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За честта на българския флаг 

Беше началото на март 2006-та година. Швейцарската компания „Ривър 

адвайс“ бе свикала всички свои корабни кадри: капитани, помощник-

капитани, механици и хотел мениджери на митинг с цел уточняване на 

фирмените стандарти за предстоящия сезон. Мероприятието се 

провеждаше ежегодно на един от пътническите й кораби, оставен на 

зимовка в Базел. Бяха наети скъпо платени лектори, които жонглираха 

умело с думите, стараейки се да ни внушат, колко важни са представените 

от тях теми. В същност ни пълнеха главите с непотребни неща, които 

трябваше уж да повишават качеството на предлагания от нас туристически 

продукт. Още миналата есен бяхме събрани в същия състав, за да направим 

отчет на току що завършилия туристически сезон  и да отпразнуваме края 

му. На всеки от нас бе оповестен кораба, на които трябваше да служи през 

следващата навигация. Аз продължавах своята работа на луксозния 

MS „Sound of Music“ като отговорен капитан. Познавах кораба и се радвах 

на възможността да плавам още една година на него. В телефонни 

разговори, които проведох през вече отиващата си зима моето 

разпределение беше многократно потвърждавано от различни началници. 

Дори през февруари можах да узная, кой ще бъде втория ми помощник-

капитан. 

 „Sound of Music“. 

Източник: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Sound_of_Music_

%28ship%2C_2006%29_014.JPG/1280px-

Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG 

 

На втория ден от митинга забелязах, че от рецепцията ми се усмихва 

познато момиче - българка, с която вече бяхме работили на „Sound of 

Music“. Попитах я: 

- Елена, ще бъдем ли отново заедно през настоящия сезон? 

- Да, кептън, но защо сте записан в екипажния списък като втори капитан? 

Отначало помислих, че се шегува, но след като тя повтори твърдението си, 

реших, че при изготвянето на списъка е станала някаква грешка. Според 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG/1280px-Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG/1280px-Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG/1280px-Sound_of_Music_%28ship%2C_2006%29_014.JPG
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нея за първи капитан бил предвиден новия ми втори помощник, 

германецът Андреас. Не можах да проверя веднага списъците, защото 

времето за почивка бе изтекло, а следващата лекция щеше да започне 

всеки момент. Докато събралото се в салона пъстро множество слушаше с 

показно внимание оптимистичните прогнози за развитието на „Ривър 

адвайс“, аз постоянно си мислех за допусната груба грешка в списъка. С 

нарастваща тревога дочаках следващата почивка, за да се уверя, че ... 

„грешката“ е вярна. 

Отидох ядосан при президента на фирмата, г-н Хайландс и му разказах 

какво съм разбрал току що, а той не можа да прикрие изненадата си. 

Нареди да повикат новоназначения корпорейт капитан Волфганг Фаас, 

който отговаряше за моя кораб. Тримата се отправихме към библиотеката, 

за да изясним недоразумението. Волфганг беше, както подсказва името му, 

германец. Имаше завършено професионално училище за речни матроси, но 

беше пътувал няколко години като боцман на море. След това предпочел 

да се върне на реката, където бързо се издигнал до капитан на товарна 

самоходка. В сегашната ни фирма беше от самото й основаване преди три 

години. При нас имаше и други корабоводители от Източна Европа, но 

знанията им по немски език не бяха достатъчни, за да се справят с 

канцеларската работа, влизаща в задълженията на един корпорейт капитан. 

Това обстоятелство наред с „правилния паспорт” се оказаха от решаващо 

значение за светкавичната кариера на бившия боцман, г-н Фаас. Аз не 

можех да претендирам за подобни постове, т к. бях нов (от 12 месеца) в 

компанията.                                             

В последвалия разговор „на шест очи” виновникът за това разместване, 

Волфганг беше видимо притеснен от моето бурно негодувание. Той се 

страхуваше, че ще бъде наказан от г-н Хайландс за това, че е взел важно 

персонално решение зад гърба на висшестоящите началници. За да 

оправдае своите действия, г-н Фаас се обърна към мен с дръзка лъжа: 

-  Алекс, аз те попитах дали си съгласен да работиш с Андреас и ти  ми 

каза, че нямаш нищо против. 

- Волфганг, ти твърдиш, че си ме попитал, дали съм съгласен да бъда 

понижен и аз съм се съгласил? 

Спомних си, че Волфганг по прякор Вълчето ме беше попитал по 

телефона, дали мога да работя с Андреас и аз отговорих утвърдително. В 

краткия ни телефонен разговор нямаше и намек, че ще се прави рокада 

свързана с едно повишение и едно понижение в длъжност. С този невинен 

на пръв поглед разговор, хитрецът Фаас си беше подсигурил алиби, за да 

може в последствие да твърди, че не сме се разбрали, т.е. че аз не съм 

разбрал намеренията му. По такъв начин той направи, както казваме ние, 

„помен с чужда пита”, като бе осигурил своето протеже Андреас с по-

голяма длъжност и по-голяма заплата, но за моя сметка. 

Големият бос, г-н Роберт Хайландс също беше вкаран във вълчия капан на 

Вълчето. След като ни изслуша, той прецени, че в действията на корпорейт 

капитана няма умисъл и се извини за „станалото недоразумение” от името 
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на фирмата. Призова ме „в предвид създадените пост фактум 

обстоятелства” да проявя гъвкавост и да приема новата реалност. Обеща 

ми, че ще ми даде следващия нов кораб и че договорът и заплатата ми ще 

останат непроменени. От тук нататък камъните бяха в моята градина, а аз 

нямах полезен ход.  

Очевидно Волфганг се е опасявал, че решението му няма да бъде одобрено 

от ръководството и за това го е държал толкова дълго време в тайна. Само 

така можех да си обясня разминаванията в информацията, която получавах 

доскоро по телефона от централата в Базел. Знаел е също, че няколко дена 

преди започване на сезона, никой няма да се наеме да коригира 

направените от него екипажни списъци и те ще се приемат като свършен 

факт. Освен с желанието да помогне на приятеля си, постъпката му бе 

мотивирана и от сляпа омраза към чужденците, които според него 

отнемали работните места на местните. Всеизвестен факт е, че в началото 

на всеки туристически сезон уважаващите себе си круизни параходства 

разполагат с отдавна назначени екипажи и вероятността да се намери 

работа по това време е равна на нула. 

Очакванията на г-н Фаас вероятно са били, че изправен пред заплахата да 

остана без работа, аз ще преглътна обидата и ще се съглася да бъда 

помощник-капитан на собствения си кораб. Той имаше и личен мотив да 

ме мрази, защото никога не съм се държал с него сервилно, както се очаква 

от един гастарбайтер.  

Ако се върна в годините назад и направя една трезва преценка на 

ситуацията в която бяхме поставени с г-н Хайландс, трябва за съжаление 

да призная, че дори той да беше прозрял хитруванията на Волфганг, пак 

нямаше да ме подкрепи. Защо? 

От едната страна на везната стояха интересите на двама немски капитани -

единият от които с важни за фирмата функции, а от другата само моя 

интерес. Независимо че срещу мен бе извършена очевидна 

несправедливост, в бизнеса две прави повече от едно, а моралът не е от 

приоритетните качества на бизнесмените.  

Станах от масата и заявих, че напускам веднага компанията. Г-н Хайландс 

не искаше да ме загуби и настоя отново да преосмисля своето решение. 

Беше се изнервил и ръцете му трепереха от възбуда, а отявленият расист 

Волфганг се наслаждаваше вътрешно на победата си. 

Осъзнавах колко малък е шанса да си намеря подходяща работа на пасажер 

в средата на март, а носех огромна отговорност за издръжката на моето 

семейство и особено на дъщеря ми, която беше започнала скъпо струващо 

следване в Мюнхен.  След преживяния шок, бях амбициран да се боря още 

по-силно за своето оцеляване.  

В критични ситуации обикновено мобилизирам всичките си сили и съм 

способен да правя нестандартни ходове, които почти винаги са ми носили 

успех. Така се случи и сега. Докато си стягах багажа се сетих, че 

собствениците на българската фирма „Дунав Турс” Русе ме преследваха 

отдавна с молба да поема един от корабите им. 
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През 2004 година техният най-нов кораб „Русе Престиж” трябваше да 

плава и на Рейн, а в България само аз притежавах капитанска 

правоспособност за тази река. Съгласно тогавашните разпоредби на КТМ, 

капитаните на кораби плаващи под български флаг трябваше да бъдат 

български граждани.  Единствено аз отговарях и на двете изисквания и 

това неволно ме поставяше в положение на монополист. 

Корабособствениците в лицето на семейство Желеви и семейство Радеви 

бяха много упорити в желанието си да се срещнат и разговарят с мен. 

По време на един разговор в Русе, за който те бяха дошли специално от 

София, аз за пореден път ги разочаровах отказвайки да работя за тях. 

Между другото им споменах, че на следващия ден заминавам на почивка 

във Варна. 

 „Русе престиж”. 

Източник: http://folyamhajo.hu/images/regiszter/rpg_elemei/hajo1.jpg 

 

Бях отседнал със семейството си в хотел „Черно море” и правех 

обичайните за отпускарите неща. След закуска ходехме на плаж, а на обед 

сядахме в близките ресторантчета. Купувах си вестници, които четях на 

плажа, излегнат под огромен чадър. Когато се разхождах по варненските 

улици ме обземаше някакво необяснимо чувство на носталгия по 

отминалата младост. Неусетно се бяха изнизали 30 години от както бях 

завършил Морското училище, а аз всеки ден откривах, че през това време 

любимата ми Варна не беше остарявала заедно с мен. Напротив - виждах я 

по-нова, по-красива, по-делова и забързана.  

Една сутрин, тъкмо поглеждах от балкона към навъсеното облачно небе и 

докато се чудех, дали да ходим на плаж, неочаквано позвъниха от 

рецепцията на хотела.  

- Има повикване за г-н Каменов от външен номер. 

- Ало, ало! 

След малко в слушалката прозвуча приятния тембър на 

корабособственичката, г-жа Данета Желева: 

https://folyamhajo.hu/images/regiszter/rpg_elemei/hajo1.jpg
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- Капитан Каменов, ако промените решението си и се съгласите да поемете 

МК „Русе Престиж” сме готови да Ви увеличим споменатото вече 

възнаграждение. Помислете си! Ще се радваме да работим заедно. Приятна 

почивка! 

Отказах за пореден път, но не изключих възможността за съвместна работа 

в бъдеще. И, ето че три години по-късно моментът в който бях готов да 

работя за „Дунав Турс” беше настъпил. Стига да има вакантно място. 

За да се спази формално „буквата на закона” на МК „Русе Престиж” 

пътуваха постоянно двама капитани - единият беше чужденец - лоцман с 

капитански патент за р. Рейн, а другият беше български гражданин с 

капитански патент за р. Дунав. При по-натоварен режим на плаване 

директорът на Параходството, г-н Лазаров ми се обаждаше и аз му 

подсигурявах втори човек с патент за р. Рейн. Междувременно българската 

фирма закупи още два кораба, които трябваше да пътуват през по-голямата 

част на сезона по р. Рейн. За МК „Елегант Лейди” се намери добър 

български капитан в лицето на Калоян Михов, който година и половина 

по-рано си беше взел Рейнския патент, но за МК „Хайнрих Хайне” нещата 

не стояха по този начин. Там капитаните бяха двама. Единият, г-н Де 

Фрийз беше пенсиониран холандец с дългогодишен стаж на пътнически 

кораби, а другият Николай Влаеско - възпитаник на Морско училище, 

изключително интелигентен, но по това време само с дунавски 

патент. Високите хонорари, които „Дунав Турс” изплащаше на чужденците 

и поддържането на щат от двама първи капитани се отразяваше негативно 

върху финансовия резултат на МК „Хайнрих Хайне”. Съперничеството 

между двамата колеги влияеше изключително лошо върху трудовата 

дисциплина и работата на кораба. 

Веднага щом приключиха формалностите по моето напускане на фирмата 

„River Advice“, позвъних на новата директорка на Дунав Турс АД, г-жа 

Катя Стоянова. Бившият директор, моят приятел г-н Лазаров, се беше 

споминал.  

-  Ало, здравейте г-жа Стоянова. Обажда Ви се капитан Каменов. Знам, че 

е малко късно, но ако имате вакантно място за капитан, аз съм готов да 

работя за Вас.                          

Последва неловко мълчание. Явно от българската фирма ме бяха отписали 

като възможен кандидат за работа и изненадата, предизвикана от моето 

обаждане беше пълна. 

- Здравейте капитан Каменов. Опасявам се, че наистина е малко късно. 

Имаме предварителен договор с холандския капитан, г-н Тьойс, и утре 

тръгваме на път за Ротердам, за да подпишем окончателния договор. 

Разговорите са твърде напреднали и ми се струва, че вече не можем да се 

откажем. Но,... изчакайте десетина минути. Ще говоря с 

корабособствениците и ще Ви се обадя, за да се уточним. 

Тия десет минути ми се сториха като цяла вечност. Какво ли не ми мина 

през ума, докато чаках решението на софиянци. Сега ситуацията се беше 

променила и аз бях този, който се „натискаше” за работа.  
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След известно време мобилният ми телефон иззвъня и в слушалката 

прозвуча гласът на Катя. 

-  Г-н Каменов, корабособственикът е на мнение, че трябва да развалим 

предварителния договор с холандеца, каквото и да ни струва това, и да 

назначим Вас за капитан на „Хайнрих Хайне”. Това ще се случи само ако, 

в другиден на обед се срещнем в Прага и подпишем договор. Ще Ви 

обясним в кой хотел сме отседнали. Ако не успеете да дойдете, ние ще 

продължим пътя си за Ротердам и на следващия ден ще имаме договор с г-

н Тьойс. Разберете ни правилно. Не можем да рискуваме и да останем 10 

дена преди началото на сезона без рейнски капитан. 

Бях безкрайно щастлив от това благоприятно стечение на обстоятелствата. 

Бог ми намигна приятелски и този път. Получавах редкия шанс, да създам 

своя, българска школа, да наложа своя почерк в обучението на 

сънародници - помощник капитани и моряци. 

 
„Хайнрих Хайне”. Източник: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Heinrich_Heine_%28shi

p%2C_1991%29_013.jpg 

 

Договорът, който ми бе предложен надхвърляше и най-смелите ми 

очаквания по отношение на заплащането. Корабособственикът Светослав 

Радев ми даде големи правомощия. Имах право да си избирам сам 

членовете на навигационна команда, без да се съобразявам с началниците 

на отдели. Нещо повече. Бях директно подчинен на г-н Радев - привилегия, 

която ме правеше относително независим от централата в Русе.  

След няколко дни директорката, г-жа Стоянова ми подписа 

командировъчната заповед и аз се отправих към Холандия, за да приема 

МК „Хайнрих Хайне”, който беше на ремонт и зимовка в лимана на 

пристанище Мерведе 2. Още с пристигането си там видях, че корабът е 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Heinrich_Heine_%28ship%2C_1991%29_013.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Heinrich_Heine_%28ship%2C_1991%29_013.jpg
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швартован на неподходящо за пасажер място. На кейовата стена над него 

бяха надвиснали тръбни съоръжения, с които се товареше прахообразен 

каолин. Постоянният силен вятър вдигаше белият прах, с който беше 

покрит района на товарището и го отвявяваше към кораба. Зеленият килим 

на слънчева палуба, тентата, мостика, както и целия десен борд бяха 

побелели като при снеговалеж. 

Екипажът начело с капитан Николай Влаеско ме посрещна много радушно. 

В моя чест беше приготвена специална вечеря, която започна с 

традиционните шопски салати и ракии и продължи с нашенски 

специалитети. Чувствах се много странно. След двадесет години работа в 

чужбина най-сетне бях на българска маса сред българи. Слушах българска 

музика и имах приятното усещане, че съм у дома сред свои. Още на другия 

ден се срещнах с директора на корабостроителницата, г-н ван Ланг и му 

заявих, че мястото на нашия кораб не е на товарище за насипни товари. 

Той откликна веднага на молбата ми и разпореди да се преместим в другия 

край на лимана, на борд на плаващата работилница. Там холандските 

техници започнаха да правят договорените основни ремонти на двата 

главни двигатели и на подрулващото устройство. 

На практика „Хайнрих Хайне” остана за дълго време без собствен ход. 

Наложи се няколко пъти да отстъпваме мястото си на нуждаещи се от по-

малки и по-спешни ремонти холандски самоходки. За всяко преместване 

трябваше да се обаждам на г-н ван Ланг, който поръчваше скъпо струващи 

маневрени влекачи. При едно от поредните ни премествания освободихме 

място за 86-метровата холандска самоходка „Corpa”. Бе предвидено, тя да 

остане на борд на работилницата до вечерта, a ние да се завържем на левия 

й борд като външен кораб. След обед тъкмо бях започнал да пиша някакви 

отчети, когато вниманието ми беше привлечено от силни викове на 

палубата. Изтичах навън и видях, че капитанът на самоходката се кара на 

моите моряци затова, че не искат да отдадат въжетата, с които се бяхме 

швартовали към нея. Ремонтът му приключил по-рано и той трябвало да 

отплава незабавно, защото поел ангажимент за някакъв товар от друго 

пристанище. Дългучът беше запалил машината си и се опитваше да тръгне, 

така както беше притиснат между работилницата и нашия кораб. Моят 

боцман, Живко усърдно жестикулираше в опит да му обясни, че нямаме 

машини и не можем да маневрираме без чужда помощ. Затичах се по 

палубата към бака с намерение да разговарям с изнервения колега, но той 

вече беше отдал и последното ни въже. Ругаеше като каруцар, 

пожелавайки ни да се върнем скоро на Дунава. 

Когато го заговорих, ми обърна гръб и се затича към мостика си. Със свито 

сърце наблюдавах, как потегли с мръсна газ, като непрекъснато 

притискаше нашия десен борд с левите си носови леери. В стремежа си да 

завие силно на ляво, неговият нисък нос мина под нашия форщевен, а 

кнехтовете му заораха в снежно бялата боя пред дясната ни котва. 

Деругата, която остана след него беше дълбока - до метал и дълга около 

метър. Закрещяхме след речния каубой, но той не се впечатли от нашите 
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протести и продължи невъзмутимо „маневрата” си. Моят кораб се 

превърна в огромно неуправляемо корито, подгонено от поривите на 

силния страничен вятър. За да не бъда захвърлен на камъните в другия 

край на лимана се наложи да пусна аварийно носовата и кърмовата котви.  

Не ме притесняваше толкова материалната стойност на причинената щета, 

колкото пренебрежителното отношение  на един местен баш майстор към 

„натрапниците” от слаборазвития европейски Изток. 

В главата ми нахлуха неприятните спомени от начина по който се разделих 

с мястото си в последната западна фирма. И там пръст в драматичния 

сценарий имаше човек, който не уважаваше колегите си от Източна 

Европа. Надявах се, че в една българска фирма подобни преживявания ще 

ми бъдат спестени, а ето че и това се случи. За моите подчинени аз бях 

връзката им със западната култура - нещо като по-голям брат, опитен 

съветник и закрилник в един чужд и често недружелюбен свят. 

Очакванията към мен бяха големи и аз трябваше да ги оправдая. 

След около петнадесет минути пристигна пристанищният влекач и ни 

върна на нашето щатно място до плаващата работилница. Учудих се на 

бързината, с която това се случи. След като се швартовахме, момчетата 

дойдоха при мен и ме попитаха, дали ще оставя „Corpa“ да избяга 

безнаказано? Заявих им, че съм решил на всяка цена да спра арогантния 

летящ холандец и започнах трескаво да търся телефонния номер на 

Кралската водна полиция. Най-после успях да се свържа с нея и да обясня 

за какво става въпрос, но предупредих, че самоходката - беглец е празна и 

за половин час е успяла да измине около 8 километра. След още половин 

час се случи нещо неочаквано. МК „Corpa” се приближаваше към нас 

екскортирана от огромен катер на Водната полиция. Всички членове на 

моя екипаж бяха излезли на гангборда до рецепцията и с нескрито 

задоволство наблюдаваха случващото се.   

Самоходката застана на нашия ляв борд, а капитанът й сипеше люти 

ругатни, но този път не към мен, а по адрес на полицаите, които „му 

губели времето заради някакви си чужденци.” Един от полицейските 

инспектори ме попита, дали разрешавам на кресльото от самоходката да се 

качи на моя кораб, за да бъдем разпитани за инцидента. След като дадох 

разрешението си, полицаите предложиха да седнем на една голяма маса в 

моя дневен бар. Това предложение не се хареса на моя холандски опонент 

и той предпочете да седне на маса отдалечена на около 20 метра от моята. 

Най-напред полицаите направиха снимки на щетата и след това 

пристъпиха към изясняване на детайлите. За да стане диалог между двама 

ни, униформените трябваше да притичват като куриери от неговата към 

моята маса и обратно. В това време в бара нахълта директорът на 

корабостроителницата, г-н ван Ланг. Погледна ме с укор и ме помоли да го 

придружа, за да разговаряме насаме. Едва се бяхме отдалечили на десетина 

метра и той се нахвърли върху мен: 

-  Г-н капитан, как си позволявате да викате полиция в акваторията на 

моята корабостроителница, без да съм разрешил? Само аз имам право да 
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правя това. Веднага освободете инспекторите да си ходят и повече не 

правете подобни неща!                       

Явно г-н ван Ланг беше свикнал да „набива обръчите” на послушните 

български моряци, които нямаха самочувствие на достойни, 

платежоспособни клиенти, въпреки че бяха точно такива. Двуметровият 

холандец скоро щеше да се убеди, че аз не се вписвам по никакъв начин в 

рамките на вече изградената му представа за нас. Отвърнах с реплика в 

неговия стил: 

- Г-н ван Ланг, ако сте съгласен да ми платите щетата, то аз веднага ще 

прекратя процедурата. Ако Вие бяхте на мое място, щяхте ли да оставите 

виновника да избяга? Знаете ли, какви скандали ни вдигат Вашите 

сънародници, ако застанем на техни кораби без да поставим гумени 

фендери? За най-малката драскотина вдигат олелия до небесата. 

Дългучът ме погледна учудено през големите диоптри на очилата си. 

Очевидно бе изненадан, че някакъв си българин му говори по такъв начин. 

След кратка пауза махна с ръка и ме остави да разговарям с полицаите. 

Старшият униформен дойде при мен, за да ме информира за „щедрото 

предложение” на кресльото: 

- Г-н капитан съгласен ли сте да Ви компенсират за охлузването със сто 

евро? 

Не обърнах внимание на несериозното предложение и накарах помощника 

си да ми донесе дебелата папка с условията на корабната застраховка. На 

корицата й с огромни букви пишеше - Allianz.  

- Г-н инспектор, застрахователят ни ще изпрати вещо лице, което ще 

направи оценка на щетата. Вие само протоколирайте фактологията на 

застрахователното събитие. 

Старшият отново направи совалка между двете маси и се върна с ново 

предложение: 

-  Капитанът на „Corpa” Ви предлага, да не занимавате застрахователя, а 

Вие сам да прецените, какво ще Ви струва отстраняването на повредата. 

Помислих си: „Най сетне ни взеха на сериозно” - и без да бързам започнах 

да смятам на глас: 

- Два работни дни за двама моряци  върху спуснат на вода сал плюс 

материалите ... това прави 500 €.  

(Само за сведение на читателите искам да уточня, че моряшката надница 

по това време беше 35 евро.) 

След поредната совалка, бях информиран, че парите ще ми бъдат 

изплатени кеш, но трябва да подпиша документ за отказ от всякакви други 

претенции.  

На „Хайнрих Хайне” бяхме общо осем човека, като в тази бройка влизаха 

електроинженера и готвача. Всеки от нас получи по 60 € и в касата 

останаха 20 € за заплащане на необходимите материали: кит, грунд и лак. 

На другия ден спуснахме сала и след един час „деругата” беше запълнена, 

а след обед и боядисана. В членовете на екипажа остана убеждението, че 
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новият капитан не само изисква да се работи здраво, но и ще защитава 

интересите им, когато се наложи. 

В резултат на дългогодишното двувластие, много преди появяването на 

капитан Влаеско, външният вид на пасажера беше отчайващо занемарен. 

Чартьорът, г-н Кор Гилям беше писал гневно писмо до Катя Стоянова, с 

настойчива молба да се вземат спешни мерки.  

Само след месец ситуацията се промени коренно. Работното време се 

спазваше, а за боядисване на  бордовете и надстройките използвахме най-

качествената холандска боя - „Еprifanes”. На кърмата, в обособената за 

екипажа част от слънчевата палуба имаше няколко небрежно захвърлени 

ръждясали колелета и аз по тази причина често се шегувах, сравнявайки 

кораба с изоставен „тутракански шлеп”. Грозната гледка ме дразнеше, а 

съм сигурен, че и пътниците не са били очаровани от нея. Закупих скъпи 

спрейове и шкурки и предупредих екипажа, че ако след месец някое от 

колелетата все още не е боядисано, аз лично ще го изхвърля зад борд. След 

изтичането на поставения от мен срок, всички велосипеди изглеждаха като 

нови и аз собственоръчно ги подредих в новозакупените щендери. 

Моята упоритост скоро започна да дава резултати. При престоите ни в 

Ротердам на няколко пъти бяхме посещавани от главния чартьор на 

кораба, г-н Гилям. В началото той беше доста сдържан и с големи 

предразсъдъци към българите, но още при второто си посещение ми стисна 

ръката и ме поздрави с перфектно изглеждащия кораб. Няколко дена по-

късно получих благодарствен мейл от г-жа Катя Стоянова. В него 

директорката изразяваше своето удовлетворение от работа ни. 

Същевременно споделяше приятната си изненада от няколкото  получени в 

Русе писма, с които чартьорът за първи път й благодарил за „перфектния 

външен вид на кораба”.  

Освен рейсове в Холандия и Белгия, често пътувахме и в горната част на р. 

Рейн до Франция и Швейцария. Между най-красивите и богати на култура 

градове ще спомена Страсбург и Базел. Имахме също няколко 

едноседмични круиза по живописната р. Мозел до гр. Трир и по-нататък до 

Люксембург.  

В един слънчев августовски ден пътувахме срещу течението на Мозел и ни 

предстоеше влизане в поредния шлюз на име Zelltingen. Получихме 

указание от шлюз-майстора да влезем втори в шлюзовата камера, защото 

пред нас се движеше едно малко туристическо корабче, извършващо 

кратки излети.  

В шлюзовата камера позиционирах „Хайнрих Хайне” така, че отпред 

оставаха около 2 метра до кърмата на малкото пасажерче, а отзад около 

четири метра до вратата на шлюза. Според установените международни 

правила се швартовахме на носа и кърмата, т.ч., да не се налага въртене на 

винтовете. Комуникирах с кърмовата команда посредством преносима 

радиостанция и всичко вървеше добре до момента, в който радиовръзката 

се загуби. Кърмовото въже трябваше да се премества ръчно на по-горни 

кнехтове заедно с повдигащото се ниво на водата. Неочаквано корабът 
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тръгна назад, защото на кърмата бяха отдали въжето, без моя команда. 

Липсата на чуваемост най-вероятно се дължеше на паднала  батерия. Аз се 

принудих да дам ход, за да предотвратя удар и повреда на скъпо 

струващата шлюзова врата. 

Правилникът също ми даваше възможност да не спазвам неговите 

разпоредби, ако с това мога да избегна непосредствено грозяща по-голяма 

опасност (bei Gefahr im Verzug) за кораба, екипажа и бреговите 

съоръжения. Междувременно шлюзовата камера се беше напълнила с вода, 

а моряците започнаха да изнасят кърмовото въже към бреговия кнехт. 

Изчаках ги да го завържат и спрях малкия преден ход.  

Маневрата вървеше добре, въпреки нарушената комуникация, но това 

което се случи малко преди да напуснем шлюза се превърна в един от най-

лошите спомени за 35-годишната ми капитанска практика. Шлюз-

майсторът беше излязъл на стълбището до командната кула и крещеше 

като обезумял към моряците ми: 

- От както съм станал шлюз-майстор не съм виждал по-некадърни моряци! 

Какво прави този кораб тук? Връщайте се там, откъдето сте дошли!  

До него се кипреше младо момиче с дълбоко изрязано деколте и 

предизвикателно къса пола. Той навярно искаше да й направи впечатление 

на важен шеф, който може да  респектира екипажите и да раздава 

правосъдие. Задачата на служителя се улесняваше от факта, че на кърмата 

ни се вееше безобидния български флаг, символизиращ принадлежност 

към беззъба държава, в която липсва държавност и воля да защитава 

интересите на своите граждани зад граница. Външният вид на шлюз-

майстора изобщо не отговаряше на функцията, която той изпълнява - беше 

облечен с тениска и къси панталони, а по откритите части на тялото му се 

открояваха множество татуировки.  

Най-неприятното в случая беше, че заради хубавото време гостите ми се 

бяха струпали на слънчева палуба и станаха свидетели на грозната сцена. 

Последваха оживени коментари на току що чутото за моя екипаж. Идваше 

ми да потъна в земята от срам, без да имам вина за случващото се. 

На младия мачо не му бяха достатъчни директните вербални атаки. Изумих 

се, като чух неговия глас още веднъж по официалния шлюзов канал. Той 

повтори всички свои обвинения, но с тази разлика, че сега ме бламираше 

пред останалите кораби, намиращи се в обсега на радиостанцията. 

Не издържах и грабнах слушалката на УКВ-то: 

- Г-н шлюз-майстор, Вие не сте оторизиран да давате оценки за 

 професионалните качества на моите моряци. С тях съм маневрирал над 

500 пъти в немски шлюзове и навсякъде маневрите ни са били безупречни. 

Освен това техните правоспособности са придобити в Германия, а не на 

Изток - където ни пращате. До сега никой от Вашите колеги не ни е правил 

забележки. Бихте ли се държали по този начин с кораби плаващи под 

немски или холандски флаг? Ако веднага не се извините, ще направя 

донесение срещу Вас за превишаване на права и дискриминация на флага.  
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За мой късмет през цялото време, докато си разменяхме реплики с немския 

Казанова, на мостика присъстваше круиз-директорката Сабине. Тя също не 

беше очарована от хулиганския начин, по който беше дискредитиран 

екипажа на „Хайнрих Хайне” пред нейните клиенти. Последиците от току 

що разигралия се театър бяха оценени от нея, като възможно най-

ефективната антиреклама за нашите две партниращи си фирми. На по-

късен етап, тя стана мой ключов свидетел, потвърдил достоверността на 

показанията ми. 

Отговорът на шлюз-майстора не закъсня: 

-  Опитвате се да ме изнудвате, но ще видим как ще се оправдавате, пред 

Водната полиция за това, че сте въртели корабните винтове по време на 

шлюзоване. Донесението е вече направено. Очаквайте посещение. 

След няколко километра започнахме маневра за заставане в живописното 

мозелско градче Бернкастел. На брега беше спряла полицейска кола с 

надпис „Wasserschutzpolizei”. Маневрата беше направена за не повече от 10 

минути в пълен синхрон и прекрасно взаимодействие между мостика и 

моряците. Показаният от моя персонал професионализъм несъмнено беше 

впечатлил полицаите. Те поздравиха много дружелюбно и поискаха да 

прегледат корабните документи. След като се убедиха, че документално 

всичко е в ред, те ме уведомиха, че т.к. съм въртял винтовете в последния 

шлюз, ще ми наложат глоба от 35 €: 

- Ако имате някакви възражения, ще Ви напишем акт, в който ще изложите 

Вашето становище, а съответната Речна администрация ще определи, дали 

имате вина. Ако, обаче се установи такава, ще се наложи да платите много 

повече. Затова Ви съветваме да си помислите добре. 

Отговорих им, че съм член на изпитни квалификационни комисии в 

немското Министерството на транспорта и познавам отлично 

нормативните документи. Съгласно Полицейската наредба за р. Мозел при 

„непосредствено надвиснала опасност” е разрешено да се използват 

машините в шлюзовите камери. Упражних това мое право само в края на 

шлюзоването с цел да предотвратя удар в шлюзовата врата. Те не очакваха, 

че ще срещнат такъв решителен отпор от един „див балкански субект”. Аз 

продължих да им говоря компетентно и спокойно, като същевременно ги 

провокирах: 

- Г-да инспектори аз имам чувство, че Вашият приятел, шлюз-майсторът 

не е дошъл от корабоплаването, а е бил преквалифициран с някакъв курс, 

борещ безработицата. 

В последствие се оказа, че моето предположение е било вярно. Последва 

кратко мълчание: 

- Не, Томас не е карал такива курсове. Той идва от корабоплаването. Но, 

защо Вие мислите, че е наш приятел? 

- Извинете, но Вие току що потвърдихте моето предположение. Първо -

достатъчно е той да щракне с пръсти и Вие скачате и отивате там, където 

Ви е изпратил. Второ - Вие вярвате на него, а не на мен, без да сте били 

свидетели на случилото се в шлюза. Трето - преди малко го нарекохте с 
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малкото му име, а това говори за нещо повече от служебно познанство. 

Чуйте ме добре! В качеството си на немски гражданин от български 

произход ще направя официално донесение (Anzeige) срещу него за 

превишаване на права, за дискредитиране на моята фирма в очите на нейни 

клиенти и за дискриминация на българския флаг. Ако това донесение не 

бъде придвижено по надлежния ред към съответната прокуратура, ще 

направя донесение срещу Вас за съучастие, свързано с дискриминация на 

чужд флаг. Няма да се поколебая да занимавам и Централната Рейнска 

Комисия с този казус, дори и на местна почва той да се потули. 

За първи път говорех толкова дръзко с полицаи, но бях убеден в правотата 

си и ... много разгневен. Знаех от опит, колко чувствителни и раними са 

немците, когато ги обвиниш в расизъм. Униформените се споглеждаха 

изумено и не знаеха, как да реагират. Единият от тях се поокопити и обеща 

да придвижи и двете донесения. Поисках да узная и фамилното име на 

Томас, така както и аз се бях легитимирал с лична карта и капитански 

патент. Оказа се, че протагонистът на разигралата се трагикомедия се казва 

Томас Дирк.  

След около месец плавах вече на р. Рейн. Предстоеше ми престой в гр. 

Майнц, където се намираше Генералната дирекция на Речната 

администрация. Реших, паралелно с донесението, което бях направил до 

прокуратурата, да информирам и шефовете на г-н Дирк за неговото 

непрофесионално поведение. В Генералната дирекция ме познаваха по 

линия на членството ми в изпитните комисии. Бях посрещнат много 

радушно от юристката, г-жа Чанг и от зам. началника на направление 

корабоплаване, моя приятел, г-н Игор Александър. Разказах им накратко за 

конфликта ми с шлюз - майстора на шлюз Целтинген и им връчих 

оплакването си. Получих входящ номер и уверение, че до един месец ще 

имам писменото становище на Дирекцията. Игор беше руски немец и се 

възмущаваше не по-малко от мен при всяка проява на расизъм. Той ме 

хвана под ръка и докато ме изпращаше до асансьора каза: 

- Не се притеснявай Александър. Не ми беше удобни да взема 

предварително отношение по въпроса пред фрау Чанг, но мога да те уверя 

в две неща: Донесението на шлюз-майстора срещу теб е отдавна в моето 

кошче за боклук, а твоето оплакване срещу него ще му донесе наказание 

„строго мъмрене с последно предупреждение”. То задължително се вписва 

в личното му досие. Ако ми намериш още един твой колега - капитан с 

подобно оплакване, ще го уволня. 

Бяха изминали още три месеца. Аз прекарвах отпуската си в Русе и този 

случай беше загубил от своята актуалност. Бях закусил и тъкмо се канех да 

излизам от къщи, когато телефонът иззвъня. Вдигнах слушалката и за моя 

изненада мъжът от другия край на линията се представи като г-н 

Гравенмюлер, прокурор от градската прокуратура  на гр. Трир в Германия. 

Попита ме:  

- С г-н Каменов ли говоря? 

Отговорих му утвърдително, а той продължи: 
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- Г-н Каменов, постановил съм шлюз-майсторът, г-н Томас Дирк да 

заплати 400€ глоба в полза на държавата и да Ви се извини писмено. Вие 

приемате ли това мое решение?  

- Г-н прокурор, а г-н Дирк ще плати ли наложената му от Вас глоба? 

Последва смях: 

- Г-н Каменов, ако той не се беше съгласил, аз нямаше да питам и Вас. 

Това е един вид предсъдебно споразумение, което той приема. Кой знае, 

какво би станало, ако Вие решите да го съдите? Сигурно няма да му се 

размине с толкова малка сума. 

Не ми се ходеше по съдилища и за това се съгласих г-н Дирк да заплати 

тия 400 €. Обещаното извинение така и не получих. Сигурно и до днес 

прашасва в някой от архивираните папки по делото.  

Наложената глоба се оказа незначителна, но личното ми удовлетворение 

беше огромно. Бях накарал един арогантен и примитивен немец с расистки 

предразсъдъци да запомни за цял живот, как е завършил опита му да се 

гаври с български граждани. Според моите моряци, най-важното, което 

успях да постигна е, че защитих тяхното достойнство и честта на 

българския флаг.  

 

Капитан 

Александър КАМЕНОВ 

МК „Швитцерланд” 


