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„Капитан Георги Георгиев” в открито море. Снимка автора 

 

 

Една Одисея с „Капитан Георги Георгиев”... 

 

(Самолет Варна - Будапеща - Одеса, приемане на длъжността - Николаев - 

Сеута рейда, бункер - Лисабон - Руан - Чивитавекия - Торе Анунциата - 

Сфакс - Сеута рейда, бункер - Тампа - Мисисипи - Агадир - Казабланка - 

Анаба - Лас Палмас рейда, бункер - Масео - Арату - Масео - Новоросийск - 

Истанбул рейда, смяна – Варна)  

 

 

... усещам, че искате отново историйка и то май за Южна Америка, нали... 

Бразилия... Бразииииииил! ... оскъдно облечени, танцуващи шоколадови 

жени с крака като кислородни бутилки и класически кърми... да-ааа, 

добрее... нека да отворя добрия стар, с поизтъркана кожа бележник... от 96-

та е с мене по моретата, а старият ми тефтер изчезна някъде, вероятно се 

загуби при преместването ми... винаги така казваме, „се загуби”, сякаш си 

вървим двамата с бележника рамо до рамо и по някое време той, 

„бележникът”, ми казва „... ще отида отсреща да си купя една малка 

„Стюардеса” ...” и „щрак”, няма го, запилява се някъде с някой женски 

бележник... та, я да видим какво има в кожения, че се отплеснах пак... а, 

ето го... един интересен рейс, с „Капитан Георги Георгиев”, 2006-та ... 

сякаш вчера беше, за втори път щях да съм главен механик на този кораб, 

веднъж вече бях на него през 2002-ра ... а сега, пролетта на 2006-та, 

корабът бе в Одеса... ... „ами то наблизо... ей я Одеса отсреща... по-малко 



 2 

от час със самолет...” ще каже някой, а аз ще отговоря  „...хм, хм... само, 

който не е живял тук, на Юго-изтока, той не знае как вместо да се 

придвижиш по хордичката между двете точки, ще трябва да пъплиш по 

окръжността...” 

... не знаех още, че този рейс ще стане Одисея, не знаех... първите ни 

приказки, когато тръгвахме за смяна, обикновено бяха пълни с, чудя се 

какво да пиша тука, „детски” или „моряшки”, наивитет, един други се 

навивахме, не бяхме тръгнали, а мислехме за връщане „...сигурно някъде 

около петия месец ще се сменим... аз на еди-кой си кораб се смених на 

четвъртия...”, след малко друг, въртейки очи, се осмеляваше да изстреля, 

че тях ги били сменили на три месеца и половина, та в този дух бяха и 

първите разговори на новия екипаж, все смели, изпълнени с оптимизъм в 

очакване на предизвикателствата... 

 

   
Портретът на героя на България ветроходецът капитан Георги Георгиев 

и на кръстницата на кораба заслужилият майстор на спорта Татяна 

Иванова Кънева – световен шампион по художествена гимнастика 

(ансамблово съчетание на световния шампионат в Испания - 26 декември 

1979 г.), стоят на видно място на моторния кораб „Капитан Георги 

Георгиев”. Там е и гърлото от бутилката шампанско, разбита о борда на 

кораба на тържеството, състояло се на 4 юни 1980 г. Снимки автора 

 

... а ето и как започна всичко... на 13-ти април около 04 часа излетяхме от 

Варна със самолет за Будапеща... горе, на 10 000 метра височина, 

посегнах да почета малко вестник и установих, че най-вероятно очилата ми 

за четене в магазин, тия тесните, за китайци, са паднали в колата, когато 

съм излизал, нямаше ги в джоба ми... дреболия... доста се повъртяхме на 

аерогарата в Будапеща, шляехме се, чакахме връзчицата за близкия до 

Варна Черноморски град Одеса... следобед около 16 часа кацнахме в 

родното място на Иля Илф и Евгений Петров... чакаше ни едно  

класическо преминаване на граница, митница... какво написах по-горе, 

митница в единствено число... неее, не една, а няколко бяха „Таможните”... 

една на летището, някой ще каже, че е достатъчно, нормално е да е така... 

да, ама не, оказа се, че не е... още трябва, още... та през още две 
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преминахме - една централна на пристанището, и една друга по-

нецентрална или обратното, забравил съм... 

„А-а ?... как ви се струва... чудничко...”... и така с поопънатички нервички 

и поизморени, най-после стъпили на корабния трап, погледнахме нагоре, 

корабът ни чакаше... и тръгнахме... Южний-рейда... реката Южен Буг, 

нагоре към Николаев или на украински Миколаев, защо Миколаев така и 

не разбрах ... отново тежки, продължителни контроли, входяща, 

изходяща... митничари, граничари, санитари, кучета и какви ли още не... 

угроза от знайни и незнайни глоби, наказания за щяло и нещяло,за нищо... 

рекет, плащане, измъкване... както казва един герой в повестта „Аквариум” 

на Виктор Суворов за постъпването в ГРУ „...вход - рубла, изход - две...”... 

и така, натоварени със зърно поехме обратно по реката Южен Буг, на юг... 

за Лисабон... но преди това трябваше да бункероваме в Сеута, испански 

град в Северна Африка, срещу Гибралтар в подножието на Атласките 

планини... подхождахме бавно към котвената стоянка...  

 

   
Погледи към летния мостик (палуба на димохода) и към навигационния 

мостик на кораба. Снимки автора 

 

„Стоп”... „Най-малък напред”... „Стоп”... „Най-малък назад”… „Малък 

назад”... „Среден назад”... „Стоп”... рязко позвъняване от мостика... чувам 

горе как напрегнато крещят по УКВ-то  „...боцмане.. .котвата...”... а после и 

рязкото „...изпратете веднага електромеханика на бака... проблем с 

котвата...”... беше се скъсала ...лявата котва се „удави”... осем дена стояхме 

на рейда пред Сеута... от БМФ-то организираха водолазен катер от 

Гибралтар, направиха подводен оглед с камери... и ето я, в морския лазур 

нашата котва здраво прегърнала се с една друга незнайно кога скъсана своя 

посестрима... оказа се малко гробище на скъсани котви, кротко вплетени 

една в  друга... и така, на 18-ти май извирахме оцелялата дясна котва и 

отплавахме за Лисабон... бяхме като еднооки, от ляво клюзът празен 

зееше... застанахме с ляв борд, близо до центъра на града...  

...един следобед ни посети българският посланик в Португалия с цялото си 

семейство, жена, деца... разведохме ги с капитана из кораба... 
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надстройката, машината... горе, на мостика третият помощник-капитан 

коригира навигационни карти... бе някъде след 20 часа... съпругата на 

посланика гледа картите и надвесения над тях офицер... учудено пита „...до 

толкова късно ли работите...” ...жената не предполагаше, че на кораб 

денонощно се работи... докараха с един ТИР резервната котва на „Рожен”... 

упражнението по съединяването й с кораба бе класика на „три синджира 

роби”, огромната котва на кея, гигантският шегел, камарата верига... 

монтирахме я, вече бяхме с две котви, можехме да отплаваме... следваше 

Руан, Франция...  

 

  
Погледи към ЦПУ и към част от машинното отделение на кораба. 

Снимки автора 

 

... готвехме се за здрав брегови преглед, Порт-стейт контрол... прегледите 

бяха жестоки, безкомпромисни и при констатирани забележки екипажите 

поемаха ударите и от местните администрации, и от мениджмънта на 

компанията... нещо като комбинация от боксови двойни удари, ляв, десен... 

няма да забрявя с „Мальовица” във Форталеза, Бразилия, в един ден се 

случиха три прегледа - по Безопасността, Регистров и Порт-стейт 

контрол... е, щом успях да се пенсионирам, значи всичко е минало добре... 

но в дълбоката си същност прегледите бяха полезни за моряците, защото, 

ако всичко зависеше само от корабособствениците, те, в стремежа си за 

лесната печалба пренебрегваха безопасността... вероятно сме им вдъхнали 

доверие на инспекторите от Руан, та всичко се ограничи с отиване до 

кухнята, лафче с готвача и похапване на пържени картофки... много ги 

харесаха моряшките картофки, разбрахме, че са морски хора... посмяхме 

се, отпуснаха ни се душите, нямаше да има ляв, десен, олюлявания, 

„...едно, две... девет... бокс...” ...да, имаше и такива прегледи, макар и 

рядко... до края щяха да ни проверяват още много и навсякъде, корабът ни 

беше стар, не хранехме никакви илюзии за безметежни пристанищни 

престои...  
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„Капитан Георги Георгиев” в Порт Чивитавекия. Снимки автора 

 

... зърното, натоварено в Руан, бе за Чивитавекия, един красив италиански 

град на Тиренско море, пристанището на Рим... много пътнически кораби, 

големи, малки... с платна, без платна, всичките красиви в белотата и 

празничността си... безкрайната върволица пасажери... мравуняка за Рим и 

Ватикана... пенсионери, студенти, ученици... традиционните раници и 

фотоапарати, възклицания и смях, карнавално настроение около 

пасажерските кораби... а отсреща на кея бяхме ние ,обикновен черен кораб 

с оранжево-кафеникава надстройка, разтоварващ жито... частична смяна на 

екипажа, капитана, част от офицерите, моряци... бяхме се сработили, 

терсене ни беше, но така е на море, едни си заминават, други идват, не 

спират корабите... следваше доразтоварване в Торе Анунциата, малък порт 

близо до Неапол, в подножието на Везувий... типично южно италианско 

градче с тесни улички... и сега чета, че в Неапол още не са си изринали 

боклуците от града... да ,шокираха ни огромните купчини боклук по 

улиците на Торе...вървеше Световното по футбол, купих си италианска 

синя шапка комплект със свирка, мачовете гледахме по телевизията...  

отплавахме на юг, Месинският проток... от десния борд Сицилия, Етна... 

плавахме надолу към Сфакс, Тунис, трябваше да натоварим за Тампа, 

Флорида...  

отново Сеута за бункер... хвърлихме желязото, кръстейки се, но и 

заобикаляйки по далечко мястото, където лежеше загубената неотдавна 

наша лява котвичка... бункер, отплаване, финал за Световното по футбол… 

тежката океанска вълна грабна корабът... изкарахме телевизорите на 

кърмата, въртяхме антените, но образът изчезваше, отдалечавахме се, 

Европа оставаше далече зад кърмата ни... накрая се качихме в 

радиостанцията, хванахме една испанска станция и така изслушахме 

финала Франция - Италия... кой чул-недочул, кой разбрал-недоразбрал, но 

поне здравата повикахме, като за финал на световно... май всички бяхме за 

Италия, да за Италия... французите, освен, че бяха надути шовинисти, ами 
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бяха попрекалили с интеграцията, така да се каже, много африканци, много 

нещо, бре ... 

веднъж гледах Камерун - Франция, имаше само един бял, айде ония 

камерунците си бяха африканци, ами французите и те кюмюри... не че съм 

расист, но в случая явно бяха си загубили мярката... най-после в океана... 

да-аа, колкото и парадоксално да звучи, там се чувствахме най-добре, 

далече от тежкия, бюрократичен бряг, където кой къде завърнеше 

преследваше и експлоатираше бедния моряк, като се започнеше от 

бреговите администрации, мошениците шипшандъри, носещи по-често 

некачествена стока, и се стигнеше до обикновените шарлатани, продаващи 

„истински” часовници на кърмата... единствените загрижени за нас хора 

бяха опърпаните евангелисти, баптисти и други божи люде, идващи на 

борда да ни спасят грешните души... носеха ни искрено библии, 

разни тъпи, прашни книжки, плетени шапки и чорапи, организираха ни 

излети, черпеха ни с изветрял чай... чакахме ги, надвечер, след работно 

време идваха да ни вземат с микробус до Мисията... те не хранеха надежда, 

че ще ни вкарат в пътя и ще ни направят вярващи и обикновено без 

коментар ни водеха до някой шопинг-център и късно вечерта ни връщаха 

обратно натоварени с торбите... събираха всички моряци в порта, 

филипинци, индийци... бяхме контингент на Църквата в САЩ, Канада, 

Западна Европа... 

 

   
„Капитан Георги Георгиев” развява българския флаг по река Мисисипи. 

Снимки автора 

 

... през 90-те години, веднага след „Демокрацията” (защо я написах с 

главна буква не мога да ви кажа, може би ме респектира...) имаше и 

моряци, които ходеха на някакви гигантски сбирки на Баптисти ли бяха, 

Евангелисти ли, не мога да ги различа и аз, та там на тия сборища всички 

се държат за ръцете и вият „... Алилуя... Алилуя...”, ей такива, а после на 

кораба няколко часа ходеха с блеснали очи, но бързо им минаваше... а сега 

си спомних за едно мероприятие с Интерклуба в Иличевск през далечната 

1976-та, щяха да ни водят на опера в Одеса, та трябваше да сме точно в 
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1900 часа на трапа и да чакаме автобуса... бяхме точни, отиваме на 

следващия кораб, английски, но техните моряци се влачат, бавят се ... как 

да е, качиха се те и потеглихме, а отговорничката от Интерклуба 

коментира на високо „... все сдесь, да?... да, болгари точни как англичани, а 

англичани точни как болгари...”... виждате ли, няма справедливост... а аз 

сериозно се отплеснах... 

буквално в момента не знам къде съм... а, да... на 18-ти юли акостирахме в 

Тампа, Флорида... застанахме с десен борд в една от многобройните бухти 

наоколо... започна нормално разтоварване, пушилка, влага, топлина... 

надвечер излизахме на шопинг с поповете или на разходка наоколо, сред 

природата, да размагнитим... тука не слагам никакви кавички, защото 

наистина размагнитвахме... към земята, през ходилата ни изтичаше 

всичкото електричество и психо, насъбрано за тия три седмици на 

желязото ...тропическа разстителност, ветрец повява, мърдат храсти, 

жужат вечерни насекоми... 

 

  
Свободните от вахта членове на екипажа можеха да се любуват на 

впечатляващи гледки по бреговете на Западна Европа и на САЩ. Снимки 

автора 

 

... естествено, някои от моряците видяха малки или средноголеми 

алигатори да се шмугват в храстите... имахме две „дебели глави”, които 

тестваха търпението на американската полиция... та, отиват „дебелите” до 

близката бензиностанция да „ударят” по биричка и естествено си сядат на 

бордюра, къде другаде според вас...  „... току-що бяхме ударили първия 

гълток, когато...” ... та, изниква полицай, предупреждава ги да се изнесат и 

да си пият бирата отсреща в бара, не на пътя... нашите мигат на парцали и 

естествено пак си сядат на бордюра „... тоа пък на кво се праи сеа...”... 

минава пак след малко същият полицай - явно усетил, че има работа с 

„дебели глави”, а нашите хора разбират най-после, че може и да преспят на 

топличко, скачат като ужилени, застават мирно (...точно така каза после 

единият от тях „...скочихме и застанахме мирно...”...) и този път не мигат 

нагло, а смирено мигат, гледат към центъра на земята, единствено това, че 
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са „сийманс” ги спасява... хората по света помагат на „сийманс”, прощават 

му нелепостите по летища и гари, дори са им издали и специални 

паспорти, сини, където на едно място пише „...помагайте на 

притежателя...”...едните хора по света, повечето, помагат на другите хора, 

по-малкото, моряците... следваше Мисисипи, трябваше да товарим зърно 

за Мароко …устието, пилотската станция, високо над нея се вее синьо-

червеният звезден флаг, посреща и изпраща...  

първото ми идване бе през далечната 1981-ва с „Йорданка Николова”... 

първото ми слизане на американски бряг, разходките по дигите, срещите с 

непознати хора, усмивките и поздравите им при среща „Хай”... от тогава 

изминаха 25 години, много пъти посещавах реката, терминалите по нея и 

винаги изпитвах едно особено чувство на приятна приповдигнатост от 

досега с Америка, Американския оптимизъм, мащаби и размах... Нови 

Орлеан, красивите небостъргачи, многоцветната „Бърбън стрийт”, 

мостовете, неспирното движение на хора и коли, бягащите за здраве люде 

по крайбрежните алеи, ФМ станциите, джаза, следобедната леност на 

юга... заводите и терминалите по двата бряга, баржите с мощните тласкачи, 

забързаните пилотски катери, излитащи и кацащи самолети... и кораби, 

много кораби от целия свят... 

 

  
„Капитан Георги Георгиев” в Масео, Бразилия. Снимки автора 

 

... идвахме след ураганът „Катрин” и с изключение на омотаната и 

облъскана бреговата растителност, всичко друго като ли че бе наред... 

пристигнахме на 24-ти юли и отплавахме на 2-ри август... разделихме се с 

двама от екипажа, единият по здравословни причини, не издържа на 

тежкия горещ и влажен климат, а другият се оказа прекомерно подвластен 

на чашката, капитанът - бивш офицер от ВМФ, въобще не се церемонеше... 

та, като казах от ВМФ, си спомних за един друг капитан на същият този 

кораб през 2002-ра... бяхме източно от Бразилското крайбрежие, курс 

северен, та приказваме с капитанът на мостика и изведнъж орловият му 

поглед съзря кит, извика „Кит! Кит!”, засили се към рулевата колонка, 

премина на „ръчно управление” и хукна след кита... 
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човекът идваше от Риболовния флот, инстинкти, „Моби Дик”... даа, а сега 

бе 2006-та... и ето реката, пилотската станция, знамето, Америка остават 

зад нас, напред отново Океанът бе... връщахме се... или поне така си 

мислехме... на 17-ти август пристигнахме в Агадир, Мароко, на следващия 

ден отплавахме... на 19-ти акостирахме в Казабланка... спомних си първите 

ми посещения в белия град през 80-те... времената бяха други, като че ли 

по-спокойни, по-... абе, скитахме безгрижно по цели нощи, арабите 

излизаха вечер, по хладно, народ, палми, светлини, екзотика... а сега...сега 

обиски по порталите, въоръжени патрули из града, гърмежи по пазарите, 

атмосферата друга, дори „алъш-веришът” вече друг бе, нямаше го оня 

дружески колорит на подхилкване и надлъгване между търговците и 

чужденците... просто хората се гледат из под вежди, ходжата реве 

от високоговорителите, зелен лазарен лъч разсича нощното небе, сочи 

Мека... да... 

 

  
„Капитан Георги Георгиев” в Торе Анунциата. Снимки автора 

 

... обикновеното доверие между хората се загуби някъде, не изведнъж, 

разбира се, 11-ти септември бе границата... на 26-ти отплавахме от 

Казабланка... Гибралтар, Средиземно море... на 29-ти застанахме на рейда 

пред Анаба, Алжир... бяхме в петия месец, месец за мечтана и заслужена 

смяна, а трябваше да товарим за Бразилия... да, за Бразилия, което значеше 

още много, твърде много... започнахме де хленчим за смяна и тя можеше 

да се осъществи в Лас Палмас, но от „Кадри” ни отрязаха... а Анаба, пълна 

скръб, слизането забранено, градът утихнал, потънал в тъмнина... 

фундаменталисти, атентати... на 8-ми септември отплавахме... и така 

отново Скалата остава зад кърмата, курс южен, към Бразилия... на 13-ти 

септември бункер в Лас Палмас... Кабо-Верде... тропик... горещо... 

влажно... главният двигател диша като астматик, много влага, малко 

кислород, а и той е един такъв чешит, обича хладничкото, то кой ли от 

Машинна команда не обичаше прохладата... екваторът... на 21-ви на 

хоризонта изплува и Бразилия, акостирахме в Масео... после Салвадор, 

Арату и отново в Масео, товар захар за Черно море... усещате ли, че няма 
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никаква Самба и мадами с люлеещи се кърми... има бач, тропик, влага, 

горещина, комари, безсъние и крякащи папагали от близката джунгла... на 

9-ти октомври отплавахме от Бразилия... следваше един дълъг, дълъг 22-а 

дневен преход до Новоросийск... насякохме Атлантика на запад, на изток, 

на юг и остана на къде?... да, на север остана... екваторът… Кабо-Верде... 

Мароканското крайбрежие... Атласките планини с грозните 

ветрогенератори... Гибралтар от левия борд... вече сме си у дома... 

да, след дългите океански преходи влизането в Средиземно море ни кара 

да си мислим за силуета на Галата... Дарданелите... Босфорът... Черно 

море... на 30-ти октомври хвърлихме котва в залива на Новоросийск... 

жестоката Новоросийска бора... на контролата получаваме инструкции 

„...ако задуха от север и не можете да излезете в морето да щормувате 

подайте всички налични въжета и се пригответе да се вържете с вериги за 

кейовите пушки... веднага ще изпратим влекачи да ви натискат към кея...” 

... бяхме излезли с капитана в града, когато се разрази една средно гадна 

бора, вятър, дъжд... прибираме се, трапа високо над кея, изкривен, един 

вагон пометен от вятъра удря и нашия трап... старпомът се хили на 

планцера и разпорежда на боцмана да се приготви щорм-трапа, от там да 

се качим на борда... искаме смяна, не можело от Новоросийск... 

„... Направете и следващият рейс до Египет и после ще видим...”  ...”Аааа, 

неее... стига... баста...” ревем малкото останали за смяна, бяхме останали 

няколко човека от първоначалния екипаж... „...Смяна на главния механик, 

моторист, фитер... в Истанбул, при преминаване на кораба през 

Босфора...”... и така на 20-ти ноември след полунощ корабът хвърли котва 

на южната котвена стоянка на Истанбул... смяна... слизайки по трапа 

няколкото човека се чувствахме като библейски старци, всички останали, с 

които бяхме тръгнали преди близо осем месеца, отдавна бяха вкъщи ,на 

брега... в лодката помахахме на капитана за сбогом и „...О-ооо, чудо!...” 

независимо от тежката физическа умора почувствах лекота... да, 

чудовищното бреме на отговорността остана там, на борда на кораба, 

погълнат от нощта... 

 

  
Зад кърмата остават хилядите проплавани мили и емоции ... Снимки 

автора 
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Епилог... късно вечерта е, трудно ще заспя... стаята, в която дописвам тия 

редове, напомня кабината ми корабна... спя на диван, както ми се случваше 

в лошо време на кораба да спя с гащеризона на дивана в приемната... по-

скоро тъжно се усмихвам на мисълта, която ме проряза... очаквах да ми 

звъннат от Машината и през воя на двигателите да чуя познатото...  „... 

Шеф, добър вечер... от мостика дадоха „Внимание, машина”...  

 

Иван АДАМОВ 

22 септември 2011-та, късно вечерта 

София, кв. „Лозенец”  


