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Премеждия на суша и море  

В памет на талантливия командир и моряк 

 капитан І ранг Добри Драгнев Добрев,  

починал твърде млад,  

по време на офицерската си служба 

само на 38 години. 

 

С Добри Добрев се знаехме още като курсанти от Морското училище. 

Беше в трети курс и командир на отделение в нашия взвод. Отличен 

лекоатлет, с бързи рефлекси, честен и почтен приятел. Беше уважаван 

от началници и подчинени. След като завърших училището, служихме 

заедно като офицери в Девети отделен дивизион торпедни катери от 

1962 до 1968 г. отначало във Варна, а след това в Созопол. 

Впечатленията ми за него са отлични, но по волята на съдбата, когато 

пътуваме някъде заедно, доста често се случваха неочаквани 

премеждия. 

 

1. АВАРИЯ ПРЕД КАБАКУМ 

В Балчик служеха много наши съвипускници. Повод за пътуване до 

градчето беше получаването на месечната ми заплата от военното 

поделение, където бях на щат една година преди да ме назначат на 

катерите. Можехме да пътуваме с автобус или с кораб. Като заклети 

моряци предпочетохме кораба „Максим Илиев”. Морето беше приятно 

и времето доста топло за май месец. Имах план да си получа заплатата, 

да се почерпя с приятелите и към 17.00 часа да бъда пред ресторант 

„Севастопол” във Варна за среща с бъдещата си съпруга. 

Всичко се движеше по план. Парите бяха налице, почерпката мина 

нормално и в 15.30 часа с кораба потеглихме обратно по разписание 

към Варна. Разправяхме си разни истории. Беше ми много интересно, 

защото Добри беше добър разказвач и много малко украсяваше 

историите си. Никога  не лъжеше, само понякога леко 

хиперболизираше случилото се. 

Изведнъж на кораба настъпи тишина. Беше спрял корабният двигател. 

Мотористите се опитаха да пуснат отново двигателя, но уви. Въздухът 

в бутилките им привърши. Капитанът пусна котва и обяви, че ще 

чакаме помощ, но няма радиовръзка. Трябваше да чакаме някой да 

сигнализира за повредата. Да сигнализира, но кой знае за това? 

Позицията на кораба беше на около 200 м. от брега пред южния нос на 

Кабакум, където днес има буна. Времето летеше, а помощ нямаше. 

Най-много ме тревожеше срещата. Нямаше да ми повярват за аварията 
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на кораба. Беше 1962 г. и  все още нямаше мобилни телефони. Така 

докато се чудех какво да правя, към кораба се приближи рибарска 

лодка. Рибарите попитаха какво се е случило, а ние ги повикахме да 

дойдат по-близо. Когато лодката дойде до борда, с Добри скочихме в 

нея. Имаше малка съпротива от рибарите, но не можеха да откажат 

услуга на двама униформени морски офицери. Капитанът се провикна 

и ни даде телефонния номер на Аварийно спасителната служба.  

След няколко минути рибарите ни свалиха на брега. Бързо намерихме 

телефон в почивната станция на ЕНЕРГО и съобщихме за аварията. 

Дори успяхме да се качим на автобус от Златни пясъци към града. 

Само десет минути след уреченото време за среща бях до градинката 

до паметника на Стефан Караджа. Видях гърба на чакащата ме девойка. 

Настигнах я, но тя почувства алкохолният ми дъх и не искаше да 

повярва на историята ми. За щастие, в това време до нас спря автобусът 

за Златни пясъци. Помолих я да се качим, за да докажа правотата си.  

Когато стигнахме мястото на аварията видяхме как кораб влекач вече 

помагаше на авариралият пътнически кораб. Слава богу, че при такова 

явно доказателство едва, едва ми повярваха. 

На следващия ден Добри ме разпита за края на историята, защото и той 

беше притеснен за закъснението ми. 

 

2. СЪНИЩА В ПЪРВА КЛАСА  

От година живеехме в Созопол, но все още твърде много неща ни 

свързваха с Варна. Много ни липсваха ресторантите и най-вече 

Морското казино. Казиното беше любимо място на младите офицери. 

Обслужването беше на ниво. Пържола натюр, пържени картофи и 

бутилка „Евксиноградски мискет” струваше около пет лева. При 

заплата над 800 лева можехме да си позволим често посещение на 

казиното и да останем при Гаро на бара. В музикалната програма на 

живо пееше все още неизвестната Йорданка Христова. И тя 

привличаше много клиенти. 

По тия и други причини, при всеки удобен случай се придвижвахме до   

Варна с надеждата да опитаме от плодовете на цивилизацията.  

С Добри получихме по два дни отпуска. Билети за автобуса нямаше и 

решихме да пътуваме с влака, който тръгваше от Бургас в 17.00 ч. и 

пристигаше във Варна към 22.30 ч. надявахме се от ж.п. гара да отидем 

направо в Морското казино по-точно в бара, защото за ресторант ще 

бъде вече късно. Речено сторено. 

Хапнахме и пийнахме по чаша вино в известен ресторант в края на 

главната улица и в добро настроение се настанихме в купето първа 
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класа. На гара Карнобат прикачиха вагона ни към композицията за 

Варна и ние успокоени полегнахме, за да си поспим до края на 

пътуването. 

Сладко си спяхме когато влакът внезапно спря и Добри тупна на пода: 

- Ей, тия железничари няма да се научат да карат. Девет и половина е. 

Още Синдел не сме стигнали - възмутен говореше Добри. След което 

си легна.  

Двамата продължихме сладко да спим, без да забележим настъпилата 

тишина. 

- Ставайте момчета, отдавна пристигнахме - разбуди ни силния глас на 

кондуктора, който ни осветяваше със служебния си фенер.  

Станахме бързо и започнахме да се оглеждаме. Не бяхме на гара Варна. 

Часът беше 01.30. 

- Здравата сме спали - започна Добри- пристигнали сме във Варна и са 

изтеглили влака да го мият. Какво ще кажеш ако излезем през релсите 

направо към центъра на града. И казиното и бара сме изтървали. По-

добре да се прибираме. 

- Съгласен съм. Но ми се струва, че не сме до депото. Обстановката ми 

е непозната. 

Слязохме от вагона и започнахме да се оглеждаме. Наистина бяхме на 

непознато място. Нямаше хора около нас. Тръгнахме покрай влака по 

посока на гарата. Към края на композицията група хора бяха обградили 

дизеловия локомотив. 

- Какво става тука? Какво се е случило?- запита Добри. 

- А, бе вие откъде идвате – ни запитаха в отговор на въпроса. 

- От Бургас, от влака - отговорихме.- Къде се намираме? 

- Идвате от влака. И досега сте спали. Браво на вас! Здрав сън имате 

моряци! Намираме се на гара Синдел, не виждате ли? 

- И защо сме тук? 

- Погледнете! Влакът е излязъл от релсите. Трябва да дойде кран да го 

вдигне. 

- А ние какво да правим? 

- Пристигне ли крана, веднага тръгва влак за Варна и друг в посока на 

Провадия. Отивайте на гарата и се качвайте. 

Добри пое към родния град Провадия, а аз към Варна, където 

пристигнах благополучно към 06.00 часа. Така планове и мечти се 

объркаха и провалиха. Пак останахме без казиното и бара на Гаро. 

Напразни надежди.  
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Оказа се, че когато пътувам с Добри, винаги се случва странно 

премеждие. Този път влак излезе от релсите. Все пак не пострадахме. 

Следващия път ще пътувам с автобус. 

 

3. ХОРО В АВТОБУСА 

През есента на 1963 г. рибарите имаха богат улов от паламуд. Имаше за 

печене, солене и за пушен паламуд. Искахме да зарадваме близки и 

приятели във Варна със солена риба и за целта се снабдихме с по 

четири паламуда с Добри. В края на октомври ни разрешиха няколко 

дни почивка. Разрешение за пътуване получихме към 10.00 часа. Тогава 

все нямаше друг транспорт освен един автобус, който тръгваше около 

пет часа по маршрут Мичурин, Созопол, Бургас, Варна.  

Въоръжени с рибата, застанахме на изхода с надеждата да ни вземе 

някоя попътна кола. След време наистина спря големият военен камион 

на бреговата база. Вратата на кабината се отвори капитан Филев – 

командир на бреговата база, ухилен запита: 

- За къде момчета ? Ако сте за Бургас, качвате се при ... 

Не можахме да чуем какво каза на края, но бързо разбрахме. В 

каросерията бяха натоварени няколко бракувани печки за твърдо 

гориво и четири грамадни прасета. Печките явно ги носеха за 

бракуване, а прасетата за колене. Камионът беше голям и имаше 

достатъчно място за нас. Така беше теоретично и когато камионът не 

беше в движение. След като возилото ни започна да подскача по 

изровеният път към Черноморец, печките започнаха да се движат и 

подгонените от тях свине тръгнаха към нас. Ние бягаме от свинете и 

вървим след печките, те се движат към свинете и така в движение 

стигнахме до Бургас леко изморени и напрашени. 

- Как беше пътуването?- най-подло ни попита капитан Филев. 

- Отлично!- отговори Добри, след което по-тихо добави - само да ми 

паднеш, как само ще ти го върна...  

Бяхме на площад на ж.п. гарата и автогарата в 14.00ч. За голямо 

учудване видяхме, че автобусът за Варна все още не е отпътувал, 

въпреки че по разписание би трябвало да е тръгнал преди час. 

Зарадвахме се на неочакваната сполука. Оказа се че има и билети. На 

последната седалка, но пътуваме за Варна и след четири часа ще бъдем 

на „обетованата земя”. Приятели, роднини, риба! Голям живот ни чака 

и то още днес! 

Шофьорът нещо се мотаеше около двигателя, но все пак тръгна. 

Следяхме с безпокойство какво става. Всичко беше наред. Двигателят 

работеше добре дори и по стръмния склон след Слънчев  бряг. В добро 
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настроение стигнахме до Обзор. Почивка. Време за една цигара. 

Отново на път. Да, на път, но точно сега започна премеждието, което 

ни очакваше и при това съвместно пътуване.  

Двигателят заработи равномерно, водачът включи на първа скорост и 

потеглихме. Включи на първа и повече не можа да я изключи или да 

превключи на друга скорост. Движехме се с около 9-10 км/ч. До Варна 

имаше още 60 километра. Престоеше ни пътуване около 6 часа. 

Отначало всички дремеха или си говореха, но след час разговорите се 

оживиха. Някои започнаха да пеят. Един си извади акордеона и 

веселбата започна. Веселба без пиене не може. Открихме, че отецът 

малко пред нас има две дамаджани. Заговорихме го и той си призна за 

виното. След много пазарлъци отчето се съгласи да разменим два 

паламуда за една дамаджана с вино. Попското вино беше червено и 

много хубаво. Съвсем точно подхождаше на соления паламуд който 

разрязахме за мезе. Отнякъде се появи и бяла погача. Дамаджаната 

обиколи автобуса. Който пил, пил. Пийна и акордеонистът и засвири с 

нови сили. Обърна на народна музика и развеселените хора извиха 

хоро от шофьора, та до последната седалка. И така с веселие и песни 

часовете летяха, но едвам, едвам се нижеха километрите. 

Дойде ред и на втората дамаджана на попа. За нея жертвахме още два 

паламуда. Веселбата продължи. Накрая ни остана по един паламуд, 

който на всяка цена трябваше да пристигне до Варна.  

До Варна не можахме да стигнем. В 23.15 часа стигнахме малко преди 

Аспарухово, до чешмата на Гюндюза на Боровец. Шофьорът обяви за 

края на пътуването. Така от Бургас до Варна пътувахме малко повече 

от 9 часа със средна скорост 15 км/ч, а от Созопол бяхме тръгнали 

преди 12 часа! Ех, Добри, за кой ли път се случват премеждия като 

пътуваме. Важното е, че винаги сме стигали рано или късно до 

крайната цел. 

 

4. ПАРНА ВЪЗГЛАВНИЦА 

Най-бързият торпеден катер в дивизиона беше „двойката”. Имаше 

нещо особено в корпуса му, защото каквито и двигатели да му 

поставяха винаги беше по-скоростен от другите. На мерната миля той 

стигаше до 54 възела, а другите - между 45 и 50 възела. Голямо 

удоволствие изпитвах като командир да управлявам този катер. 

В състава на осми граничен отряд по график обхождахме определени 

зони по българското крайбрежие. За 9.ІХ бяхме планирали плаване по 

маршрута Созопол - Слънчев бряг - Варна - Ахтопол- Созопол. 

Предвиждахме да се поразходим един ден и да се порадваме на една 
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варненска вечер. Все още много приятни неща ни свързваха с Варна. И 

други офицери използваха транспорта и преспиването във Варна. На 

борда бяха Добри Добрев, Мичо Георгиев и бившият катерник Христо 

Контров. 

Във Варна акостирахме заранта на 30 април и пуснахме част от 

моряците в отпуска. Офицерите излязоха по свой план. Тръгването по 

следващата част от маршрута до Резово беше определено за 09.00 ч. 

Имахме около час път до Созопол, където трябваше да бъдем на време, 

защото Мичо трябваше да командва тържествения марш на матросите 

от дивизиона в 11.00 часа по улиците на града. 

На следващия ден по план тръгнахме от варненското пристанище. 

Идеално гладко море и слънчево време. Катерът летеше с 42 възела и за 

час щяхме да стигнем до Созопол. Колегите ми  си говореха оживено за 

катерите и Добито се жалваше, че неговият катер – „тройката” винаги е 

бил тежък и по-бавен от другите. Подминахме нос Емине и ни оставаха 

двайсетина минути до Созопол, когато чух страстното желание на 

Добри:  

- Божо, дай да покарам малко този катер. Като гледам как лети, направо 

ти завиждам. Омръзна ми с тая тежка „тройка”, едва вдига 45 възела. 

- Заповядай! Само внимавай да не стане някоя беля пак, нали знаеш 

като сме заедно ... Механик запиши! Управлението на катера в 09.30 ч. 

поето от ... - заповядах на механика да отрази промяната и предадох 

щурвала.  

- Приемам управлението на курс 180, скорост 36 възела. На такова 

гладко море какво може да се случи през деня? Не се плаши! 

Правоспособен командир на звено и по-старши от мене. Какво да прави 

той знаеше и можеше повече от мене. Аз все още минавах за „салага” 

т.е. новобранец. Вписахме в журнала, че приема командването и 

застанах до него като отстъпих „баранката”. Той я врътна на ляво, 

после на дясно, за да почувства катера в ръцете си и подкара по курса. 

След няколко минути Добри предложи на ст. лейт. Ричо Контров и той 

да си припомни как се кара торпеден катер. Контров беше вече 

командир на МПК - малък противолодъчен кораб с максимална скорост 

32 възела. Но катерникът в душата си винаги е любител на високите 

скорости. Ричо пое „баранката” и попита делово: 

- Механик, може ли да увеличим оборотите? 

- Предлагам да караме на тия обороти. Морето е топло. Водата за 

охлаждане на двигателите е на гранични температури. 

И така продължихме с крейсерската скорост от 36 възела. 
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Не бяха минали и пет минути и катерът изведнъж беше обхванат от 

пара. Двигателите прегряха внезапно. Дадохме „СТОП”. Преминахме 

на аварийно охлаждане директно с морска вода. Потеглихме отново, но 

щом увеличим скоростта над 18 възла при 1000 оборота двигателите 

грееха дори при пълно аварийно охлаждане директно с морска вода. 

Много странно положение? Опитахме на няколко пъти да караме по-

бързо, но щом се увеличи скоростта, двигателите грееха. Явно имахме 

проблем с охладителната система. Налагаше се да се довлечем до 

Созопол при тази гранична скорост. 

Трябваше на всяка цена да стигнем на време защото ст. лейт. Добрев  и 

ст. лейт. Контров бяха командири на представителните роти за 

празничната манифестация. Наистина, колегите ми успяха да се 

включат в манифестацията, но за мене плаването не беше завършило. 

Прехвърлихме се с екипажа на друг катер от дежурното звено с 

бордови номер 306 и продължихме граничното плаване съгласно 

графика.  

При влизането в пристанището на Царево (тогава Мичурин), насочих 

катера към кея за заставане с десен борд. За съжаление не познавах 

особеностите на чуждия катер, а те се проявиха по „законите на 

Мърфи”.  

Приближихме се към кея и опитах да дам „стоп” със щамбайна, който 

изключва муфата, но левият двигател не се изключи. Опитах втори път, 

но отново неуспех. Подминахме мястото за приставане и продължихме 

навътре в пристанището, при което не можех да извърша поворот на 

ляво, защото беше тясно. Механикът бързо се окопити и започна да 

дава сигнали на мотористите със звънеца. След което скочи през 

мостика и право през люка в моторното отделение. 

Но катерът продължаваше да се движи с около 9 възела. Насочих го 

към единственото възможно място - хелинга на корабостроителницата 

по дървената скара, на който пускаха на вода новопостроените кораби. 

Влязохме в най-тясното място и на мен ми се стори, че влизам в ареста 

или в затвора. Вече си представях как катерът с потрошени винтове 

излиза направо по хелинга на брега. В най – критичния момент от 

моторното изключиха двигателя. Моментално дадох „заден” с двете 

машини, но не успях да увелича оборотите. Катерът се затресе. Двата 

двигателя за кратко заработиха на заден ход и угаснаха. Носът на 

катера почти опираше до дървените скари, но не се движеше повече 

напред. Стояхме на едно място, изтръпнали за състоянието на катера. 

„Отидоха винтовете”- се стрелна в главата ми. Не издадох обзелите ме 

чувства, а дадох команда: 
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- Боцман, измери дълбочината на носа! 

- Дълбочина на носа 80 сантиметра!. 

- Измери дълбочината на кърмата! 

- Слушам да измеря дълбочината на кърмата! - хукна боцманът към 

кърмата придружен от двама моряка - Дълбочина на кърмата два 

метра! - ревна щастлив боцманът. 

Въздъхнах с огромно облекчение. Все пак не бях сигурен, че всичко се 

е разминало щастливо. Просто не вярвах, че катерът не е засегнат. 

- Гюро, скачай и огледай винтовете и корпуса! - радиометристът от 

Созопол не чакаше втора команда. С дрехите скочи пъргаво в морето и 

след минута доложи вдигайки палеца на дясната си ръка: 

- Всичко е наред др. Командир. Водата на кърмата е дълбока, винтовете 

здрави, по корпуса няма повреди. Форщевенът е незасегнат, дъното е 

здраво! 

Олекна ми. Завъртяхме катера обратно и вече на ход застанахме на кея, 

където започнаха коментарите за щастливото избавление. 

- Младене, - попитах механика, - как стана този гаф, какво се случи?  

- От вибрациите един щифт излиза малко повече от гнездото си и пречи 

за изключване на муфата. Мотористите знаели за това, ,знаел е техният 

механик, но винаги ги предупреждавал преди маневра да внимават а 

ние не ги предупредихме. 

- Сменете го веднага, може да се наложи да дам стоп без 

предупреждение! На море сме всичко може да се случи.  

Съгласно графика продължихме по маршрута към Резово до границата 

и поехме директно обратно към Созопол. На бреговия хелинг беше 

изкаран, върху количка с дървен стапел, повреденият сутринта катер. 

Около него се бяха събрали доста офицери, част от които бяха комисия 

за установяване на щетите и причините за аварията. От огледа стана 

ясно, че не е допусната грешка по време на плаването и вина в екипажа 

няма. Катерът е минал над дървен предмет с неутрална плавучест в 

подводно положение, който не е бил видим на повърхността на морето. 

От това бяха повредени козирките, насочващи морска вода към 

отворите на охладителната система на двигателите и леко подбити 

гребните винтове. Открита беше причината, поради която двигателите 

грееха при скорост на 18 възела. Дървен материал беше открит в 

кронщейните, поддържащи гребните валове. Втулките с гумени лагери 

бяха изтикани на половина от гнездата си. Точно това дърво доказваше 

за наличие в морето плаващо дърво с неутрална плавучест.  

- Спокойно Божо! Нямаш вина!- побърза да ме зарадва Добито.  
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- Спокойно ли? Само да знаеш какво ми се случи в Царево?- започнах 

да му разказвам за премеждието. 

- Щом правиш бели, голям началник ще станеш - успокои ме той 

накрая. 

Все пак най-важни за оправдаването ми бяха свидетелствата на 

плавалите с мене офицери. Ако те не бяха плавали с мене, доста ще 

трябваше да пиша за това как на националния празник, само за 4 часа 

през деня, може да се повредят два катера. Първото събитие стана по 

правилото „премеждия с Добри на път”. Но за второто няма как да се 

оправдавам с неговото присъствие. Сам съм си виновен, че не попитах 

за особеностите в управлението на чуждия катер. Съдба! А  съдбата си 

не можеш да избегнеш. 

 

5. ПАТИЦАТА 

Проучвателно беше извършено приемане на торпеда от необорудван 

специално за целта кей на Приморско. На пръв поглед нищо особено. 

Трябваше да се провери за колко време шест катера, които са на котва в  

отдалечени котвени стоянки, могат да се пребазират и подготвят за 

изпълнение на бойни задачи, като се заредят с торпеда и гориво.  

В залив св. Параскева, между Ропотамо и Маслен нос, чакахме на котва 

сигнал, за да тръгнем бързо към Приморско. На катера беше началник-

щаба на дивизиона капитан-лейтенант Добри Добрев. С него се 

уважавахме като командири и имахме общ език и разбиране за 

службата. Но за съжаление, когато сме на плаване или на друго място 

заедно, много често се случваха неприятни изненади или премеждия. 

Тайно се надявах този път всичко да е наред. Докато бяхме в залива, 

подготвихме предварително катера за приемане на торпеда. Двата 

торпедни апарата бяха с отворени задни капаци. В предната им част 

беше поставена т.н. „лебедка” с помощта на която, чрез стоманено 

въже, се изтегляше торпедото в апарата. С помощта на кран то се 

поставяше на палубата на катер върху два стелажа с подходяща форма 

зад апарата.  

Получихме сигнал за тръгване по радиото. Втурнахме се за изпълнение 

на задачата. Така подготвени направо литнахме от залива, 

заобикаляйки Маслен нос, към Приморско с възможно най-голямата 

допустима скорост. Духащият свеж източен вятър правеше около два и 

половина бала ветрова вълна с малко бели зайчета. От време на време 

катерът подскачаше на деветата вълна, но ние, увлечени в изпълнение 

на задачата, искахме да стигнем колкото се може по- бързо.  
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Внезапно, както си карахме, без предварително да го забележим по 

курса в морето, нещо излетя вдясно пред торпедния апарат, премина с 

шум между антените над главите ни и изчезна в морето зад левия борд.  

- Брей, че грамадна патица.- изненадан възкликна Добри- ще ни отнесе 

главите. 

Всички останаха  с впечатлението, че грамадна патица е прелетяла над 

катера. Никой не можа да я види ясно, но всички на палубата я чуха 

като яростно профуча. Звукът се чу при шума на двигателите и беше 

доста силен за прелитаща патица. 

Застанахме коректно на кея в Приморско точно до паркирания 

автокран, който беше готов с първото торпедо. 

- По места за приемане на дясно торпедо - прозвуча командата ми и 

екипажът зае места по разчета. Двама матроси поеха въжетата за 

управление на торпедото до апарата, един застана часови – охрана, 

въоръжен с автомат, боцманът вдигна сигналните флагове, 

сигнализиращи за малък ход на минаващите кораби и че приемаме 

опасен товар. Всичко беше като по часовник. Само торпедистът нещо 

се мотаеше и въртеше около торпедния апарат. В това време торпедото 

беше поставено на стелажите и той трябваше да закачи стоманеното 

въже, прекарано в апарата за торпедото. Накрая напълно обърканият   

матрос прибяга до мене развълнуван: 

- Командир, няма го стоманеното въже! Само два - три метра има в 

апарата. 

- Кое въже го няма? – не проумях веднага. 

- Няма я лебедката и част от въжето. Само два метра има в апарата 

заедно с куката на края! - продължи тревожно торпедистът.   

Въжето? Лебедката? Как се е скъсало стоманеното въже? Патицата? 

Обзе ме ужасното прозрение, че онова прелитащо нещо не е било 

патица. Добри, който следеше действията на екипажа, дойде веднага до 

мене:  

- Какво става? Нали бяхте готови? Защо не приемате торпедото? 

- Няма е лебедката!- промърморих- Вероятно е паднала в морето. 

- Как така е паднала? - недоумяваше той. 

- Онова, което прелетя, не е било патица или лебед. Била е лебедката 

заедно с дръжката, своите осем килограма и стоманеното въже.  

- Паднала е в морето заедно с въжето! - прозря истината и той. 

- Да! Въжето на барабана й е около седем метра. Тя има голямо 

съпротивление във водата. При тая скорост тя е опънала въжето като 

ластик и когато катерът е подскочил при по-голяма вълна, е излетяла 
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напред и нагоре пред катера. От удара въжето се е скъсало и катерът е 

минал под нея. Това пърхаше над главите ни. 

- Голям късмет, че никой не пострада. Ако летеше малко по-ниско, тоя 

лебед щеше да отнесе антените и главите ни. Ужас - стресна се 

здравата Добри. - Приемайте торпедо на левия апарат! Страшната 

патица вече я няма! 

Приехме двете торпеда и гориво по нормите и успяхме да излезем 

заедно с другите в открито море, готови за стрелба в състава на 

дивизиона.  

Съдба! Очаквай да се случи нещо непредвидено. Можеш да избираш 

своя път в живота, но не и това което ще ти се случи! 

 

ПОСЛЕПИС 
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Повечето станаха и по-големи началници като Иван Нанков, Захари 

Димитров, Милан Миланов. 

Уважавах и обичах матросите си и когато напусках дивизиона 

последният ми екипаж успя да ми устрои трогателно изпращане с 

много риба, рибни деликатеси и много обич. С някои от тях се срещаме 
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