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Как един брой на вестник „Народна младеж“ ме лиши от обучение във 

военноморска академия 

Тогава, в армията, се провеждаше обучение и по политическа подготовка. 

Участваше целия личен състав, без изключение, разделен в поделенията на 

групи по квалификационни нива. Всяко ниво по отделен годишен 

тематичен план. Ръководех групата на матросите в бреговото поделение, 

където служех. Изучаваха се теми от историята на първите две български 

държави. С ръководителите на групи се провеждаше задължителна 

подготовка, по всяка следваща тема от учебния план. Предварителното ни 

обучение се организираше в така наречените „постоянно действащи 

семинари” (ПДС). Планираха се като семинарно методически занятия, но 

се използваха основно за запознаване със съдържанието на темата, а 

понякога дори и чисто организационно.  

В политико-просветната стая (ППС) на един от дивизионите провеждахме 

ПДС. До края на първия учебен час оставаха десетина минути. Заместник-

командирът по политическата част (ЗКПЧ) на дивизиона, ръководител на 

нашия ПДС, беше завършил с указанията си по разглеждания учебен 

въпрос и ни предоставяше възможност за въпроси, мнения, дебати и дори 

предложения, свързани със съдържанието и методиката за провеждане на 

занятята по новата тема. 

Рядко използвахме предоставеното ни време по предназначение. Така 

стана и днес. Още не беше ни дал думата и настана оживено 

надприказване. Ораторите говореха приповдигнато и бързо, като че ли 

трябваше за един миг да изкажат всичко, което са си намислили. Имаше и 

такива, дето прикриваха уста с ръка и шепнеха съзаклятнически така, че да 

ги чуват всички. В словестната изява, водеха „старшите”. Те си бяха и 

старши. Най-възрастните в групата, в последната година за престой в 

младши офицерско звание. Преразказваха оживено как и с какво лично са 

допринесли за изпълнението на почти „засекретената” операция, 

провеждана в бригадата, от снощи. От купищата безразборни приказки, все 

пак разбрах, че служба „Военно контраразузнаване” (ВКР) в бригадата, 

събира вчерашния брой на вестник „Народна младеж” (Н.М.). Нямах 

никаква, ама никаква представа за какво точно става дума. Те не 

коментираха, не се и опитваха да коментират причините за акцията. 

Разказваха за своя личен принос в нейното изпълнение, за своето старание 

и безрезервно усърдие. 

Сутринта не ходих в поделението. Дойдох направо тук, за занятието, и сега 

научавах за случилото се. Не разбирах истинската причина за събирането 

на вестника и защо „специална служба” го върши. Той, вестникът, си беше 

периодично печатно средство на Централния комитет на Димитровския 

комунистически младежки съюз у нас (ЦК на ДКМС). За ВКР ли беше тази 

работа? Имаше ли правомощия за това? Дори и да ги имаше, те бяха само 

за армейските условия. А извън армейските? Тогава? И защо пък точно 

този вестник?  
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Във вчерашния му брой имаше поместен разговор с двама известни 

българи - Радой Ралин и Борис Димовски. Те споделяха тревогите си от 

създаването на възможности за заобикаляне на приети и наложени правила 

и норми в различни аспекти пред младите хора. Не одобряваха начините за 

прилагане на множеството приети привилегии. Посочваха и как се ползват 

от млади хора, без да имат право на това, но разполагащи с възможности. 

Разглеждаха ги като сериозни предпоставки за злоупотреби и при 

постъпването във висшите учебни заведения. Посочваха и създадени 

пролуки в реда за освобождаване от летни средношколски и студентски 

бригади, и как се ползват от децата на властимащите. Изразяваха 

неодобрението си от съществуващата възможност за прехвърляне на 

придобити права от активни борци на свои наследници, които не са 

участвали и с нищо не са допринесли за резултата от тази борба. Имаше и 

още, все видими и наболели проблеми в живота на младите хора. 

Според мен, написаното отговаряше и на действителността, и на високите 

изисквания към собствената ни критичност, залагани все по-настойчиво в 

решенията на важните партийни форуми. Така, че публикуваният разговор 

във вестника на ЦК на ДКМС звучеше и актуално, и обнадеждяващо. 

Защо, все пак, ВКР се занимаваше с обществени проблеми? Ако някой 

имаше основание да го прави това бяха самите ЦК на ДКМС и на БКП. А 

може решението и да не е било на службата? Тя да е само негов 

изпълнител? Може решението да е на самите ЦК? Тогава? Все пак във 

всички партийни документи, програми и конгресни решения се 

подчертаваше, че ДКМС е верен последовател на БКП? Дори и в песни се 

пееше за това. А изискванията за проявяването на критичност? Какво се 

получаваше? Нещо не беше на ред! 

Намесих се в разговора. Изразих несъгласие със захласналите се от 

лоялност към ВКР и събирането на вестника. Заявих, че ВКР не може да 

решава самостоятелно и ако наистина се налага, то ЦК на ДКМС или на 

БКП ще се произнесат. Но, понеже за сега не се беше случило, това не е 

още причина друг да се разпорежда с вестник на ЦК. Казах им още, че в 

нашето поделение съществува почин, по силата на който вестникът съм го 

закачил на стената, още вчера, за да го четат матросите и не съм сигурен, 

че ВКР са се сетили и за нашето поделение.  

Часът завърши. Едни хукнаха да свършат някоя служебна работа, 

използвайки идването си в района на бригадата, други поеха към лафката 

или да пушат, а имаше и такива, дето останахме в стаята. През прозореца 

разглеждах корабите на ремонтния кей, по-точно на онази негова част 

която виждах.  

Не бяха се върнали още всички, за да продължим със следващия час, 

когато в стаята влезе помощник-дежурния по Флотски район и съобщи, че 

началникът на политотдела на бригадата е разпоредил при него да се яви 

незабавно... и назова моето име. 

Да бе, точно мен? Имаше хиляди начини да ми поставя задачи? Да се явя и 

то веднага? Добре. Друго не можех и да направя. Поех към канцеларията 
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му. Тя беше в щаба, на втория етаж, непосредствено до тази на Командира. 

Никога не бях влизал в нея. Вратата - облечена с черна изкуствена кожа. 

Нямаше как и да се почука. Огледах се. До перваза, звънчев бутон. 

Натиснах кратко. Веднага чух отговор да вляза. Сигурно ме очакваше? 

Влязох и бързо започнах да се представям. Не ме погледна. Не ме дочака 

да свърша с представянето. Прекъсна ме и започна да ми разпорежда. 

Веднага да съм отидел в поделението и да проверя „оня” вестник, дето съм 

го сложил на стената, като „стенвестник”, дали наистина е този брой на 

„Н.М.”, дето вече са го събрали и ако все още не е снет, да го снема, и му 

докладвам лично. Не можел да допусне проява на такова своеволие, 

безотговорност и политическо късогледство. Не ме пита нищо. Не пита 

дори наистина ли е точно така? За него, в момента, това видимо нямаше 

никакво значение. Изгони ме.  

В коридора си поех дъх. Поосеферих се. За какво „своеволие”, за какво 

„късогледство” говореше? Този „почин” да се поставят вестници на 

стената в ППС, за да се четат, не беше моя идея, нито на когото и да е от 

поделението. Преди повече от година, по негово настояване, ме 

преместиха в това поделение. Трябвало му офицер за секретар на 

пътвичната партийна организация (ППО). Налагало се да смени 

единствения старшина, все още секретар на ППО в бригадата. Имало 

такова партийна директива и точно аз съм бил подходящото за случея 

решение. Възложиха ми и политическата подготовка на матросите, и да 

решавам кое е за четене от стената и кое не е. Правех го редовно и то по 

съществуващия вече начин. Така, че „стенвестникът” не беше мое 

своеволие. Дори и да беше, нали към поделението си имаше направленец, 

от неговия политотдел. Той го беше виждал, гледал го беше много пъти и 

до сега не беше реагирал отрицателно. И сега изведнъж стана „своеволие”? 

Защо? То си е било и преди да се появя в поделението. Най-вероятно е 

било заповядано от по-висока инстанция, можеше да е решение и на някой 

от неговите „политическите работници”, както сами наричаха себе си, а 

можеше и да е лично негово. Дори и да не е било лично негово, не беше и 

мое.  

Без да се връщам в ППС-то, поех към поделението. Престоеше ми пеши 

марш от три-четири километра. За кой ли вече път? Нямаше транспорт и 

толкова. Понякога се налагаше и преодолявах това разстояние по няколко 

пъти на ден.  

В поделението ме информираха, че всичко вече е свършено точно както са 

разпоредили и командирът на поделението е докладвал лично на 

началника на политотдела. Така че не се налагало да го правя. Значи е 

можело и по този начин? Тогава за какво ме юркаше? Нямах точен 

отговор. 

Заредиха се седмици и месеци изпълнени с тренировки и учения. 

Започваха с дивизионните, на бригадата, флотското, армейско с участието 

на Флота и накрая завършваха с учението на съюзните флоти. 

Осигурявахме ги всичките. Подготвяхме, подвозвахме, товарехме, 
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прибирахме, проверявахме, поддържахме, ремонтирахме необходимото за 

тренировките и ученията въоръжение, боезапас и боеприпаси. 

По време на съвместните ни действия, флагманският миньор на бригадата 

намери начин да ме попита за представите и намеренията ми относно 

службното ми бъдеще. Не бях подготвен за подобен разговор. Не бях се и 

замислял. За какво развитие и за какво бъдеще можех да мисля от това 

складово, тилово поделение? Изненадата навярно е прозирала от всякъде. 

Разбра го, но продължи. Не съм ли бил мислил за възможност да продължа 

обучението си във Военна академия? Заповедта вече била излязла и тази 

година имало обявена бройка за минно-торпедната специалност във 

Военноморската академия на Съветския съюз. По тази специалност 

отпускали само по една бройка на всеки 4-5 г., в зависимост от 

потребностите на нашия ВМФ. Такива били договореностите. За да се 

кандидатства имало изисквания и възрастова граница. Вече бил проверил, 

че съм отговарял на тях и ми предлагаше да си помисля добре. 

Съществували и семейни трудности. Имало и утвърждаване от комисия на 

бригадата, а и конкурсният изпит бил определящ. Ако съм имал желание, 

те заставали зад моята кандидатура и щели да защитят предложението си 

на обсъждането в щаба на бригадата. Кои бяха „те”? Обясни ми, че и 

флагманският артилерист споделял неговото мнение.  

Прекрасно! Неочаквано и невероятно! Двама флагмански специалисти, 

бяха мислили и ми предлагаха решение за моето професионално бъдеще. 

Какво повече можех да желая? Това надхвърляше дори мечтите ми. 

Направих необходимото. Кандидатствах. 

През октомври, а може да е било и в началото на ноември, комисията на 

командването в бригадата проведе срещата си с кандидатите. Тя щеше да 

обяви решението си за всеки. Срещата беше след обяд. Комисията 

приемаше в канцеларията на Командира на бригадата. Ние, 

кандидатстващите, чакахме в приемната. Влизахме по един, по реда на 

повикване. Започнаха с командните специалности. Не можех да зная има 

ли и други кандидати по моята специалност. Чаках. Притеснявах се. Не 

знаех точно защо, но се притеснявах. Дойде и моя ред. Влязох със строева 

стъпка и се представих по устав. Не ме и погледнаха. Пред мен, зад голяма 

маса стоеше комисията, в средата Командирът на бригадата, от ляво 

Началникът на политотдела, а от дясно - Началникът на щаба. Имаше и 

още двама, но по-настрана, вероятно кадровици. Изчакаха ме да завърша с 

представянето и без пауза, но и без да бърза Командирът само прочете 

стоящото пред него, предварително написано и взето вече решение. То 

беше кратко: „За проявена политическа нестабилност, командването на 

бригадата не удостоява ...” Изключих. Не слушах. Не чувах. Не беше и 

нужно. Бях втрещен от изненада и недоумение. Усетих слабост и спазъм в 

стомаха. Сигурно бях и пребледнял. Те, едва ли биха го забелязали, но 

Началникът на политотдела вметна, може би ей така, за пояснение:  

„Вестникът на стената, оня брой на „Народна младеж”, нали не си 

забравил? Това е!“ 



 5 

Каква политическа нестабилност? Какъв вестник? И защо по този начин? 

Не беше за вярване, но си беше факт. 

Не ме и погледнаха. Забучили погледи в хартиите пред себе си, ясно ми 

показаха, че всичко е приключило и трябва да ги освободя от присъствието 

си. В този момент усещах, че за тях не значех нищо, бях никой и нямах 

никакво значение. Преди да затворя вратата зад себе си дочух реплика. Не 

бях сигурен, но вероятно беше по мой адрес. „Ще има и други 

възможности”. Не прозвуча като надежда. Звучеше по-скоро като 

подигравка и то зад гъра ми. Защо го правеше? За наказание? За 

назидание? Показване на възможности? Демонстрация на преданност и 

непоколебимост в борбата с „класовия враг”? Отстраняване на пречка? От 

страх за поста си? За да се докаже? Ей, така пред себе си? Или просто 

лично хрумване? Не можех да имам какъвто и да е, ама смислен отговор. 

„Други възможности?” Какво пък значеше това? Глупости! Без тази, те, 

всичките останали възможностите са били и ще бъдат други. И какво 

значение имаха „другите възможности” сега, в този момент? Дори и да ги 

имаше отново след четири години, вече нямаше да отговарям, най-малко, 

на възрастовите изисквания. Имаше и още, каквито и „другите 

възможности” да се случеха някога, нито те, нито аз, щяхме да бъдем вече 

същите. Тогава? За кого щяха да бъдат тогава, „другите възможности”? 

О.з. капитан І ранг Лъчезар ЛАЗАРОВ 

 

 


