
9 септември - най-черна дата в новата ни история 

ИЗТРЕБВАТ       ЦВЕТА  

НА БЪЛГАРСКОТО 

ВОЙНСТВО  
“Отново вървят септемврийци” пеят на глас и наум  

членове и активисти на “обновената” лява партия. Заедно с 

т. нар. русофили неуморно ни облъчат с мощен заряд от 
стари лъжи и от нови измислици за “славната” дата, 
коренно променила съдбата на България. Мозъчните им 
центрове ежедневно мътят парализиращи аргументи: „9 
септември е порив към нов възход”; „на 9-и страната ни се 
присъединила към антихитлеристката коалиция, смъкнала 
“монархофашизма”, станала съюзник на световната 
демокрация и тръгнала към ускорена модернизация”.  

По-късно се случили “некои” деформации, но светлият 
Девети няма вина за тях. Защото е старт към нови социални 
висини, спасителен път за Отечеството и т. н., и т. н.  
 
  Безпристрастната история казва друго 
 
 Още на 8 септември 1944, след нахлуването на съветски 
части, в невоюваща България започва вълна от комунистически 
терор. По примера на болшевишката революция от 1917 г. без 
съд и присъда са избити между 23 000 и 30 000 българи: 
полицаи и жандармеристи, търговци, банкери, адвокати и 
журналисти, кметове и областни управители, чиновници или 
просто заможни селяни и граждани, станали трън в очите на 
мързеливи завистници. Вартоломеевите нощи са съгласувани с 
Москва, откъдето дава указания за революционна 
непримиримост към класовия враг “вождът и учителят” Георги 
Димитров.  
 В армията са избити десетки офицери и подофицери, но  

комунистите имат по-гъвкав план за войската.  Тя и главно 
нейните командири трябва да бъдат използвани в 
заключителната фаза на Втората световна война. Чрез 
участието си в разгрома на хитлеристка Германия 
правителството на ОФ разчита страната ни да получи статут на 



съвоюваща държава и да бъде третирана по-благосклонно от 
победителите. Затова репресиите са отложени. Никой обаче не 
ограничава особено нахъсени партизани и други бъдещи активни 
борци да претрепят онзи, комуто имат зъб. 

 

„Да живее България!” и „Хайл Xитлер!”. През 1941 г. 
населението в освободените български земи възторжено 
посреща нашите войски и германските съюзници. 
 

Вероломно е убит командирът на артилерийския полк в 
Хасково полк. Велико Маринов.  Партизани и политически 
затворници приканват военното командване да организират 
съвместен митинг за побратимяване между войската и 
“народните синове”, които довчера са воювали, но от утре 
заедно ще се сражават срещу хитлеристите. Доблестните 
офицери приемат предложението за чиста монета. На 13 
септември полкът и партизаните се строяват заедно. Отеква 
команда за среща на полковия командир. Но когато командирът 
и офицерите от щаба му тръгват към строя,  са покосени от 



партизански шмайзери. Полкът преминава под командването на 
“народните закрилници”.  

 
Октомври 1944-а. С германска картечница MG и съветски 
„Шпагин” срещу довчерашния съюзник. 
 

През периода 1944-1945 г. са уволнени 956 офицери. Ала 
краят на войната е още далеч. “Шумкарите”, обирали мандри и 
убивали селски кметове, нямат кадрови потенциал, знания и 
боен опит, за да се изправят срещу Вермахта. Нужни са им 
професионални командири. Българското войнство е призовано в 
името на Родината да се бие срещу вчерашния съюзник. И то се 
принася в жертва. В бойните  действия срещу Германия убити и 
ранени са 34 548 българи. Офицерският състав дава два пъти 
по-голям процент убити, отколкото всички други категории 
участници във войната.  
 Докато армията воюва, комунистическата власт се окопава 
и подготвя кървавия си танц. До бойните командири са 
поставени политически надзорници, т. нар. помощник-
командири, които са съгледвачи и комисари на комунистическата 
партия. Според оцелели ветерани, повечето помощник-
командири са ограничени хора, без военна подготовка и обща 
култура. Нарушават принципа на единоначалието и скоро влизат 
в конфликти със строевите офицери. Занимават се главно с 



интриги и с изграждане на войнишки комитети. Пак по 
болшевишки образец. 

 

Храбрите бойци от Парашутната дружина са хвърлени в 
недообмислена фронтална атака на укрепени германски 
позиции при Стражин, защото „нямало кой друг” да ускори 
победата на Червената армия... 
 
 Усетил готвената разправа, военният министър генерал 

Дамян Велчев се опитва да помогне на сражаващите се 
офицери, като издейства прословутото 4-о постановление на 
Министерския съвет. Смисълът на постановлението е, че 
офицерите, участващи във войната, се освобождават от 
отговорност за минали деяния. Но БКП свиква митинги, подлага 
министъра на остри атаки и “по волята на народа” 
постановлението е отменено.  



 

А „конникът без глава” Владо Стойчев се прави на 
командващ Първа армия 
 
 След края на войната героите, кавалери на ордени, 
проливали кръв за по-добро бъдеще на страната си, са ударени 
с червената секира. Над две хиляди офицери, цветът на 
българското войнство, са уволнени без предупреждение и без 
обяснения. Повечето от първите 1 887 уволнени прочитат 
имената си през 1946 г. във в. “Работнически дело" и в другите 
глашатаи на комунистическата пропаганда. Мотивите са “за 
груби фашистки прояви” и “в интерес на службата”. Пред 
обществото изгонените са обявени за “царски офицери”, 
“монархофашисти”, “кръволоци” и какво ли не.  
 Чистката е предшествана от 

 
трагичната гротеска “народен съд”   

 
напълно противоконституционно по правомощия и по състав 
творение на учениците на Вишински. Допълнено с българска 
специфика: десетки “осъдени” военнослужещи вече са избити 
през есента на 1944 г. Съдебните състави само юридически 
оформят гибелта им, постановяват отнемане на имуществото и 
дамгосват роднините им за десетилетия напред.  



 

Полковник о. з. Дянко Марков пред колоната на випуските 
във Военната академия „Г. С. Раковски” 
 

“Народният съд” осъжда на смърт 292 офицери, сред които 

регентите принц Кирил и генерал Никола Михов, министърът на 
войната ген. Теодоси Даскалов, началникът на Щаба на войската 
ген. Трифон Трифонов, командирът на 1-а армия ген. Никола 
Наков. 
 Без съд и присъда са избити 350 български воини. След 
като през 1945 г. “народният съд” приключва епохалното си дело, 
разправата с воините продължава в обикновени съдилища. Там 
също не си поплюват. Стотици офицери и подофицери 
получават тежки присъди за “антинародна дейност”. За да бъде в 
крак със Сталиновата мисъл за разгарянето на класовата борба, 
властта инспирира шумни процеси срещу антикомунистически 
военни организации като “Цар Крум”, “Неутрален офицер” и 
“Военен съюз”, в хода на които продължават репресиите. Само в 
процеса срещу “Неутрален офицер” обвиняеми са 120 души.  

По-късно началникът на ВКР (военно контраразузнаване) 
ген. Петър Вранчев признава пред Радой Ралин: “Никакви 



организации “Хан Крум” и “Неутрален офицер” не 
съществуваха. Провокирах ги аз чрез подставени лица, за да 
проверим кои офицери не са лоялни към нашата власт”.  

 

Любомир Банковски е син на ген. Минчо Банковски (вляво) 

двоен кавалер на ордена “За храброст”, командвал 
войските при т. нар. Петрички инцидент на гръцката 
граница през 1925 г. 
Братът на кап. Любомир Банковски е майор д-р Иван 
Банковски (вдясно), кавалер на орден “За храброст”. След 9 
септември 1944 г. емигрира във Франкфурт, основава 
Съюз на бившето българско войнство в изгнание и издава 
сп. “Български воин”. През целия си живот води борба 
срещу комунистическия режим. Забележителен поет. 
 

 Общото ръководство на монтираните процеси се 
осъществява от отдел “Военен” на ЦК на  БРП (к) (БКП), чийто 
шеф е членът на политбюро Георги Дамянов, участник във 
въстанието от 1923 г., възпитаник на съветската военна 
академия “Фрунзе” и дългогодишен завеждащ отдел “Кадри” на 
комунистическия Интернационал точно в апогея на сталинските 
чистки.    
 По-късно, по време на “историческия” априлски пленум на 
БКП от 1956 г., началникът на Генералния щаб на БНА ген. 
Бъчваров изрича истината: “в продължение на няколко години 
основният команден състав на армията бе морално смазан. 
На 80 процента от бившия команден състав бе обявено 
политическо недоверие”.  

http://edinzavet.wordpress.com/2009/02/15/bankovski/mbankovski-web/
http://edinzavet.wordpress.com/2009/02/15/bankovski/mbankovski-web/


 

Достолепие: о. з. генерал Минчо Банковски със съпругата 
Теменуга и двамата си синове  Иван (вляво) и Любомир. 
 

Комунистическата върхушка прави нещо, което ще повтори 
след 1989-а: хвърля вината върху изпълнителите от 
специалните служби, главно ДС, съзнателно пропускайки ролята 
на генерала от НКВД на СССР и протеже на Берия Филатов, 
който наблюдава и насочва работата на българските си колеги. 
За особени заслуги ген. Филатов е изтеглен в Ленинград, става 
шеф на КГБ в града и организира т. нар. “ленинградски процес” 
срещу противници на Берия. След като покровителят му е 
арестуван и разстрелян през 1953 г., идва часът на възмездието 
и за Филатов.  Екзекутиран е година по-късно.  

“Народната” власт винаги е подхождала избирателно към 
офицерския корпус. Ценните специалисти, които не могат да 
бъдат заменени веднага, остават по-дълго на служба, докато 

сами си подготвят заместници. Другите са освобождавани по 
късата процедура. Последните “царски” офицери получават 
заповедите си за уволнение през 1958 г. Така българската 
комунистическа власт прилага идеята на Ленин от 1918 г.: 
максимално да бъдат използвани уменията и опитът на 
командния състав от старата армия, докато червените командни 
кадри наберат сили и знания.    

 
 
 
 

http://edinzavet.wordpress.com/2009/02/15/bankovski/mbankovski-family/


   Ходенето по мъките не свършва дотук 
 

Уволнените български воини са пращани в концлагери, 
изселвани, уволнявани, унижавани и лишавани от средства за 
препитание. Върху най-близките им хора завинаги е лепнат 
етикетът “роднина на народен враг” и „засегнат от мероприятия 
на народната власт”. Децата им не са допускани да учат в 
университета, а над служебното им развитие е поставен твърде 
нисък таван.  

„Вождът”-национален предател 
 

През периода 1951-1953 г. през преизподнята на лагер 
“Белене” минават 92 офицери. Сред тях са ген. Иван Вълков, 
бивш министър на войната, ген. Васил Баларев, полковниците 
Игнат Младенов, Светослав Будинов, Георги Преславски, 
Димитър Младенов, адютантът на цар Борис Трети Христо 
Бърдаров. Около триста офицери се сблъскват в 
комунистическите концлагери с побои, гаври, подлост и 
предателства. Повечето не се завръщат или излизат отвъд 
телените мрежи с разбито здраве. Героят от две войни, кавалер 
на два ордена “За храброст”, командвал и спасил от разгром и 
унизителен плен своята дивизия през септември 1944 г. полк. 

http://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D1%81-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%81-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8/a-18332595?maca=bg-Facebook-sharing
http://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D1%81-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%81-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8/a-18332595?maca=bg-Facebook-sharing


Димитър Младенов, издъхва мъченически в Белене до 
последната си количка с пръст. Непрекършен и горд.  

Ето и орисията на полковник Гено Генов. Първенец на 
випуска. Герой от сраженията при Дойран и Завоя на р. Черна. 
Кавалер на орден “За храброст”. През 1941 г. основава и 
командва до 9 септември 1944-а бронираните части на 
България, днешните танкови войски. През октомври 1946 г. е 
изселен в Троян, после е задържан от ДС и пращан в лагерите 
“Росица”, “Куциян” и “Богданов дол”. През 1947 г. е осъден от 
Софийския градски съд по скалъпено обвинение за 
унищожаване на руски паметник от 1877/1878 г. Председателят 
на съда, наскоро завършил в СССР военен юрист, признава пред 
адвоката му: “Наредено ми бе да го осъдя”.  

От януари 1948 до март 1954 г. създателят на броневата 
мощ на войската ни е зад решетките: Софийския централен, 
затворите в Стара Загора, Сливен, Пазарджик.  Излиза с разбито 
здраве, с отнето жилище, без пенсия, без грош. Оттегля се в 
Троянския балкан и пет години до смъртта си води живота на 
отшелник.  

Не по-малко  
 

трагична е съдбата на храбрите летци  
 
защитавали небето на България през 1943-1944 г., излитали на 
неравни битки срещу многократно превъзхождащите ги 
въздушни крепости на Великобритания и САЩ. Майор летец 
Николай Бошнаков, капитан летец Руси Русев и поручик летец 
Йордан Йорданов през август 1948 г. са застреляни на метри от 
турската граница при опита им да напуснат комунистическия 
“рай”. Майор Бошнаков командва въздушен орляк и печели 4 
въздушни победи през март 1944 г., ставайки кавалер на орден 
“За храброст”. Капитан Руси Русев е командир на изтребителния 
орляк в Божурище от 1942 до 1946 г. Отстранен е от длъжност 
след бягството на двама колеги в Италия. Поручик Йордан 
Йорданов служи в Ямбол.  
 Тримата са уволнени при чистките през 1946 г. После ги 
разпитват, тормозят и уволняват даже от мизерните временни 
длъжности на хамали, каруцари, бояджии. Организират бягство, 
но попадат на провокатор от ДС, който ги извежда срещу дулата 
на  граничари и милиционери.  



Оцелелите от комунистическата месомелачка воини са 
принудени да дирят прехрана с каква да е работа като хамали, 
каруцари, строители, земеделски или общи работници.  
 По-късно, когато жестоката хватка на режима малко се 
отпуска, повечето възпитаници на военните на Негово 
Величество училища  завършват второ висше образование, 
стават лекари, инженери, икономисти, юристи. И дочакват краха 
на строя, ограбил младостта и живота им. Дочакват морална 
реабилитация за незаслужените мъчения, за чистите си пориви, 
за неуниващата си българщина.  

 

Български самолети „Месершмит” 109 G 
 

Разправата с офицерството е особено жестока, защото 
комунистите виждат дори в уволнените и оставени без 
средства за съществуване професионални воини живо 
отрицание на безпросветния си строй, белязан от поредица 
национални предателства зад агресивната патетика на 
пролетарския интернационализъм. 

През септември 1944 г. Г. Димитров нарежда от Москва  да 
се гори с “нажежено желязо българският шовинизъм, 
национализъм, антикомунизъм”. Старателните изпълнители 
скоро му отговарят, че са взети допълнителни мерки “за 
негласна ликвидация на най-злостните врагове, която се 
провежда от нашите вътрешни тройки”.  

Изпълнявайки чл. 1 от Примирието, България изпраща 
във войната срещу Германия  450 000 свои синове и 
дъщери. От тях загиват 8 337, 9 155 са безследно изчезнали и 
22 958 са ранени и заболели. Въпреки жертвите и 
материалните усилия страната ни така и не получава статута 
на съвоюваща държава главно заради упорития отказ на 



СССР. Защо  “братушките” са толкова строги? Защото  
статутът на съвоюваща държава не би позволил на 
“освободителите” да окупират безпрепятствено страната ни, 
да сложат на власт марионетно, доминирано от комунистите 
правителство на “отечествения фронт”, да принудят 
разсипана България да изхранва 600 000 съветски 
военнослужещи. С променлива численост червените 
ескадрони ни остават на гости чак до 1947 г. 

Доблестните офицери, проливали кръв в сраженията 
срещу Вермахта, са хвърлени в задушаващата действителност 
на съветизирана България. Кавалери на ордена “За храброст” 
като поручик Венелин Попов и поручик Симеон Кожухаров след 
уволнението си са осъдени на доживотен затвор. Помилвани са 
след дълги години в килии и лагери. Режимът отрежда същата 
съдба и за подполковник Тодор Стоманяков, за поручик Георги 
Кушев, за летеца поручик Стефан Славов.  

 
От всичко 280 военни летци през есента на 1946 г.  
                              са уволнени 240!  

 

Повечето “за груби фашистки прояви”. Грубите им 
фашистки прояви са: защитата на София срещу англо-
американските въздушни армади, подвизите на живите торпили 
капитан Димитър Списаревски и поручик Неделчо Бончев, 
въздушната поддръжка за войските на Първа българска армия, 
полетите и победите в небето над Сърбия, Унгария и Австрия. 

Летците ни спазват заръката на германския си инструктор 
майор Кюле, който им казва на раздяла: ”Господа, ако се 
срещнем във въздуха вече като неприятели, изпълнете вашия 
дълг, защото аз ще изпълня своя!” 

 Легендите, че българските авиатори са се учили от 
ненадминатите съветски въздушни асове ще бъдат измислени 
по-късно от комунистически слагачи. Ето един истински случай. 
На 20 септември 1944 г. от летище Балчик се готви за полет 
самолет “Ураган” № 27 с командир подпоручик Дянко Марков. 
Времето е отвратително, а съветските служби отказват да дадат 
на българските летци данни за метеорологичната обстановка. 
Младият, но достатъчно опитен командир и наблюдател, 
бъдещият кавалер на орден “За храброст” Дянко Марков 
нарежда да бъдат запуснати двигателите. Двама съветски летци 



се опитват да го разубедят: “Къде сте тръгнали? Това е 
самоубийство!” Самолетът излита. Всички руснаци от 
изтребителен полк, летящ на ЯК-9, от 27-а въздушна армия на 
Трети украински фронт, се стичат да видят чудо невиждано: 
излитане при непрогледна мъгла, при студен въздушен фронт 
над цялата страна.  

Скоро и подпоручик Дянко Марков ще поеме своята 
Голгота: уволнение, лагери, изселвания, принудителна 
безработица, арест и съд. Полковник о. з. Марков доживява 
морална реабилитация, отстоява принципите на демокрацията 
като депутат в 38-то Народно събрание, а днес е неуморен 
публицист, автор на книгите “Заключени слова”, “Пътищата са 
затворени”, “Легионерството” и „Свидетелствам под клетва”. Има 
какво още да разкаже за “светлата” дата  9 септември.  

Син на офицер, поручик Любомир Банковски командва 
артилерийско отделение (дивизион според днешната 
терминология) от 1-и армейски артилерийски полк на Първа 
българска армия. Удостоен е с орден “За храброст”. Ала 
“народната” власт е приготвила и други награди за героя. Като 
начало е уволнен от войската. После е изключен от 
Юридическия факултет при заверен пети семестър. Изселват го 
от София заедно с жена му и децата, на две и на шест години. 
Скоро го викат и за малка справка в ДС. Справката трае две и 
половина години. Разпити, побои, унижения, глад, безсъние, 
провокатори, психически тормоз. Белене, наричан от 
концлагеристите академия. Академия за мъжество, за духовно и 
нравствено усъвършенстване, за себепроверка и негримирано 
себепознание.  

Някои се прекършват. Други тихо умират. Но той издържа. 
После работи като каруцар и занаятчия. Дочаква края на “най-
хуманния” строй. До последния си час на 88 години почетният 
председател на Съюза на възпитаниците на Военните на Н. В. 
училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство 
Любомир Банковски бе пример за силата на думите, изречени 
нявга от Помпей: “Трябва да се побеждава, а не да се живее!”.  

 
 
 
 
 



Драмата в Морските войски придобива 
  Шекспирови измерения 
 

Товарене на танк Panzer T-IV на десантен кораб MFP 

 
България не изпраща войски и авиация на Източния фронт, 

но военният флот добросъвестно изпълнява съюзническите си 
задължения към Германия. В София се разполага германски 
щаб за свръзка, наричан Военноморска група „Юг”, който 
командва военноморските сили на райха в Черно, Егейско и 
Адриатическо море. Във Варна е дислоцирано Германско 
специално командване и са развърнати общо 21 служби и 
поделения на Кригсмарине: Военноморско управление, 
Специален военноморски щаб, Служба за военноморски 
транспорт, Служба за контрол на военноморското строителство, 
Военноморска работилница за оборудване и ремонт на кораби и 
пр. 

Най-големите български корабостроителници Държавна 
корабостроителница-Варна, „Кораловаг” АД и „Флотски арсенал” 
изпълняват поръчки по германски корабостроителни програми. 



Построени са 91 десантни кораба (баржи) тип MFP и 35 
риболовни траулери, оборудвани като кораби за борба с 
подводници KFK. 

 

Риболовен траулер, произведен във Варна и оборудван 
като кораб за борба с подводници  

 
Нашите бойни кораби охраняват германски конвои между 

Кюстенджа и Босфора, преследват съветски подводници, 
навлизащи в териториалните ни води, минират крайбрежието. 
Не би могло да бъде иначе, понеже веднага след 22 юни 1941 г. 
СССР стоварва по бреговете ни няколко десетки (до сто) 
подводничари и парашутисти, обучени в съветски диверсионни 
школи да разпалят и да оглавят “всенародната антифашистка 
борба”.  

Във взаимодействие с авиация и чрез умелото поставяне 
на мини военните моряци потопяват шест съветски подводници. 
На война като на война. Не без основание до септември 1944 г. с 
германски ордени и медали са наградени 104 наши моряци: 35 
офицери, 69 подофицери и матроси. В края на 1941 г. 
главнокомандващият германския военен флот гросадмирал Ерих 
Рьодер изпраща благодарствено писмо до командването на 
Морските войски.  

На 8 септември 1944 г. съветски войски и бойни кораби 
влизат във Варна. Групи от НКВД и подразделения на военното 
контраразузнаване СМЕРШ (”Смерть шпионам”) арестуват 
всички български морски офицери, заграбват архива на Щаба 

на флота, конфискуват корабите, оръжието, боеприпасите и 
горивото на Морските войски. Архивът е изпратен в Севастопол 
и не е върнат до днес. Едва ли е нужен на днешна Русия и на 
флота й. В нежеланието да ни го върнат прозира старата 

http://3.bp.blogspot.com/-iy-f-jMwmJM/VTx_OIiDV6I/AAAAAAAAQ1g/f1aq3s4boyM/s1600/%D0%9D%D0%95%2B09%2BKFK.jpg
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имперска отмъстителност заради натовския избор на страната 
ни и заради стремежа й да се откъсне от орбитата на Путиновата 
шайка. У нас все още нито един политик или държавник не е 
поставил ясно и категорично искане пред руските власти да ни 
върнат поне част от безценните за новата ни история документи. 

 
Мичман II ранг Христо Миевски (вдясно) стажува на 
германски стражеви кораб, подава сигнал за торпедна 
атака и спасява кораба от гибел, за което е награден с 
германски Железен кръст II степен.   
 

Из доклада на Британското адмиралтейство, прочетен пред 
Камарата на общините на 22 май 1954 г.: 

“На 16 юли 1944 г. от 10 до 19 часа московско време в 
кремълския кабинет на Сталин се реши съдбата на 
българските морски офицери от Българския монархически 
военноморски флот… 

Предложеният от генерал Л. Берия и адмирал П. 
Хлестаков оперативен план под кодовото название “Балканска 
чайка” бе разискван, одобрен и приет единодушно от 

присъстващите: върховният главнокомандващ Сталин, 
министрите-комисари В. Молотов, А. Микоян, Кл. Ворошилов, 
А. Вишински, Г. Жданов и още 9 висши военни и военноморски 
лица – членове на Главния щаб за действие в страните от 
Източна Европа след Победата… 

Българската част от плана ”Балканска чайка” третира 
проблемите с пълното и безкомпромисно ликвидиране на 



българския команден военноморски състав, целия Български 
военноморски флот и създаването му отново, съгласно 
новите изисквания и в пълно подчинение на съветския 
военноморски апарат, ръководен от върховния 
главнокомандващ Сталин… 

В изпълнение на този план в периода септември 1948- 
декември 1953 г. бяха избити, осакатени и опозорени 123 

морски чинове, 1 204 – оставени без работа, социални 
обезщетения и социални помощи, 3 218 семейства останаха 
без никакви средства за препитание…”  

Какъв по-красноречив документ е нужен?  

 
Български морски офицери в германски (после в английски 
плен) се снимат с дневната си дажба хляб 
 

Прави впечатление, че разправата е организирана едва 
през 1948 г., а не през 1944-а. Защо ли? Остават още осем 
месеца до победата над Германия. Предстои да бъдат 
разминирани Дунав и Черно море, да бъдат обучавани 
новопостъпилите моряци и “народни верни синове” от 
партизанските отряди. И отново са използвани знанията, опитът 
и родолюбието на българския офицер. След което му е нанесен 
смъртоносен удар.    

Възпитаниците на Морското училище са нужни на новия 
“народен” флот на НРБ. След месец ги привикват и ги 
назначават един по един. Те ръководят миночистенето по 
Дунава, превеждат зад траловете стотици конвои на Трети 
украински фронт и на Първа българска армия, обезвреждат 
хиляди мини. После до 1953 г. чистят фарватерите на Черно 
море.  



През 1944 г. петнадесет млади морски офицери стажуват в 
германската марина. Когато България обявява война на 
вчерашния съюзник, българските офицери са преместени в 
германски лагер за военнопленници, където с тях се държат 
човешки. След края на войната освободените българи получават 
предложение да останат в Германия или да потърсят спасение в 
друга западна държава. Водени от нравствения си 
максимализъм, всички се завръщат. Петима веднага са 
уволнени, търпят тормоз и преследване. Другите се 
приспособяват с цената на мъчителни компромиси. Мичманите 
Христо Миевски, Матей Бачовски, Рашко Лютов и Панко Панков 
минават през преизподнята. Христо Миевски, който си отиде от 
този свят през август 2004 г., написва вълнуващи спомени в 
книгата си “Бях царски морски офицер”.  

След 2 юли 1946 г., когато е приет Законът за 
ръководство и контрол над армията, от Морските войски са 
уволнени 92 командири. Мнозина узнават съдбата си от в. 
“Отечествен фронт”. Списъците са подготвени от помощник-
командирите. Приемани са и  предложения от моряшките 
комитети.  

С унизителна церемония  - късане на пагоните и скверни 
слова, от флота са прогонени отлични корабоводители, 
механици, щабни офицери, специалисти по минно дело, обичани 
командири и възпитатели. След като научава за уволнението си, 
мичман I ранг Христо Миевски отива в лагера на Учебната 
дружина в местността „Чайка”, за да се сбогува с моряците от 
своята 2-а рота. Въпреки предупрежденията му, корабникът 
Шопов строява ротата, за да се прости с обичания командир, 
матросите вдигат на ръце и носят до портала “реакционера-
монархофашист”. Корабникът Шопов незабавно е уволнен, става 
хамалин на пристанището, скоро се разболява и умира.  

През октомври-ноември 1945 г. във Варна е “разкрита” 
нелегална група от 41 матроси и старшини. Младите моряци 
просто не харесвали новия строй и бруталното отношение 
на някои комисари. След бой и заплахи ръководителят на 
“групата” е принуден писмено да се откаже от идеите си и да 
изнесе пред личния състав беседа на тема “Защо се 
отказвам от опозицията и заработвам за ОФ”. Особено 
старателни комисари обаче предлагат “по отношение на 

задържаните да се постъпва по късата процедура, а не да 



стоят седмици и месеци в ареста, което действа зле върху 
морала на моряците”.  

През онези тревожни дни помощник-командир на 
военноморска база Варна е лейтенант Емануил Бунджулов, 
печатарски работник от София, възпитаник на Рибарското 
училище. „Отношенията ми с командира на базата са 
привидно добри. Между нас няма взаимно допълване. Той е 

скаран с работата и това пречи на едни добри отношения с 
него”, клепе командира си комисарчето. Днес в лицето на левия 
политолог Андрей Бунджулов малцина могат да узнаят бившия 
първи секретар на ЦК на ДКМС от последните години преди 
промените и син на политкомисаря от 1944 г., за да се убедят за 
сетен път във верността на пословицата за крушата и дървото. 

 

„Народни верни синове” 
 

Прогонените морски офицери не са оставени на мира и 
в цивилния живот. Често ги изселват и уволняват. 
Командирът на свързочна рота мичман І ранг Стойчо 
Велинов, болен от костна туберкулоза, е въдворен на 
новото си местожителство в гипсово корито. 



“След направените уволнения се почувства един общ 
подем… Изненади от вредителска дейност не може да се 
очакват”, самодоволно докладва един от помощник-
командирите, които заемат освободените от строевите офицери 
длъжности. Само два-три месеца след чистките помощник-
командирът на Морските войски партизанинът Николай 
Бояджиев обаче е принуден да признае, че е “необходимо да се 

попълни недостигащото число офицери, подофицери и 
кандидат-подофицери”.  

Що се отнася до прословутия челен съветски опит, ето 
какво пише  ветеранът от разминирането мичман ІІ ранг о. з. 
Васил Родев: “Ние извършвахме бойно миночистене според 
нашите правилници, съставени през 1941 г. Съветски миньори 
биваха командировани на нашите миночистачни кораби, за да 
ги обучаваме ние, а не те нас”. Измислиците са издигнати в ранг 
на историческа истина от последна инстанция в издадената през 
1989 г. “История на Българския военноморски флот”, сътворена 
от 20-членен авторски колектив под ръководството на адмирал 
Иван Добрев с партизански псевдоним Странджата.  

През есента на 1916 г. три руски бойни кораба обстрелват 
Балчик. Съдбата на града би била трагична, ако две брегови 
оръдия с командир капитан Георги Радков не откриват огън по 
противника. Скоро един от корабите е улучен и групата се 
оттегля. След 1944 г. спасителят на Балчик, както е наречен 
храбрият капитан, кой знае защо е осъден от “народния” съд и 
набързо е разстрелян. И само той ли?  

Наскоро узнахме, че капитан Радков е първи братовчед на 
големия учен, бащата на военната авиация на САЩ Асен 
Йорданов. Сестрата на А. Йорданов издава в Париж книга за 
своя брат, в която посочва този удивителен факт.  
 Няма думи, понятиен апарат и научна система, които да 
обяснят логиката на комунистическия терор. Може би най-
пълно е обхванал явлението забележителният руски 
физиолог и Нобелов лауреат акад. Иван Павлов, създал 
теорията за условните рефлекси: ”Ако това, което вършат 
болшевиките в Русия, е експеримент, то за такъв 
експеримент аз не бих пожертвал дори една жаба”. 
 
                                                                             Капитан I ранг о. з. 
                                                                                   Васил Данов 


