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Ноемврийски дъжд ... (Осеммесечен рейс с „Любен Каравелов“) 

 

( … или как една шега, изречена на корабно тържество в салета от 

незнаен член на екипажа, слушайки „November rain” на „Guns and Roses”, 

удължава рейса…) 

 

(Варна - Бургас - Пирея рейда, бункер - Суец канал - Бандар Абас - Читагонг - 

Парадип - Сингапур рейда, бункер - Жанжианг - Тобата - Каошунг - Косичанг 

- Сингапур рейда, бункер - Паданг - Джибути - Суец канал - Бейрут - Елевсис 

- Бердянск - Иличевск – Варна) 

 

 Печатът на м/к „Любен Каравелов“ се пази във 

Военноморския музей – Варна. 

 

... 2001-ва, 12-ти март... 9-ти буй, езерото... приемам длъжността „Главен 

механик” на м/к „Любен Каравелов”... тежички кораби бяха, руски, а и вече 

здраво пооблъскани от времето, 

от последиците на „демократичните промени” и тласкането на Параходството 

към мошеническа приватизация... започваше поредната ми Одисея, този път 

на изток... 

 „Любен Каравелов“ в най-

добрите си години. Пристанище Варна-изток. 
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помотахме се из езерото, сменихме котвената стоянка, колкото отпред на бака 

да изгорят електромотора на котвения шпил, били отцепили спирачката, ама 

коничните зъбни колела на привода и т.н обяснения... после в шпилевата „три 

синджира роби” при демонтажа и обратния монтаж на огромния елдвигател... 

натоварихме „разно“ от Варна и Бургас за Далечния изток... бункер при 

гръцките ментърджии в Пирея... и там едни битки за всеки тон гориво, дават 

по-малко, нареждат се на планцера и казват „финиш”... ние се споглеждаме, 

познаваме ги, знаем, че не е, трябва още да дадат и се започва една, мерене 

при тях, при нас 

...уж дават още, а въртят въздушно-горивни пинизи, абе не е за приказване... 

последните години бункеровах в Турция, Истанбул, безупречни са, честни и 

точни са до грам... на 9-ти април преминахме Суец канал... колоритният 

канал, керванът, северният вход, Порт Саид, 

трополенето на арабите по вътрешните стъпала, бягат към мостика, всички... 

лодкари, електричари, пилоти, помощник-пилоти и реват един през друг, 

ломотят... бутане по мостика „...кептън, кептън, сигарет... проблем... 

малборо... сигарет...“, капитанът бяга, опитва безуспешно да се скрие, няма 

спасение, здраво го „изръсват“ ... другите арабчуги опъват долу из 

канижелите сергиите с фрески, инструменти, плодове, дрехи и какво ли не... 

готвят, 

арабски аромати, пазарлъци, „...гара-гура ...гара-гура...“ ...без алъш-вериш не 

става, не е интересно...тежка, дълга маневра, около дванадесет часа... 

 

 
(…няма да забравя едно преминаване през канала преди осем години, бяхме с 

„Капитан Петко Войвода“... завъртя ме случайността морска на тоя кораб 

от зимата на 1992-ра година до лятото на 1994-та година... та да е било 

някъде около обяд, изведнъж замириса силно на изгоряла изолация в 

машината, не се вижда пламък и дим, само мирис, много 

силен, остър... хукнахме всички из машинното да душим... беше се запалил 

генератора на единия дизел-генератор, от вентилацията иди разбери какво 

и къде гори... един отваря 
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с лом капаците на генератора, друг „пере” с пожарогасителя, трети 

мъкнат къде що намерят пожарогасители из кораба, така издухахме десет 

броя СО2 пожарогасителя дорде го изгасим... бяха се запалили 

възбуждащите му бобини...) 

 

… та и този рейс с „Каравелов” не ни се размина без тежък случай... беше 

началото на рейса, когато установихме,че е „заминал“ лагерът на единия 

генератор, останахме с два... и се започна един ремонт, епичен, продължил 

през целия рейс, демонтаж ротора на генератора, пренасяне в машинна 

работилница, ремонт, обратен монтаж, изключително сложен такелаж, 

ремонт, центровки, братко... и всичко това на фона на обичайните ремонти и 

проблеми с всичката руска Машинари и гадните товарни кранове естествено, 

къде без тях, 

те винаги бяха като десерт, уникум... Суец е зад гърба ни, движим се на юг, 

надолу... смяната 

на климата е като удар с чук, от свежият априлски бриз в Средиземно море, 

изведнъж 

в горещата пустиня и надолу през Червено море... горещо взе да става, 

влажно и звездите висят едни такива едри, ярки, романтични... както поетът 

бе написал „...дъхът на тропика се чувства...”... разтоварихме содата от Варна-

запад в Бандар Аббас, Иран... тука бая треперихме, швартоваха ни точно пред 

„Харбър-мастъра”, проверки, шлангове зад борд, 

струи и т.н... справихме се... хронично болен бе електродвигателят на 

аварийната пожарна помпа... самата тя бе в носовата част, на дъното на 

кораба, влага постоянно, ниски изолации, 

сушене с лустри... абе, нямаше нещо на борда, което да не изискваше 

постоянни грижи и наблюдение... за такива кораби имах една приказка, 

казвах я на момчетата „...този кораб е  

като бик, трябва да го хванем за рогата, иначе ще ни изпопребие...” ...битката 

с бика бе здрава, цял рейс не спря... и преди било е същото и след нас щеше 

така да е, тежки кораби бяха, незабравими, всеки рейс с тях бе епичен, да, 

епичен... продължихме за Бангладеш... в началото на май бяхме в Читагонг, 

отиде целия месец в разтоварване... 

 

(…спомних си 97-ма... бях тук с „Вазов”... същата тежка, безгранична и 

дълбоко потискаща беднота, осакатените, просещи клетници... камионите 

на кея, с кабини извадени сякаш от Флийнтстоун, дървени, с квадратни 

отвори... лодките с крадците на цинкови протектори,”...дум... дум... дум...”, 

блъскаха, къртеха ги с ломове от изплавалите корпуси... с „Вазов” 

разтоварвахме путаж на рейда, кораба пълен с народа на Бангладеш, 
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мравуняк, жени, деца, кокошки... спомням си, че ги колеха ритуално на изгрев 

слънце, 

кокошките... а хората спяха по палуби, заслони, щъкаха навсякъде... 

разтоварване с лопати, 

на ръка, товарят на платнища, от там с нашите биги... „...край, ще 

обрастнем от стоене тука...” ...корабът нямаше да обрастне, бяхме в 

общото устие на реките Ганг, 

Брахмапутра и Мегхна, но мозъците ни щяха да брадясат... теченията бяха 

зверски, 

подобно нещо не бях виждал... приливно-отливни, изключително силни, 

котвените вериги струни... на двата ни борда по два малки кораба, общо 

четири, приемат товара... изведнъж корабът зад нас започна да вие 

истерично със сирената си, не спира... нещо гадно става, 

 
”Вазов” дрейфаше, котвите са изтървали, отиваме отгоре му... палим 

машината и напред, 

швартованите за бордовете ни корабчета и те палят машините, 

помагат...”пуф-пуф”, 

напреде, бавно, странна кавалкада... и един тайфун ни изпращя на рейда, 

трябваше веднага да се снемем и да щормуваме, иначе директно на брега 

отивахме... беше някъде около 23.00 часа, навън страхотен вятър, дъжд, 

вой, тресе се корабът, ще ни издуха... едвам извирахме котвата... и сега си 

спомням зверското напрежение в ЦПУ-то, притъмняването в машината от 

претоварените дизел-генератори „...не изключвайте... не изключвайте... а бе 

този боцман, маменцето му не се научи с тая котва...” ...главният 

двигател…“... дано запали от първия път... хайде, приятел, давай...давай... 
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даваййй... не спираййй...” ...колебае се стрелката на оборотомера и бавно, 

бавно поема нагоре... въздишки на облекчение...) 

 

…сега с „Каравелов” разтоварихме стоманена тел, кангали от Бургас... 

оставихме Читагонг зад хоризонта, плавахме на изток, към Индия, Парадип... 

и навсякъде, където бачкахме с нашите товарни кранове, имаше тежки 

изпълнения, повреди, спукани тръбички, масла в кабините, заседнали  

хидроразпределители, сгорещено масло, крановете вият, падат им стрелите, 

„вира”-та няма сила... денонощно сме около тях, всички... в Индия им 

хванахме малко „цаката” така да се каже, та когато маслото на крановете се 

сгорещеше, го сменяхме с хладно, едно гигантско преливане на свежа кръв, 

шлангове, преносни помпи, варели... и така до края на рейса... „три синджира 

роби” е най-точното за серията кораби... искаха много хора и то стегнати, 

бачкащи, никакво отпускане, иначе на рогата... а времената тежки, 

тропици, климатикът не смогва, безсъние, комари... натоварихме руда за 

Китай... шибан товар, на дъното на кораба... „оловно човече”... десет дена ни  

развинти от клатене, гледаш океанът гладък, само „диша”, а ние ляво-дясно, 

всичко изпопада из кабините, книги, кресла 

...спускаме се през Бенгалския залив, на юг-югоизток, покрай Андеманските и 

Никобарски острови, Бирма... надолу към Малакския пролив, Сингапур... 

Сингапур, за бункер... покупки, 

на хладно в магазините, студена бира в безистена, един от нашите поръчваше 

си бира като мим, показваше, че държи бутилка и се прави, че трепери от студ 

„Бррр...”, без грешка, 

носеха му най-ледената... хубави момичета наоколо, отпуска се малко 

душичката моряшка, 

макар и за часове броени... 

 

(…за първи път бях тука през 1992-ра година, изпратиха ни със самолет, 

смяна на екипажа... в Куала Лумпур трябваше да сменяме самолет, бе късно 

вечерта, бягахме по коридорите на летището с багажите, изтървахме го... 

хванахме последния за Сингапур, 

бяхме само ние... нещо като последният влак за Повеляново, но не съвсем... 

колоритен бе този нощен влак, да... но „Капитан Петко Войвода” закъсня... 

изкарахме си екстра няколко дена на хотел, разходки из града, източната 

кухня... остров Сентоса, атрактивното еднорелсово влакче, подводният 

аквариум, орхидеева градина... а валеше по часовник, след полунощ, около 02 

часа и през деня също около 14.00 часа, страхотен, плътен дъжд и веднага 

после изпаряване... влагата жестока... дишаш воден въздух, потиш се... и 

картички, 
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много визитни картички, пъхнати под процепите на хотелската врата, 

реклама за масажи... в банята гущерче мъничко пробягва... и навсякъде 

чистота, красота и климатици, много климатици...) 

 

…влажната тропична вечер, на кея сме, натоварени с торби, тихи разговори, 

по цигара... идва рейдовата лодка... тягосно мълчим по обратния път, плиска 

се водата, лунен лъч, сребърна пътека, иска му се на човек на брега да е сега, 

при хората... то и ний сме хора, ама не съвсем 

...спираме да гледаме назад, към светлините на града... обърнали сме взор 

напред... ето го и нашият красавец светещ... малко е рогат, но си го обичаме, 

като дом ни е... имахме някакво общокорабно събиране по хубав повод, 

масите подредени, ордьоври, обичат нашите моряци ордьовъра, имаше и 

питиета, приказвахме си за какво ли не... „...кога ли ще ни сменят...”, 

подхвърли някой... „Новембър рейн” пееха „Гънс енд Роузис”... спогледахме 

се и се засмяхме... „...може ли да стане и ноември...”, отговори друг... „...ааа, 

ноември... неее... 

ноември е далеч, на майната си... най-късно август, септември и сме си 

вкъщи...”... „вкъщи” 

 
... далече беше... носът ни бе на изток още... някъде около Хонконг третият 

механик направи разлив на гориво при трансфер, оплеска целия кораб... добро 

момче беше, работлив... но и разсеян от време на време... свиреше на китара, 

така се и качи на кораба, с китара на гърба... 

така и след време слезе... бе претърпял корабокрушение... бил е на 

„Балканстар”, когато се преобръщат край Калиакра...”...бях на вахта в 

машината... усетих, че кренът се увеличава... 

става ненормален и не намалява... хукнах навън... в движение изух тежките 

обувки и скочих зад борда, хванах се за един варел ... спасителите идват...” ... 

тогава главният механик загива... 

голямо чистене падна, палуби, надстройка, бордовете с кранчето и коша, а 

корабът се движи, 
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клати се, не може да спрем, гадна работа... разтоварихме рудата в Жанжианг, 

Китай... имахме един моряк, редовен посетител на пристанищните барове и 

бардаци... бяхме на кея, вечерно време да е било, някъде около 22.00 часа, по 

едно време хората на трапа се разбягаха, 

развикаха… морякът бе паднал между борда и кея... въжета, пояс, извадихме 

го... явно и някой друг, освен нас добре се грижеше за него, бдеше, дано и 

още бди... спомних си за първите ми посещения в Китай, 

китайците...любопитни, доброжелателни хора... срещнем някой моряк от 

наште из града, започваме разговор, може би малко по-високо „...ааа...ууу...” 

и веднага изневиделица изникват и ни наобикалят китайците, гледат, слушат 

ни с отворени уста... бяхме с един втори помощник, приличащ малко на 

мандарин с присвити очи, редки мустачки и брада, висок, пълен мъж, та 

бяхме в ресторантчето, поръчахме си бира, морски неща... след малко зад 

високите столове се появиха любопитните личица китайски, които без 

никакъв свян ни зяпнаха, нещо като театър, говорим си с помощника, а те  

главите си въртят ту към мене, ту към него, на него задържаха, явно 

мандарина виждаха... северно от Тайван, та чак до първите японски острови 

беше пълно с рибари, много,хиляди...горе помощниците „изпращяваха” да 

лавират между лодките... 

Тобата бе първото японско пристанище, което посещавах... и тука 

дружелюбие, любезност струи от всички... вървя си из пристанището към 

портала, спира до мене микробус с три жени с бели каски... усмихват се, леко 

се покланят, канят ме в буса, една много приятната женска компания с три 

жени и то усмихнати... около портала тесни магазинчета, ресторантчета, 

морски аромати, риба, 

водорасли... жилищата явно тесни, дрехите висят в дрешници на нещо като 

нашите балкони, плъзгащи прозорци, пространството не стига... а, да, за 

пресичането на улиците, 

движението ляво е... братята моряци  моторчета си купиха, строиха ги като 

стадо слончета, 

до Европа лъскаха, боядисваха, бяха като тамагочита, всеки ден около тях, 

лафче, цигари, 

майтапи, истории, някои истински... тръгнахме обратно... предстоеше още 

много, поне като дистанция още толкова... бе времето на тайфуните, а Тайван 

ги привличаше като магнит... 

Каошунг... бяхме на кея, когато един тайфун удари острова... и сега си 

спомням тежкия, 

тревожен кървав залез... първите пулсации на вятъра, тревогата във въздуха... 

стихията... 

Каошунг бе останал далече зад нас, само гигантския му небостъргач се 



8 

 

извисяваше самотен зад хоризонта, но и той смали се и в морето се разтвори... 

в тропиците и на главния двигател като и на хората не достига кислорода... 

влачим се надолу, горещина, влага, 

дъждове, Виетнамското крайбрежие... Косичанг, Тайланд... тука ще постоим, 

ще товарим ориз за Украйна... веднага след котвата на борда се качи една 

голяма женска група ,опъват на кърмата огромна тента... и се започна едно 24 

часово готвене, напитки всякакви и други 

...така и ще го оставя- „и други”... доколкото разбрахме, тази голяма група за 

комплексно обслужване е задължителна за района, в противен случай забрави 

за ритмични доставки на баржи с ориз... денонощно товарене, броим торбите 

с ориза, проблеми с крановете,често се търсихме и намирахме, къде-къде... на 

кърмата, къде другаде... тежичко ни беше, работа, а и тия женоря съвсем ни 

разцентроваха... натоварихме ориза, отплавахме на 14-ти август, но още стока 

търсехме обратно за Европа... дрейф в Сиамския залив, край Сингапур... 

бункер Сингапур... дрейф източно от Сингапур... на 1-ви септември 

получихме направление за Паданг, Индонезия... тръгнахме на югоизток, 

пресякохме екватора, после на юг, югоизток през Индонезийския архипелаг... 

северно от Джакарта... пролива Сунда, вулканът Кракатау, 

беше след полунощ, когато го видяхме, червено зарево, работеше... на 6-ти 

септември застанахме на котва край Паданг, цимент за Джибути... не знаехме 

тогава, че след пет дена светът вече нямаше да е същия... 11-ти септември 

сутринта, 2001-ва, атентатът срещу Кулите близнаци в Ню-Йорк... скоро 

Паданг преживя опустошително земетресение... 

гледах по телевизията развалините на този колоритен зелен тропичен град, в 

който се разхождахме, любезните му жители... „...да, това беше закрития 

пазар... а тук, отсреща банката... това трябва да е пътя за пристанището...” 

...всичко в руини ... тежко, тъжно... на 18-ти септември отплавахме, посока 

изток-североизток... бяхме южно от екватора и след няколко дена трябваше да 

го пресечем... било е на 3-4 дена път от Паданг, когато една вечер около 22.00 

часа, от мостика разпоредиха „Внимание машина” ... „...какво по дяволите 

става... та ние сме насред океана...” бе първата ми мисъл ... третият помощник 

капитан забелязъл мигаща светлина, сигнали... минахме на газьол, 

започнахме да кръжим около обекта ... осветихме го с прожектори ... 

неголямо моторно корабче с трима души на борда, не отговарят на никакви 

повиквания по УКВ-то... сложна маневра, вързахме ги на кърмата... 

контакта само с жестове, английски не разбират ... дадохме им няколко туби с 

газьол, вода, 

храна... помахахме си за раздяла... какви бяха тия хора далече от брега, насред 

океана, 

рибари, пирати, авантюристи, така и не разбрахме... Малдивските острови... 
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пролив „втори градус”, северно от екватора, между атолите Хадумати и 

Сувадива... приказни местенца... 

водата синкаво-зелена, палми, плажът бял... човек върви си по водата... да, по 

плиткото, 

между два рифа, а през бинокъла ще кажеш по водата стъпва... остров 

Сукотра, Аденския залив... нямаше ги още, поне в сегашния им вид, пиратите 

около Сомалия... пиратите тогава бяха в Малакския пролив, около Сингапур и 

Индонезия, Филипините... спазвахме определени правила, инструкции... 

осветеност, пожарни шлангове в готовност, обходи по двойки с УКВ-та, 

постоянни постове на мостика и на кърмата с УКВ-та... 

 

(…имахме един такъв случай в Малакския пролив с еднотипния на 

„Каравелов” „Капитан Петко Войвода”, та навлизаме в пролива надвечер и 

един контейнеровоз по носа ни намали скоростта, залепи се за нас и така до 

изгрев слънце, като сиамски близнаци, един до друг... бяхме му като другарче, 

сутринта „...тенк ю вери мач... ол дъ бест... гуд бай...”, 

даде газ и изчезна напред...) 

 

…на 3-ти октомври бяхме в Джибути... тук разбрахме колко е горещо в ада... 

на 10-ти октомври отплавахме... Баб-Ел-Мандебския пролив, Червено море... 

нагоре... Суец... уморени 

сме, няма го ентусиазма на очакването вече, а и звездите не са вече 

романтични, тропикът ни скапа... късно следобед, хладен вятър, бавно пада 

слънцето, някъде далеч на запад, зад 

пирамидите... огромният мост над канала... пуст, самотен... ето го и родното 

Средиземно море, ветрецът вече режещо студеничък, така наречения 

климатичен чук... да, родното, така го чувства българския моряк 

Средиземноморието, прибирайки се от далече за дома, било то през 

Гибралтар или през Суецкия канал... но нашта Одисея взе класическа да 

става... както Одисей върти се около родната Итака и не може да се докопа до 

родния си бряг, така и ние тръгнахме... Бейрут, Елевсис... тука уредиха смяна 

на екипажа, но капитанът я отказа... а вече краят на октомври е... Босфора, 

Черно море... Азовско море, Бердянск... нали си спомняте за ориза от 

Косичанг, натоварен август месец, а сега ноември е... големи грижи 

положихме за този ориз, три месеца го влачихме къде ли не, през 12 часа 

мерехме температура, 

определяхме влажността и т.н.... след Бердянск, следва Иличевск, 8-ми 

ноември... откриха в ориза някакви гадинки,трябваше да обгазяват стоката... 

излязохме няколко дена на хотел... 

бяхме до Българското консулство в Одеса, избори за президент имаше 
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тогава... и накрая митничарите ни „метнаха” за сбогом, разглобиха кабината 

на капитана... 19-ти ноември, 

отплаваме... остават 18 часа преход... Калиакра... Екрене... последно 

„Внимание машина”... на 20-ти ноември сутринта пуснахме котва пред 

Варна... написах „ФЕ” в маневрения дневник ... „Финиш уит енджин (край с 

машината)” ...качих се горе, палубата беше мокра,валеше...  

ноемврийски дъжд... 

 

Епилог... сменихме се на 22-ри ноември... един дълъг, тежък, колоритен рейс 

е в миналото... 

по време на рейса написахме ремонтна ведомост за класов ремонт, който така 

не се и състоя... след няколко месеца бракуваха м/к „Любен Каравелов”... 

поглеждам си бележника сега, с който обикалях Океани и Морета и виждам, 

че от корабите, на които бях служил през всичките тия години единствено 

„Мальовица” и „Околчица” останали са...  

 

25-ти май, 2011-та година 

 

Варна, 

…вкъщи, на около 3 мили от морето…     

 

(2011-2017) 
 

Иван АДАМОВ  


