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Военноморската база в Атия – трудното начало ... 

Когато през есента на 1972 г. станах дивизионен механик на 4-и ОДМПК 

(отделен дивизион малки противолодъчни кораби), не очаквах, че още през 

следващите дни и месеци ще настъпят значими промени. Всички знаехме, 

че във връзка с разширяването на Бургаското пристанище военните кораби 

ще бъдат пребазирани в новостроящата се база в Атия. Бургас беше станал 

център не само на нефтопреработвателната промишленост и на танкерния 

флот, но и център на българския Океански риболов. Същият за няколко 

години получи бурно развитие и се нуждаеше от собствена ремонтна база, 

както и от складови и кейови места. Океански риболов вече разполагаше с 

институт и внушителна със своите  размери сграда. 

Само няколко години преди това в залива на Атия имаше нещо като скеле 

– кей, от който шаланите да извозват добивания от местната кариера 

камък. Да започнат с местенето на базираните в Бургас кораби го разбирах 

и очаквах. Но да местят и нас – не виждах причина, за да се бърза, още 

повече, че строежът на базата не бе довършен. Буквално дни след като 

завършиха есенните размествания и новоназначените встъпихме в 

длъжност, събраха ни всички старшини и офицери в малкия ни клуб и 

поставиха въпроса: Кои от нас искат да бъдат първи преместени на 

квартири в Бургас, а кои са съгласни да останат за по-късно. Не горях от 

желание да се местя в Бургас, защото съпругата ми след дълго чакане 

имаше добра работа, имахме и малко дете и не бе целесъобразно в късната 

есен да сменям жилище. Въпреки това предупредих в къщи да се готвят за 

преместване. 

Както знаете, в армията те питат какво желаеш, за да направят точно 

обратното. Когато създаваха дивизион ракетни катери, много офицери 

бяха изтеглени и преместени на работа от Варна в Созопол, с обещанието, 

че ще имат квартири в Бургас. И действително, те живееха в Бургас и 

идваха от там на работа със служебен автобус. Не всички обаче бяха 

преместили семействата си. Оказа се, че има свободни квартири. И се 

започна с тях. Аз, защото не исках да се местя, бях определен да бъда 

първия от дивизиона, който да се мести. 

И така в един ден пред моя блок идва служебна кола, аз си товаря багажа в 

нея, а в Бургас друго офицерско семейство товари багажа си, за да се 

настани в моя апартамент. Бъдещите новодомци са били много по добре от 

мен информирани, защото  бяха дошли предния ден, за да видят къде ще е 

новата им квартира. Местехме се без тези квартири да са дори почистени, 

да не говорим боядисани или дори варосани за дезинфекция. Съпругата ми 

реши, че ще е обидно да си вземем старите електрически крушки. 

Оставихме ги, за да разбера, че жилището, в което се нанасям, няма нито 

една ел. крушка. Няма и бойлер. Есен, дните са къси, и докато пренесем 

багажа, мръкна и вечерта трябваше да седим на свещи. 



 2 

Размяната на квартирите продължи докато по-голямата част от щаба и 

екипажите се прехвърлихме в Бургас в новостроящия се квартал 

„Славейков”. По същото време и корабите бяха пребазирани в Атия. Така, 

част от старшините и офицерите живееха в Бургас, други останаха в 

Созопол. През първите седмици всички офицери (защото в Атия се 

преместиха и корабите от Бургас), отивахме на работа с баржа. За да бъдем 

за 08.00 ч. в поделенията, баржата тръгваше от военния кей - 6.30. А ние за 

да стигнем до нея - още час по-рано. Връщането бе обратно – от Атия до 

Бургас с баржа, от пристанището с рейс и пеш до новите жилища. В къщи 

се прибирахме към 21.00 часа. 

Да освежиш с мазилка стаите ли, да се подредиш ли, кое да правиш по 

напред. Военните блокове в Созопол се строяха точно срещу старото 

гробище. Част от гробовете зееха празни, но в другите, които още не бяха 

преместени, вечер горяха кандилата на паметниците им. И това на метри 

от блока, за страх на офицерските булки, които често трябваше да бъдат 

вечер сами. Тук – в Бургас, за да стигнеш до блока си, за по направо се 

минаваше също през наскоро опразненото, но все още не заравнено 

гробище.  

За сега ще оставя корабите за малко да си стоят в Атия, докато ви разкажа 

за житейските неволи. Който от морските офицери не е започнал службата 

си като мен от Созопол, той не знае какво е да се местиш от квартира в 

квартира, от град в град. Само за 7-те години служба в Созопол, сменях 5 

пъти квартирите си. Докато моите колеги във Варна след година две 

живели по две семейства в една едностайна квартира в кв. Аспарухово, 

вече бяха устроени със самостоятелни жилища и си ги бяха прилично 

обзавели, аз трябваше да се съобразявам с даденото ми жилище и да живея 

с мисълта, че все един ден ще се преместя и аз във Варна. 

И така, само няколко примера, за да ви стане ясно за какво говоря. 

Жилището, което напуснах в Созопол, имаше вграден четиристенен 

гардероб. Да купувам друг, просто нямаше къде да го сложа. И от веднъж 

се озовавам със съпругата си, майка ми, за да има кой да гледа сина ми и 

той на година и половина, в жилище без да имам гардероб. На никой от 

началниците, естествено, за това не му пука. Не го интересува и това имам 

ли пари, за да си купя веднага тази мебел или не. 

За сведения на по младото поколение ще припомня, че за разлика от днес, 

при строежа на развитото социалистическо общество, беше прието ние да 

го кредитираме, а не то нас. Примери колкото искаш. Искаш хладилник – 

правиш вноска от 50 % от неговата стойност и чакаш поне една година, 

искаш нафтова печка - същото. За жилище и кола трябват не само вноска, 

но и лихвоточки. Но ако искаш банката да ти отпусне заем, за да си купиш 

нещо – трябват много яки връзки, а простосмъртните даже не знаехме, че 

такова нещо е възможно. И накрая, ако имаш  пари и има и желаната 

мебел, ти трябва свободен работен ден, за да си я купиш. А нашите 
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свободни дни, ако изобщо на военнослужещия му се полага подобно нещо, 

отиваха за подреждане и облагородяване на новата база. 

И така да оставим вече настрана тези житейски неволи. Нали за това 

партията ни бе дала жилища!? В блока от осем входа, всеки с три 

апартамента на етаж и по осем етажа, само един два входа бяха за 

военнослужещи. И то на десет блока, я има по един такъв. В останалите 

жилища беше настанена работническата класа! А ние какво още искаме? 

По един ден да сме в къщи!? Ами нали за това имаме право да се 

пенсионираме след 20 години служба! И това ни набиваха в главите не 

само политическите, но и старите строеви офицери. Ще ви призная, че 

лично аз се пенсионирах след още 13 години работа в Параходство БМФ, и 

то след като бях служил честно 26 години като офицер на тази държава, 

която веднага след като се освободи от нас , ни забрави. И така, връщаме 

се при корабите. 

Ако  през есента на 1965 г. пространството зад кея в Созопол не бе 

подравнено и облагородено – нямаше ги игрищата, то в Атия, зад 

половината от западния кей, все още бе вода и далеч от кея си издигаше 

брега. Денонощно една дълбачка работеше и хвърляше по тръби баласта, 

за да запълни пространството, на което щеше да бъде работилницата. 

Корабите бяха преместени, но целия район бе пълен със строителни  

отпадъци от строежа на казармата и другите сгради. Районът бе пълен със 

змии и костенурки. Палубният боцман на един от нашите кораби, се бе 

преместил и станал командир на трален катер. Като дежурен по дивизион, 

както си седи на стол пред  дежурната стая, почувствувал, че някой го чука 

по гърба. Замахва с ръка да хване ръката на този, който го закача и 

разбира, че това е змия. След година се пенсионера, постъпи на работа в 

риболова, но в резултат на стреса заболя и почина рано. 

Поне първите месеци, всеки неделен ден давахме трудови дни за 

почистването и подреждането на района. Постепенно се преместиха 

корабните магазии, матросите се настаниха в казарменото помещение , 

хранеха се в столовата. До там и обратно се водеха под строй от дежурния 

офицер. За щабните офицери имаше също помещения за отдих и работа. 

Офицерската столова бе отделно. Имаше и физкултурен салон. Но всичко 

това се усвояваше постепенно. След година и пред сградите за 

работилницата беше запълнено с пясък. Постепенно се оформиха игрища и 

районът се облагороди. 

Едновременно с преместването на корабите в новата база настъпиха и 

други промени. Въведи се едноседмично бойно дежурство. За разлика от 

малките торпедни катери, бойните кораби винаги са въоръжени с 

полагаемия им се боекомплект. Това дежурство касаеше най-вече личния 

състав на кораба, който трябваше да стои денонощно на борда, както и 

матросите, които по време на седмичното дежурство не ползуват градска 

отпуска. След време това доведе до положението, че някои сериозни 



 4 

неизправности, касаещи застъпването на кораба в дежурство,  се 

съобщаваха от личния състав в последния час, за да застъпи друг кораб. 

До 1972 г., всеки кораб отиваше за два до три месеца на годишен ремонт 

във Флотския арсенал (Лъджата) – Варна. Сега текущия ремонт се 

поемаше от ремонтната работилница на базата. Но тя все още оставаше в 

Бургас. В Атия имаше само едно малко нейно поделение - филиал, което 

имаше няколко работника, заварочна техника, струг, бормашина. Неин 

началник бе капитан ІІІ ранг Ставрев. Ремонта на спомагателните 

механизми, отработили отпуснатите им за ремонт часове, трябваше да се 

поемат от работилницата. 

За да се запознае с техниката на нашите кораби и нейния ремонт, преди две 

години МПК 45 бе изпратен на ремонт в Бургаската работилница. С риск 

да бъда обвинен в пристрастие, ще споделя мнението си, че по-голямата 

част от ремонта на агрегатите и компресорите извърши лично механика на 

кораба със своите мотористи, който същата есен трябваше да стане 

дивизионен механик. Имаше после похвали към работилницата и екипажа, 

и прочие от този род неща, но следващите месеци и години показаха, че 

ремонтът на тази техника, не е усвоен. Между другото, дори Флотският 

арсенал тогава все още бе далеч от изискванията за качествен ремонт, 

какъвто се полагаше за един завод, и какъвто стана по-късно. 

Друго нещо беше свързано с тридневните месечни полагаеми се на всеки 

кораб прегледи - т.н ПНР-и (планово навигационен ремонт). Изготвените 

от личния състав и подписани от съответните специалисти задачи се 

даваха в Тех. отдела и от него на работилницата.  

На практика за ремонт на даден възел оставаше един ден. Първия ден, 

докато възела или механизма бъде демонтиран, в най-добрия случай до 

края на деня ще бъде закаран в Бургас. Там имат един ден за неговия 

ремонт и на третия ден трябва да е обратно в Атия за монтаж. 

Това бяха трудности на промяната, но едновременно с тях имаше и други. 

Скоро след пребазирането ни в Атия зачестиха случаите на спукани дъна 

на главите на главните двигатели, предизвикани от воден удар. Причината 

е проста – когато работят два от двигателите или един,  но на поне 450 

об./мин. всички други трябва да са реверсирани на същия ход. Ауспусите 

на главните двигатели бяха подводни. Нереверсираният двигател се увлича 

от струята на другите и чрез винта си, почва да се върти в същата посока 

като тях, но газоразпределението му е променено (настроено е за обратно 

въртене) и сега буталата засмукват чрез изпускателните клапани морска 

вода, пълнят цилиндрите и при даване на ход се предизвиква воден удар. 

Последствията може да бъдат и по-сериозни: освен спукани глави, да се 

спукат цилиндрови втулки, дори да се изкриви мотовилка. 

На последното бях свидетел още на рейда в Севастопол през пролетта на 

1965 г., когато бях там на стаж. Разпитах командирите на кораби, някои от 

които бяха на тази длъжност от есента, както и командирите на отделения 
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от БЧ-V, които стоят на вахта в ЦПУ и дават исканите ходове. Причината 

се оказа и в двете страни. В Созопол корабите заставаха на борд. Тази 

маневра изискваше даване на един краткотраен заден ход за убиване на 

инерцията и прибиране на кърмата към кея. На новата стоянка корабите 

заставаха на котва и вързала. Това изискваше продължителна работа на 

двете машини на заден ход и после убиване на инерцията с преден на 

третата, най-често средна или дясна машина. Понякога, когато не е 

преценено разстоянието до брега и котвата е хвърлена рано, се налагаше 

маневрата да се повтори. На практика, с даването на заден ход на двете 

машини, командирите в същото време, за да се застраховат, дават по 

щамбайна „товсь“ на заден ход за средна (или на дясна, зависи). Матросите 

съответно реагират и изпълняват командата. Така условията за воден удар 

вече са на лице. Оказа се, че повечето от тях не са обучавани и не знаят, че 

всички машини трябва да остават реверсирани на един ход. Това, че им 

дават сигнал по щамабайна, е само за да заостри тяхното внимание. 

Имаше случай, когато след заставане на мястото си, единият кораб 

докладва, че има застопорени на борд рули. Корабът имал повреда на 

рулевата си машина тип „Самшит” и заставал при ръчно управление на 

рулите. Внезапно командирът дал двете бордови машини на „раздрай”. 

Това не се препоръчваше да се прави. Щурвалът се завъртял като бесен и 

добре, че не бе счупил ръката на рулевия, който все пак се опитал да го 

„озапти”. Рулите забиват на единия борд и огъват едната щанга. Оказа се, 

че освен грешно подадения ход, не е обърнато внимание, че единият от 

бордовите ограничители на рулите е бил незаварен. Младият рулеви, като 

боядисвал, го намацал с боя и го оставил на мястото му и той стоял там 

като залепен. От боята не можеше да се разбере, дали е бил откъртен при 

друг по-стар случай или е от корозия на заварката. Така, след проведените 

разяснителни мероприятия, тези неизправности бяха прекратени.  

Всяка есен, със смяна на наборите, нарастваха случаите на повредена 

техника от неправилна експлоатация. Причината е, че старите матроси 

оставят на младите, които още нямат изработени навици, да обслужват 

механизмите. Разбира се, вина носи и командният състав, заради занижен 

контрол. Когато стана първата авария с компресор ЭК-2/150 допуснах, че 

се дължи на това. Но скоро последва и друга. Компресор скъса куплунг. 

Това не бе заради обичайна небрежност от личния състав. Последва и 

друга подобна повреда. Заех се подробно да си изясня причините за 

авариите, за да не се допускат нови такива. Оказа се, че всички аварирали 

компресори са били на ремонт в Бургаската работилница и са монтирани 

от нея. 

Случих да бъда в края на монтажа на един от авариралите компресори, 

заменен от друг. Питам работниците как е извършена центровката. 

Отговарят ми , че е била с линийка. „Може ли да я видя?” – и те ми 

показват шублера. Първо, той не е линийка за центровка, нямат данни за 
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това при какво сместване и пречупване е извършена центровката, няма пас 

щифтове. Те просто са чукнати на старите им отвори. Монтажът се 

извършва без проверка от офицера ОТКК, а такъв в работилницата има. 

Настоях пред началника на Тех. отдела центровката да се извършва със 

скоби и пред ОТКК, както и той лично да присъствува на сдатъчните 

изпитания. Така и стана. И когато работниците смятаха, че ще ми натрият 

носа , лагерът на мотовилката  задра. Проверката показа, че след 

заливането му, на лагера не е пробит отвора за маслото. Смазването на 

лагерите на мотовилката, тук става от черпалката на долната лагерна 

черупка. Най-после натискът от страна на Техническия отдел към мен и 

личния състав отслабна, но вината не бе напълно свалена. 

От своя страна при проверката на компресорите на всички кораби открих, 

че тези, които са били ремонтирани от работилницата на базата, са със 

сачмени лагери на коляновия вал, а оригиналните са ролкови. Оказва се, че 

работилницата слага такива лагери, каквито има, а не е търсила 

оригиналните. Само че тези лагери не бяха опорно упорни като ролковите. 

Освен това, работилницата не слагаше ограничителни добавъчни шайби, за 

да ограничи осевия ход. Направих и грубо пресмятане за възможностите на 

лагерите да издържат определените за ремонт часове. Тук влязох в спор с 

началника на работилницата. Трябва да призная, Бог да го прости, че бе  

компетентен и инициативен, носещ отговорност ръководител. Естествено, 

че и той от своя страна се опита да докаже издръжливостта на техните 

лагери. Открих грешката в неговото пресмятане. В крайна сметка, вината 

от мен и личния състав бе свалена, а за да няма неочаквани повреди, Тех. 

отделът прие, че при отработени 300 (от 500 часа до основен ремонт), 

трябва да им се прави контролен преглед, какъвто бе и по инструкцията на 

завода производител. Така  и този проблем бе решен. 

Тези бяха едни от най-фрапиращите случаи допуснати при експлоатацията 

и при ремонта на техниката. След време имаше и други, но не толкова 

значителни. 

Още като механик видях, че съществуващата практика всеки кораб сам да 

си готви мотористите не дава добри резултати. На корабите не винаги 

имаше попълнение от механик и боцман, а групите трябваше да бъдат 4, 

минимум три. Т.е. на корабите не стигаха командни кадри за такава 

подготовка. За това преработих темите за подготовка на мотористи І-ва  и 

останалите 2-ра и 3-та група, както и за електриците. За мотористите 3-та 

година съобразих програмата с тази на изпитите за специална подготовка, 

също и на електриците. Дипломите, които матросите получаваха след 

положен изпит пред комисия от Тех. отдела на Флота, им отваряха пътя 

към корабите на Параходство БМФ. Сега по новите, съгласувани с 

флагманските механици програми, занятията се водеха от  офицерите 

механици. 
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Условните неизправности и „пробойни” при сдаване на курсовите задачи 

не можеха да мобилизират личния състав към бързи и съобразителни 

действия. За това почнах да им създавам обстановка близка до реалната. 

На контактора на генератора като сложиш картонче и той не включва. Ако 

действително превъртиш ключовете за захранване по ляв или десен борд и 

артилерийските установки ще останат фактически без захранване. 

Осушението и затопяването на помещенията ставаше с едни и същи 

кранове. Въпрос на тяхната настройка бе, дали кубрикът ще почне да се 

затопява или да се осушава. И затопяването му нямаше да спре, докато не 

се пренастроят крановете. За всичко това съм ги обучавал. Трябваше да 

покажат наученото. Но освен, че де факто трябваше да осушат 

помещението, аварийната партия и матросите трябваше да покаже 

умението си в задрайването на „пробойни”. Укрепените с греди и 

раздвижни упори „падушки” трябваше да останат устойчиви. Същото бе и 

с пожарите. Палех мазни пакли, поставени в кофа и засичах времето, 

когато ще подготвят и подведат пожарен шланг. Но да си призная, самият 

аз стоях до горящата кофа с пожарогасител в ръка. 

Времето за провеждане на корабните учение е предварително разчетено и 

зададено на щабните офицери. Чакаш от мостика да обявят часа и идва ред 

и за твоите действия. Казваш на матроса да види какво става в един от 

кубриците (най-често 3-ти, където няма пречка за валолинията). Той слиза 

и вижда как водата действително е напълнила трюма и се покачва. Бяга и 

докладва на мостика: „Трети кубрик, постъпва вода фактически”. 

Последната дума е за да се знае на мостика истинското положение. Знам, 

че ще последва команда от командира на дивизиона: „Дивизионния 

механик на мостика”! И почват ненужните въпроси: “Какво има? Можем 

ли да продължим на ход?” А в листа на комдива черно на бяло пише, че в 

тая минута ще има доклад за вода в 3-ти кубрик .За какво е тази паника?! 

Тези ми действия даваха резултат. Не зависимо, че след учението 

екипажът на следващия кораб бързаше да научи какви ходове съм давал, 

имах възможност и за комбинация. А и личният състав се чувствуваше по-

уверен, след като открие причината. 

Не на последно място бе и въпросът за  създаване на кабинет по специална 

подготовка. В стария кабинет имаше събрани възли от главен двигател, от 

агрегат и компресор, но те не бяха разглобени. Събраните детайли, без да 

бъдат разглобени и чрез съответно разрязване показани на матросите, не 

даваха резултат. Същите възли ги имаше и на кораба. Но какво имаше в 

тях и как този възел се движи, никой не може да види. Едва в края на 

втората година успях да създам кабинет както си го представях и 

доколкото имах нужните възли за него. За целта работилницата направи 

разрези по мои указания на газова турбина – компресор за главен двигател, 

на цилиндров блок на дизел-генератор, на компресор. Съответните 

пространства бяха оцветени – въздушните със синьо, маслените в жълто, 
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водните в зелено. Това помагаше за по-доброто запознаване с 

материалната част. В стъкленици имаше проби от различните видове 

гориво: бензин, газьол, мазут, също и от видовете грес и смазки. Всеки 

можеше да види цвета им и да почувствува специфичната им миризма, за 

да ги различава. По стените имаше ел. схеми и чертежи за онагледяване на 

материала. Липсваше все още полигон за борба с пожари.  

От написаното ще останете с погрешно впечатление, че едва ли не съм бил 

без пропуски и слабости в моята работа. Не! Имах още много да уча и за 

част от щурманската техника, като рулевата машина например. Тук тя бе 

оставена на дивизионния механик, а Созополската бригада имаше щат за  

телемеханик, който отговаряше само за тази техника. Допусках и пропуски 

при проверката на завеждането на подчинените ми механици. Проверявал 

съм в началото повече завеждането, от което зависи готовността на кораба 

за ход. Главни двигатели и спомагателни механизми. Не съм очаквал, че 

някои от механиците биха допуснали груби нарушения на правилата за 

експлоатация на техниката. Един от тези пропуски доведе до пожар на 

борда и загуба на човешки живот. И макар, че бе по време, когато едва бях 

излязъл в отпуск, косвено вина носех и аз. Със знанието на механика на 

кораба са били застопорени принудително контактите на калориферната 

система, а на един от самите калорифери, вместо топимата предпазна 

вложка, бе сложена дебела медна жица. 

Невъзможно е да се подготвят за една година и механици и матроски 

състав. Успехите и пропуските на един ръководител най добре се виждат 

след неговото преместване. Само тогава най-добре може да се  

почувствува свършената от него работа.Но и дългото оставане на една 

длъжност води до това, че след като направиш нужните промени и 

достигнеш определени резултати, почваш да живееш по инерцията на 

постигнатото. Тогава е време да дойде новата смяна. 

След близо месец отиване и връщане от работа с баржа, вече бяха 

осигурени автобуси, с които ние - командният състав, отивахме и се 

връщахме от базата. Квартирите ни бяха снабдени с уредба, позволяваща 

офицерския и старшинския състав да бъде оповестяван по уредба, от 

дежурните стаи на поделенията, а колите минаваха след броени минути по 

предварително известните нам маршрути. Това съкрати до минимум 

времето за идване в поделенията и извеждане на корабите от базата в 

открито море. На втората година от пребазирането на корабите, започна и 

строежа на военните блокове в мина Росен, а след година и първите от тях 

бяха построени. Постепенно Атия се утвърждаваше като най-голямата база 

на военния флот, както и Созопол бързо стана база на леките сили. Сега от 

трите бази на флота, остана само база Атия. Остров Кирик разкри за 

историци и туристи с години пазеното си минало. Вече нищо не напомня 

за военните кораби, които бяха там. За много хора днес ще е трудно да 

покажат, на кое място в новото голямо Бургаско пристанище, бе 
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някогашния военен кей, казармата и работилницата. Не ми се вярва, че 

минаха повече от 40 години, когато първите кораби се вързаха на кея в 

Атия! 

 

О.з. капитан І ранг Евгени ЦЕНОВ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


