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Днес е 16 октомври 
и точно в Деня на 
авиацията сядам да 
напиша този текст.
За военната авиация 
аз мога да говоря само 
в сегашно време и с 
много любов, защото 
тя е в душата и сърцето 
ми. 
Баща ми е военен 
летец, казва се Николай 
Георгиев – Джоко и 
цялата му летателна 
кариера е преминала 
в ескадрилата в гр. 
Балчик. Пристига 
на летището на 13 
октомври 1969 г. като 
току-що произведен 
офицер и служи тук 
до септември 1988 
г. Майка ми се казва 
Красимира Георгиева, 
тя работеше като 
лаборантка в ГСМ-а.
През тези години, а и 
след това, майка беше 
винаги до баща ми. 
Бих могла да кажа, 
че колкото енергия и 
любов татко вложи в 
летенето и в авиацията, 
толкова любов и 
посветеност майка 
вложи в баща ми, в брат 
ми Анатолий и в мен.
Да израснеш на 
военно летище, да 
израснеш на летище 
Балчик, е специално 
преживяване. Ние 
живеехме на седмия 
етаж и от балкона ни 
полосата се виждаше 
като на длан.Вида на 
полосата, красотата 
на излитащите и 
кацащите самолети, 
небето, морето, шума 
на двигателите е нещо, 
което не може да се 
забрави. То попива 

16 октомври – празника на авиацията и BBС
За празника – искрено и лично

в теб,  става част от 
детството ти и от 
човека, в който се 
превръщаш. 
Детството през 70-
те и 80-те години на 
миналия век беше 
щастливо преживяване. 
Ние бяхме спокойни и 
безгрижни като всички 
деца по това време. 
Бащите ни постоянно 
отсъстваха - бяха на 
дежурства и полети 
-  и нашите майки бяха 
поели отговорността 
за ежедневието, дома 
и семейството. Всички 
грижи за здравето 
и отглеждането на 
децата, за градините 
и училищата падаха 
върху тях. За нас това 
беше нормално, във 
всички авиаторски 
семейства беше така. 
Предполагам, че това 
е една от причините 
нашите майки да станат 
много добри приятелки, 
да отглеждат децата си 
заедно, да си помагат и 
да очакват съпрузите си 
да се завърнат живи и 
здрави от полети.
Минаха доста 
десетилетия, докато 
осъзная какъв товар са 
поемали тези млади 
жени, болшинството 
от които са напуснали 
родните си места, за да 
последват съпрузите си 
в непознат град, далече 
от родители и близки.
Според мен в живота 
на баща ми, а и на 
неговите колеги и 
приятели, тогава имаше 
много идеализъм, 
красота, отдаденост, 
дълг и любов. Поне аз 
виждам това. Животът 

беше красив в своята 
яснота – дълг и любов 
към Родината, дълг и 
любов към семейството, 
радост от живота и 
младостта. 
Татко беше 
интелигентен, 
емоционален, 
широкоскроен и 
свободолюбив. 
Извън летенето 
обичаше да броди из 
добруджанските полета, 
да ловува, да ходи за 
риба на вълнолома, 
да се събира у нас с 
колеги, които бяха и 

приятели. В нашия 
дом се правеха много 
сбирки и се изпяха 
много песни. На всяка 
маса се пееха “Кога 
зашумят шумите”, 
“Имала майка едно 
ми чедо ”, “Биляна 
платно белеше” и 
други любими народни 
песни. Татко обичаше 
Владимир Висоцки 
и руските песни от 
Отечествената война 
и ги пееше красиво 

и с емоция. “Песня о 
почибшем лётчике” 
на Владимир Висоцки 
беше запазената му 
марка. Татко беше 
свалил текста на 
песента от един 
магнетофон и я пееше 
с много истина, болка и 
любов. Той беше автор 
на текста на химна 
на 2-ра Изтребителна 
Авиационна Ескадрила, 
известна като “Морето 
люшка тъмната си гръд, 
морето вечната си песен 
пее...”. В тези вечери 
колегите му пееха 

заедно с него, жените 
също пригласяха. Аз 
също стоях и слушах, 
попивах емоцията, 
атмосферата, красотата 
и тъгата на песните. 
За мен това време 
беше специално, аз 
бях част от света и 
вълнението на баща 
ми, на семейството 
и приятелите. За 
мен това означаваше 
да принадлежиш и 
да разбереш кое е 
красивото, важното и 
същностното в живота. 
Майка е родена в гр. 
Радомир, родителите 
и сестра ѝ живееха в 
гр. Перник. Любовта 
я отвежда на почти 
600 километра от 
родителите ѝ, които в 
продължение на години 
тя виждаше два пъти 
годишно – зимата, след 
Нова година, когато ни 
гостуваше майка ѝ и 
лятото, през отпуската 
на татко, когато ние 
ходихме при баба, дядо 
и техните роднини в 
Перник, Радомир и 
Кюстендилско.
Майка беше много 
красива жена, нежна, 
интелигентна и с 
правилна преценка.
Мисля, че татко 
можеше да се отдаде на 
мечтата за летене и на 
професията си, защото 
майка отдаде грижата и 
вниманието си на брат 
ми Анатолий, на мен, на 
татко и на дома. Мисля, 
че по това време жените 
носеха служба наравно 
с мъжете – мъжете 
служиха на Родината, 
съпругите поемаха 

всички отговорности 
към децата, семейството 
и бита. Живот в 
служба на другите 
– без приказки, без 
обяснения, без гръмки 
фрази, без търсене 
на благодарност. 
Не мисля, че са си 
давали сметка какво са 
направили – те следваха 
съпрузите си, обичаха 
ги, съобразяваха живота 
си с тях, отглеждаха и 
обгрижваха децата и 
се надяваха всички да 
кацнат и да се върнат 
живи и здрави от 

полети.  
Аз и брат ми не 
сме възпитавани с 
обяснения, нравоучения 
и пространности. 
Животът на майка и 
татко, поведението им, 
любовта и отношенията 
между тях, грижата 
и вниманието им към 
нас, посветеността на 
работата и приятелите 
им, са нещата, които 
са ни е формирали и 
възпитали. Благодарна 
съм, че съм родена 
в Балчик и че съм 
израснала срещу 

летището, в семейство 
интелигентно, 
толерантно, обичащо, 
грижовно, но и даващо 
свобода. 
Това са ценностите, 
които и аз като майка, 
изповядвам и прилагам.
Когато мисля за 
военната авиация, 
аз винаги я виждам 
такава, каквато беше в 
моето детство – силна, 
горда, с изправена 
снага, присъстваща и 
забележима. Тя е една 

доминанта, която ни 
научи, че има неща 
по-големи от нас, 
ценности от по-висок 
порядък и че любовта 
към Родината се 
изразява в отдаденост 
и конкретност. За моя 
баща мога да кажа, че 
отдаде, и младостта 
си, и зрелостта си, 
на военната авиация, 
и че го направи 
осъзнато, с желание 
и с любов. Редом 
с него бяха всички 
колеги и съвипусници, 
семействата на 
Николай и Валентина 
Калеви, Енчо и Йонка 
Златеви, Стоян и 
Мария Нанкови, Петко 
и Мария Кръстеви, 
Тоньо и Виолета 
Иванови, Иван и Рени 
Мандови, Петко и 
Мая Петкови, Йордан 
и Мария Иванови, 
Георги и Мариана 
Георгиеви, Минчо и 
Пепа Атанасови, Цецо 
и Пепа Цакови, Людмил 
и Любинка Трифонови, 
Димитър и Мариана 
Къневи, Красен и Таня 
Хараланови, Иван и 
Данчето Апостолови,  
д-р Санджакян и 
съпругата му Бистра 
Велчева. 
На Иван Апостолов 
и д-р Санджакян, 
дори и в непринудена 
обстановка,татко винаги 
говореше на “Вие” и с 
много уважение. 
Иван Апостолов е бил 
инструктор на баща ми 
като курсант в Долна 
Митрополия. Татко 
казваше, че не може 
да говори на Иван 
Апостолов на “ти”, 
защото го е научил на 
занаят и на това какво 
е да си летец. Д-р 

Прави от ляво на дясно: Красен Хараланов, Живко Желязков, Чавдар Гешев, Стоян 
Нанков, Николай Георгиев-Джоко, Ангел Апостолов. Клекнали от ляво на дясно: Людмил 
Трифонов, Йордан Иванов, Тоньо Иванов,  Петко Кръстев, Георги Георгиев - Боф.
           Фотоархив, Стоян Нанков 1980 г.

Санджакян е много 
известна фигура в 
Балчик, през целия си 
професионален път 
той беше авиационен 
лекар и обгрижваше 
летците с много 
внимание. Освен всичко 
друго той лекуваше 
и децата, без това да 
му е задължение или 
отговорност. Мисля, 
че той правеше това, 
защото беше много 
добър лекар и много 
добър човек, който 
отдаваше своето време 
и служеше на дълга и 
извън поделението и 
извънработни дни и 
часове. Благодарност 
и поклон за д-р 
Санджакян!
За мен военната 
авиация, летището 
в Балчик, шумът на 
самолетите, брат ми 
и родителите ми са 
най-същностните неща 
от моето детство и 
неизменна част от моята 
душа. Надявам се да 
дойдат времена, в които 
военната авиация ще 
стане такава, каквато я 
помня и обичам, такава, 
каквато заслужава да 
бъде!
Честит празник на 
авиацията и ВВС! 
Честит празник на 
всички летци, техници 
и на техните семейства!
Честит празник на 
всички, които обичат 
авиацията, и са 
свързали живота и пътя 
си с нея!
С любов и благодарност 
към днешния ден и към 
всички отминали дни,

Емонна Гешева
16.10.2022, гр. София

Прави от ляво на дясно: Тоньо Иванов, Валентин Милев, Стоян Нанков, Минчо Атанасов, 
Николай Георгиев-Джоко, Иван Гурков, Стефан Арнаудов, Цецо Цаков, Иван Мандов, 
Николай Калев. Клекнали от ляво на дясно: Стефан Атанасов, Петко Кръстев, Атанас 
Костов, Людмил Трифонов.       Фотоархив, Стоян Нанков, 2016 г.

Химн на втора изтребително авиационна ескадрила Балчик, съчинено от 
Николай Георгиев - Джоко.                  Фотоархив, Стоян Нанков


