат 

българският военноморски флаг. От 1958 до 1959 г. катерите са 

пребазирани в Балчик. През декември 1958 г. е прието на въоръжение 

торпедо Т-46-36 АНУ. През 1959 г. катерите отново са базирани във Варна. 

Тук те остават до 1962 г. През 1960 г. се прави неуспешен опит за 
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пребазиране в Созопол. Но в 16.30 ч. на 20 септември 1962 г. катерите 

окончателно са пребазирани в Созопол.   

До 1970 г. дивизионът извършва активна бойна подготовка. Участва в 

различни учения не само в български води, а и в Румъния. Тежката служба 

на катерите още повече сплотява екипажите и подобрява уменията на 

командирите да управляват тези катери, а механиците да обръщат сериозно 

внимание на тяхната поддръжка. Взаимопомощта е основна черта при тях.  

Никога няма да забравя това, което преживяхме на едно от последните 

съвместни учения. То бе и последно в бойното използване на катерите от 9 

одтка, екипажите и катерите. На 18 май 1969 г. дивизионът под 

командването на капитан ІІ ранг Георги Методиев извърши плаване от 

Созопол до Мангалия в Румъния, за участие в съвместно учение. 

Метеорологичната обстановка не беше много благоприятна и постави на 

сериозно изпитание екипажите. По време на учението те бяха подложени 

на условията на силен вятър и голяма вълна. Трябваше да покажем на 

какво сме способни. 

По време на учението, от вдигналата се вълна на ТКА 302 се счупи 

мачтата, на ТКА 306 от вибрациите се късаха диуритите (гумените 

съединения на тръбите) и водеше до опасност двигателите да останат без 

охлаждане. При завръщането ни в България на 24 май отново голямата 

вълна при нос Емине ни постави на голямо изпитание. Основно пострадаха 

боцманите. На ТКА 301 вълната пукна ребрата на м-н Петьо Георгиев, на 

ТКА 304  гл. старшина Михаил Добрев му счупи крака, а на боцмана на 

ТКА 308 м-н Кисьов му счупи главата. Прибрахме се в Созопол и ни 

чакаха 3 линейки. И въпреки всичките изпитания никой не се уплаши.  

Психическата устойчивост и издръжливост на екипажите пролича още 

веднъж през същата година при сблъсъка на ТКА 301 и 302 на 40 мили 

източно от Емине, при което загина боцмана на 301 Генчо Генчев. 

През 1970 г. катерите са консервирани. При провеждане на учебно 

мобилизационни сборове в състава на новосформираната 10 бртка  са 

разконсервирвани и отново консервирани. За тяхната поддръжка имаше 

назначен екипаж. Те останаха до 1985 г., когато бяха изключени от състава 

на ВМФ и започва тяхното унищожение. 

Един от катерите бе предаден разконсервиран и поставен на постамент в 

Тутракан. Втори бе поставен на постамент в района на бригадата в 

Созопол. Този катер бе ликвидиран от една от агенциите на 

Министерството на отбраната и продаден за вторични суровини само 

срещу 50 (петдесет) лева! Третият катер бе поставен на постамент пред 

Военноморския музей във Варна.  
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1970 година бе решаваща за обновяването на флота с нова бойна техника 

за леките ударни сили. В състава им влизаха, отново от Съветския съюз,  

катери с непознати тогава за нас двигатели с вътрешно горене тип 

„Звезда“. Влизаше на въоръжение на корабите от флота и ракетното 

оръжие. 

На основание министерска заповед № 00110/19.7.1970 г. и заповед  на 

Командващият на  ВМФ № 0057/21.8.1970 г. бе сформирана 10 бртка в 

състав:   

- 10-и отделен дивизион ракетни катери (10 одрка) от три катера 

проект 205 (по НАТО Оsa – І class) ; 

- 11-и отделен дивизион торпедни катери (11 одтка) от четири катера 

проект 206 (по НАТО Shershen – class);    

      -  9-и отделен дивизион торпедни катери (9 одтка) от осем катера 

проект 123К (по НАТО Р-4 class) за военно време;                                                                                              

       - Техническа позиция за съхраняване, подготовка и подаване на 

ракетните катери противокорабните ракети П-15 (по НАТО SS-N-2A 

Styx);  

      - Брегова база Созопол, изпълняваща ролята на тил на бригадата. 

Както подробно е посочено в сборника „На боен курс” за командир на 

бригадата е назначен капитан І ранг Илия Радов Площаков. През 1972 г. го 

наследи капитан ІІ ранг Емил Евтимов Станчев. През 1976 г. командването 

бе поето от капитан ІІ ранг Владимир Петров Христакиев. След него 

командири бяха капитан І ранг (по-късно вицеадмирал) Венцеслав Велков, 

капитан ІІ ранг (по-късно контраадмирал) Минчо Бакалов, капитан І ранг 

Милан Жеков Миланов, капитан І ранг Витан Витанов, капитан ІІІ ранг 
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(по-късно контраадмирал) Георги Георгиев, капитан І ранг Светлин 

Шопов, а последен командир – капитан І ранг (по-късно контраадмирал) 

Николай Николов. Имената на останалите командири и офицери на 

дивизиони и щабове са поместени в сборника. „На боен курс”. 

Торпеден катер № 28 от състава на 11 одтка. Архив на МОРСКИ 

ВЕСТНИК 

Целесъобразно е отново да споделя имената на основоположниците на 

бригадата. На основание горепосочените заповеди през юли 1970 г от 11 

одтка за обучение в Севастопол заминава командният състав  

(преобладаващата част - от 9 одтка). За попълнение на състава са включени 

още един механик и двама старшини от други поделения на тогавашния 

ВМФ. 

Командир на дивизиона: капитан ІІІ ранг Владимир Христакиев (починал) 

Механик на дивизиона: к-н л-т Младен Манов (починал)  

Специалист по РТС:  капитан ІІІ ранг Стоян Куцаров.  

В състава на групата заминаха и следните командири, механици и 

старшини на група мотористи:          

На тка 25: командир к-н л-т Любчо Манов, механик ст. л-т Никола 

Казанджиев, старшина група мотористи гл. старшина Тодор Илиев. 

На тка 26: командир ст. л-т  Захари Димитров (починал), механик л-т  

Пеньо Добрев, старшина група мотористи  гл. старшина Георги Буланов. 

На тка 27: командир ст. л-т Иван Нанков, механик ст. л-т Димитър Динев 

(починал), старшина група мотористи м-н Янко Николов. 

На тка 28: командир ст. л-т Милан Ж. Миланов (починал), механик л-т  

Кунчо Узунов, старшина група мотористи м-н Ангел Ангелов. 

В края на август 1970 г., в Севастопол са изпратени още три групи  за 

подготовка. Първата е водена от командира на бригадата, капитан І ранг 

Площаков, и включва флагмански специалисти от щаба на бригадата, 

командването и щаба на дивизиона и командният състав на ракетните 
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катери. Групата започва своята подготовка в Учебния център на 

Черноморския флот в град Измаил, в устието на р. Дунав. 

Втората група, включваща механиците от дивизиона, със старши 

флагманският механик капитан ІІ ранг Каменов, е изпратена за подготовка 

във Висшето военноморско училище в град Пушкино на Балтийско море. 

Третата група, със старши  капитан ІІІ ранг Живков, която включва 

военнослужещи за бъдещата Техническа позиция, е изпратена за 

подготовка във Висшето военноморско училище в град Баку на Каспийско 

море. 

На 26 септември 1970 г от Севастопол пристигнаха 2 бр ТКА проект 206 – 

с бордови номера 27 и 28, години на построяване 1960 – 1968. По-късно 

пристигнаха и катерите с бордови номера 25 и 26.  

От 1 октомври 1970 г. екипажите на дивизиона торпедни катери започва 

своята подготовка за бойното си сглобяване. Едновременно в състава на 

дивизиона започна и подготовката на дублиращите  екипажи за сродните 

специалности на ракетните катери. 

През следващата 1971 г. със заповед на командващия ВМФ  

0042/28.04.1971 г. са обявени за приети рка с бордови номера 21, 22, 23.  

За командир на 10 дивизион рка е назначен кап. ІІ ранг Дечо Матов. 

За командири и механици на катерите са назначени както следва: 

-на рка 21: кап. ІІ ранг Апостол Апостолов Комянов; механик- к-н л-т 

Кирил Ангелов 

-на рка 22: кап. ІІІ ранг Йордан Николов Битраков; механик - ст. л-т 

Чебишев 

-на рка 23: к-н  л-т Станко Цветков Станков (починал); механик – ст. л-т  

Кирил Бъчваров (починал)                                                           

 Ракетен катер 

проект 205 от 10-и одрка. Архив на Щаба на ВМС. 

На  30.4.1971 г. на ракетните катери с бордови номера 21, 22 и 23 е вдигнат 

българският  военноморски флаг. От 1971 г. до ликвидирането на 

бригадата през 2005 г. следваха проверки, успешни торпедни и ракетни 

стрелби с преки попадения в мишените. 1972 г. ще остане знаменателна с 
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първата ракетна стрелба във ВМФ  от рка 23 с командир к-н  л-т Станко 

Станков. Юни 1975 г  бригадата е  подложена на Инспекторска проверка 

от ЩОВС ОВД – Москва. В БНА, заедно с тази бригада, бяха проверени 

още няколко съединения. От всички проверени съединения само 10-а 

бригада и още една бригада от БНА получиха оценка отличен. 

 
Ракетната корвета „Мълния“ в един от полигоните за бойна подготовка. 

Снимка о.з. майор Валентин ГЕОРГИЕВ. 

Декември 1989 г. Флотът отново се сдобива с нов тип кораби. Получена е и 

зачислена в състава на 10-а бригада ракетна корвета „Мълния” проект 

1241,1. Тогава командващият на ВМФ  контраадмирал Димитър Павлов 

връчва флага на първия й командир - тогава ст. л-т Георги Фиданов. Който 

стига в развитието си до съветник на президента, вицеадмирал. 

През целия период на съществуването си в 9 одтка и 10 бртка 

съществуваше висока задружност и взаимодействие между целия 

команден и изпълнителски състав. Наред с активната бойна подготовка, 

изграждането на базата в Созопол, значително внимание се полагаше за 

семействата на военнослужещите. С масовото участие на членовете на 

семействата се провеждаха чествания на важни годишнини и мероприятия 

на бригадата. Съществен принос за укрепването на единството на 

бригадата имаше и провеждането на активна художествена самодейност. 

Колективите от бригадата достойно се представяха на армейските 

фестивали и печелеха призови места и златни медали. Това е и периодът, 

през който с много морски стихове се записа в историята на флота  

капитан І ранг Чони Чонев. След смъртта му прахът от урната му при 

тържествен ритуал бе хвърлен в морето край нос Атия. Вълните с векове 

ще се разбиват в скалите и ще напомнят за стиховете на морския поет 

Чони Чонев. 
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При извеждането на бригадата от състава на ВМС през 2005 г. един от 

торпедните катери е предаден за патрулен кораб на националната служба 

Гранични войски. През тъжната за всички катерници и за гражданите на 

Созопол 2005 г. базата е закрита. С камбанен звън и вой на сирените от 

намиращите се кораби в района на гавана на Созопол и сълзи в очите 

гражданите от Созопол се разделиха с катерите. Това лиши от работа 

много от тях. 

 Дали някога на 

този пирс отново ще застанат кораби от ВМС на България? Едва ли… 

 

Сега районът на базата е запустял. На пирсовете вместо катери растат 

дървета. Сградите се рушат. Само отделни елементи, останали там, все 

още напомнят за това, че тук е кипял активен живот и се е водела активна 

подготовка на офицери, старшини и матроси, готови да защитават своята 

Родина. Лично аз като офицер, катерник, започнах службата си, през 1968 

г. Бях назначен на длъжността механик на ТКА 308. По-късно стана ясно, 

че ще бъда последният механик на този катер от неговият боен път. 

Военната си служба завърших като офицер в РО на Щаба на ВМФ.  

За катерите през 1968 г. бяхме разпределени да служим като механици, 

освен мен - л-т Кунчо Узунов, също така и л-т Златко Вълчев Жеков, за 

командири на тка: л-т Симеон Монев и л-т Бонев, а за свързист л-т Велико 

Николов. През последните години от бойното използване на  катерите от 9 

одтка, а именно 1970 г., разбрахме, че предстоеше тяхното ликвидиране и 

подновяване с нови, по-добри в техническо отношение катери. С огромно 

удоволствие мога да споделя, че имах честта да съм и един от групата 

офицери, участвали в полагане основите на 10 БРТКА. 

Бригадата вече я няма. В съвременните ни морски сили има много 

офицери, които не знаят и няма как да знаят за този период. С течение на 

годините все по-малко остават офицерите, които са имали възможността  

да започнат военната си служба на тях. Единствено срещите на останалите 

живи ветерани ще ни напомнят за тях.  

По тази причина реших, в памет на много от напусналите ни вече колеги,  

и на всички  останали живи, с които ни свързват по-голямата си част от 
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годините прослужени на тези катери,  да припомня тяхната история. 

Много бих желал младите ни колеги да не забравят тази история. Защото 

историята от създаването до ликвидирането на леките ударни сили е и част 

от историята на нашия военен флот.                           

Август 2012 г. Окончателно катерите са изведени от строя на ВМС. По 

единично бяха подложени на нарязване, а някои оставени, на пирса в Атия, 

да ги изяде ръждата, за да напомнят на поколенията, че сме имали 

торпедни и ракетни катери. Остана за сега само ракетната корвета 

„Мълния“. Това бе краят на съществуването на леките ударни сили от 

състава на нашия военен флот. Но дълго при срещите и на последните 

останали живи ветерани катерници, които никога не се плашеха от 

вълните, ще звучи в ушите  песента на катерниците „От Созопол до 

Мичурин в ден и нощ в страшни бури курс държим с катера любим...” Тази 

песен и днес се изпълнява от вокалната група „Катерник“ в състава на 

която влизат ветерани от офицерския, старшинския и военни служители от 

бригадата състав. Този болезнен факт, ликвидирането на леките ударни 

сили, трудно бе приет от катерниците и никога няма да бъде забравен. 

о.з. капитан І ранг Кунчо УЗУНОВ 

 


