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ПЪРВИЯТ КОМАНДИР НА БЪЛГАРСКИЯ ДИВИЗИОН 

ПОДВОДНИ ЛОДКИ 

През 1947-1948 г. между съветското и българското правителство се 

водят секретни преговори за създаване на български военен флот по 

съветски образец. Взето е решение, заедно с корабите, които получава 

флота ни – ескадрен миноносец, преследвачи на подводници и други, да се 

приемат на въоръжение и подводници и торпедни катери. С писмо № 1670/ 

27.03.1948 г. на щаба на Морските войски започва набиране на личен 

състав за формиране на т.н. група „А” (бъдещи катерници) и група „Б” (за 

усвояване на подводното дело). Във втората група са включени 120 души 

(офицери, старшини и матроси). Първият ѝ командир е мичман I ранг (дн. 

„старши лейтенант“) Минко Стаевски от 38 випуск на Военноморското 

училище - Варна. Сред бъдещите подводничари е и мичман II ранг (дн. 

„лейтенант“) Матей Иванов Матев – първият командир на българския 

дивизион подводни лодки. 

 Свидетелство за завършено средно 

техническо образование № 5152/ 25.12.1945 г., издадено от ВМУ на 

Матей Иванов Матев. 

Един от най-изтъкнатите ни флотски командири е роден на 12.12.1923 

г. в града на Васил Левски – Карлово, в семейството на Иван и Ана 

Матеви. Учи в Смесената народна прогимназия (до 27.06.1937 г.), а след 

това и в гимназията в родния си град (завършва с отличен успех през  

1941г.). Трудно е да се отгатнат подбудите (романтиката или 

осигуреността на военната служба), които са го довели във Варна, но от 

23.08.1941 г. юношата Матей Матев е вече кадет в Гимназиалния отдел на 

Военноморското училище. След това, от 02.08.1944 г., без колебание и 

отлично подготвен, продължава образованието си като юнкер във Висшия 

мореходен отдел на училището и се дипломира на 02.08.1947 г. 

(Дипломата на Матей Матев от НВМУ не е съхранена, но има две 
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Удостоверения от ЦВА: № 17426/10.04.1956 г. и № 10276/18.04.1964 г., 

потвърждаващи завършването на Висшия отдел на училището – б.а.). 

Високото ниво на обучение и спартанския режим в най-старото техническо 

учебно заведение у нас формират у бъдещия офицер образованост, 

дисциплинираност, закалка на волята и родолюбие. 

  Старшина II степен Матей Матев 

(най-вляво) със съвипускници –юнкери от ВМУ, 1945 г. 

       Младият офицер мичман II ранг Матей Матев е разпределен на служба 

на военен кораб в база Варна – до ранната пролет на 1948 г., когато 

съдбата изпраща много млади българи за дълъг период от време за 

усвояване на нови бойни кораби в Съветския съюз. Но те все още не знаят 

това. Тогава той и другите членове на групата едва ли са предполагали 

какво бъдеще ги очаква. Секретността е била толкова голяма, че първите 

сведения за групата (и първите писма) близките им в България получават 

чак през 1949-1950 г. След двуседмична подготовка в м. „Свети 

Константин“ край Варна, на 13.04.1948 г. вечерта групите се качват на 

съветския параход „Белороссия” и след два дни пристигат в гр. Одеса. 

Зачисляват ги в специална военна част на Одеската военноморска база и 

след битовото им устройване започва изучаване на предмети по специална 

програма: руски език, а от началото на  май 1948 г. и навигация, двигатели 

с вътрешно горене, химическа защита, устройство на подводница, електро-

навигационни уреди, артилерия и торпедо. 

       В началото на юни с.г. група „Б“ е отведена на плаващата база 

„Очаков” в Арбузная гавань. Към левия борд на „Очаков” са били 

застанали три подводници от XV серия, тип М („Малютка”), от Втори 

отделен дивизион подводни лодки с командир  капитан II ранг Павел 

Сухомлинов. Назначен е и основен команден състав на българската група 

(със заповед от 01.06.1948 г.). - за командир на групата: лейтенант (дн. 

„капитан-леитенант“) Венцеслав Карагюлев и за командири на подводните 

лодки: мичманите I ранг („старши-лейтенантите“) Минко Стаевски (на М-

202), Рашко Лютов (на М-203) и Иван Бодев (на М-204). Матей Иванов 

Матев е назначен за щурман на М-203 „Иркутский рыбак“. За отбелязване 

е, че почти половината български офицери (и приятели) са от неговия 41-

ви випуск на Морското училище – лейтенантите Петър Алексиев, Петър 

Петров, Любомир Сапунджиев, Хараламби Христов и др. Това е една от 
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предпоставките за формиране на сплотено подводно братство, продължило 

дълги години. Този момент е съществен, защото спешният и неудачен 

подбор на част от личния състав и спецификата на подводната служба 

силно затрудняват подготовката и създават условия за конфликти в 

групата. Някои офицери (и старшини) искат да бъдат преместени, други са 

с медицински проблеми, трети не се справят със задачите (в т.ч. и 

командирът на групата В. Карагюлев) – всички те са отзовани, преместени 

или заменени с други. 

 Командирът на М-204 старши 

лейтенант Матев с матрос от екипажа. Одеса, Арбузная гавань, 1951 г. 

Започва усилена професионална подготовка. Заедно с устройството 

на подводниците, започва отработването на борбата за живучест, 

провеждането на тренировки по торпедни атаки и водолазна подготовка.       

В края на октомври 1948 г. се провеждат изпити, след което българските 

екипажи започват плавания с подводниците като дубльори на съветските 

екипажи. От декември с.г за командир на М-203 е назначен старши 

лейтенант Любомир Чифудов, а за негов помощник – лейтенант Матей 

Матев.  

        През май - юни 1949 г. част от групата е в отпуск в България, а в 

Одеса се завръща с нов командир на дивизион – капитан-лейтенант 

Недялко Милушев (досегашен дивизионен щурман) и нови командири на 

М-202 и М-204 – старши-лейтенантите Петър Петров и Матей Матев (по 

съвместителство той е и началник-щаб). Съветското командване правилно 

е оценило качествата на тези български морски офицери – и двамата са 

бъдещи командири на  подводния ни дивизион. 

       През 1952 г. за подготовката на българските екипажи е създаден 85-ти 

отделен дивизион подводни лодки с командир капитан ІІ ранг Анисим  
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Емец, а групата е преместена от плаващата база в брегови помещения. В 

установения ежегоден ритъм на обучение, след усилени занятия и 

тренировки в базата, следват рейдови сборове (за месец - два!) край 

бреговете на Крим за отработване на курсовите задачи и провеждане на 

артилерийски и торпедни стрелби. Към лятото на 1953 г. българските 

подводничари вече са усвоили своите задължения, а командирите от 

всички степени са допуснати до самостоятелно управление на бойните 

части и подводниците. 

  Командването на 

дивизиона в Одеса (командир е капитан III ранг Недялко Милушев) с 

командирите на подводници. Матей Матев е вторият отляво на втория 

ред, 1952 г. 

През септември 1953 г. подводното братство се увеличава - в Одеса 

пристига нова група младши офицери сред които Иван Фиданчев, Гуцан 

Гуцанов, Васил Лазаров, Христо Д. Христов, Румен Попов и други - 

бъдещи командири и специалисти в подводния  ни дивизион. Тогава за 

командир на дивизиона е назначен капитан-лейтенант Матей Матев, а за 

началник на щаба (по съвместителство) – капитан-лейтенант Илия Мазнев 

(командир на М-203). Ето какво пише в спомените си ветеранът 

контраадмирал Румен Попов (командир на подводна лодка С-42 от 1960-

1963 г.) за своя първи командир на дивизион:   

        „ …Ще ми се да кажа няколко думи за този човек, когото ние всички - 

офицери, старшини и матроси, между себе си наричахме „бай Матю“. Той 

остави неизгладима следа в съзнанието и възпитанието на цялото 

поколение подводничари, които служихме с него. Бай Матю беше 

истински подводничар. Познаваше подводната лодка, нейното оръжие и 

тактиката на използването ѝ, както малцина можеха да се похвалят. С 

навигацията и мореходната астрономия се справяше на равнището на 

флагмански щурман. Знанията му на стотиците правила от Наставлението 

по борба за живучест и Правилата за експлоатация на акумулаторната 

батерия респектираха и най-добросъвестните механици на подводни 

лодки. Но, може би, най-важното му качество на специалист беше неговата 

изключителна способност да привежда и най-сложната материя на 

достъпен в практиката език ...“ („Животописът ми“, Варна, изд. Славена, 

2013, с. 92-93)         
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 Български офицери-

подводничари със своя командир на дивизион. Отляво надясно – В. Вълков, 

П. Богоев, Матей Матев, П. Петров и В. Лазаров. Одеса, 1953 г. 

През юли 1954 г. М-202 и М-204 извършват кратко посещение във 

Варна, а след завръщането им в гр.Одеса нашите подводничари узнават, че 

е взето решение за предаване на дивизиона на българската държава. Под 

ръководството на капитан III ранг Матев започва денонощна работа по 

подготовка на подводните лодки и привеждането им в съответствие с най-

добрите подводничарски традиции. На 16 август трите подводни лодки и 

спомагателния кораб „Миус“ се отправят към бреговете на България и по обяд 

на 17 август влизат в пристанище Варна и застават на кея, където до 

01.11.2011 г. се базира българският подводен дивизион. 

 Дивизион подводници 

тип „Малютка“ във Военноморска база - Варна, 18.08.1954 г. 

На 18 август 1954 г. на подводниците тип М („Малютка“) 

тържествено е вдигнат военноморският флаг на НРБ и те са включени в 

състава на ВМС с бордови номера М-41, М-42 и М-43. Със Заповед на 
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министъра на народната отбрана на този ден е създаден Осми дивизион 

подводни лодки (8 одпл) и е възстановено българското подводно плаване. 

За първи командир на вече българския подводен дивизион е назначен 

капитан III ранг Матей Иванов Матев. Първите командири на „Малютки“-

те са капитан-лейтенантите Тодор Георгиев, Илия Мазнев и Тодор 

Неделчев.  

 Командирът на 8-ми отделен дивизион подводни лодки 

капитан III ранг Матей Матев, 1955 г. 

Със завръщането в България напрежението в работата, особено за 

командването на дивизиона, продължава - изникват нови задачи. Подводните 

лодки са предадени с необходимата техническа документация, но без 

документи за учебно-бойната им дейност. Под ръководството на 

командването и щаба, към края на 1954 г. българските организиращи 

документи са готови и подводниците започват отработване на курсовите 

задачи и първите самостоятелни плавания. По решение на командването за 

подводен полигон отначало се използва Варненското езеро, а след като са 

подготвени необходимите морски полигони, в края на 1955 г. започват 

интензивни подводни плавания. През лятото на 1956 г. се провеждат и първите  

съвместни учения с нашите кораби - преследвачи на подводници.        

   Орден „Червено 

знаме“ и орденска книжка на капитан III ранг Матев, април 1955 г. 

Службата и цялостния принос на капитан III ранг Матев за развитие на 

подводното дело са оценени по достойнство от командването на ВМС и 

правителството – през 1955 г. към досегашните му отличия (в т.ч. и медал „За 

боева заслуга“) се добавя и орден „Червено знаме“ – бойно (Указ на 
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Президиума на Народното събрание от април 1955 г., орден № 2340, кн. № 

021814). Утвърден е и за обучение във Военноморска академия в СССР. 

 
Подводничарите изпращат своя командир на дивизион в академия (капитан III 

ранг Матев е на първия ред в средата с бъчонка в ръка), август 1956 г. 

     Следващата година е година на промени в личния живот и професионалното  

развитие на Матей Матев. На 15.01.1956 г. в  Карлово той сключва граждански 

брак със своята значително по-млада съгражданка Кунка (Кети) Симеонова 

(родена на 20.07.1936 г.). Щастливо събитие и за тях двамата, и за близките им, 

но… без меден месец. На другия ден, след завръщане във Варна, младоженецът 

заминава за София на подготвителен курс за военна  академия. В началото на 

лятото е отново във Варна, но за кратко. Подводничарите го изпращат в 

академия с ритуал, бъклица и пожелания „за равното число…“, а командването 

на дивизиона поема капитан II ранг Петър Иванов Петров. Капитан III ранг 

Матев заминава за СССР на 20.08.1956 г. и след три дни вече е слушател във 

Военноморската академия в гр. Ленинград (днес Санкт Петербург). След три 

години завършва обучението си с профил „командно-щабен, оперативно-

тактически за ВМФ“ с отличие и златен медал (диплома серия Н, № 494773 / 

06.07.1959 г.). 

Предстоят му нови предизвикателства във военноморското дело. В 

началото на септември 1959 г. капитан II ранг Матей Матев е назначен за 

командир на токущо сформираната 11-та Дивизия противолодъчни кораби  

(при реорганизация от 01.10–01.11.1959 г. е ликвидирана Главната 

военноморска база – Варна, а ВМС са преименувани на ВМФ – б.а.). С 

немалкия си командирски опит и прилагайки наученото в академията той, 

заедно със своя щаб, успява в кратък срок да организира дейността на новото 

корабно съединение. Паралелно върви  работата по усвояване на новите 
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кораби, извеждане от строя на старите (през 1961 г. е бракуван и ескадреният 

миноносец „Георги Димитров“), подготовката и на самите дивизиони за 

изпълнение на свойствените им задачи.  

 Диплома с отличие  на капитан 

II ранг Матей Матев от Военноморската академия № 494773/06.07.1959 г. 

По онова време, обаче, структурните промени във флота са много чести, 

та на командира на дивизията му предстои още една реорганизация – със 

заповед на МНО № 00229/ 08.08. 1961 г., дивизията е преобразувана в 11-та 

Бригада за охрана на водния район (ОВР), включваща всички корабни 

поделения в Северния отговорен район на флота. Организационните действия 

на командването и щаба се повтарят като през това време се води и усилена 

учебно-бойна подготовка на екипажите (да припомним, че Студената война е 

в разгара си и военнополитическата обстановка в ония години е изключително 

напрегната, кризисна – б.а.). 

 Командирът на 11 Бригада ОВР капитан I ранг 

М. Матев посреща министъра на народната отбрана армейски генерал Иван 

Михайлов за празника на ВМФ, 1962 г. 

През 1963 г. е разформирована и Бригада ОВР, а дивизионите 

преминават на пряко подчинение на командващия на ВМФ, извършват се и 
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поредните съкращения в армията. В такава обстановка на 23.05.1963 г. капитан 

I ранг Матей Иванов Матев напуска бойния строй (по собствено желание). Но 

не се разделя с морската служба до края на живота си. Дори и вече в 

гражданския флот той често е сред военните моряци – или по време на учения 

като запасен офицер (за което през 1966 г. и 1968 г. е награден от командващия 

на ВМФ), или на празник с подводничарите. Той е и първият председател на 

Съвета на ветераните - подводничари  (първообраз на днешния Съюз на 

подводничарите в Република България) в началото на 80-те години. 

       Трудовата му дейност в системата на водния транспорт започва  през 1964 

г. – за повече от две десетилетия. Най-напред постъпва на работа в Аварийно-

спасителен отдел (АСО) на БМФ. Дейността по спасяване на кораби и хора на 

море е доста тежка, но е напълно в стила и кондицията на един доскорошен 

военен командир - подводничар. Характерен е случаят, когато СК „Нептун“, на 

който старши помощник-капитан е Матей Матев, спасява гръцки влекач, 

изхвърлен на брега край нос Калиакра при свиреп щорм.    

 Свидетелство за правоспособност 

№ 5779б/03.04.1968 г., издадено от ДИК – Варна на капитан далечно плаване 

Матей Матев. 

От 1966 - 1968 г. капитан Матев плава с корабите на ДТП „Булет“ (едно 

от разклоненията на ДСО „Воден транспорт“ тогава) и постепенно повишава 

квалификацията си – от щурман далечно плаване (23.09.1964 г.) до капитан 

далечно плаване (Свидетелство № 5779б / 03.04.1968 г. изд. от ДИК – Варна). 

През 1969 г. е назначен  като старши помощник-капитан в Държавната  

инспекция по корабоплаване (случайно или не, но тогава и АСО е придаден 

към тази инспекция!). Като такъв с Удостоверение № 131/01.08.1971 г. е обявен 

за  „Отличник на Министерството на транспорта“. По-късно е и началник на 

ДИК на мястото на друг подводничар – Иван Бодев, бивш командир на М-203 в 

гр. Одеса (1948-1950 г.). 

      Но най-продължителният му стаж е в Навигационния отдел на Държавно 

параходство БМФ (там е от 1974 г.). Още десет години, отдадени на морската 

идея и професия. За съжаление, когато му предстои да се оттегли и да се 

посвети изцяло на семейството си, съдбата решава друго. След тежко 

боледуване на 23.10.1984 г. (ненавършил 61 г.) подводничарят и морски  
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капитан Матей Иванов Матев напуска този свят. Изпратен е с много тъга, но и 

достойно от близките му, от подводничари и колеги от ВМФ и БМФ. 

 Семейство Матеви – Кети, 

Матей и синът им  Ивайло, 1963 г. 

Като правило, основната грижа за семейството на професионалните 

моряци поемат съпругите им. Кети Матева не прави изключение - в дългите 

дни и месеци на самота се грижи за дома, ходи на работа, отглежда синът им. И 

двамата всеки път с нетърпение са очаквали той, морякът, да се завърне от 

поредното учение или плаване. За гордост на бащата професионалният път и на 

сина му - Ивайло Матеев (р. на 03.11.1958 г.) - е свързан с морето. Учи  в 

Техникума по корабостроене и корабоплаване (1973 - 1977 г.). Военната си 

служба (1977-1980 г.) отбива в ШЗО и като мичман-школник в дивизион ОХРА 

на Военноморска база - Варна. След уволнението си постъпва в БМФ като 

рулеви и завършва задочно ВВМУ през 2004 г. по специалността  

„Корабоводене“). След това заема офицерски длъжности, достигайки до 

квалификационна степен „старши помощник-капитан“ на кораб. От 2011 г. 

плава на кораби под чужд флаг до 2017 г., когато се пенсионира. Той има 

дъщеря – Кети Ивайлова, която е завършила СУ „Климент Охридски“ и 

успешно се реализира в сферата на киберсигурността… 

      Капитан I ранг Матей Иванов Матев има съществен принос в развитието на 

корабните поделения на ВМС и на гражданското ни корабоплаване. Но в 

историята остава преди всичко като първия командир на подводния дивизион. 

Наравно с другите си бойни братя той заема своето достойно място в 

„Галерията на създателите на българското подводно плаване“ на Съюза на 

подводничарите.  

  

Капитан II ранг о.з. Димитър ВЪРБАНОВ 

 

      Забележка: Авторът благодари на съпругата на капитан Матев – Кети, и на 

синът му – Ивайло, за предоставената информация и снимки от семейния 

архив. В статията са използвани и копия на документи, дарени от съпругата на 

Матей Матев на Военноморския музей през декември 1985 г. и май 1986 г. 


