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Легенди или измислици (случки от нашата военноморска 

действителност преди 1989 г.) 

 

 О.з. капитан І ранг Божидар НЕДЯЛКОВ 

 

Повече от четиридесет години бях съпричастен към живота и историята 

на Военноморския флот. На 14 години постъпих за четири години във 

военизираното Нахимовско училище, служих една година като матрос 

радист на „Пясъка” и Свързочния полк на ВМС. При втори опит постъпих 

във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за корабен механик, а го завърших като 

„навигатор за ВМС”. 

 

 
Авторът, като новобранец 1956 г., е в дясно от центъра пред крана. 

Командир на взвода е лейтенант Никола Кожухаров, а на десния фланг е 

известният ветроходец и активен организатор и съдия на ветроходни 

състезания капитан Стефан Методиев. Снимката е от личния архив на 

о.з. капитан І ранг Божидар Недялков. 
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Последва офицерската ми служба като командир на торпеден катер, 

петгодишен курс във Военната академия с квалификация – „инженер по 

експлоатацията и ремонта на свързочна техника”, служба като дивизионен 

свързочник, преподавател и зам. началник по учебната и строевата част на 

Мичманското училище и преподавател – методист в учебния отдел на 

ВВМУ. 

През всичките тези години съм свидетел и понякога участник в интересни 

и дори куриозни истории и случки. Отдавна искам да ги споделя, но все 

още има живи участници в някой нелепи ситуации и трябва да се 

съобразяваме с тяхното достойнство. Надявам се те да проявят и чувство за 

хумор към тези стари истории. 

 

ЗА МОРСКИТЕ ЗВАНИЯ И МОРЯЦИТЕ 

 

1. КАК МЕ ПРОИЗВЕДОХА В ЗВАНИЕ „МАЙОР? 

Морските термини и военни звания винаги са създавали недоразумения 

при контакти с другите родове войски. Съмнението за истинността на 

корабната терминология винаги може да бъде основание, за това да не се 

вярва напълно на разказите на моряците. В случая това не е така. Просто 

разказвам истината и само истината. 

Честна моряшка! 

1972 г. Слушател във Военна академия. 

На излет в полите на Витоша със сина Александър. Снимката е от личния 

архив на о.з. капитан І ранг Божидар Недялков. 

 

При завършването на военната академия ми се полагаше да бъда 

произведен в следващото военно звание: от „капитан-лейтенант” ставах 
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„капитан трети ранг”. Това е гордо звание. Вече ставам „капитан” от ранг. 

Никой вече няма да ми лепва онова странно „салага”, останало в 

наследство от руската терминология във флота. Та бях стигнал точно до 

това място, да се простя с най-красивото звание „капитан-лейтенант”. 

Оставаше седмица до производството. Инструктажът за тържеството беше 

назначен в сряда. Влизайки в Академията, на пропускателния пункт ми 

предадоха, че ме търси полковник Иванов. Незабавно трябвало да се явя 

при него, защото той е кадровика, който пишел заповедите. Затичах се към 

канцеларията на отдел „Кадри”. 

 
Снимка от завършването на академията 1973 г. Авторът е все още 

капитан-лейтенант. Снимката е от личния архив на о.з. капитан І ранг 

Божидар Недялков. 

 

Полковник Иванов, едър, пълен, с гола глава, беше седнал зад грамадно 

бюро и нервно почукваше с добре подострения молив по него. 

- Хайде бе, морски, само тебе чака заповедта за производството. Ще те 

произвеждаме ли? 

- Тъй вярно! - отговорих аз. 

- И какъв ще те произведем? 

- „Капитан трети ранг”. 

- Как така трети, като не си бил първи? Първи, втори, трети! - нали така, 

учуди се полковникът. 

- Съвсем не! Във флота е обратно. Трети, втори, първи ранг. 
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- Морски, ами аз съм те писал „първи”. 

- Др. полковник, аз съм съгласен и на трети и на първи, както сте ме 

писали. 

- Е, морски, много си хитър! - погледна ме полковникът игриво над 

очилата. Взе една гума, изтри и написа нещо много кратко на листа пред 

себе си. Не разбрах какво е драснал. Не приличаше на дългото „капитан 

трети ранг”: 

- Какво написахте, др. полковник? 

- За по-сигурно, да не става грешка, те писах „майор”!!! 

- Как така майор, та аз съм морски офицер, завършил съм Висшето военно 

морско училище, бил съм командир на торпеден катер седем години? 

Нямам право да бъда „майор”! 

- Слушай, морски, и запомни! Майор е по-старши от капитан, няма 

значение, че е някакъв ранг. Вземи си звездичката и си я носи както искаш, 

или като първи или като трети ранг! Свободен си! 

- Др. полковник, ето там пред Вас, на последните страници на устава има 

таблица на приравнените звания в армията и флота! 

- Морски, ти на кого ще вярваш, на устава или на мен! Вземи си 

звездичката и със здраве си я носи, ако искаш и като майор! 

След седмица на плаца на академията пред строените офицери, 

завършващи обучението, тържествено четяха заповедта за производство в 

следващото военно звание: 

- ... в звание „майор” … капитан Александър …, капитан-лейтенант 

Божидар … 

Второто и третото име заглъхнаха в спонтанния смях на съвипускниците 

ни. Стотина общовойскови офицери ми се кикотеха: 

- Морски, за това ли влезе в академията? За да станеш и ти кашик ли? – 

подмятаха ми всички, които съм задявал за това, че не са моряци. 

 Авторът, новопроизведен в 

звание „майор”, т.е. капитан ІІІ ранг – 1973 г. До него е синът му 

Александър. Снимката е от личния архив на о.з. капитан І ранг Божидар 

Недялков. 
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Във Варна кадровикът на флота, пред когото се явих с документите си, 

ехидно ми се присмя на оплакването ми, че са ме произвели в пехотинско 

звание: 

- Правилно, сега вече не можеш да служиш на корабите. Какво ще те 

правим? 

За моя радост глупави последствия нямаше. Морската корабна служба 

продължи. 

 

2. НЕ СЪМ СИ ЧУЛ ЗВАНИЕТО! 

София. Месец май. Силен дъжд. Входа на Военната академия от 

към бул. „Евлоги Георгиев”. Капитан-лейтенант Вълчев, слушател в 

Академията, пети курс, слиза от автобус № 72, изважда от чантата 

си сгъваем чадър и се отправя по стръмнината навътре към учебния 

корпус. Дъждът вали здравата, а по наклона, към изхода се стичат 

обилни потоци дъждовна вода. Капитан-лейтенантът крачи между 

капките с чадър в ръка. Срещу него към изхода, сгушил глава в яката 

на зеленото си яке, бързо крачи суховат полковник, нахлупил мокра 

фуражка с червена околожка, ниско над очите си. Морският офицер 

премества чадъра от дясната в лявата си ръка, с която държи чантата 

и чинно приветства по-старшия офицер. Полковникът също козирува и 

продължава в дъжда. 

- Другарю капитан, - прозвучава зад гърба на морския. Но той не 

спира и продължава да върви. 

- Другарю капитан, - прозвучава зад гърба на морския втори път. Но той 

пак не спира и продължава да върви 

- Другарю капитан, - прозвучава зад гърба на морския за трети път. Но той 

пак не спира. Зад гърба му се чуват шляпащи в локвите стъпки. Някой го 

хваща за ръката и го пита: 

- Другарю капитан, защо не спирате, когато Ви викам ? - крещи в упор 

ядосан и мокър полковник с червена околожка на фуражката. 

- Другарю полковник, съжалявам, но аз не съм чул военното си звание! 

- Как така не сте чули? Три пъти Ви извиках „др. капитан”. Не чух те ли? 

- Разбира се чух, че викате на някакъв капитан, но моето войнско звание не 

съм чул! 

-Как така? Вие не сте ли капитан? 

-Аз съм морски офицер, капитан-лейтенант, а не капитан! 

- Така ... така др. капитан-лейтенант, защо сте с чадър? 

- Вали дъжд! А чадърът е черен, другарю полковник. Формен е! Част е от 

корабното щормово и противодъждовно облекло. 

- То кой ли може да ви разбере вас - морските, колко и какви униформи 

имате! - заключава накрая все по-мокрия полковник и зашляпва по локвите 

към изхода на академията. 

- Защо съм с чадър?- промърморва морският - защото вали! Не се ли 

вижда? 
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3. ХЕМ КАПИТАН, ХЕМ ЛЕЙТЕНАНТ, ЧЕ И . . . 

Капитан-лейтенант Красимир Миколов усмихнат, с повишено 

самочувствие крачеше към големия парк за среща с отдавнашна близка 

приятелка, която не беше виждал от години. Крачеше бодро и се тюхкаше, 

че не носи цвята за дамата. Срещнаха се на уреченото място и седнаха на 

една пейка до цветната алея разказвайки си стари спомени. Деликатно му 

подсказаха, че никога не е поднасял цветя и подаръци. Красимир се смути 

окончателно, но надви смущението си, стана и бързо се насочи към 

червените лалета в парковата леха. Дамата подскочи: 

- Не, недей Краси! Няма нужда! Ще те глобят! 

Но Красимир вече беше скъсал едно чудесно червено лале и галантно го 

поднесе. 

- Заповядай, ние – морските, не се страхуваме от никакви глоби. 

Точно в този момент над него надвисна някаква сянка. Двама едри и 

здрави милиционери го дръпнаха едновременно за двете ръце: 

- Хулиган такъв! Какви цветя късаш в Парка на свободата, бе? Да 

не си ги садил? Как се казваш? 

- Капитан-лейтенант инженер Миколов - избърбори стреснато Красимир. 

- Какво! - ревна му единият блюстител на реда – Капитан ... лейтенант ..., 

че и инженер на туй отгоре?- и прасна един юмрук в лицето на Краси. 

- Стойте! Аз съм офицер! Капитан-лейтенант ... - докато изрече това точно 

по носа му се стовари втори юмрук и кръв шурна по лицето му. 

- И инженер, нали - продължи фразата му удрящият го милиционер. 

Другият, който досега само го държеше започна да го млати като на всеки 

удар добавяше: 

- Капитан! - бум по главата. 

- Лейтенант! - бум по главата. 

- Инженер! - бум па главата. 

- Морски! - бум по главата. 

Алена като лалето кръв пръскаше на ляво и дясно, а Красимир само 

повтаряше, че е офицер и капитан-лейтенант. Шокираната от неочакваните 

събития дама най-сетне се оправи от стреса, скочи от пейката и закрещя 

истерично: 

- Спрете, стига сте го били! Той е морски офицер. Той е от 

Министерството на отбраната! 

Боят секна изведнъж. Милиционерите се сепнаха: 

- Какво ма? Наистина ли е офицер? Дай си документите! – и пуснаха 

Красимир който се строполи почти безчувствен на пейката. Претърсиха го, 

докато дамата му бършеше кръвта по лицето. Документите бяха във 

вътрешния джоб на окървавеното сако. Най отгоре се кипреше 

офицерското служебно червено удостоверение. 

-Така значи - зачете по-грамотния. - Удостоверение на Красимир Миколов. 

Така, така, военно звание „капитан-лейтенант инженер”. Ха, вярно бе! А бе 

морски, ти защо мълчиш и нищо не казваш както требе бе! Айде, отърва 
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се. Нема да те арестуваме. И глоба нема. Ама да внимаваш, като си от 

Варна да знаеш ,че тука ред има, другарю капитан-лейтенант инженер 

Миколов. 

 

4. БЕЗ ПРАВО ДА БЪДЕ ПАТРУЛ! 

Дълги години комендант на морския гарнизон беше полковник Хавезов. 

Като че ли беше вечен, от около 1960-та до 1983 година. Още в самото 

начало той подгони, а началникът на гарнизона издаде фантастично 

безумна и нелогична заповед, която озадачи цялото офицерство и беше 

кошмар за всички военнослужещи. Сега след около петдесет години е 

трудно да се припомни цялата заповед, но в нея имаше множество забрани. 

На носещите униформа се забраняваше до водят дамите си под ръка, да 

бутат детска количка, да носят пазарската чанта на жена си, да носят 

мрежи със зеленчуци. Старшите офицери нямаха право до карат 

велосипед, а никой не можеше да носи детето си на ръце нито на улицата 

нито в морската градина. 

Най-тежкото дежурство в гарнизона бе патрулната служба. Движението на 

патрула се извършваше по строго установен график и маршрут. Назначена 

бе и норма за заловени нарушители, особено за тия от трудови войски, 

които се наказваха с арест от коменданта и работеха по флотските 

строежи. Това дежурство носеха предимно младите морски офицери, като 

за някои от тях патрулната служба беше и малък празник в сравнение със 

корабните стражи. 

Лейтенант Вълчев мразеше патрулната служба, но не можеше да се отърве 

от нея. Съдбата го отърва съвсем случайно. За цялото денонощие той не 

беше заловил нито един нарушител на реда в гарнизона, а и не беше се 

старал много за това. Все още не беше се освободил от курсантския си 

манталитет и ненавиждаше старателните комендантски. И така в края на 

дежурството Вълчев освободи матросите от патрула като ги качи на катера 

на военноморската база и тръгна към комендантството, за да сдаде 

дежурството. Какво да пише в рапорта си като няма нито един нарушител? 

Предстоеше му стопроцентов скандал с коменданта Хавезов. Пресичайки 

през градинката на гарата лейтенант Вълчев зърна групички от разгащени 

войници в градинката и около нея. Разгърдени шинели, запалили цигари, 

захапали разни закуски войниците весело в очакване на нещо весело се 

разхождаха. 

„Аха, паднаха ми” помисли си Вълчев и се сети, че е патрул. Застана в 

средата на градинката и мощно изкомандва: 

- Слушай моята команда! Всички войници! Строй се! Оставете закуските! 

По-бързо! Строй се в две редици! 

Младите войници пъргаво се строиха и замръзнаха в строя. 

- Пригответе си документите за проверка!- продължи строго патрулния 

офицер, намествайки червената си лента на дясната ръка. - Нямате 

документи? А какво правите тука? Чакате влака? В девет часа вечерта, а 
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има и в осем и петнадесет. Значи вие сте завършили курс за кинооператори 

и след 3 часа си заминавате. 

„Има достатъчно време, няма да закъснеят”- помисли си Вълчев и строго 

се разпореди: 

- Вземете си багажа и застанете в строя. Строй се! Равнис! Мирно! На 

дясно! Ходом марш! - и командата от тридесетина млади войници се 

насочи към комендантството, за да бъде преизпълнена нормата за 

нарушители през денонощието.  

Пред комендантството чакаха другите патрули и с цялото си 

величие намръщеният полковник Хавезов. 

- Взвод, стой! На ляво! Мирно! Равнение на средата! - прозвучаха 

командите на лейтенант Вълчев, с които той поздрави полковника, 

който се включи в представлението: 

- Свободно! Що за строй е това? Какви са тия войници?! 

- Нарушители, без документи и придружител. На групички 

пушеха около гарата. Влакът им е след повече от четири часа. - доложи 

бодро и сравнително точно лейтенантът. 

- Запишете данните им и ги заведете на гарата! - разпореди се 

комендантът на дежурния по комендантство - и да не се отдалечавате 

от градинката до тръгването на влака. А вие, лейтенант, елате при мен! 

В стаята си комендантът започна четене на голямо „конско” за лошо 

носената патрулна служба от лейтенант Вълчев. 

- Сега разбрахте ли, лейтенант? Повече такива прояви да няма! Ясно ли е? 

- Тъй вярно др. полковник! За мене теоретично те са нарушители, съгласно 

заповедта за уставен ред в гарнизона. 

Сега вече нервите на полковника не издържаха: 

-Теоретично да, но на практика Вие повече няма да давате патрул. 

Предайте на вашия командир, че Ви лишавам от това право! 

- Слушам, да предам, че съм лишен от правото да бъда патрул - 

отговори щастливият лейтенант Вълчев. 

Така е! Съдбата си знае работата! 

 

5. МРЕЖАТА 

Една ранна утрин на 1973 година капитан трети ранг Вълчев 

бързаше към пристанището, за да вземе катера към военноморската 

база. Маршрутът му минаваше по улица „27 юли”, Шишковата градинка и 

от там към Морска гара. Наближавайки до черквата „Свети Никола” на 

главната улица, за своя голяма радост видя снажната фигура на коменданта 

на гарнизона. Комендантът, строгият и принципен комендант, беше 

нарушил собствените си правила за поведение на военнослужещите с 

униформа в гарнизона. 

Какъв номер да направя? – трескаво мислеше Вълчев – Каква щуротия да 

измисля? О-о-о-о! Сети се! Сети се за генерала с тиквите ... спомни си го за 

секунди ! Само преди година капитан-лейтенант Вълчев учеше във 

Военната академия в София. Излизайки през задния вход от академията, 
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който беше точно срещу генералските жилища, видя нещо необикновено! 

Отсреща на улицата на около двайсетина метра се движеха нисичък, пълен 

генерал с приличаща на него съпруга. Шапката на генерала с везани 

дъбови клонки беше се килнала назад над потното чело. Наклонен назад, 

генералът с двете си сравнително къси ръце, беше обхванал грамадна бяла 

тиква, вероятно от съвсем близкия пазар. На лявата му ръка на дълга 

презрамка се клатушкаше дамската чанта на генералшата, която весело и 

щастливо ситнеше до съпруга си поглеждайки от време на време замечтано 

голямата тиква. 

Капитан-лейтенант Вълчев се почуди как ли ще му отговори генералът, ако 

го приветства съгласно устава? Пресече бодро улицата и пресрещна 

генерала фронтално на отсрещния тротоар. Изправи се колкото е възможно 

и на пет крачки от генералската двойка започна движение със строева 

крачка. Вдигна отривисто ръка към козирката на фуражката си и впери 

поглед право в премигващият гузно генерал. Стъпките му отекваха от 

околните сгради. Генералът, червен като рак, закима ситно с глава в 

отговор на строевия поздрав. „Какъв юнак е морякът” – тихичко му се 

усмихна генералшата. 

- Видя ли ма! – изръмжа генералът - Видя ли на какво ма направи с 

глупавата си тиква! - изригна той още по-възмутен – Тиква, та 

тиква! На сега! За смях станах на моряците! ...  

Като на филмова лента през главата на капитан трети ранг Вълчев премина 

случката с тиквата. Повод за това беше полковник Хавезов, застанал с 

цялото си величие и великолепие на ъгъла на ул. „27 юли” и главната 

улица пред млекарница „Сердика”. Униформата му беше изрядна, както 

винаги. Опъната фуражка, безукорно изгладени панталон и тужурка. Само 

орденските лентички не се виждаха много добре. С лявата си ръка 

полковникът беше прегърнал двегодишния си внук, а в дясната, с тая с 

която се отдава чест, държеше пълна пазарска мрежа с прясно и кисело 

мляко! Комендантът беше нарушил реда в гарнизона по два параграфа! О 

ужас!!! 

Полковникът твърде късно видя капитан трети ранг Вълчев и място за 

отстъпление вече нямаше. Ясно осъзнавайки конфузната ситуация, в която 

се намираше, той строго погледна към непознатия офицер. Вълчев само 

това и чакаше. Смело посрещна строгия комендантски поглед и затропа 

бодро улицата със стегната строева крачка като отдаде бодро чест 

присмехулно. Намръщен и сконфузен полковникът кимна гузно няколко 

пъти с глава и се фръцна да се скрие навътре в млекарницата, но беше 

твърде късно. Малцината минувачи, привлечени от марша по асфалта, 

любопитно се обърнаха към маршируващият рано сутринта офицер. Те 

бяха неволни свидетели на грандиозното нарушение на правилата за 

носене на военната униформа в гарнизона от коменданта на гарнизона и 

моралното му порицание. 

„Никой няма да ми повярва” - помисли си Вълчев подтичвайки към 

корабната служба. Чувстваше се като герой, отмъстител за всички 
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недомислени разпоредби на коменданта на гарнизона през изминалите 

десетина години. „Забранено е на военнослужещите да водят дамите си 

под ръка!? Забранено е да се носят пълни и тежки пазарски чанти и 

мрежи?! Забранено е на офицерите да карат колело, да носят малки деца на 

ръце, да ... Всичко им е забранено, освен да дишат!? 

- Така му се пада на Хавеза! Нарушител на собствените си забрани! А 

толкова много ги беше измислил! Само да не ме хване някъде в крачка. 

Здравата ще си изпатя за геройството” си – ликуваше вътрешно и външно 

офицерът Вълчев - Никой няма да ми повярва. 

Познавайки характера на Вълчев, все пак някои му повярваха, други не, но 

това нямаше никакво значение за кефа от отмъщението. 

 

О.з. капитан І ранг Божидар НЕДЯЛКОВ 


