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ЗАПОРОЖЕЦЪТ 

 
Купуването на лека кола ставаше с предварителен влог и многогодишно чакане на опашка.  

Получих съобщение, че с моя влог и лихвоточки мога да купя Запорожец. Реших, че и това е 
кола и отидох в магазина. Там веднага ми написаха квитанцията и поискаха парите. Колата 
струваше 4050 лв. – точно 30 мои месечни заплати от 135 лв. Попитах може ли все пак да я 
видя.  

-Какво има да избирате?! Има бели запорожци! Останали са две бройки само. 
След малко дойде кумът ми Веско да откараме колата. Още нямах книжка. Потеглихме. На 

излизане от двора на магазина, опитах да отворя триъгълното стъкло на предната врата. Щом 
го докоснах, и то падна. Оста му била счупена. Влязохме обратно в двора да рекламираме.  

- Къде падна стъклото? – запита продавачът. 
- Ами, на улицата пред входа. 
- Това е извън района на магазина и не носим отговорност. – заяви той спокойно. – Отидете 

в гаранционния сервиз. 
В сервиза нямаше стъкла. Дефицит. Отидох във фирмения магазин за резервни части и с 

доста кандърми убедих продавачката да ми „намери“ едно стъкло. В сервиза го монтираха 
безплатно. Но аз си исках реимбурсиране на цената. Зад мен се изви опашка от клиенти. Никой 
не ме притесняваше. След като най-накрая ми изплатиха сумата, всички се скупчиха около 
мен. Поздравяваха ме. За пръв път виждали човек да взема пари от автосервиз!  

Дали на мен не ми вървеше или на автомобила и до сега не мога да разбера. Седмица след 
като взех книжка потеглих с четирима колеги от Банкя към София. Връщахме се от школа по 
английски език. Карах зад голям камион по шосето край Филиповци. Изведнъж даде десен 
мигач, рязко намали скоростта и отби към банкета. Помислих, че спира и тръгнах да го 
изпреварвам отляво, когато видях на няколко метра пред себе си траншея, прокопана напреко 
на пътя. Спирачките не помогнаха. Предните колела хлътнаха, колата се претъркули два пъти 
през тавана и спря на колелата си в разорана нива. Таванът беше смачкан, стъклата – 
изхвръкнали. Помогнах на другите да излязат през вратите и прозорците. Нямаха наранявания. 
Спрях първата кола и ѝ поръчах да съобщи на първия милиционер за катастрофата. Натоварих 
тримата спътници в друга кола и помолих шофьора да ги откара в най-близкото лечебно 
заведение за преглед. След половин час се върна и ми съобщи, че всички са прегледани и 
здрави.  

Оказа се, че е прокопана траншея, дълбока отляво и съвсем плитка до банкета вдясно. 
Камионът я заобикалял. Никаква сигнализация. Дойдоха от КАТ, цъкаха с език и псуваха как е 
възможно такова нещо. После погледнаха книжката ми, видяха, че съм шофьор на една 
седмица и ме обявиха за виновен. Не съм карал с „безопасна“ скорост, макар такова понятие в 
законодателството да няма. Съставиха ми акт. Върнах се вкъщи на собствен ход, но в жалък 
вид. Баща ми ме чакаше на балкона от обезпокоен от закъснението ми, и не очакваше да види 
такава гледка. Не каза нищо. Обжалвах в съда и спечелих делото. Но не съобразих да поискам 
обезщетение. За първи път влизах в съд, и то без адвокат. От застраховката получих мизерна 
сума. Все пак, колата нямаше непоправими щети и продължи да ми служи според 
възможностите си.  

А те не бяха големи. Максималната ѝ скорост по паспорт при тихо време, гладък път, 
хладен въздух и определено атмосферно налягане беше 123 км/час, но тя прегряваше много 
преди тази скорост. Не беше само с моята кола така. Една колежка пък, тръгвайки от паркинга 
чула силен трясък зад гърба си. Колата спряла.  
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- Падна Ви моторът – извикал един младеж, а тя го наругала за тъпата шега. Но той бил 
прав. Моторът, който на запорожците е отзад, наистина бил паднал.  

За първи път извърших голям ремонт в гаража на тъста си в Добрич. Той извика познат 
автомонтьор да ми помогне. Бях разположил свалените части по пода. Като ги погледна, 
специалистът каза, че това вече не можело да се сглоби и си отиде. Зарадвах се. Не обичах да 
ми се месят. Пък нали бях стругар с 6-ти разряд. 

Постепенно изучих колата до съвършенство. Можех да я разглобя и сглобя със затворени 
очи на всяко разрешено или забранено място. Когато ме виждаха да работя по нея на канала на 
института, колегите ми се шегуваха: 

- Да видим сега как един теоретик се занимава с експериментална дейност.  
Отговарях им 
- Аз имах по-добро мнение за това какво е експеримент.  
Една вечер се връщах от недовършен ремонт. Беше се стъмнило. В автобуса към мен се 

приближи младо момиче: 
- Извинявайте, може ли да Ви кажа нещо? Обякъл сте си пуловера наопъки. Оправете го, 

преди да Ви види жена Ви.  
Беше убедена, че се връщам от любовна среща. Де да беше така? Разказах на Елена и тя умря 
от смях. Та нали моята любовница била колата.  

Няколко години по-късно се връщахме от морето с Елена и дъщеричката Ива. Трябва да е 
била на 3-4 годинки. Играеше си на задната седалка, а багажът беше на багажника върху 
колата. Появи се чукане в ходовата част. Прегледах внимателно колелата. Всичко беше наред. 
Болтовете бяха добре затегнати. Лагерите и главините бяха ОК. Обаче чукането продължи, 
дори се усили. По пътя направих още няколко проверки. Като наближихме София по новата 
магистрала, увеличих скоростта, чукането намаля и изпреварих колоната по нанадолнището. 
Изведнъж колата се килна на една страна, нещо застърга в задната част и започна да я подмята 
наляво-надясно. Не знам как овладях колата и спрях в аварийната лента. Зад мен трябва да са 
карали опитни шофьори, защото всички успяха да ме заобиколят. Лявото задно колело беше 
паднало, но калникът го захлупил и удържал. Четирите болта си бяха здрави и добре затегнати. 
Джантата излязла през главите им. Тя беше оригинално производство на завод „Комунар“ – 
единственият производител на Запорожец в света.    

Неописуемо беше пътуването към морето през август 1986 г. Най-сетне се бях решил на 
операция на носа си. Беше счупен още като бях дете от дръжката на вила, с която хвърляха 
сено на село. Оперира ме проф. Владимир Павлов, баща на по-младия ми колега физик (сега 
социолог) Юлий Павлов и на бъдещия политик и банкер Любомир Павлов. Той беше и личен 
лекар по УНГ на Т. Живков. Операцията мина без проблеми. Трябваше само да почакам още 
няколко дена, докато носът зарастне. Да не нося тежко, да не се навеждам и изправям рязко и 
т.н. Но морето не чакаше и тръгнахме по-рано. По височините около Ловеч колата взе да губи 
мощност и лампичката за маслото светна. Огледах цялата кола, под нея и около нея. Нито 
следа от масло. Долях един литър. След няколко километра лампичката пак светна. По колата, 
под нея и около нея – нищо и нищо. И си казах „Тука има нещо...“.  

Въздушният филтър, който при тези коли е метално гърне пълно с „найлонова прежда“, ми 
се стори прекалено тежък. Беше пълен с масло. Излях го обратно в двигателя. Но какво беше 
„нещото“? В единия цилиндър нямаше налягане и свещта му беше цялата в масло. Свалих 
главата и не повярвах на очите си. На челото на буталото имаше дупка, в която можех да пъхна 
кутрето си. Буталото работело като помпа, която праща маслото във филтъра. Оттам то 
посттъпвало през карбуратора заедно с въздуха и бензина по всички цилиндри. Как е работил 
този мотор науката не може да обясни. Но Запорожецът може всичко. Изключих този 
цилиндър, като подложих под клапаните му бръснарските си ножчета, сложих обратно главата 
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и полека-лека на три цилиндра се довлякохме късно вечерта до хотела на Балкантурист в 
центъра на Търново.  

От рецепцията погледнаха бинтования ми нос и омазаните ми с масло ръце. Не знам какво 
си помислиха. Тероризмът тогава не беше на мода. Но побързаха да кажат, че места няма и не 
приемат гости. Стандартен отговор на Балкантурист към българин. До мен 7-годишната ми 
дъщеря срамежливо шепнеше, че ѝ се пишка. Накрая се разбрахме. Жена ми и дъщеря ми ще 
нощуват, а аз ще ремонтирам колата на паркинга. Рано сутринта ще освободим стаята, така че 
да не смущаваме чужденците.  

Запалих аварийната лампа и легнах под колата. Свалих картера, като полях лицето си с 
остатъка от маслото. Успях да сваля дефектното бутало. В колата си винаги носех комплект 
разнообразни инструменти.  

На сутринта пред хотела спря луксозен автобус със съветски туристи. Като познаха 
родната автомобилна марка, ме заобиколиха. Един от тях – със сако и вратовръзка (такава 
беше съветската туристическа мода през август) се доближи учтиво: 

- Товаришч, аз съм инженер от завод „Комунар“, който произвежда тази кола. Разбирате, че 
не мога да участвам в ремонта, но мога да Ви дам съвет. 

-  Дорогой товаришч – отговорих на отличен руски език – Вашият съвет е много закъснял. 
Трябваше отдавна да ми кажете никога да не купувам такъв боклук. 

Цялата група се обърна кръгом и беззвучно се скри зад автобуса. 
Увих буталото в носната си кърпа и отидох в магазина. Надявах се някой да има старо 

бутало, или да се случи чудо. Около мен се събра тълпа. Гледаха го и цъкаха с език. Никой от 
тези собственици на „отмъщението на Хрушчов“, както наричаха запорожеца, нямаше бутало и 
не беше виждал такова нещо. По едно време продавачката ми даде знак да се приближа и ми 
пошепна на ухото: 

- Докога ще събирате тази тълпа около себе си? Как да Ви дам бутало пред тях? Колко Ви 
трябват – 2 или 4? А сега се махайте и елате пред задния вход.  

Даде ми 2 бутала – те се сменят по двойки. Към края на деня колата беше готова и 
продължихме пътешествието към морето. Две години по-късно продадох Запорожеца на Юлий 
Павлов. Той много го беше харесал, а аз вече имах Вартбург.  

 
  

*           *           * 
 

ВАРТБУРГЪТ 
 

Запорожец и Трабант бяха единствените автомобили, които можеха да се купят с 
левове. За другите трябваше валута, а тя биваше социалистическа (рубли) и капиталистическа 
(долари и западни марки). Като постъпих на работа в Обединения институт за ядрени 
изследвания (ОИЯИ) в Дубна, реших, че ще мога да купя у нас руска кола с рубли. Това не 
можеше да стане в Съветския съюз, където също имаше опашки за москвич и жигули. Оказа се 
обаче, че у нас с рубли може да се купи само немска кола – Вартбург, а руските коли се 
продават за долари. Неведоми са икономическите отношения в СИВ. След три години 
спестяване и заем от колеги събрахме пари за една кола. Елена трябваше да избере и купи 
колата., защото аз бях още на работа в Дубна. Върлуваше студена снежна зима. Научила, че 
има коли с мечтания цвят „сахарски пясък“ и през бури, снеговалеж и преспи стигнала в 
магазина преди да се свършат. Купила колата, а кумът Веско, както 8 години по-рано, я 
докарал пред къщи.  
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В началото на май потеглихме с новата кола за Дубна. Бяхме тримата – Елена, Ива и аз. 
Елена работеше в същия институт. Ива още не ходеше на училище. Можехме да бъдем заедно. 
Бяхме се облекли като бели хора. Аз бях с нов бял панталон и копринена риза. Ерата на 
запорожеца беше приключила. Носехме и маски. На 26 април беше станала аварията в 
Чернобил, а ни предстоеше да минем през Киев и близо до епицентъра на радиоактивната зона. 
Всъщност радиоактивното замърсяване беше навсякъде. Беше стигнало до България и на 
Първи май манифестациите бяха проведени под радиоактивен дъжд, без народът да бъде 
информиран за това. Надявахме се да преминем бързо със затворени стъкла и маски.  

Наближавахме Киев. Магистралата към града беше в строеж и движението се 
извършваше по една изровена кална лента, почти неразличима сред заобикалящите я локви от 
мазут и разтопен асфалт. През тях с голяма скорост мина чудовищен самосвал и ни заля с 
горещ асфалт и пълния набор от течни нефтопродукти. Възмутен, излязох от колата да 
протестирам, но тогава мина второ чудовище и ме опръска от глава до пети. Дръпнахме колата 
настрани и започнахме да я мием с резервния бензин, който носехме в туби. В Русия бензинът 
се продаваше само с предварително закупени талони, а ние не разполагахме с такива. 
Забравихме за радиацията. Справихме се, но „сахарският пясък“ получи съветски нюанс. 
Обърнахме се към ГАИ (техния КАТ) за обезщететние. Обясниха ни, че трябва да отидем в 
Киев на някакъв адрес и да подадем молба. За днес вече нямало да успеем, но имало хотели за 
чужденци на „Хрешчатик“ в центъра на града. След това щяла бъде направена проверка дали 
на обекта има нарушение на техническите изисквания и до една седмица ще имаме отговор. 
Поисках просто документ, удостоверяващ произшествието пред застрахователя. Не можело. 
Вече било късно, а трябвало от Киев да дойдат да заснемат колата.  

Беше се свечерило.  Продължихме пътуването с мисълта да се отдалечим поне от най-
радиоактивната част от зоната. Късно вечерта спряхме пред хотел в малък град.  Отказваха да 
ни приемат, защото сме чужденци. Показвахме им паспорти, обяснявахме, че сме от братска 
страна, показахме им и картите си за работа в Дубна. Бяхме с дете. Накрая кандисаха. 
Стаичката беше малка, тоалетната – на двора, който беше покрит с асфалт, положен направо 
върху неподравнената земя. Сутринта две жени го метяха с големи градински метли въпреки 
съпротивата на вятъра. Над парадния вход висеше дълъг лозунг за техническия прогрес. 
Няколко километра след като напуснахме хотела Елена се усети, че е забравила в хотела 
пръстените си и се върнахме обратно. Жените ни посрещнаха отдалеч. Бяха притеснени. Не 
знаели какво да правят с тях. А за нищо на света не биха казали, че са на чужденци, 
пренощували в хотела. 

В Дубна пристигнахме в късния следобед. Спрях колата пред входа на блока, взех 
малко багаж и въведох радостно семейството в апартамента. Край на мъките.  

Слязох за останалия багаж, и какво да видя. Предното стъкло беше разбито! От 
дванайсетгодишно момче. Казали му, че Варбургът е немска кола, а то знаело, че немците са 
фашисти. Взело детския си автомат и нанесло няколко силни удара върху вражеската машина. 
Трябваше да оставя колата на безопасно място. Повечето българи и доста руснаци имаха 
гаражи, но не пускаха в тях кола минала покрай Чернобил. По пътя ми бяха правили проверка 
за радиоактивност и имах документ, че не е опасна, но ядрените специалисти от института, пък 
и аз, не вярваха на резултата от измерването. След няколко дена институтът ми даде 
самостоятелна гаражна клетка. Оказа се, че вартбургът на един немец бил развален и не беше в 
движение. Собственикът му пък се разболял сериозно и щеше да се лекува в ГДР. Свалихме 
стъклото му и го сложихме временно на моята кола. 
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Проблемът не беше в счупеното стъкло, а в съветското законодателство. То забранява 
внасяне на автомобилни части. Не става дума за вносно мито. Просто, забранява! А в 
Съветския съюз Вартбургът е неизвестна кола, не се продава на пазара, няма регламентиран 
държавен внос. От ОИЯИ написаха доклади до митницата и други държавни учреждения, но 
без резултат. Обърнах се към нашето посолство. Да съм се отнесял към съветските другари. 
Накрая се добрах до някакъв генерал – висш началник по мита, внос и износ. Посрещна ме 
вежливо, каза, че е запознат със случая, но не може да издаде писмен документ стъклото да 
мине през границата. Попитах не може ли тогава без писмен документ, а с устно негово 
разпореждане. Не било редно, но можело. Да съм му се обадел по телефона, когато стъклото 
пристигне, и той щял да нареди на началника на летището да го пропуснат. Да съм търсел 
лично него. 

Стъклото беше купено в София и колежката Марина от моя отдел се нае да го прекара 
през границата по време на командировка. От сутринта звънях на генерала, но него все го 
нямаше. На границата Марина беше спряна. Една дребна женица се вкопчи в стъклото. 
Съзтезанието по дърпане на автомобилно стъкло завърши с победата на дребничката, но 
самоотвержена рускиня и тя го прибра в стаичката зад гърба си. Обадих се на началничката на 
летището. Никой не бил разговарял с нея, но повярва на думите ми. Да предам на жената да 
пропусне стъклото на нейна отговорност. През това време тя вече беше написала акт за 
задържане на забранена вещ, която пътничката може да получи обратно при напускане на 
страната. Вече не можела да го унищожи. Да дойдела шефката да резолира. В крайна сметка 
началничката наистина слезе от небесния кабинет на Шереметево и лично освободи 
недопустимата за внос стока. Борбата между закона и разума завърши в полза на разума. Бях 
горд, че е станало с моето участие. Но в. „Правда“ не отрази събитието. 

Дадох новото стъкло на немеца в знак на благодарност за жеста му.  

На 12 март поех обратно към България. Срокът на договора ми беше изтекъл, по-едрият 
багаж беше заминал в контейнер, Елена и Ива бяха се върнали преди мен. Колегите ме 
изпратиха много радушно. Таня, дъщерята на акад. Святослав Ан. Москаленко, който беше и 
рецензент на докторската ми дисертация, му казала, че ще пътувам през Молдавия и той ме 
покани да му гостувам в Кишинев няколко дена. Не разполагах с толкова време, но половин 
ден и една нощувка в удобно легло щяха да ми се отразят много добре.  

Вартбургът беше препълнен. Времето беше лошо. Сняг, силен вятър. Пътища с много 
дупки, засипани с коварен тънък слой сняг. Товарни коли, изпод колелата на които изригваха 
гейзери мръсотия. Когато ги изпреварвах, не виждах нищо. Чистачките не помагаха. Издебвах 
моменти, когато пътят е свободен на достъчно разстояние напред, навлизах в непрогледната 
завеса и познавах, че съм завършил изпреварването по проникващата през стъклото светлина 
след изчезването ѝ. Пътувах на юг и се надявах на по-топло и добро време. Стигнах до Орел. 
Не валеше. Беше студено, но грееше слънце. Видях широк площад, на който можех да спра за 
почивка. Отбих от пътя, за да паркирам и в същия момент предното колело потъна през снега в 
дълбока дупка. Снегът беше засипал стърчащи от нея остри железа. Едно от тях се заби в 
калника. Извиках ГАИ, издадоха ми документ за инцидента, който да ми послужи и на 
границата, че не съм избягал от причинена катастрофа. Наложи се да преспя в града и това ми 
отне половин ден.  

При Москаленко пристигнах вечерта. Беше освободил гаража си за моята кола.Чакаха 
ме и се тревожеха. Настояваха да остана още един ден – изглеждал съм много уморен. Взех 



Моите коли 
 

6 
 

топъл душ, поговорих с приятни хора. Сутринта, освежен и отпочинал продължих към 
Румъния. Москаленко ме придружи с колата си до края на града.  

Съветските граничари погледнаха натъпкания багаж, който беше в състояние не 
подлежащо на проверка, след което се заинтересуваха от колата – дизел ли е, защо има три 
цилиндра и т.н. Удовлетвориха си любопитството и ме пуснаха. Румънските им колеги искаха 
да разтоварвам и да проверяват. Но аз вече имах опит с тях. Дадох им една кутийка нес кафе, 
купено в „Дом заказов“ в Дубна и продължих. За изпът носех още една кутийка, в която за по-
удобно бях смесил останалото кафе със захар. Тя също свърши работа, когато минавах през 
Кюстенджа. Полицаят ме спря за превишена скорост. Аз едва пъплех, защото се оглеждах за 
указателни табели, но това, както и непознатия модел кола отдалече му подсказа, че съм 
чужденец. Взе ми книжката и не искаше да ми я върне. Искаше марки или леи. Казах му че 
нямам и му подадох нес кафето. Той го пое, разклати го, за да прецени колко е. То тежеше 
достатъчно, заради захарта и шумеше добре. Хвърли ми книжката и преди още да се обърне, 
дадох газ и изчезнах. След два часа бях в Добрич.   

Когато падна Берлинската стена и Германия се обедини, Вартбургът от източна кола се 
превърна в „западна“. Но никога не заприлича на западните си сестри. Заслужава си да 
спомена и това, което не се случи с нея.  

Както всяка година, се готвехме да ходим на море. И както винаги преди пътуване 
оглеждах колата си. Нямаше нищо притеснително. За всеки случай проверих налягането в 
гумите. Едната показа около 4,5 атм. Не беше грешка на манометъра. Отвих леко вентила. 
Нямаше миризма. Поднесох горяща кибритена клечка. Пламъкът лумна. Реакция на кислород. 
Някой беше минал с кислородна бутилка покрай колата в двора на института. Беше 
изключително горещо лято. При голяма скорост върху горещия асфалт или дупка на пътя 
възпламеняването беше неизбежно. Без никакви улики! Беше заложена „екологично чиста“ 
бомба. Бяха смутни времена, когато политическата омраза и завистта на некадърността не 
признаваха граници. В института и преди това ми бяха слагали пред задната гума „пирамидки“ 
от заострена стоманена тел, та да спукам гума независимо дали ще тръгна напред, или назад. 
Събирах ги и ги държах на работното си бюро, заедно с пробитото бутало.  

С вартбурга се разделих, след като откраднаха главата на мотора му на паркинга пред 
блока. След това преминах на Ауди и разбрах какво е автомобил.  

Сега се чудя настина ли всичко това се беше случило. И с автомобилите, и с хората. Да. 
Не може да се сънува, или измисли. А беше само фрагмент. Имаше и още... 
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