
Хора, море и кораби ... (Кратка илюстрована автобиография на един 

главен механик) 

… хора, море и кораби... да съм бил някъде пети-шести клас, когато за 

първи път прекосих с яхта езерото, Варненското... чисто бе то, кристално 

чисто, виждаше се дъното, камъни и водорасли с риби между тях, а 

мъничката бяла яхта изглежда като застинало бижу върху стъкло... 

разходките по вълнолома, солени пръски морски по лицата и грохота на 

тежки есенни талази на „Североизточното време”... езерцето в Морската с 

дървените лодки със скърцащи гребла и попови лъжички... Техникумът... 

първи стаж на портови влекач, на въглевоз до Жданов, с „Георги 

Димитров” до остров, да, до остров Закинтос и обратно на буксир... 

Морското... корабите и живота на море, 

корабната служба... моряците, главните механици... да, като млад механик 

и моряк имах късмета да се развивам и да израствам под ръководството на 

капитани, главни механици и корабни екипажи изпъстрени с колоритни 

моряци, каквито няма днес... да, няма, просто времената днес са други, 

всичко се променя... а и годините, 70-те, 80-те на миналия век бяха години 

на разцвет за Параходството, флотът се разрастваше, желаещите за 

работата на море много бяха, от Варна и Бургас, от цялата страна... морски 

кадри се подготвяха в Морското, в Техникума, в Морската учебна школа, 

във Военноморския ни флот... 

 

Но подред... от първото ми стажуване през 1970-та, та до пролетта на 2010-

та, когато се и пенсионирах... 

 

  Портови влекач „Юпитер” (в дясно) 

- 1970-та, лятото - портови влекач „Юпитер”, стажант от Техникума, 

капитан Асен Дремджиев, главен механик Иван Георгиев,”Зъбата”. 

 „Верила” 

- 1971-ва, лятото – „Верила”, стажант от Техникума, капитан Иван 

Сакъзов. 



 „Георги Димитров” 

- 1971-ва, есента – „Георги Димитров”, стажант от Техникума. 

 „София” 

- 1976-та, лятото – „София”, стажант от Морското, капитан Димитър 

Георгиев. 

 „Балкан”, надписът на летния мостик  

- 1977-ма, есента – „Балкан”, първият ми кораб като механик, четвърти, 

капитан Любен Енев, главен механик Божан Тодоров. 

 „Веслец”  

- 1978-ма, лятото – „Веслец”, четвърти механик, капитан Иван Войнски, 

главен механик Младен Марков. 

 „Виден” 

- 1978-ма, есента – „Виден”, четвърти, трети механик, капитан Димитър 

Димитров, главни механици Тодор Драганов и Веселин Иванов. 



- 1979-та до 1981-ва... слязох на брегова работа и почти веднага разбрах, че 

съм сторил нещо не съвсем обмислено... работех в КРЗ „Флотски 

Арсенал”, корабите на БМФ минаваха по канала покрай завода и сърцето 

ми се късаше от носталгия по морето и корабната служба... „...Океаните 

зоват...” ...и така до пролетта на 1981-ва, когато се измъкнах от бреговите 

лапи и постъпих отново в Параходството... изглежда това прекъсване ми 

подейства много респектиращо, та така и не напуснах повече БМФ-то и 

работих там чак до пенсионирането си през 2010-та... но тогава тя бе една 

много, много далечна година, някъде далеч, далеч,зад хоризонта... а сега за 

1981-ва... 

 „Йорданка Николова”  

- 1981-ва, лятото до 1982-ра, есента – „Йорданка Николова”, трети 

механик, капитани Николай Марчев и Георги Нейчев, главни механици 

Иван Гъдев, Георги Антонов Петров („Гапа”) и Иван Ангелов (от ДИК-а). 

  „Мургаш”    

- 1982-ра, есента – „Мургаш”, трети механик, капитан Манолов, главен 

механик Емилиян Стайков. 

 „Славянка”, личен архив на капитан Д. 

Пулев 

- 1982-ра,есента до 1983-та, лятото – „Славянка”, трети механик, капитани 

Костадин Николов и Димитър Пулев, главни механици Николай 

Гайдарджиев и Николай Драмаданов. 



 „Плана” 

- 1983-та, зимата до 1984-та, пролетта - „Плана”, трети механик, капитани 

Владимир Даскалов и Милчо Тодоров, главен механик Колю Орешков. 

 „Плиска” 

- 1984-та, лятото – „Плиска”, втори механик, капитани Алекси Алексиев и 

Николай Марчев, главни механици Михаил Крикунов и Иван Гинев. 

 „Странджа” 

- 1984-та, зимата до 1985-та, пролетта – „Странджа”, втори механик, 

капитан Янчо Цонев, главен механик Стефан Тодоров. 

 „Рожен” 

- 1985-та, пролетта – „Рожен”, втори механик, капитан Стоян Стоянов, 

главен механик Кольо Митков. 

- 1985-та, пролетта до 1986-та, пролетта – „Славянка”, втори механик, 

капитани Валентин Пожарски и Атанас Патронов, главни механици Благой 

Христов и Никола Пеев. 

- 1987-ма, пролетта – „Верила”, втори механик, главен механик Николай 

Драмаданов. 

 



През есента на 1986-та и пролетта на 1987-ма изкарах курса във ВУЦ-а за 

„Корабни механици Първа степен” като през същата тази пролет на 1987-

ма успешно се явих на изпит пред „ДИК” и получих заветното звание 

„МНМ”, „Механик неограничена мощност”... и така, от лятото на 1987-ма 

до пролетта на 2010-та бях главен механик в Параходство „БМФ” на 

корабите: 

 „Стара планина” 

- „Стара планина” с капитани Илия Величков и Митко Петков, 1987, 1988, 

1989-та година. 

 „България”  

- „България” с капитан Иван Кьосев, 1989, 1990-та година. 

 „Места” 

- „Места” с капитан Петър Страшимиров Христов, 1990-та година. 

 „Никола Вапцаров” 

- „Никола Вапцаров” с капитани Стоян Гъдев, Руслан Урумов, Стефан 

Данаилов и Свилен Сачев, 1990, 1991, 1992, 2000-та година. 



 „Капитан Петко Войвода” 

- „Капитан Петко Войвода” с капитани Таско Димитров, Костадин 

Костадинов и Румен Христов, 1992, 1993, 1994-та година. 

 „Перущица” 

- „Перущица” с капитан Никола Струнчев, 1995-та година. 

 „Котел” 

- „Котел” с капитани Георги Костов, Фидан Дионисов и Янчо Славов, 

1996-та година. 

 „Иван Вазов” 

- „Иван Вазов” с капитан Милчо Тодоров, 1997, 1998-ма година. 



 „Христо Ботев” 

- „Христо Ботев” с капитан Пламен Колев, 1998-ма година. 

 „Петко Р. 

Славейков” 

- „Петко Р. Славейков” с капитан Стефан Стефанов, 1999-та година. 

 „Любен Каравелов”  

- „Любен Каравелов” с капитан Стойко Стойков, 2001-ва година. 

 „Капитан Георги Георгиев”  

- „Капитан Георги Георгиев” с капитани Стайко Стоев, Николай Николов и 

Жюлиен Стойчев, 2002, 2006-та година. 



 „Мальовица” 

- „Мальовица” с капитан Ангел Илиев, 2003-та година. 

 „Околчица” 

- „Околчица” с капитани Георги Кузманов и Христо Христов, 2004, 2005-

та година. 

 „Витоша” 

- „Витоша” с капитани Радко Станев и Живко Тодоров, 2007-ма година. 

 „Рила” 

- „Рила” с капитани Дарин Маринов, Радко Станев, Иван Стоянов и 

Красимир Баев, 2008, 2009, 2010-та година. 

През същите тия години като главен механик работих и с Груповите 

механици Дочко Каракамушев, Христо Генчев, Любомир Москов, Максим 

Лилов, Любомир Михайлов, Цанко Нешев, Тодор Ангелов, Здравко 



Пехливанов, Костадин Калудов, Георги Минчев, Кирил Батанов, Димитър 

Георгиев, Едуард Нерсезов, Костадин Налбанчев, Красимир Калудов, 

Черньо Димитров, Иван Йорданов, Георги Георгиев и Венцислав 

Факлиев... 

... и с още много, много достойни моряци от всички длъжности, с които 

бяхме заедно в морето от 1968-ма до 2010-та година… 

 

Епилог... и сега пишейки тия редове, с тъжна усмивка спомних си 

моряшките копнежи и мечти през всичките изминали години, свързани с 

морето... все бързахме, планирахме... 

„...сега като се прибера ще...”, „...напред, напред... най-важното е винтът да 

се върти...”, 

„...Сингапур, Мароко...о-оо, 45 дена!... не му се вижда края...”, „...Сантос, 

Туапсе...25 дена ,нямаше ли край тоя преход!...”, „...през океана...”, 

„...пристигане след полунощ...”, 

„...покрай „Добра Надежда”...”, „...в нула-два часа...”, „…късно вечерта...”, 

„...на изгрев слънце...”, „...северно от „Света Елена”...”, „...лятото... за Нова 

Година...”, „...ех, гадно време, нямаше ли край това блъскане... книгите на 

пода, обърнати кресла... някъде нещо се търкаля, не спира, няма край...” 

...тръгвания и пристигания, очаквания и надежди на децата от лодките във 

Морската с поскърцващи гребла, но вече пораснали отдавна, 

побелели... 

... 

... мислех си, че вечно ще пътувам, а слизането стана някак изведнъж, а 

може би и по-добре било е... ако краят на една изживяна мечта е неизбежен 

- нека с нож да се отреже... 

просто една ранна утрин,южно от Босфора, написах за последен път 

„Финиш уит енджин / Край с машината”… слязох надолу по щорм трапа, 

отблъснах се с длан от борда, помахах за сбогом на фигурата горе и след 

малко корабът изчезна и потъна в мъглата, сякаш нищо никога не е било...* 

… 

… „сякаш нищо никога не е било”… било е, било е, как не е било и то 

доста ярко бе, имах щастието да живея и работя във време и страна с 

Морски флот в подем… а на вечния въпрос на побелелите години „Би ли 

поел по същият път, пътя към морето, с тежкия живот далече от брега, 

семейните лишения, ако тия, побелелите години върнат се назад ?” 

отговорът ще е простичкото „Да!” и нищо повече… 

… 

 

15 юли, 2012-та, 

Варна, 16:08 часа местно време... 

 

... а навън горещо е като едно време в Машинното... 



 * На 02 април 2010 г. в 10.30 часа местно време слязох от м/к „Рила”, 

южна котвена стоянка, Босфор… това се оказа и последният ми кораб в 

морската ми служба. (Бел. авт.) 

 

(2012-2017) 

 

Иван АДАМОВ 


