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Новата 1991 година и старата охраджийска генерация 

Годината беше 1991. В държавата ни и в света се случваха неща, които 

не сме предполагали, че могат да се случат. Дългият престой зад „желязната 

завеса“ беше притъпил доста от инстинктите ни за оцеляване в човешката 

джунгла. Падането на преградите за общуване донесоха много интересни и 

нови за нас усещания, както и горчилката на доста разбити илюзии, 

подхранвани от пропагандните машини на Изтока и Запада.  

Тези превратни събития и социално-политическия кипеж, естествено се 

отразиха със силата на щорм
1
 върху Военноморския флот, бяхме 

неподготвени за такова силно вълнение. Удари ни право в борда, започна 

деполитизация, лустрация и прочие „купешки“ процеси, които не познавахме 

и те ни се случваха по някакъв нямащ никъде аналог начин, тъй като 

новоизлюпените демократи и управленци в неопитността си, водени от 

реваншизъм и сребролюбие, както и от обслужването на платени чужди 

интереси, изповядваха демократичните ценности, както дявола Евангелието. 

Поривистият вятър на деполитизацията издуха много от излишните 

апаратчици, но и много читави офицери и старшини от Флота. За някои по-

хитри и предприемчиви, които си нагодиха подходящо платната, вятъра се 

оказа „фордевинд“
2
 и те поеха с успех по фарватера на цивилното плаване, 

бизнеса и държавната администрация. Точно в това размирно и интересно 

време аз бях командир на СКА 313
3
, втория от серията санитарни катери, 

изпратен от стапела
4
 на КРЗ „Флотски арсенал“, на служба във вмб

5
 Бургас - 

първият от проект 160 служеше успешно във вмб Варна. Вече бях понатрупал 

опит и самочувствие от съвместните и самостоятелни плавания, бях сдал 

всички възможни „допуски“ за правоуправление и ползване на материалната 

част, имах вече І клас по специалността, бях приел и изпратил един „набор“ 

(тогава матросите служеха 3 години) и учех задочно в ВНВМУ
6
 „Н. Й. 

Вапцаров“. 

                                                           
1 Морска буря 
2 Фордевинд - нидерландски: (voor de wind) – курс по вятъра 
3 Санитарен катер, после МКА (моторен катер) многоцелеви. 
4 Стапел – (нидерландски: stapel) – съоръжение за строеж и ремонт на плавателни съдове, посредством механизация 

конструкцията, на която се позиционира кораба, се вади от вода и се спускат на вода. 
5 вмб – военноморска база 
6 ВНВМУ – Висше народно военноморско училище. 
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Спускане на вода на построения в КРЗ „Флотски арсенал” моторен катер 

проект 160, 1980 г.
7
 

 Бяха изминали три години от момента на застъпването от школнишката 

банка на мостика на катера. Катера приех от лейтенант Ангелов, току що 

завършил задочно Морското училище и възползвал се от деполитизацията, за 

да поеме по морските пътища на планетата. Катерът си беше пълноценно, 

близо 100 тонно корабче, с добра мореходност, сравнително модерно 

вътрешно обзавеждане (направо лукс, спрямо бойните кораби), имаше си 

камбуз
8
, галюн

9
, душ, каюти и две товарни помещения под основната палуба 

(на носа и в кърмата) с вместимост за около 60 човека. Тези помещения бяха 

затворени с товарни люкове, които посредством лебедки можеха да се 

отворят и тежко ранени бойци (на носилка) да бъдат спускани от по-голям 

кораб направо в помещението за оказване на медицинска помощ. Имаше 

пространство и оборудване за лежащи и седящи ранени. Горната палуба също 

бе оборудвана с пейки за седящи ранени. Имаше „изпилена“ красива линия на 

корпуса и средна едноетажна надстройка. 

 Катерът бе замислен като медицински, санитарен. Имаше оборудвана 

хирургична маса за неотложни операции. Такова беше и прозвището му – 

„Линейката“. Имаше трална лебедка на юта, за трал „МПЖ“
10

, и картечна 

установка ДШК
11

 на бака (които се монтираха при нужда), можеше да 

изпълнява задачи, като мобилизационен тралчик
12

. Имаше открит и закрит 

команден мостик.  Служеше в редовете на ОХРА (спомагателния дивизион) 

на вмб Бургас (Атия), първо като санитарен, а после като многоцелеви катер. 

Оборудван с добра навигационна, радиолокационна и свързочна техника, 

                                                           
7 https://morskivestnik.com/spomeni/17072015_cenov.html  
8 Корабна кухня 
9 Санитарен възел 
10 Съоръжение за подрязване на съединяващата проволка между мината и котвата й. 
11 Голямокалибрена тежка картечница - патрон 12,7 × 108 mm. 
12 Кораб/катер – миночистач. 

https://morskivestnik.com/spomeni/17072015_cenov.html
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можеше да плава в открито море, не само каботажно
13

. Макар че още на 

плаванията ми като стажант, след като извадих навигационната карта, 

дневника и чертожните инструменти на щурманска маса, осигуряващият ме 

стар охраджийски командир (пред пенсия), ме изгледа подозрително: 

- Какво смяташ да правиш? 

- Прокладка - отговорих уверено аз (бях един от добрите по навигация в 

училище). 

- Хм…  давай … – скептично ме изгледа Попето (мичман Александър Попов, 

в последствие дългогодишен кмет на с. Баня, Бургаско) и слезе в командирска 

каюта, да „отдъхне“, както ми каза. Стар кадър на ОХРА, дето се казва беше 

си от онези „каракапитаните”
14

, за които се носеха легенди.  

„Сега ще ти покажа, „давай“ – мислех си аз останал на мостика в качеството 

на командир, докато полагах върху картата границите на полигона и нанасях 

курса към него. Там в определена точка с координати, щяхме да закотвим 

мишената, която буксирахме, за осигуряване стрелбите на противолодъчните 

кораби. „Само да изгубиш брега от очи и радарът да започне със смущения да 

показва картина … ще видиш, какво е да имаш подготовка по навигация от 

училище“ – се заканвах в себе си аз. 

Нищо подобно, макар че вече не виждахме брегови ориентири, имаше лека 

димка и радарът показваше с много смущения, след известно време Попето 

отвори тежката врата на мостика и с очи още натежали от дрямка ме попита: 

- Младо, няма ли да правиш донесение до Оперативния
15

, след десетина 

минути сме в полигона?!?  

Щях да изтърва паралелната линия… Да, точно десет минути оставаха до 

определеното ни полигонно време според моите изчисления за влизане в 

района на ученията и трябваше да искам разрешение за пресичане на 

„границата“ на полигона от Оперативния дежурен на Южния район. Трябваха 

ми още доста години, за да придобия тези интуитивни навици на старите 

морски вълци от ОХРА, не съм сигурен дали можах да „открадна“ (тогава 

морският занаят се крадеше) всичко от тях. Времената искаха упоритост, 

желание да изучиш детайлно морския занаят, не като сега - ерата на 

машините, GPS-сите, жирокомпасите, конзолите, плотерите и др. Плаването 

по счисление, визуални ориентири и магнитен компас, с усет за посока, 

отчитане на вятър и течения, както и невероятно детайлното познаване на 

лоцията и хидрометеорологията, бяха в главите, не, те бяха и в сърцата на 

тези морски труженици – старите „барби“ (каракапитани) на ОХРА. 

                                                           
13 Крайбрежно 
14 Самоук капитан 
15

 Оперативен дежурен, контролиращ мореплаването в даден регион. 
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 Съвместно плаване на СКА 312 и СКА 313. 

Заставане на котва в залива Урдовиза на гр. Китен. Снимка – архив на 

автора. 

 Заедно с новите „Линейки“, които изместваха постепенно старите 

КТЩ
16

-та (проект 50) и МЧК
17

-та (български проект от Втората световна 

война), идваше и новата генерация командири, получили образование във 

военни училища. Което не пречеше да се вземе до колкото може от онова 

самоукото, каракапитанско познание за Морето, защото то бе късано 

парченце по парченце от гребените на вълните, прибоя на опасните рифове, 

измамното спокойствие на мъртвака, риска на снеманията и заставанията, бе 

късано от душата на Морето. Винаги съм казвал, че ОХРА ражда добри 

моряци, и не толкова добри строеваци. Плавахме много, почти всеки ден. 

Плавахме, за да закотвяме мишени, по които ще стрелят бойните дивизиони, 

плавахме, за да носим продоволствие на корабите, стоящи на рейд, плавахме 

за отцепление на райони, в които се провеждат учения на Флота, 

осигурявахме ветроходни регати (тогава нямаше цивилни съдове, подходящи 

за тази дейност), осигурявахме водолазните и гребно-ветроходните 

мероприятия на Флота и Морското училище, осигурявахме полетите на 

вертолетите от „Чайка“
18

, „Безмер“
19

, 68 бригада специални сили
20

 при 

морски парашутни скокове, Бургаската мобилна дивизия (учения за 

противодействие на десант), участвахме при изграждането на 

                                                           
16

 Катерен тралчик. 
17

 Миночистачен катер. 
18

 Морска вертолетна авиобаза 
19

 Щурмова авиобаза ( Су-25). 
20

 Сега - Съвместно командване на специалните операции.  
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комуникационно – захранващата връзка на остров Болшевик (сега Св. 

Анастасия)… 

 Островът за нас беше, като „Отче наш“, нямаше събота и неделя, 

непрекъснато идваха групи от вътрешността на страната, които искаха да го 

посетят. Имах чувството, че някаква древна комунистическа реликва е 

заровена там, та ходеха да и се кланят. Естествено аз като ерген и новобранец, 

обирах тези плавания. Много често със сборен екипаж, което само по себе си 

е предизвикателство за всеки командир. Екипажът е такава симбиоза от хора, 

мнения, его-та и професионални умения, че може дълго да се говори за нея. 

Ако я оприличим на семейство, няма да сме далеч от истината. Както в 

семейството, така и в екипажа трябва да има лидер, който да ръководи 

всички, да се грижи за тях и да поема отговорност за всичко разбира се. И 

когато си със сборен екипаж, то е като да си „кривнал“ с чужда жена, не 

знаеш с какво ще те изненада. Командирът трябва да е „авторитет“, иначе 

бързо става за посмешище. Механикът ми бе с 20 години по-голям от мен, 

добър професионалист, но и с доста „крив“ характер, почти бях успял да го 

убедя, че часовникът на командира е най-верен, дори когато избързва. Ако 

командирът успее да вдъхне респект и уважение у колегите си, а това се 

базира на познанията по навигация, лоция, морското дело, 

взаимоотношенията в колектива, работата в екип и не на последно място 

човещината, то започва съвместната им борба с Морето. Борба, в която 

победителят винаги е синята стихия, но в която моряците проверяват и 

каляват характера си, трупат знания в морския занаят, по морските оръжия и 

как да ги ползват във враждебната и неблагоприятната морска среда. 

Проверяват силата си като мъже и моряци (тогава все още служенето на жени 

в екипажите си беше табу
21

, останало от старите мореплаватели) и обичта си 

към предизвикателството на синия хоризонт.  

Майсторлъкът на всеки капитан  и сработеността на екипажа, на малък 

или голям съд си личи при маневрите по снемане и заставане в пристанища, 

на котва, на борда на друг съд или много често на непознати стоянки. 

Командирът на дивизиона капитан I ранг Стоилов (тогава, току що 

произведен капитан III ранг), беше въвел много добра практика на щурмански 

плавания за опознаване на пристанищата и лоцията по южното Черноморие, 

където бе отговорната зона на вмб Бургас. Събираше всички командири от 

дивизиона и плавахме на една от „Линейките“ до пристанищата на Несебър, 

Поморие, Бургас, Созопол, Черноморец, Китен, Мичурин (сега Царево) … 

като освен снемане и заставане на котва и швартови, изучавахме подробно 

                                                           
21

 Обществена забрана. 
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лоцията на южното ни крайбрежие. Тези плавания ни даваха освен 

професионализъм, но и чисто човешко опознаване като колеги, с много от тях 

и приятели в последствие. Моряшкият живот е доста плъзгаво и пълно с 

изненади дело, така че вкопчил се в схватка с Морето, трябва да имаш 

представа за хората, с които извършваш това съвместно. Те трябва да са 

стабилни както на мостика, на вахта, в екипажа, така и на масата, и в 

семейството си, при което обикновено „гостувахме“, тъй като повечето си 

време прекарвахме на борда на кораба. 

 СКА 313 (проект 160), като 

старт/финал на международна ветроходна регата в залива на гр. Китен. 

1990 г. Снимка: архив на автора. 

 

 Предизвикателството на Морето винаги си е струвало, поне за мен. 

Независимо от високата цена, един посрещнат изгрев, плаване по лунната 

пътека, сред разпенените гребени на вълните и писъка на чайките, 

подсвирването на вятъра във вантите и жуженето на електро-навигационните 

прибори на вахта, определено са замествали по свой си начин, липсата на 

близките същества. Така се ражда същността на моряка, за да може да я излее 

в колоритни разкази в компания и да вдигне чаша „за тези, които са в 

морето“. За себе си в някой далечно ъгълче на сърцето, ще пази, като бисерна 

мида, зрънцето на синята безбрежност и с годините ще го увива с блясъка на 

преживяното, видяното и споделеното, за да се получи бисерна ядката, 

същността на моряшката душа. 

 Та през тази интересна 1991 г. от база Варна поискаха допълнително 

осигуряване с катери на първото от ерата на „Студената война“ насам 

посещение на боен кораб на САЩ и то на флагмана на Шести американски 

флот – „Белнап“ (DLG-26/ CG-26 Belknap) в България. Дадоха ми заповед, да 

подготвя катера и да отплавам за изпълнение на задачата във вмб Варна. 
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Обявих „Аврал“
22

, опретнахме ръкави и всеки от екипажа се зае да привежда 

материалната си част в изряден вид. Нямахме идея какво точно ще 

изпълняваме във Варна, но катерът трябва да е в опрятен вид. Всички 

месингови и медни части да са излъскани до блясък, да се направи 

„командирска якичка“ на надстройката, да се „изпънат“ ватервейса и 

водолинията, да се боядиса каквото може (боядисано, значи ново), да се 

провери изправността на механизмите и техниката, да се измие машинното и 

санитарните помещения (мокро, значи чисто), да се подредят кубриците и 

каютите, да се почисти оръжието (пирамидите бяха все още по катерите) ... 

Работата на моряка никога не свършва и винаги не му стига един ден, за да се 

подготви за задача, изпит или един рейс при цивилните, за да си оправи 

финансовото положение. Дойде денят на отплаването. Заредени с ГСМ
23

, 

продукти, ентусиазъм и леко притеснение от това, че ще срещнем нещо ново 

за нас, отплавахме за Варна.  

 Изгрев в илюминатора с кораб 

(тралчик
24

) на хоризонта. Снимка - автора. 

Плавахме по крайбрежния фарватер, времето беше с нас, морето 

гладко‚ „мравките вода пият“. Монотонният ритъм на машината внася в 

душата спокойствие и сигурност, което съчетано с гледките на брега си е 

истинска терапия – подобрява настроението, самочувствието и забравяш за 

натрупаната умора от предните дни на подготовка. Вимпел косицата
25

 

играеше своя магичен танц с попътния вятър, горе на мачтата, 

предразполагайки те към мечтание и спомени, оная вимпел – косица, флаг 

вдигнат в твоя чест, честта на командира. Който не е виждал в ясно време 

                                                           
22

 Авра́л (нидер. overal – навсякъде) (мор.) Бърза, спешна работа на кораб, в която взема участие целият 
личен състав. 
23

 Гориво и смазочни материали. 
24

 Миночистач 
25

 Вимпел (флаг) вдиган на мачтата в указание, на това, че на борда е командирът или друг от определен 
ранг. 
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българския бряг от море е пропуснал едно неповторимо изживяване. По брега 

се редуваха синьото око на Бургаския залив с вечно плаващия в него остров 

Болшевик, „увисналите“ на въздушните течения ширококрили гларуси, 

бялото на високите сгради на Бургас, запенените скали на гордо изправилия 

се Поморийски фар, кацнал в края на опасния Поморийски риф, поморийския 

пристан с характерните стъпаловидни сгради, стария Несебър опрял се на 

тясна ивица земя свързваща го със сушата, като че острова се здрависва с 

материка и така се превръща в полуостров. 

Така е и в живота, една подадена ръка ти дава много възможности, но и 

променя качеството на същността ти. Красотата на северния Несебърски 

залив е уникална. Скрит от ветровете, от източния Старопланинския хребет, 

който морно е положил врат, като праисторическо чудовище към морската 

шир, завършващ с почти отвесна 60 метрова скала, в която може да се видят 

пластовете на образуването му, открити от ерозията и ветровете на нос 

Емине. Тук почти винаги духа и бялата линия на прибоя показва 

продължението на хребета в подводно положение. За това Емине се обикаля 

от далече от моряците, а самотно изправилият се фар на носа, показва вечер 

със златния си „пръст“ безопасния път. Достигайки средата на залива се 

откриват кичестите туфи на смокиновите дървета, обсипали Несебър, гордо 

протегнала крилата си вятърна мелница, станала символ на града. По нататък 

проблясва златото на плажната ивица и слънчевите „зайчета“ по водната 

повърхност, знойни и примамливи като летовничките изложили прелестите 

си на слънцето. Не напразно курортът разположен там носи името Слънчев 

бряг. Тогава бе обрамчен с пелинови полета, изпъстрени с полски цветя, сега 

заменени с бетон и стъкло. Плажната ивица бе примамлива с дивия си леко 

облагороден вид, мириса на традиционна българска кухня от „капанчетата“ , 

няколкото дискотеки, модерни за времето си хотели и многото засмени 

летовници, засилващи слънчевото греене с излъчваното от тях щастие. 

Всичко това сега е стегнато в бронята на много бетон, щедро излят от лакоми 

„реститути“ и продажни чиновници, но и бетоновата джунгла си има своето 

очарование, абсорбира алчно, като казината и локалите си, щастието и 

емоцията на не по-малко емоционалните, авантюристично настроени 

посетители. Просто ние ще си спомняме, оная почти дива огромна пясъчна 

ивица с дюни, растителност, поточета и тихи кътчета, както всеки мъж си 

спомня за невинната младост на първата си приятелка. Следваше гористият 

(тогава) южен хълм на Стара планина, в подножието на който се бе приютило 
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на завет градчето Св. Влас
26

 с керемиденочервените покриви на къщите си, 

тесните прашлясали улички и руините на манастирите в околностите му. 

Стъпаловидните бели вили на забранения за нас тогава, курорт Елените, 

разпилени малко по на изток, на южния склон, като излезли на припек върху 

скалите русалки, мамеха с прелестите на загадъчния си блясък, бедните 

моряшки души. 

Подминаваме носа Емине, опознавайки се визуално на светлинна 

сигнализация с НиС поста
27

 „Емона“, постепенно навлизаме във водите на 

Северното ни черноморско крайбрежие. На това място винаги съм имал 

чувството, че прекрачвам някаква осезаема граница, ако в южния район е 

било тихо, то тук е ветровито и обратно. Вятърът вдига до 10-12 м/с от NE
28

, 

вълната иде малко от десния борд по носа на катера, има и „мъртвак“
29

,  

започва ритмичното поклащане на „казармата“ (все пак сме военен съд), 

наречено от моряците – качка. Боцман-такелажникът помоли да бъде сменен 

от вахта на руля (не носеше на качка), след „добро“-то от моя страна и 

полагащия се доклад, на вахта застъпи титулярният рулеви. Трети набор
30

, 

първият произведен по мое предложение старши матрос. Макар и от 

Карнобат, но морето му беше в кръвта. 

- Георгиев, ляво не ходи – напомних, повече за себе си аз. 

- Слушам ляво да не ходя, командир, по-далеч от брега - по-далеч от затвора – 

изоригиналничи рулевият.  

 Морето запя в унисон с вятъра - плясъкът на вълните, просвирването на 

вятъра във вантите
31

, проскърцването на вретеното на котвата в клюза
32

, 

бълбукането на изтичащата се вода през котвените клюзовете и шпигатите
33

 

на палубата, акомпанирани от жуженето на свързочната станция и металния 

ритъм на буталата на машината си бяха жив „Концерт за море и машина.“ 

Бях чел някъде, че и „Арго“ е плавал в тия води. Какво ли са чувствали 

аргонавтите в открития си кораб, задвижван на весла, изработен изцяло от 

дърво, без нито един пирон, изправени пред красотата на брега, но и пред 

безмилостността на стихията. Бил е дълъг точно колкото командвания от мен 

катер, но ние имахме лукса на стоманения корпус и огненото „сърце“ - 

машината. 

                                                           
26

 През османското робство – „Кючюк манастир“ (тур. малък манастир), преди това „Лариса“ (гръцка 

колония) 
27

 Постове за наблюдение и свръзка 
28

 Североизток 
29

 Мъртво вълнение 
30

 Службата във Флота беше 3 години съответно 1-ви, 2-ри и 3-ти набор. 
31

 Въжета на мачтата. 
32

 Отверстие (ръкав) в борда през което минава котвената верига. 
33

 Отверстия във фалшборда, за оттичане на морската вода попаднала на палубата. 
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Прибрах на закрития мостик сигналчика, за да не се простуди, всеки 

матрос ми бе ценен, екипажът с мен и механика, бе 8 души. На траверза
34

 ни 

се открои бухта Иракли, бях чувал легенди, че в нея са се прикривали 

пиратските мауни
35

 на Вълчан войвода, с които е обирал султанските хазни, 

превозвани по море. Замислих се какви сурови мъже са били нашите хайдути. 

Макар и мореходна, мауната си беше рибарска лодка с открита палуба, която 

се задвижва на гребла и рядко с платно и то само при попътен вятър, били са 

въоръжавани с по един малокалибрен топ на носа и кърмата. Каква 

натренираност и кураж трябва да са имали тези българи, за да навлязат в 

открито море да пресрещнат кораба (обикновено шебека или фелука
36

,
37

), 

въоръжен с до 30-тина топа (малък калибър) и да го превземат. Вярно, че 

лодките винаги са били няколко, нападали са нощем или в мъгла, ползвали са 

изненадата и все пак това е моряшко и военно майсторство, от където и да се 

погледне. Много легенди разказват, че или в Иракли или някъде около с. 

Емона има заровено Вълчаново съкровище.  

 В далечината вече се виждаше бялото чело на нос Св. Атанас. Скоро ще 

сме в оперативната зона на вмб Варна. Оставаше да видим нос Черни нос, 

естакадата на Шкорпиловци, устието на р. Камчия и огромната плажна ивица 

на едноименния курорт, Лъжливата Гала – нос Иланджик и щяхме да 

навлезем във Варненския залив. По време на такива дълги вахти, повлиян от 

мъдрото и силно дихание на вечното море, човек се замисля над много неща 

от живота, избива го на философия и/или поезия. Мислех си за това, което ни 

предстои. За първи път от много години, от близо 45 насам, имахме 

посещение от доскорошния основен враг - Америка. Никога не съм бил 

привърженик на крайностите в житейски, политически и всякакъв план. От 18 

годишен бях напуснал родния си град Русе и живота в типичния си стил не 

пропусна да ме пошляпне по врата, поучително за много неща, няколко пъти 

дори си ми удари откровени шамари, които имаха стойността на уроци - 

отправни точки, за позиционирането на светския ми мироглед и ценностната 

ми система, което от своя страна надгради семейното и средношколско 

възпитание, получени в родния град. 

За мен Америка по-скоро бе обвита в мистика далечна земя, арена на 

борбите между доброто и злото, усилния труд и силните страсти, както и 

неограничените възможности описани в романите на Карл Май, Джек 

                                                           
34

 Линия перпендикулярна на курса на кораба. 
35

 Големи, велботни (остри нос и кърма)  лодки за транспорт и риболов. 
36

 Дървен съд с конструкция между шхуна и галера, с характерно изнесена кърма, задвижван с до 40 гребала 
и/или три мачти с латински платна, строен и ползван от арабите, както и от Османската империя. 
37

 Фелуката е със същата конструкция, но по-малка и с две мачти. 
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Лондон, Марк Твен, Кафка, Ъруин Шоу, Джоузеф Хелър, Кен Киси, Кърт 

Вонегът, О Хенри, Джон Стайнбек… От дете обичах да чета и освен списъка 

с литература, който трябваше да прочетем (задължително), четях неща към 

които ме „подбутваха“ лежерно родителите и вуйчо ми. Имахме голяма за 

тогавашните разбирания библиотека в къщи, близо 1500 тома, различни 

жанрове от приказките на Николай Райнов до „Капитала“ на Маркс (впрочем, 

втората по разпространеност след Библията книга и сега в световен мащаб). 

За руските книжарници, в които имаше уникални издания търсени от самите 

руснаци (при тях дефицита беше заради мащаба на страната и недостатъчните 

тиражи на книгите), само да искаш да четеш – световната класика беше в 

ръцете ти и то в луксозни издания. Имахме и много книги в кашони в килера 

от тези, които ни караха да закупим задължително в онези времена, например 

„Наследникът от Калкута“ (твърди корици) на Роберт Щилмарк вървеше 

неделимо от трудовете на Цола Драгойчева. За сметка на това се издаваха 

много български автори, Петър Бобев и Цончо Родев например, с чийто 

романи съм израснал и които сега не се преиздават за сметка на булевардните 

четива. Жълтото ни беше заляло от всякъде след обявяването на 

„демокрация“ в България - пикантни вестници, лъскави списания, жълти 

романчета, въобще след дългото  цензуриране скочихме в другата крайност – 

чалгата в духовния живот и не само.  

Сега щеше да ми се отвори възможност да общувам с истински 

американци и се вълнувах, как ще приема тези нови за мен усещания. 

Познавахме добре съветския начин на живот, бит и култура от телевизии, 

радиа и непосредствени общувания, от плавания до Севастопол и Одеса, 

където се ремонтираха част от корабите на флота, както и до Батуми и 

Новоросийск, имаше и щастливци, които плаваха преминавайки Средиземно 

море и Ла Манша до Полша за получаване на нови съдове (КСР
38

 и ХК
39

), 

построени там. Не споменавам стажантските плавания на Морско училище, 

защото за военните моряци те бяха само бегло надничане зад „завесата“. 

Военните моряци от Америка, с които ни предстоеше да се срещнем, идваха 

прекосили океани и морета, бяха общували с различни култури  и сигурно 

имаше какво да се научи за от тях. Така разсъждавайки неусетно подходихме 

към „част пета“ на разделното движение и натиснах звънеца повишавайки 

бойната готовност за влизане във вмб Варна. 

Вдигнахме флажните позивни на реята, опознахме се с рейдовия пост 

посредством светлинен семафор и след като получихме разрешение 

                                                           
38

 Кораб станция за размагнитване. 
39

 Хидрографен кораб. 
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застанахме на пирса
40

 в района на 18 ДКСН
41

 (Варненската ОХРА). Още с 

пристигането ни на борда се качи капитан I ранг Георги Радев Георгиев 

(вечна му памет, тогава беше капитан-лейтенант, ако не ме лъже паметта), 

командир на Отряд моторни катери в ОХРА. Огледа катера, и ми каза, че е 

много доволен от състоянието на материалната част и че трябва да се 

пребазирам на Морска гара, където бе развърнато КПП
42

, за преминаване на 

американските моряци към града и за български граждани, желаещи да 

посетят DLG-26/ CG-26 „Belknap“, който бе застанал на котва на рейда на гр. 

Варна. Имаше график за катерите на вмб Варна и прикомандированите от 

Созопол и Атия (Бургас) такива, извършващи рейсове до рейда и обратно. 

Курсовете бяха за слизащи в отпуск военни моряци от американския кораб и 

български граждани, които искат да го посетят. 

За посетителите искам да кажа, че с поведението си отразяваха това което 

се случваше в Родината ни, напираха много желаещи, с лакти си пробиваха 

път в навалицата към катера. Всеки искаше да се качи на борда на катера, за 

да стигне до „Белнап“. Няколко пъти се наложи да гоня хора, качващи се 

направо през леерите
43

, а не по подадения трап
44

. Веднага следваха реплики 

от рода – „Ти знаеш ли кой съм аз?“ и „Сега ще ти покажа аз, кого си 

изгонил!“… Балкански нрави, но и необуздан стремеж към ново познание, 

както и към съвсем прозаични щения – да получат сувенир и /или да се 

снимат на американския военен кораб. Отиваха като на поклонение, облекли 

най-новите си дрехи да видят „чудото“ на американската цивилизация, а 

може би просто искаха да се възползват от скоро придобитата свобода на 

общуване със западния свят. Претоварен, катерът маневрираше трудно, при 

минимално отклонение на руля, правеше сериозен крен на борд.

                                                           
40

 Кей.  
41

 Дивизион кораби със спомагателно назначение. 
42

 Контролно пропускателен пункт 
43

 Заграждения на палубата 
44

 Подвижна (алуминиева или дървена) стълба или пътека за слизане и качване на кораба (сходня) 
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 Подарък от командира на „Белнап“ за 

командирите на обслужващите кораба, български катери. Снимка автора. 

 

 Доста се поизпотихме с тези маневри, добре че времето бе 

благосклонно. Заради особено напористите трябваше да сложа въоръжен 

вахтен на открития мостик, за да не се качват там. Возехме по 70-80 човека на 

курс. Хората заемаха товарните помещения и основната палуба, на която бяха 

поставени пейки за удобство. Бяхме заредили спасителни средства под и до 

пейките. Преди всяко тръгване по мегафона обяснявах, как при случай на 

необходимост да бъдат използвани. Ние, моряците, не сме суеверни, но да 

„чукнем на дърво“, нямахме инциденти с „Човек зад борда“. Това беше 

многократно проигравана ситуация на учения, но слава Богу, не се наложи да 

показваме умения в тази посока. Най-страшно беше с децата, стремях се да 

бъдат настанявани в закритите помещения при превозването, но „шило в 

торба стои ли?“ Издебваха заплеснатите си родители и бягаха къде ли не. 

Едно даже се изхитри да се заключи в галюна, та се наложи механикът да 

разбива ключалката. 

 Преди да започнем да возим хора до американския кораб, бяха 

организирали едно посещение за екипажите на българските катери на борда 

на „Белнап“. Май, то ми остана и единствено. През останалото време, 

превозвахме граждани и моряци. „Белнап“ ме впечатли тогава с това, че 

макар и стар кораб (на вода от 1963 г.), бе строен по различен от познатата ни 

руска концепция. На руските кораби първостепенни бяха оръжията. Корпусът 

им имаше „хищно“ удължена линия и бяха по-красиви от американските 

(лично мнение). За сметка на това на американските имаше осезаемо 

отношение към екипажа в постройката. Битовите условия бяха далеч по-

добри от познатите нам. Отношенията бяха също по-различни от нашите. 
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Нямаше го онзи добре изразен при нас антагонизъм между категориите 

военнослужещи. Нямаше „изкрещяни“ заповеди. Заповедите бяха 

целенасочени и кратки, в отговор „ yes, sir!“ 

 В последствие, плавайки на борда на американски военни кораби, се 

убедих, че това са добре заложени в западния начин на мислене постулати на 

праггматизъм, граничещ леко с лицемерие. Ние сме по-горещи и 

размишляващи, по-открити. Друг тип култура, не толкова прагматичен като 

англо-саксонската, но пък по-колоритен и може би, по-мислещ, по 

философски настроен. Разменихме си подаръци, нашите бяха по-скромни от 

американските, но пък и те не бяха съвсем подготвени. На бейзболните 

шапки, които ни подариха се мъдреше италианското знаме, а не българското, 

все още не бяхме в протокола им. Впечатлен бях най-вече от луксозно 

отпечатаната им конституция, която получихме като подарък, тънко книжле 

от твърде малко страници, заедно с фотосите, илюстрациите и трийсеттината 

поправки. Нашата, българска, беше солидна книжка, преамбюла на която 

започваше с „Ние, народните представители от Седмото Велико народно 

събрание...“, а тяхната – „We the People of the United States“, „Ние, народът на 

Съединените щати...“ . 

 
Конституция на САЩ, подарявана на гражданите на Варна посетили 

„Белнап“. Снимки – автора. 

Американците, с една дума „опипваха“ почвата в страната и в душите 

ни. На рейда малко по на изток, „ревниво“ бе застанал пкр „Москва“
45

 ( на 

вода 1965 г.) под флага на Русия. Ние возехме групи и до него, но на руските 

моряци не им позволяваха отпуск на брега. „Братушките“ следяха флирта ни 

със САЩ и у мен бушуваха смесени чувства. От една страна лоялността на 

честния войник, от друга любопитството, но в крайна сметка си казвах – 

„Можем да сме приятели и с едните и другите, стига България да е добре“. В 

последствие цинизмът на „Големите“ ми показа, че „малкия“ няма право на 

                                                           
45

 Съветски противолодъчен крайцер. 
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глас и мнение, а те - „големите“, не искаха да работят заедно погълнати от 

пагубните си Его-та. Друга новост за мен бе командният център на 

американския кораб. За разлика от нас и руснаците, командването на кораба 

не бе на мостика, там се носеше ходовата вахта, а ръководството беше 

позиционирано в команден център някъде в средата на кораба под основна 

палуба. Там бяха разположени екрани с размери непознати за нас по това 

време, за мониторинг и управление, както на кораба тъй и на оръжието. Имах 

чувството, че съм попаднал между реквизит от филма „Междузвездни 

войни“. Изразих скептицизма си относно възможностите им, на което 

вахтеният офицер с усмивка ми предложи да си избера карта, която да 

заредят и да ми симулират евентуални действия на крайцера от настоящата 

му точка на позициониране. „Изстреляхме“ ракета към Босфора. Бях силно 

впечатлен. Нищо общо с ламповата ни радиолокационна и съобщителна 

техника. За моряците им мога да кажа, че приемаха службата повече като 

бизнес отколкото като кауза. 

 Крайцера „Белнап“ (DLG-26/ 

CG-26 Belknap) на варненския рейд, с танкер на десния борд и подхождащи 

катери от левия. Снимка – мрежата. 

 Ние, потомствените воини (историята ни е прекалено древна в 

сравнение с американската), робувахме ревностно на идеологията на 

Народната република, под знамето на която, бяхме произнесли клетвените 

слова. Кое е по-добро за една държава се замислям и сега, и преоткривам, че 

истината е някъде по средата. Подготовката на кадрите им също беше 

впечатляваща, обучаваха се твърде разнообразно, имаха и кадетски практики 

със сдаване на изпити дори на ход, в сравнение с нашето унифицирано и не 

дотам свързаното с бъдещите ни задължения обучение. Завършването на 

бакалавърската степен на висшето им образование, не беше определяща, 

навигатора не е задължително да стане началник, като при нас,  можеше да се 
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развие и в свръзките, локацията и т.н. и обратно. Военнослужещият в 

зависимост от магистратурата която ще завърши и от това какви атестации 

като професионалист ще получи, имаше твърде разнообразни перспективи. 

Сега и при нас нещата изглеждат приблизително така, но пак пречупени през 

призмата на манталитета ни като народ. 

Като започнах да говоря за моряците, то не мога да не спомена оня прословут 

виц: 

- Мамо, мамо, виж този чичко с каква красива униформа е. Какъв е той? 

- Моряк, маме. 

- Ааа, а защо не е пиян?!? 

 Първите американски отпускари на българска земя бяха посрещнати на 

„Морска гара“ от ята добре „боядисани“ и не много облечени  жрици на една 

от най-древните професии и много мошеници (ченчаджии и сутеньори). 

Според  канадския писател Дейвид Морел, първата и втората професии на 

земята са на ловците и земеделците, третата и четвъртата са спорни, коя се е 

появила по напред – проститутките (разменящи ласки за храна) и 

разказвачите на истории (политици) продаващи ги за същото, петата бе на 

войните, на тези който са призвани да служат и пазят, пак за заплащане, но и 

за каузи. МВР имаше много работа тогава, но слава Богу разминахме се без 

дипломатически скандал, макар да имаше много инциденти, свързани със 

световъзприятието на българи и американци. Нашите, току що навлизаха в 

бездушния свят на капитала, а американците и хабер
46

 си нямаха от 

българските (балкански) нрави и страсти. Наивно плащаха „центове“ за 

предлаганите им евтин алкохол от типа „аз съм го правил бе, бате“, за 

„компаньонки“ (МВР се бяха видели в чудо, освен варненските тук се стекоха 

„Каки“ от цялата област), за калпави стоки от „реномирани“ магазини, просто 

се срещнаха две различни в самата си същност култури. 

Много от американските моряци пропускаха последните вечерни рейсове 

(по графика, който бе договорен с тяхното командване) на катерите и спяха 

по канижелите
47

 на катерите ни, тъй като бяха им взели и последния долар, а 

сутринта ги закарвахме с първия рейс и там ги поемаше тяхната военна 

полиция. Говоря за военните моряци от тактическото ниво, командването им 

много добре знаеше защо е дошло. В последствие се разбра, че ние не сме 

толкова умни и хитри, за колкото се мислехме, бих казал даже, че наивитета 

на идеализма ни, бе успешно торпилиран от прагматизма на янките. Така се 

нижеха дните в напрегнато маневриране Морска гара – корабите на рейда – 

                                                           
46

 Хабер - (тур. понятие, вест) 
47

 Корабен коридор.  
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Морска гара. Посещавахме и руския кораб, но за там желаещите граждани 

бяха по-малко. „Като е гарга – да е рошава“, сега имаме нов голям брат и ще 

му се кланяме повече. Типичната за народа ни запалянковщина, сини и 

червени, фашисти и комунисти, демократи и тоталитаристи, умни и прости… 

Мъдростта на старото патриархално българско семейство, когато многолюдна 

челяд е деляла хляб, труд и възгледи компромисно, бе зачеркнато с лека ръка 

като отживелица. Модерно беше да си екзалтиран до фанатизъм ултрас и да 

си на площада, за да го изразяваш, не че някой ти го иска. О tempora, o, 

mores!
48

  

 Иначе картинката бе любопитна, „американецът” бе застанал по близко 

до вълнолома на Варна, „руснакът” по-източно към „Евксиноград“. Първо 

започна с флаговете: едните гледаха колко голям по размер е този на другия и 

вдигаха подобен, потъпквайки правилата за обвързаността на размера на 

флага с ранга на кораба. После си мериха тръбачите (силата на звука тръбата) 

при ритуала по вдигане на флага… „Големите“ бяха като малки деца в 

пясъчник, а ние вместо да си правим изводите и да бъдем по Соломоновски 

мъдри, се поляризирахме и слушахме един друг Соломон…. 

На третия ден от командировката ми, капитан Георгиев (Жоро), ме 

извика в канцеларията си в Базата
49

, докато бях на дозарядка с катера и ми 

каза, че ми се пада честта да осигуря визитата (превозването) на президента 

на Р. България Жельо Желев до американския кораб и обратно. Аз естествено 

се стъписах. „Слышком много чести“
50

, както казваха руските моряци. Той ми 

обясни, че един от варненските катери е аварирал, а най-новият от проект 160 

– созополският, при неудачна маневра и удар в пирса, бе деформирал носа си. 

Разпореди ми да се приведа в готовност и да очаквам следваща команда.  

На катера обявих „бяла нощ“, с една дума спане след като всичко е приведено 

в състояние, като за парад и аз съм го проверил и хукнах да търся по корабите 

на ОХРА флаг на Президента, тъй като разполагах със стара серия флагове от 

времето, когато нямахме Президент. Както вече споменах, на мачтата може 

да се вдигне флаг на този, който управлява плавателния съд или на старши по 

длъжност началник, който се е качил на борда. След една безкрайна „бяла 

нощ“, започнала с миене и лъскане и завършила с гладене на униформи и 

инструктажи, успяхме да дремнем няколко часа. Пребазирахме се на Морска 

гара рано на другия ден. Бяхме освободени от курсове до корабите на рейда, 

чакахме президента, г-н Желю Желев  - първият избран като такъв в Р. 

България след демократичните промени в страната. Твърде голяма беше 
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 О времена, о нрави (лат.) 
49

 Военноморска база Варна 
50

 Прекалено голямо доверие 
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институционалната разлика от заеманата от мен длъжност и тази на 

президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република 

България и това естествено ме напрягаше, бях едва 23 годишен. Събрах 

екипажа и разпределих кой какво трябва да прави при качването, 

посрещането и превозването на Президента. Имахме само уставите като 

опорна точка за действията ни, нямаше все още разписан протокол и кой да 

ни го сведе до знание. Някъде импровизирахме, но за истинския охраджия, 

импровизацията е едно от най-силните оръжия.  

 Дългоочакваният момент настъпи. Екскортът на президента спря на 

Морска гара. От колите слезе група цивилни и се насочиха към нас, 

съпровождани от наши офицери. Честно казано, не си спомням, кой старши 

началник от Флота беше с президента. Аз виждах и познавах капитан 

Георгиев и за мен той беше непосредственият ръководител, на когото да се 

опра при нужда. Бъркотии през култовата 1991г. имаше в целия спектър на 

обществения и институционален живот, Флотът не правеше изключение, 

тъкмо от Военноморски флот ставахме Военноморски сили (каквото и да 

значи). Посрещнах президента на пирса. След рапорта си, го поканих на 

борда и се сбутахме на трапа с гарда от НСО. „Кой имаше право да се качи 

след  Президента?“  Аз, воден от морската традиция и устави, мислех, че 

правото е мое, за гарда не знам от какво се е водил (най-вероятно, мерки за 

сигурност), моряшкото ми его, физиката и двигателните усещания при 

качване слизане на плавателен съд взеха превес, качих се пръв след 

президента, на този съд все пак аз бях „Първия след Бога“ съгласно 

традицията на мореплаването. Това си го знаехме обаче само ние морските 

хора, за сухопътните бяхме нищо повече от „шофьори на кораб“.   

- Господин президент, разрешете да вдигна Вашия флаг – рапортувах гръмко 

аз.  

Доктор Желев ме погледна усмихнат, с някаква доброта в очите и ми 

намигна: 

- Карай си с твоя! – от  което голяма част от напрежението в мен спадна. 

Снехме се от вързала. На носа и кърмата на катера имаше парадно облечени 

моряци с канджи
51

 взети „За почест“. Насочих се към входни фарове, от 

рейдовата кула на вмб Варна ни салютираха с флагове, на което ние 

отговорихме. Парадните хватки във Флота трябваше да се познават, те носеха 

в себе си заряда на историята и традицията на военното корабоплаване. 

                                                           
51

 Куки (мор.) 
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Трябваше да застанем на десния (старши) борд на „Белнап“. Вятърът свежна 

– E-SE,
52

 6-8 м/с, с тенденция за вдигане. Десния борд беше надветрен и по-

труден за заставане. Катерът разполагаше с един винт, така че разчетът ми за 

заставане, трябваше да отчете освен моята скорост, инерция и ъгъл на 

подхождане, реакцията на винта, ветрилната площ на собствения съд, и този, 

на който ще заставам, тъй като от това зависеше снасянето на двата съда. За 

да е пълен „букетът“ на същия борд на американския кораб, но по към 

кърмата му, се мъдреше танкер на БМФ. Аз трябваше да застана 

непосредствено пред него, на мидела
53

 на американския кораб, където бе 

спуснат параден трап. Имаше какво да учим по организацията на такива 

мероприятия. Маневрата беше рискова и трудна, но аз вече имах 

самочувствие на можещ командир. От напрежение бях стъпил на комингса на 

люка, водещ към закрития мостик, стърчах над предпазния плексиглас на 

мостика, поради което вятъра грабна бялата ми фуражка и я запрати в краката 

на притихналата компания на президента, там имаше още няколко 

съпровождащи цивилни лица, съпругата на президента и още една дама. До 

този момент те разговаряха и се смееха на шегите на д-р Желев. Сега всички 

притеснено (не по-малко от мен), наблюдаваха маневрата. От мостика на 

„Белнап“ пищяха дудки
54

, имаше строен почетен шпалир военнослужещи на 

борда където трябваше да слезе (в случая да се качи) президента. 

Наблюдаваха с любопитство действията на катера ми. Маневрата ми беше 

добре премерена, успях да застана само с два хода на спуснатия за целта трап.  

- „Стоп на хода!“ 

- „Малък назад!“  

- „Стоп на хода!“ 

- „Кранци по левия борд!“ 

- „Дясно на борд!“  

- „Малък напред и стоп!“ 

- „Задръж швартовите на носа и кърмата!“ 

Застанахме. Огледах се за фуражката си, трябваше да приветствам и аз, 

съгласно ритуала. Тогава Президентът бутна в страни разчевръстилия се гард 

от охраната му, наведе се, взе фуражката ми, поотупа я и протегна ръка към 

мен: 

- Ето, командир, и аз да направя нещо за флота – усмихна се президентът.  

 Имаше чувство за хумор и излъчваше добродушност (Светла му памет 

и нека Бог му прости греховете, за които той публично призна преди да си 
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 Юг-югоизток  
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 Средата (мор.) 
54

 Боцманска свирка. 
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отиде!). През цялото време на прехода от Морска гара до „Белнап“, 

разказваше някакви неща, на които спътниците му и нашите офицери щедро 

се смееха. Аз бях улисан в мисли за предстоящото заставане на борда на 

„американеца“ и непрекъснато ме глождеше някакво странно чувство, че съм 

туземен кърмчия и насочвам пирогата с Вожда, да вземем маниста от 

презокеанския кораб. На борда на „Белнап“ нямаше официално лице, 

отговарящо на ранга на президент на република или близко до него, там бяха 

само американското аташе и командирът на кораба. Години след това покрай 

моите митарства из университетите на Варна, се запознах с проф. Желязко 

Стоянов, съвипусник на д-р Желев, който с топлина говореше за студентските 

им години и как са седели на по кебапче (нямали са пари за повече) в 

„Яйцето“
55

 на СУ „Св. Климент Охридски“, и че философът Желев си е 

останал човечен и шегаджия до последно. 

 Чакайки да приключи визитата на Президента, подготвяхме катера за 

снемане. Обсъждах с капитан Георгиев как ще се снема.  

- Командир, с президент на борда, можеш да се снемеш само напред! 

- Да, ама вятъра е притискащ, не е ли по-добре да го направя с носови шпринг
56

 

и назад – колебаех се аз. 

- Казах, само напред! 

Напред, значи, напред! Инструктирах матроса на кърмата, Янко Тодоров, при 

освобождаване на носовото въже да обере максимално слабината на 

кърмовото и да не го отдава докато изрично не му заповядам. Добър екипаж 

бяхме, имахме и професионална, и чисто, човешка сработеност.  

 След съответния ритуал по изпращане/посрещане, президентът беше на 

борда ми. Снехме се с кърмови шпринг и на „една боя“ разстояние, типично 

по охраджийски, се „изнизах“, но само напред покрай борда на американския 

съд, който ни приветстваше със строени по борда моряци и звукова 

сигнализация. Вятъра беше „вдигнал“ и ни снасяше към „Белнап“, но успяхме 

да се измъкнем безаварийно и с достойнство. Направихме поворот и се 

насочихме към Морска гара. Бяхме изпълнили задачата си отлично. „Белнап“ 

щеше да отплава на другия ден, приключваше и командировката ни във 

Варна. Щяхме да се отправим към вмб Бургас, и към собствените си съдби 

през новата, с многото си промени в социалния и политически аспект на 

живота 1991 г. Така и държавата ни бе легнала на курс, който се надявахме, 

че ще ни изведе към едно по-свободно и светло бъдеще. Времето щеше да 

покаже, а то бе подготвило за всички нас по нещо. Аз получих втория си 
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голям подарък – големият ми син (първият беше жена ми), преназначиха ме 

за служба в база Варна. Успешно си вземах изпитите в университета. 

Вървяхме – „Напред и нагоре“, както повеляваше съгражданката ми от Русе, 

желязната Нешка Робева. 

 Преди да отблъснем от пирса на Варна с курс към Бургас, попитах 

капитан Георгиев: 

- Началник, няма ли да ни наградят за добрата работа? 

- Младежо, щом не са ни наказали, значи са ни наградили! – ми отговори той. 

Повтарям си това и сега, и винаги се убеждавам, че в думите му има 

основание. 

14.04. 2022 г. 

гр. Варна 

 „Линейката“ на преден план в 

съвместно учение с ПЛК 43 и водолазен катер. Снимка – мрежата. 

  
За автора: Георги Тодоров Иванов е роден през 1968 г. в Русе. Служил е във 

Военноморска база Бургас от 1988 до 1991 г. и във Военноморска база Варна 

от 1991 до 2011 г.. Работи в Община Варна. Специалист е по МО и 

„Корабоводене“, бакалавър - „Защита на националната сигурност“, магистър - 

„Мениджмънт“. 


