60 години от плаването на ескадрения миноносец „Георги Димитров“
до Албания (20.01. – 03.02. 1957 г.)

Ескадреният
миноносец „Георги Димитров”. От фонда на Военноморския музей.
Израснах с думата „есминеца“, без в началото да разбирам за какво
точно става дума. По време на семейните ваканции, баща ми често
срещаше из цяла България мъже, с които се ръкуваше приятелски и с
пламък в очите говореха за нещо общо в младостта си: за есминеца.
Мотористи на комети и други екскурзионни кораби, командири от
военноморския флот, капитани в търговския флот, всички те бяха
споделили освен ремонтите в Севастопол, плаванията в Черно море и
необикновеното за времето и страната ни легендарно пътуване: на найголемия, най-мощния и най-модерния за класа и времето си военен кораб в
региона в чужди води, с държавна делегация на борда. Дори днес това
звучи невероятно. Какво ли е било усещането за младите, двадесетинагодишни мъже на борда да тръгнат на мисия в пълна тайна в полунощ от
Варна, да преминат Босфора и Дарданелите, да навлязат в Адриатическо
море и да стигнат до Дуръс?
Години наред говоря с баща ми за това пътуване. През 2010 г. по
време на моя командировка в Албания, с вълнение посетих местата, които
познавах от снимките – кея на пристанището в Дуръс, венецианската кула,
джамията на централния площад. Макар и от далеч видях и внушителната
сграда на пустеещия днес дворец на бившия албански крал Зогу I, кацнала
на възвишение над Дуръс. В този разказ споделям две мои снимки от 2010
г. и стари снимки от личния архив на баща ми, капитан I ранг о.р., тогава
старши лейтенант Григор Григоров от БЧ-2 (Бойна част 2, артилерийска),
както и най-ярките от неговите спомени. Непринудено, без технически
детайли и политически привкус. Човешки разказ за един смел и
самоотвержен екипаж, предимно от млади хора, които правят всичко
възможно, за да изпълнят сериозен ангажимент пред държавата и
правителството си. И показват на света, че военен кораб на една малка
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страна може при тежки зимни метеорологични условия да премине
невредим през няколко морета.

Дворецът на бившия албански крал Зогу I, 2010 г. Снимка д-р Валентина
Григорова.

Дворецът на бившия албански крал Зогу I, 2010 г. Снимка д-р Валентина
Григорова.
2

Подготовката
В наши дни подобно пътуване се съпровожда от множество
информации и подробни журналистически материали. В онези времена то
беше държавна тайна. Освен сериозните технически консултации,
проведени в Севастопол с ръководители на Черноморския флот на СССР,
екипажът не беше натоварен с извънредни учения. Без излишна паника и
напрежение екипажът подготвяше есминеца за отговорното плаване.
Съветските другари ни снабдиха с необходимите навигационни карти,
разясниха в детайли и процедурата за плаване на военни кораби в зоната
на проливите, съгласно конвенцията от Монтрьо (1936 г.). Вече във Варна
усилията на целия флот бяха насочени само към подготовката на кораба и
екипажа за отговорния поход до Албания.
Най-важната проверка беше посещението на комисия от
Министерството на отбраната, начело с министъра генерал Петър
Панчевски. Излязохме по тревога във Варненския залив, включени бяха
всички мощности на кораба, проведохме и контролен салютен изстрел със
зенитно оръдие. Корабът бе огледан от всички страни, което даде повод за
една от характерните за отношенията между моряци и армейци смешни
ситуации: министър Панчевски се взираше толкова в детайлите, че
минавайки покрай прясно боядисаните леери (метални ограждения на
палубата, мостиците, отворите на люковете и шахтите срещу падане на
хора зад борда или в трюма), нацапа с боя шинела си. Корабният боцман се
втурна да се извинява и да го чисти, докато останалите едва сдържахме
смеха си. Важното беше, че комисията ни определи като готови за похода
до Албания.
Сформиран беше походен щаб, определени бяха офицерите, които ще
носят щурманска и походна вахта (в т.ч. бях и аз). Освен това вахта даваха
и механиците, и отговарящите за сигурността на правителствената
делегация.
Пътуването
Един от най-ярките ми спомени е свързан с преминаването през
Босфора. Сложното обратно влизане в зоната на пролива от азиатска
страна, а не откъм десния бряг, вниманието да бъде избегнат евентуален
сблъсък с още непремахнатите военновременни метални заграждения,
както и с хаотично движещите се множество малки плавателни съдове,
беше истинско изпитание за щурманите на кораба. Въпреки това, есминеца
поздрави Турция с 21 артилерийски салюта и навлезе безпрепятствено в
Мраморно море. След няколко часа относително спокойствие, навлизането
ни в Дарданелите беше белязано от изключително лошо време, студ и
остър вятър, вахтата на мостика беше смразяваща. Появи се и много
коментирания проблем с осоляването на котлите. Докато се възстанови
поне минимален ход на кораба, бяхме в плен на бурното зимно Егейско
море. Вълната беше толкова силна, че преди да се прибера в каютата си от
вахта, забелязах една от машините на задната палуба да се мести с цялата
си тежест ту наляво, ту надясно с голям шум. Подобно беше поведението и
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на целия кораб, който се накланяше от борт на борт за ужас на понеопитните от екипажа. Но и това препятствие беше преодоляно,
благодарение на самоотвержените усилия на електромеханичната бойна
част на есминеца. Пътят ни през Йонийско и Адриатическо море беше
огрян от слънце.

Снемане от котва, 1955 г.

Почистване на шпила, 1955 г.

Жив е и споменът от срещите ми с министър председателя на
България тогава, Антон Югов. Изключително дружелюбен и
благоразположен към екипажа на кораба, той разговаряше приятелски с
мнозина от нас. Повод за дружеска шега стана фактът, че при почти всяко
негово излизане на палубата, се оказвах на вахта (вахтените офицери се
сменяха на всеки четири часа). „Другарю старши лейтенант, да не би да сте
на несменяемо дежурство?“ Интересуваше се къде се намираме в момента,
как напредваме по маршрута, как е самочувствието ни.
Интересни и полезни бяха и разговорите на офицерите в
каюткомпанията: за поздравителния оръдеен салют на нациите, за
сложното разминаване на корабите при преминаване през Босфора, за
опасните острови по пътя ни. Ученото от лоцията ставаше реалност. За
всички ни това беше първо излизане извън пределите на Черно море,
плаване във води на страни от НАТО. Разбираемо, вълнението беше
огромно. Връщането ни към България беше лишено от силни емоции,
важната задача беше успешно изпълнена, а и делегацията вече не беше на
борда на есминеца. Имаше време за филми, предоставени от делегацията,
които ние - офицерите от походния щаб гледахме в каюткомпанията.
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Срещите с албанци
Енергичен и деен беше младият командващ на флота на Албания,
генерал Винчани. Без паника съдейства за решаването на проблема с
липсата на вода за почистване и зареждане на осолените извън Черно море
котли, изигра важна роля и за безпроблемното отлагане с близо ден на
церемонията по посрещането на българската държавна делегация, водена
от министър председателя Антон Югов.

Посрещането.

На кея в Дуръс.

Преди официалния прием.

Лимузина за Антон Югов.

Офицери в Дуръс и албански деца.

В училището със скендербеговци.

При посрещането ни на албанския бряг едни от най-сърдечните и
непринудените бяха децата, които ни съпровождаха по кея и искаха да се
фотографират с офицерите. При кратката ни разходка в Дуръс групички
деца ни разглеждаха с интерес, заставаха като естествен декор до старата
венецианска кула и внушителната крепостна стена. Преди официалния
прием в Тирана посетихме военното училище, което по примера на
съветските „суворовско“ и „нахимовско“ създаваше кадри за албанската
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армия. Младите „скендербеговци“, в по-голямата си част деца на загинали
в албанската съпротива по времето на Втората световна война, ни
посрещнаха изключително ентусиазирано, разказаха ни за учебната си
подготовка и ни разведоха из помещенията си.

Офицери в Дуръс.

Офицери пред двореца на Зогу.

По време на официалния държавен прием в Дуръс бяхме придружени
от албанец, завършил в България, който с най-топли чувства си спомняше
за годините, прекарани у нас. Изключително сърдечна беше и срещата ми
като единствен представител на артилеристите от есминеца с албански
майор, командир от бреговата охрана на Албания.

Пред джамия в Дуръс.

Джамия в Дуръс, 2010 г.
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На борда на ескадрения
миноносец „Георги Димитров”, Дуръс.
Много години минаха оттогава, редица спомени са вече избледнели,
но чувството за „романтиката на машините“ и дружеските отношения в
екипажа на есминеца остават неизменни.
Материалът подготви:
д-р Валентина Григорова-Генчева, историк,
заедно с баща си – капитан I ранг о.з. Григор Григоров,
по време на похода до Албания – старши лейтенант,
заместник-командир на БЧ-2 на ЕМ „Георги Димитров“.
КАПИТАН I РАНГ ГРИГОР ГРИГОРОВ
Кратка биографична справка

Старши лейтенант Григоров, 1958 г.
Григор Петков Григоров е роден на 12 септември 1931 г. във Враца.
След завършване на мъжката гимназия „Хр. Ботев“ в родния си град през
1949 г. постъпва в Артилерийското училище в София, откъдето със
заповед на министъра на народната отбрана е изпратен заедно с целия си
взвод във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна. В онези години нуждата от
кадри за морската артилерия и бреговата охрана на социалистическа
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България е остра, а дотогава в Морското училище няма артилерийски
профил.
В рамките на учебния процес със заповед на Началника на
училището е формиран 711 учебен взвод от юнкери за подготовка на
морски артилеристи с командир на взвода младши лейтенант Влаев.
Командир на ротата е капитан Константинов. Производството се извършва
на 1 януари 1952 г. на палубата на ескадрения миноносец „Георги
Димитров”. Веднага след това Григоров постъпва на служба във ВМФ. Бил
е командир на класно отделение (взвод) в Нахимовското училище, след
което служи на ескадрения миноносец „Георги Димитров“. Участва в
ремонта на кораба в Севастопол (края на 1952 - началото на 1954),
пътуванията до Одеса и плаването до Албания с правителствена делегация
на борда. След извеждането на есминеца в резерв служи като командир на
БЧ-2 (артилерийската бойна част) в Дивизион торпедни катери (създаден
през 1958 г.) и като началник БИП (боен информационен пост) във
Военноморска база Варна. (Бележка моя, Р.Т.: Навярно е бил дивизионен
артилерийски специалист в дивизиона ТК).
През 1963 г. с поредното съкращаване на армията Григоров е
уволнен от ВМФ. Завършва ВМЕИ - Варна, специалност „Двигатели с
вътрешно горене“. Няколко години работи в звеното за разработка на
двигатели „Перкинс“ в завод „В. Коларов“ - Варна. През 1973 г. се връща в
системата на МНО на офицерска длъжност. Работи като главен контролен
специалист във филиала по корабно проектиране към Кораборемонтния
завод „Флотски арсенал“ – Варна, до пенсионирането си със звание
капитан I ранг през 1991 г .
О.з. капитан І ранг Румен ТОТЕВ
http://avmusofia.blogspot.bg/2017/01/60.html

Среща с нахимовци, 2012 г.

Григоров, съпруга и внуци, 2016 г.
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