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Нетрадиционно е това интервю. И в спомените и в практиката ми. 

Началото си води повече от месец преди отпечатването на 22 

септември 1995 г. Не поради обичайните процедури на съгласуване, 

уточняване на време и място. В Пресцентъра на Министерството на 

отбраната желанието за среща с Димитър Павлов бе активирано в 

средата на август 1995 г. от колежка – редактор в неделното издание на 

вестник „Труд” за рубриката „Запознайте се!”.   

Горещ месец. Отпускарски. А имаше желание за бърза среща. Без 

предварително подготвени въпроси, съгласувани с министри и 

партийни функционери както десетина години преди това. „Може да 

бъде осъществено и в кабинета на министъра, в дома му, където го 

завари нашият екип.” Ето и развръзката. На следващия ден след 

разговора с редактора получих покана за среща с Любен Генов. Сред 

активно пишещите журналисти, той беше словославен не само като  

майстор публицист и журналист, а и качествен организатор. Този 

диалог с Любен доведе и най-добрата интрига за бъдещото интервю. 

„Предлагаме така. С морския вицеадмирал, днес министър, да се 

срещнем в най-удобното му време за почивка. Да ни отдели поне два 

часа и да вървим от въпрос на въпрос, от закачка към реплика. Кажете 

му, че ще е добронамерено. И най-важното, което искам да ви кажа, че 

ще сме двама срещу един. Водещият по „закачките” ще бъде писателят 

Дончо Цончев, а аз ще му “пригласям”. Сигурен съм в съдействието на 

Пресцентъра ...”  

За по-младите читатели на „Морски вестник” писателят Дончо Цончев 

и журналистът Любен Генов може би са по-малко познати, затова ще 

си разреша да споделя накрая по нещо и за двамата, за да ви стане още  

по-ясно равнището на диалога с министър Павлов. За мен това интервю 

беше не само желано, но мислех и за разни „хватки”, за да бъде 

осъществено най-бързо. Както виждате „морският вицеадмирал” каза 
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не само „Добро!” за бъдещата среща и съгласие за свободен диалог, а 

даже и дискусия. Ден след отпечатването му в Пресцентъра се обади 

Красимир Райдовски, тогава шеф на Пресслужбата на Министерския 

съвет: „Да поздравиш министъра си! Казал е много истини! И на вас 

поздрави!” 

За да ви въведа в интервюто ще споделя няколко щрихи. Заглавието е 

колкото обикновено, толкова и  нетрадиционно. И е само с две думи : 

„ДИМИТЪР ПАВЛОВ!” И следващо условие: когато го четете, не 

забравяйте, че е дадено преди повече от двадесет години. И още: 

предоставям ви го от оригинала на ръкописа, който редакцията изпрати 

тогава по факса, за да го погледнем преди отпечатването за 

фактологични грешки.  

 

ДИМИТЪР ПАВЛОВ! 

С министъра на отбраната разговарят 

  Дончо Цончев и Любен Генов 

 

Любен Генов: Мъжът обикновено помни ротния или взводния си 

командир в казармата. Преди години в Разград мой ротен командир 

беше капитан Гроздьо Гроздев. Оттогава поддържаме връзки с 

него. Може да не сме се виждали с години, но като че ли сме били 

непрекъснато заедно. По-късно той стана генерал и шеф на 

Инспектората на министерството на отбраната. Вие кого 

помните от казармата? 

 

Димитър Павлов: И аз помня първия си командир от Нахимовското 

училище във Варна – лейтенант Ляпчев. Колоритна, силно 

емоционална личност. Ставаше и лягаше с нас. Беше поет, пишеше 

стихове. По-късно стана артист във Варненския театър. 

 

Л.Г.: Когато сте сред войниците, за какво ги питате най-често? 

 

Д.П.: Както обикновено – за храната, спането, нарядите, отпуските – 

това, което най-много ги интересува. 

 

Л.Г.: Има ли големи нарушения в това отношение? 

 

Д.П.: От майки на войници и други техни роднини получавам 

информация, че храната не стига. Проектите, направени на научна 

основа, и резултатите от тях показват, че българският войник се храни 



добре. Продуктите, които се влагат и методиката, по която се прави 

порционът, са на ниво. За храната осигуряваме необходимите средства. 

Дълбоко съм убеден, че ако някъде има нарушения, това е поради 

неизпълнение на разпоредби. Оплаквания обикновено се получават от 

новобранците, които от голямото напрежение и натоварване 

огладняват много. Обикновено в края на първата година всички 

новобранци напълняват. 

 

Дончо Цончев: А конфликтите между старите и младите 

войници? 

 

Д.П.: Както обикновено. Една от темите, по които ме „ядат”, е и тази. 

 

Д.Ц.: Нали ги поразделихте? 

 

Д.П.: С приемането на войници четири пъти в годината смятаме да 

разделим младите от старите през първите три месеца, когато стават 

извръщенията. Първия месец новобранецът не си знае правата, а само 

задълженията – че е длъжен да слуша и да изпълнява каквото му казва 

старшият. Старият войник знае, че има права и издевателства над 

младия. Предполагам, а и Генералният щаб е убеден, че след като 

минат три месеца, младият войник, освен задълженията, ще знае и 

правата си, ще има самочуствието на войник. Срещаме обаче 

трудности при създаването на съответните центрове в страната. Четири 

пъти набиране на войници по три месеца, това прави цяла година, 

означава, че в центровете трябва да работи постоянен команден състав, 

който да се занимава с подготовката на новобранците. Трябва да има 

легла, спални помещения, кухня, столова. Веднъж изградени, смятам, 

че центровете ще работят добре. 

 

Л.Г.: Армията е унверситет, събрал много човешко познание – като 

се започне от възпитанието, та се стигне до електрониката. В 

това отношение министърът на отбраната и министърът на 

вътрешните работи са много близко до писателите. Вдигат се 

лозунги „България! България!”, но най-силно с тях е свързана 

армията, защото едни може да се бият в гърдите, но в армията 

излагат гърдите си за България. 

 

Д.П.: Нашият социологически център има разработки по тези въпроси. 

Патриотичното настроение е най-силно сред офицерския състав. Затова 



смятам, че офицерският корпус, независимо от недостатъците като 

цяло, е силно национално ангажиран. Патриотизмът му е като 

професия. 

Колкото и да е цивилизована службата в армията, тя има своите 

физически, психически и морални тежести. Двадесет и четири часа в 

денонощието си на разположение на службата. Да живееш 

непрекъснато в такъв стрес, това дава своето отражение. С новия закон 

за Въоръжените сили и социалните осигуровки вярвам, че по някакъв 

начин ще се компенсират правата, които военната служба е орязала. 

Основното в промените през последните години е подходът към 

живота. По-рано водещи бяха идеалите – за партията, за 

правителството, за родината. Имаше обаче система, която изграждаше 

тези морални ценности. Важна беше не толкова заплатата, а моралният 

принцип. Сега? Примерно - командир на батальон. И какво от това? 

Други се разхождат с Беемвета, с мобифони. А командирът не може да 

си изхрани семейството, да си купи жилище. Затова исках да има 

Управление за възпитание в национален дух, за военнопатриотично 

възпитание, което да следи и регистрира не само морално-

психологическия климат, но и да го създава. Правилно 

деполитизирахме армията, но „с мръсната вода изхвърлихме и бебето”. 

Във всички сериозни армии по света има такава структура. 

Управлението, което се занимава с тази дейност в американската 

армия, се нарича Главно политическо управление ... Подобно нещо има 

в Турция, Гърция, Италия, Испания. 

 

Д.Ц.: Често се срещата със свои колеги от тези страни. Какво е 

впечатляващото у тях? 

 

Д.П.: От разговорите, които водим с тях, усещам, че това са 

високоерудирани и военно-политически добре подготвени личности. 

Не всички са специалисти във военното дело. Сегашният  военен 

министър на Италия например е бивш началник на техния Главен щаб. 

Така е и в други държави. Повечето са политически личности, които 

непременно имат някакво военно обечение или възпитание. 

 

Л.Г.: А вие защо отидохте в Нахимовското училище? 

 

Д.П.: Обичах морето. Роден съм в с. Кичево, Варненско. По известни 

имена от рода ми са Иван Добрев – Странджата, Кина Богданова, 

Георги Богданов (той беше дълги години посланик в Турция, Израел, 



Корея, Мексико). Майка ми беше съвестта на семейството. При нея 

идваха да споделят болките си като при изповедник. Вуйчо ми, който 

беше във флота, съветваше да кандидатствам в Морското училище след 

като завърша гимназия. Бяха плачове, ревове, но убедих баща ми и 

майка ми за Нахимовското училище. Беше върхът на щастието. Учехме 

плуване, гребане, ветроходство и т.н. С огромно удоволствие съм учил 

и служил през тези години. Носехме караул в 10-ти и 11-ти клас. Беше 

голяма школа. В някои страни все още има такива училища, които 

подготвят юнкери. 

 

Л.Г.: Какво ви е дало морето? Космонавтът Александър 

Александров например ни каза в интервюто си, че полетите го 

правят независим. При морето може би не е точно така. Но 

сигурно има някаква магия между морето и човека... 

 

Д.П.: Морето не търпи мръсотията. Изчиства я. Основното е, че в 

морето се създава изключителен колектив. Командирът или капитанът 

на кораба и подчиненият му екпаж са като едно цяло, като морско 

семейство. Не можеш да лъжеш, не можеш да скриеш, тъй като 

непрекъснато си пред погледа на всички. Пространството е затворено. 

Корабът зависи не само от умението на командира да влезе и излезе от 

боя, да нанесе или понесе удар, но и от последния матрос, който 

примерно е при котлите. Идеален да е командирът, ако такъв матрос не 

си гледа работата, всичко заминава... Всяка грешка се заплаща скъпо. 

 

Д.Ц.: Във флота освен военно майсторство има много чистене, 

лъскане, миене. Корабният ред и чистотата са издигнати в култ. 

Така ли е ? 

 

Д.П.: Представете си 100 или 200 човека, събрани на едно място в 

корабната територия ... 

 

Д.Ц.: Какви различия има например между американските моряци, 

които идват тук, и нашите? 

 

Д.П.: Техните кораби са по-съвременни и условията на живот са по-

добри, отколкото на нашите кораби. Матросите и сержантите, 

мичманите са наемници. Дават някому заплата и той става моряк. 

Сключва договор за две, три или четири години, изучава 



специалността, служи и след изтичане на договора или си отива, или го 

продължава. Поощренията се изразяват в долари. 

 

Л.Г.: Предвижда ли се и при нас да има наемници? 

 

Д.П.: Смятаме сегашния процент за удачен, можем още малко да го 

увеличим. Говорил съм с американски командири, които са много 

благодарни на тази система. Въведоха я през 1980 година и тя им реши 

много от проблемите с наркотиците, с цветнокожите и т.н. З три години 

се „изправиха” и вече имат армия без кризисни ситуации.Сега обаче те 

не могат да извършват такава тотална мобилизация както ние, защото 

непрекъснато подготвяме кадри и ги пускаме в запас. Може да имаме 

армия от 100 хиляди души, но утре можем да извикаме 600 хиляди, 800 

хиляди, т.е. можем целия запас да вкараме в строя. Тяхната гвардия е 

това, което е в строя. Затова имат развърнати такива Въоръжени сили. 

От какво се оплакват те? Войникът не отива да се бие за идеали, а за 

пари. 

 

Д.Ц.: Значи ако другият му плати повече, той ще отиде да се бие за 

него... 

 

Д.П.: Смятат, че трябва да има морални критерии. Мъчат се да 

направят нещо в тази насока с Главното политическо управлние и със 

свещениците. 

 

Л.Г.: Има ли свещеници в нашата армия? 

 

Д.П.: Смятам, че засега е още рано. От изследвания се вижда, че много 

малък е броят на религиозните в армията. Най-много са православните 

атеисти. 

 

Д.Ц.: Кой у нас държи „куфарчето с бутоните” ?  

 

Д.П.: Нямаме такова куфарче. Системата ни е изградена по друг начин. 

Фактически „куфарчето” е решението на министъра и на началника на 

Генералния щаб. От своя страна министърът получава от премиера и 

президента команда за „натискане на копчато”, въпреки че в известна 

степен при възникнала ситуация за незабавно решение, след като 

докладват за него, достатъчна самостоятелност имат както министърът 

на отбраната, така и началникът на Генералния щаб. 



 

Д.Ц.: Чия заповед са длъжни да изпълняват войниците – на 

главнокомандващия или на главнокомандващия чрез министъра? 

 

Д.П.: Изпълнява се само пряката заповед на министъра. Всичко трябва 

да върви „по линията”. Това е осигурено, чрез свръзки, пароли. Не 

може да има нерегламентиран достъп до системата за привеждане на 

Въоръжените сили в бойна готовност. 

 

Л.Г.: Ще се съгласите ли, че армията има нужда да бъде по-

спретната, по-респектираща? 

 

Д.Ц.: Много има да се желае в тази насока. Грешки се срещат дори 

и по парадите. 

 

Д.П.: Ритуалите са външната страна на дисциплината. Имаме желание 

да вкараме колкото се може по-бързо войника в строя, да спазим 

нормите на бойната готовност. Единичногто обучение беше три 

месеца, направихме го два, след това – 45 дни. Реално се получава 

около месец. Може ли човек да дойде от училище, да влезе в 

абсолютно непознат свят и да му създадеш нови навици? Недостатъчни 

са строевата подготовка, огневата подготовка, дисциплинарната 

практика. Той трябва да се научи да изпълнява. Не е важно само да 

каже: „Слушам! Тъй вярно!” Това трябва да му идва отвътре. Трябва да 

се „счупи” цивилното и да се изгради военното у него. От ученика 

войската прави организиран, дисциплиниран и делови човек. И това – 

от всеки войник поотделно. 

 

Д.Ц.: Това за един месец не става! 

 

Д.П.: Затова има и извращения. Реално увеличаваме срока за 

подготовка на войниците. По този начин ще подобрим и дисциплината. 

Така за една година ще имаме два пъти по-дисциплинирана армия, по-

добра в строево отношение, по-умело боравеща с въоръжението. Това е 

основната цел. Ако обаче военният се изразява по този начин, „не 

хваща око”. Повече „хваща окото” да кажеш, че ще намалиш 

изращенията, издевателствата и смъртните случаи. 

 

Д.Ц.: Пожелавам ви от сърце да се стегне армията и да не се стига 

до “копчето”! 



 

Л.Г.: Дано не се повтарят случаите, когато хора, хванати на 

улицата или в кръчмите, стават ръководители на армията. 

 

Д.П.: Още ликвидираме последствията от Луджев. За кратък период 

този човек е нанесъл сериозни удари на Българската армия. Разрушил е 

системата за управление, разузнаването, контраразузнаването, военната 

икономика. Сблъскал е цивилно с военно ръководство. Направеното от 

него противоречи на практиката на всички демократични държави. Не 

трябва да се върне старото, а да се възстанови структурата за  

управление и организация. Хората знаят за какво става дума, знаят си 

интереса и отговорностите. 

 

Л.Г.: Българското участие  в „Партньорство за мир” става 

активно... 

 

Д.П.: За това имаме индивидуална държавна програма, която сме 

представили в Центъра за съвместно планиране в Монс и смятаме, че 

тя е изключително амбициозна. 

Миналата година проведохме учението „Бриз 94”, участвахме в 

„Кооператив партнър 94” в Черно море и в учението „Кооператив 

бридж 94” в Полша. 

Тази година, както знаете, наш взвод участва в  учение в САЩ заедно с 

14 страни от инициативата „Партньорство за мир” и 3 страни от НАТО. 

Имаше и учение “Бриз 95”, участвахме в сухопътно учение в Румъния 

и в „Кооператив партнър 95” в Черно море. Дали сме заявка за 

ученията прези 1996 и 1997 г., чийто план се съставя в момента в 

Брюксел. 

За нашите въоръжени сили тези участия дават много практически опит, 

възможности за единен кооперативно-тактически език и съвместно 

участие в хуманитарни инициативи под егидата на ООН. Създават се 

много контакти с армиите на страните участнички в „Партньорство за 

мир”, както и с армии от НАТО. Укрепва се доверието и откритостта в 

отношенията ни, премахва се подозрителността и недоверието. 

Считаме тази политика за правилна. Затова и правителството активно я 

поддържа. 

 

Д.Ц.: Напоследък чуждестранни военни кораби често посещават 

наши пристанища. С какво допринасят те за „разчупването на 

ледовете”? 



 

Д.П.: Това е разширяване на контактите както на Военноморския ни 

флот, така и на Българската армия. Отнова се създава атмосфера на 

откритост и доверие, на взаимно уважение. Взимаме много от опита на 

другите военни флотове – организацията на службата, оперативното 

управление, методиката за бойна подготовка, което ни помага да си 

„сверяваме часовниците”. И ако в нашата армия и флот нямаме нова 

материална база, то имаме командирско умение и опит. И в бъдеще 

тези контакти ще продължават да се разширяват както с НАТО, така и 

със страните от инициативата „Партньорство за мир”: Русия, Украйна, 

Румъния, Полша и др. 

В нашите пристанища идват и кораби за ремонт, от което страната ни 

има голяма икономическа полза. Това означава стабилност за военен 

кораборемонтен завод „Флотски арсенал”, означава и авторитет. 

 

Л.Г.: Вашата дума за югоконфликта? 

 

Д.П.: Политиката на правителството е ясна и правилна. Ние сме за 

мирно решаване на конфликта. Считаме, че употребата на сила е 

недопустима. Засега няма опасност да бъдем въвлечени в 

югоконфликта. В този дух са всичките ни външнополитически и 

военнополитически усилия. 

 

Д.Ц.: Защо се стигна  до противоречия с президента за кадровите 

промени в армията и създаването на Инспектората? 

 

Д.П.: Президентът Желев не е съгласен с личностите, предложени в 

Инспектората, тъй като те не са разглеждани въобще, а по принцип – с 

неговото създаване. Без да отрича правото на правителството за това. 

Той обоснова несъгласието с факта, че още не е приет Законът за 

въоръжените сили, респективно не са уточнени функциите и 

структурата на Инспектората. Това обаче не е точно така. 

Разработени са функциите и структурите на Инспектората, имаме готов 

проект за правилник, който ще предложим на Министерския съвет за 

утвърждаване. Всичко това е мислено задълбочено в продължение на 

цяла година, основавайки сена собствения си опит и опита на другите 

армии в Европа и САЩ. В член 38 на проектозакона за Въоръжените 

сила са посочени всички основни функции на Инспектората. Ще 

предложим на президента персонално кандидатурите за ръководните 

органи на Инспектората, които са в правомощията му да ги назначава. 



 

Л.Г.: Най-важното, което очаквате да донесе законът? 

 

Д.П.: Според мен – ясно разграничаване на отговорностите на 

различните нива на властта в държавата – парламент, Министерски 

съвет, президент, министър на отбраната, началник на Генералния 

щаб... Освен това ще бъдат уточнени сроковете на службата и за 

пенсионирането на военослужещите, предвидено е ново социално 

осигуряване на военнослужещия и неговото семейство, възможността 

за алтернативна военна служба. Законът ще внесе спокойствие и 

сигурност в армейската общественост. 

 

Д.Ц.: Дай Боже – и в цялото ни общество. 

 

Това е то – интервюто. И авторите му. Предоставям го на „Морски 

вестник”, защото позицията “архивите оживяват” или “говорят” не е 

постулат, а възможност през призмата на времето да оценяваме 

мисленето на личности, които са отговаряли за важни  сектори на 

държавата ни. Сред тях беше и вицеадмирал Димитър Павлов. Аз днес 

имах само скромния принос да ви предам споделеното от Павлов и да 

ви представя с по десетина реда Дончо Цончев и Любен Генов. Което и 

сторих. 

Дончо Цончев – роден през 1933 година в град Левски. Завършил е 

геология в Софийския университет. Бил е геолог в Родопите, завеждащ 

редакция в издателство „Народна младеж”. Пише за природата и света 

на животните, автор на разкази, новели, повести, драми. По важните от 

които са: „Жълтата къща”, „Мъже без вратовръзки”, „Ние, децата на 

голямата лъжа” (1992 г.), „Роман на колелета” – повече от 60 

литературни произведения. Отиде си от този свят преди 5 години. 

Любен Генов – роден през  1936 година в Пазарджик. Завършил е 

чешка филология в Софийския университет. Извървял е пътя на 

журналист от коректор във вестника до главен редактор. Работил е като 

отговорен секретар, заместник главен и главен редактор във вестниците 

„Народна младеж”, „Труд” и „Отечествен фронт”. Един от главните 

редактори е и на вестник “Поглед”. Неговата дъщеря Екатерина Генова  

също е журналист, но телевизионен. Тази година Любен Генов ще 

навърши 80 години. 

 

Капитан І ранг о.з. Цвятко ДОНЧЕВ 

 


