
 1 

Плаването с моторен кораб „Гоце Делчев“ до о-в Цейлон през 1971 г. 

Спомен на капитан далечно плаване Янко ДИМОВ 

 

 Авторът Янко ДИМОВ по времето, когато е старши 

помощник-капитан в Параходство „Български морски флот”. 

 

В края на февруари 1971 г. от отдел „Кадри“ на БМФ ме изпратиха на 

м/к „Гоце Делчев“, бившия „Аргус“ на ТЕКСИМ, на длъжност старши 

помощник-капитан. Корабът по това време беше в Пристанище Варна и 

товареше 10 хил. тона кубинска захар за Цейлон (от 1972 г. - Шри Ланка) в 

торби. Оказа се, че трябва да приема длъжността от моя съвипускник 

Костадин Николов. Той беше изненадан и доволен, че съм приел да го сменя, 

защото както ми обясни, преди мен са идвали двама-трима изпратени от 

„Кадри“ да го сменят, но като са видели състоянието на кораба, са се 

изпарявали. По-късно се убедих, че са имали основание да постъпят така. Но 

аз вече се бях хванал на хорото. 

 
М/к „Гоце Делчев“, бивш „Аргус“ 
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Екипажът не беше комплектуван. Кухнята не работеше. Готварската 

печка е била бракувана и демонтирана. Нова нямаше. Капитанът, на когото не 

помня името, въобще не идваше на кораба. Товаренето завърши в началото на 

март. След обичайните спорове за броя на торбите и оформяне на товарните 

документи, от пристанището ни дадоха ултиматум до 4 часа да напуснем 

пристанището. 

Корабът „Гоце Делчев“ е построен през 1952 г. Хамбарите се 

затваряха с капорти и мушами. Бимсите се поставяха с товарните стрели 

(бигите). Сегашните моряци не могат да си представят колко трудоемка и 

дори опасна е тази операция. Времето беше много студено и ветровито. 

Палубната команда бе от млади, неопитни момчета. Едва успяхме да наредим 

капортите. Дойдоха влекачите, пилотът и за първи път се появи и капитанът. 

Докато направим маневрата се стъмни. Застанахме на котва на рейда. 

Времето се влошаваше постоянно и пилота и капитана едвам успяха да слязат 

в пилотския катер. Заваля сняг. Трябваше при тези условия да разстелем и да 

закрепим хамбарните мушами. Обявих аврал, защото само с палубната 

команда не можехме да се справим. Оказа се, че няма достатъчно ками – 

клинове за закрепване на шините, които притискат мушамите към комингса. 

Криво-ляво се справихме. Това са 5 хамбара. 

През нощта бурята рязко се усили. Котвата започна да дрейфи. 

Приспуснахме веригата до края, но това не помогна. Налагаше се да се 

местим, защото ни снасяше към брега. Добре че главният механик Панчо 

Грънчаров беше на кораба. На разсъмване се преместихме по-далеко от брега 

и котвата задържа. 

На сутринта обявиха, че заради силния вятър и вълната рейдът е 

затворен. Бурята продължи три денонощия. На кораба нямаше никакви 

продукти. Нямаше хляб. Момчетата намериха един котлон и на него правиха 

с брашно и вода нещо подобно на арабските питки. Намериха и малко 

консерви и така изкарахме тези три дни. 

На четвъртия времето утихна. Докараха ни хляб с рейдовата лодка. 

Дойде и нов капитан – Евтим Щерев. Явно в БМФ до последно трудно 

намериха някой да се съгласи да поеме командването на този кораб. Дойде и 

готвач, но все още нямаше печка в кухнята. Започна снабдяването с продукти 

и бяхме на студен бюфет. Най-накрая плаващата работилница докара и новата 

печка – произведена у нас, ресторантско изпълнение. Нямаше странични 

ограничители, за да не падат съдовете при вълнение. Всички ключове за 

плочите и фурната изгоряха, защото бяха за променлив ток, а ние на кораба 

имахме прав ток. През целия рейс захранване за всички плочи се подаваше 

директно с шалтер от машината. За всички едновременно! Представете си как 

се чувстваше горкият готвач в тропиците... 
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Прехода до Цейлон трябваше да извършим с обикаляне около Африка. 

Суецкият канал беше все още затворен след 6-дневната Арабско-Израелска 

война. Преди отплаването получихме нареждане да водим втори корабен 

дневник, в който трябваше да документираме, че захарта е натоварена в 

югославското пристанище Бар. Намира се на адриатическото крайбрежие на 

Черна гора. Налагаше се да съчиняваме и донагласяме неща, които нямаше 

как да са правдоподобни. Кого щяхме да заблудим с тази глупост… Цял свят 

знаеше, че соц. страните изкупуваха и реекспортираха кубинска захар, заради 

ембаргото, наложено от САЩ. 

Първото спиране след отплаването от Варна бе в Гибралтар за бункер. 

На другата сутрин след бункеровката при мерене на сантините в 4-ти хамбар 

метърът показа над половин метър мазут. Бялата захар почерня. Причината се 

оказа теч от гърловината на горивния танк. След разтоварването в Коломбо 

най-долните два реда торби бяха напоени с мазут. 

Пресякохме екватора на 21 март. Пролетното равноденствие. 

Слънцето мина на север, а ние на юг. Кейптаун заобиколихме през нощта. 

Тогава се случи много приятна изненада – корабът се напълни с щурци. 

Вероятно силен порив на вятъра ги довя от брега. От тогава всяка нощ имаше 

концерт, като че се намирахме на някоя горска поляна. Това продължи доста 

дълго време, постепенно музикантите замлъкнаха. 

Втората бункеровка извършихме в Дърбан. Там пристигнахме рано 

сутринта и до обяд приключихме. Следващия етап до Коломбо бяхме 

планирали да минем източно от Мадагаскар. Отплавайки от терминала 

легнахме на съответния курс, но океанът ни посрещна с дебела, мазна мъртва 

вълна от югоизток, която идваше точно на борд. Докато успеем да сменим 

курса, корабът се разклати силно и от кухнята се разнесе грохот от падащи 

тенджери. Екипажът остана без обяд. Нали бях споменал, че печката не беше 

морско изпълнение и нямаше странични предпазни прегради. Добре, че 

готвачът не пострада. Наложи се да променим плана и да минем през 

Мозамбикския проток. Ние не бяхме избрали първоначално този маршрут, 

защото след излизане от протока пътя ни минаваше през два архипелага – 

Сейшелите и Малдивите. При плаването между тези многобройни острови, 

които при това са много ниски не можехме да разчитаме на нашия радар. Той 

почти не работеше през целия рейс. Затова пък всички помощник-капитани се 

бяхме усъвършенствали вече в астрономията и се справихме отлично. 

След около 43 дневно плаване пристигнахме в Коломбо. Останахме на 

котва на рейда няколко дена. По това време в Цейлон се водеше гражданска 

война между правителството и сепаратисткото движение на тамилите. Докато 

стояхме на рейда покрай кораба минаваха влачени от течението няколко 

човешки трупа. Обаждахме се по радиото на пристанищните власти, но 
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нямаше никаква реакция. След нас пристигна на рейда още един български 

кораб – „Хаджи Димитър“ с капитан Любомир Гъстев. Също със захар. 

 

 
М/к „Хаджи Димитър“, бивш „Авиор“ 

 

По това време на всички кораби от БМФ имаше киномашини и при 

отплаване от България се получаваха определен брой филми. За машините 

отговаряха радистите, а за филмите – помполитите. Тъй като вече всички 

филми ги бяхме гледали поне по 2 пъти, помполитите на двата кораба се 

разбраха да разменим част от тях. От „Хаджи Димитър“ спуснаха една от 

спасителните лодки и докараха техните филми до нашия борд. Лодководач на 

спасителната лодка беше помощник-капитанът Стоян Добрев (Странджата). 

Нашите моряци им спускат въже да ги вържат за вдигане на палубата. Така ги 

връзват, че на средата на операцията въжето се развързва и кутиите с 

филмите падат във водата и … потъват. Разбира се, не всички, част от тях, 

защото са доста тежки и не могат да се вдигнат наведнъж. По този повод 

двамата помполити бяха наказани и беше забранено да се разменят филми 

между корабите. 

След заставането на кея разтоварването започна с корабните биги 

директно на камиони. Работеше се само денем. На обяд идваше една 

камионетка с обяда за докерите. Една топка ориз със зеленчуци, завита в 

стари вестници. Яде се с пръсти. Това е за цял ден. Малко почивка и борбата 

с 50 килограмовите торби продължава. А жегата е убийствена. Желязото не 

изстива и през нощта. Климатици и вентилатори няма. Да излезеш в града 

през деня – и там е същото. По-добре вечерта, когато се поразхлади. Но не 

може. Поради гражданската война е обявено военно положение и в града има 

полицейски час. След 20 часа излизането е забранено. И така – 20 дни. 

Успяхме да посетим зоологическата градина на Коломбо – за времето 

бе една от най-големите в света. Най-красивото и забележително място в 
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околността на Коломбо е Mount Lavinia Hotel, където ни заведе шипшандъра. 

Построен от англичаните през XIX век на самия бряг на океана. През Втората 

световна война там са изпращали за възстановяване ранените британски 

офицери, воювали в Далечния Изток. 

При зареждане за рейса от Варна бяхме взели голямо количество 

ябълки – единственият по-траен плод за сезона. Когато местните разбраха 

това, веднага започна бартерна търговия – ябълки за кокосови орехи. Съвсем 

пресни, пълни с мляко. Ябълките свършиха бързо. Трябваше да попълним 

запасите с нещо друго. Шипшандърът Амин предлагаше само ананаси. Преди 

отплаване на кея пристигна един пикап, пълен с ананаси. Домакина се 

кълнеше, че не е поръчвал такова количество. Амин твърдеше обратното и че 

трябва да ги вземем, защото стоката е минала през митницата и не може да се 

върне обратно. Сещате се през следващите две седмици какъв беше десертът 

всеки ден. Трябваше да ги изядем, ананасите не са така трайни като ябълките. 

След разтоварването от Коломбо се запасихме с прочутия Цейлонски 

чай в красиви метални кутии. И на връщане към България всеки ден в 16 часа 

на мостика имахме чаена церемония – всички офицери и капитана – чай с 

лайм. Купихме си също и майсторски изработени дървени фигури на слонове 

в най-различни размери. Слонът е националният символ на Цейлон. 

Междувременно получихме направление за следващия рейс: желязна 

руда от Какинада, Индия, за Бургас. По това време „Кремиковци“ работеше с 

индийска руда и много от рудовозите на БМФ осигуряваха вноса й. „Хаджи 

Димитър“ след разтоварването на захарта в Коломбо също товари желязна 

руда от Калкута. Какинада се намира на източния бряг на Индия, така че 

трябваше да заобиколим Цейлон и да се насочим право на север. Сравнително 

къс преход – около 3 денонощия. Какинада по това време нямаше 

пристанище. Рудата се товари от мауни на рейда, който е съвсем открит за 

всички ветрове. Трябва да се застане на котва на безопасно дистанция от 

брега, а това затруднява товаренето. Мауните са без двигатели, само на 

платна. Сигурно не са много по-различни от тези от времето на Вашку да 

Гама. Товароподемност между 100 и 200 тона. Когато има подходящ вятър 

идват бързо, но при безветрие бе голяма мъка. Товаренето става с корабните 

биги и плетени бамбукови кошове, побиращи около 1 тон руда. Индийците, 

които работеха в мауните, на винчовете и в хамбарите, живееха постоянно на 

кораба. За тях на кърмата бе съоръжено огнище. Докараха големи камъни, 

дърва и чували с ориз. Естествено – и готвач. Това им беше храната през 

цялото време, понякога им караха с мауните и някакви зеленчуци. За чинии 

им служеха някакви големи листа, съединени с клечки. На кърмата си 

направиха и извънбордова тоалетна. Спяха в коридорите на хамбарите върху 

дървените капорти. 
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Товаренето продължи около 20 дни. За наш късмет имахме хубаво 

време, с изключение на един ден. Тогава внезапно, както става в тропиците, 

се разрази доста силна буря. На десния борд имаше две мауни, почти пълни. 

Вълните ги затопиха и потънаха за минути. Индийците успяха да се качат на 

кораба по щормтраповете. Котвата започна да дрейфи и се наложи да я 

извираем. След успокояване на времето застанахме на ново място – малко по-

далече от брега. Два-три дни след бурята мауните отказваха да идват до 

кораба. Бяха се уплашили и искаха да се преместим по-близо, но ние 

отказахме. 

Всяка сутрин местните рибари, прибирайки се от нощен риболов, 

минаваха покрай кораба и предлагаха прясна риба и скариди. Рибите не ги 

познавахме и предпочитахме скаридите. Много едри и вкусни. Плащахме в 

натура, индийците ценяха най-много сапуна и кондензираното мляко. С 

мауните редовно докарваха диви маймунки, които се търгуваха по същия 

начин. До отплаването на борда имаше повече от една дузина маймунки. 

Собствениците им ги настаняваха в клетки на лодъчна палуба. По време на 

цялото плаване до Бургас това бе най-посещаваното място. Някои от тях 

доста се опитомиха, особено тази на гл. механик Грънчаров. Той редовно 

идваше с нея на мостика, но след като изгриза всички моливи и гуми в 

щурманска, я обявихме за персона нон грата. 

Съдбата на тези животни беше трагична. При входяща контрола на 

рейда в Бургас по нареждане на санитарните власти всички маймуни бяха 

издавени, като ги завързаха за тежки железа и ги хвърлиха зад борда. Това 

беше голям шок за целия екипаж. Но най-вече за собствениците им, които 

трябваше сами да изпълнят смъртните присъди над любимците си. 

Последните два-три дни от товаренето за мен бяха най-уморителните. 

Трябваше да вися дълго време по щорм-траповете, спуснати от бака и 

кърмата, за да отчитам газенето и да изчислявам количеството натоварена 

руда. За мой лош късмет се беше появило значително мъртво вълнение и това 

много ме затрудняваше. Корабът играеше с повече от 1½ м нагоре и надолу 

от средното газене. Също трябваше много да се внимава за равномерното 

надлъжно разпределение на товара. От дългогодишната експлоатация 

корпусът беше значително деформиран. Натоварихме около 10 хил. тона руда 

и след оформяне на всички документи най-после отплавахме за Бургас. Драфт 

сървея в Бургас потвърди обявеното в товарните документи количество руда, 

което за мен бе голямо удовлетворение. По време на престоя ни в Какинада се 

роди синът ми. 

Обратният рейс мина без особени премеждия. Лошо време имахме от 

Мадагаскар до Кейптаун, но това го очаквахме – вече беше зимен сезон в този 

район. След Коломбо се наложи да въведем строг режим на сладката вода, до 
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като пристигнахме в Кейптаун. На връщане бункеровахме в Кейптаун и 

Гибралтар. Прехода Какинада – Бургас извървяхме за 45 дни със средна 

скорост 10.5 възла. 

Накрая трябва да опиша накратко какво беше състоянието на кораба, 

който беше известен всред моряците като „плаващия карцер“. Това което 

следва не са спомени, а извлечение от подробния рапорт, който изготвихме в 

края на рейса за Параходството, копие от който притежавам: 

 И двете спасителни лодки бяха негодни: Моторната на д/б е пробита от 

удари в падушките. Завързана бе с проволка към лодбалката; Лодка л/б е с 

ръчен механичен привод, който бе с деформиран и блокиран гребен вал. 

Работна лодка нямаше; 

 Липсва аварийно-спасителен материал; 

 Всички навигационни уреди бяха за брак. Радарът бе от 1951 г. 

Специалистът в Коломбо, след като го огледа, се отказа да търси повредата. 

Няма лаг и ехолот. Жирокомпасът дава непостоянна поправка, варираща до 

6°; 

 Всички карти, лоции, фарови книги и други навигационни пособия са 

стари, негодни за употреба. Картите датират от 1956-66 г. без никакви 

корекции; 

 По време на рейса поради аварии на главния двигател се наложи 

спиране в открито  море общо 12 пъти с престой в някои от тях до 12-14 часа. 

За щастие това се случваше при добро време и в открити води, което не 

доведе до нежелателни последствия. За състоянието на главната машина и 

спомагателните механизми гл.механик състави отделен рапорт; 

 Липсват резервни части по всички завеждания на палубата и машината; 

 Лодъчната палуба е силно корозирала и има течове в кабините и 

кухнята. Необходима е цялостна подмяна. Горна палуба бе покрита с дебел 

пласт ръжда – видима дълбока корозия, на места е пробита и е циментирана. 

Целият кораб бе покрит с ръжда и корозия и в почти всички помещения 

имаше течове; 

 В хамбар № 1 и форпика постъпва задбордна вода; 

 Голяма част от финестрините текат, нямат уплътнения или са 

деформирани и счупени. Във вътрешните помещения и на мостика влиза вода 

и се задържа влага; 

 Нямаше възможност да се почиства ръждата, защото машинките за 

ръжда нямаха жила. Искахме да закупим, но не ни разрешиха; 

 Хамбарните мушами бяха прогнили и накъсани. Само по една годна 

мушама на хамбар; 30 % от камите за задържане на мушамите липсваха; 

 Всички елементи на товарните устройства бяха в много лошо състояние; 
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 Голяма част от тръбопроводите на всички системи са изгнили и са 

бандажирани на десетки места с многобройни течове; 

 Кухнята е в крайно лошо състояние. Новата печка не е морско 

изпълнение и е с ключове за променлив ток, които изгоряха при монтажа във 

Варна. Всички плочи се включваха едновременно с шалтер от машинно 

помещение. Липсват странични ограничители; 

 Хладилникът бе в много лошо състояние. Не поддържа необходимата 

температура. Месото, което бяхме заредили в Бургас, в края на рейса почерня 

и не ставаше за консумация; 

 Тоалетните и баните бяха в ужасно състояние; 

 Вентилацията не работи и в тропическите райони изпълнителският 

състав спи на горната палуба. На кораба няма вентилатори и хладилници; 

 На кораба липсваха столове в приемния салон за посрещане на 

контролите. Налагаше се да събираме столове от офицерските кабини. В 

моряшкия салон също няма столове, сковани са две дървени пейки; 

 Почти всички дървени и метални врати са изпочупени и без брави, без 

уплътнения, с изгнили и скъсани панти; 

 При лошо време около Южна Африка 50 % от боята по бордовете падна, 

а са били боядисвани по време на ремонта в Риека през януари. 

Това е само малка част от съдържанието на рапорта относно крайно 

лошото състояние на кораба. Създаваше се впечатление, че от както корабът е 

бил построен, всички корабособственици не са полагали никакви грижи за 

кораба и са оставяли екипажите да се оправят както могат. 

Комплектуването на екипажа: От 37 души екипаж 25 за първи път се 

качваха на кораб. И то на такъв тежък за работа и живот. За трите месеца 

преди отплаването от Варна са сменени 32 души от офицерския състав. 

Целият изпълнителски състав на палубна и машинна команда беше от 

новоназначени в Параходството млади момчета без никакъв опит, а това 

доведе до голямо напрежение в експлоатацията от страна на командния 

състав. 

Главната причина за това е лошата слава на кораба, като един от най-

старите и изоставени кораби на Параходството. Явно в отдел „Кадри“ изобщо 

не ги е интересувало какъв рейс предстои на кораба и какво е състоянието му. 

Още по-сериозен въпрос бе къде са гледали специалистите от ДИК и 

Регистъра, когато са издавали съответните сертификати за годността на 

кораба за плаване, каквато той явно нямаше. 

Това стана ясно най-накрая и на ръководството на БМФ след 

запознаване с нашия рапорт, защото след разтоварването в Бургас се 

отправихме за Варна и застанахме на котва на 9-ти буй в езерото. При 
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преминаване през канала корабът се удря в отбивачката пред Аспаруховия 

мост (старият подвижен вдигащ се мост) и получава пробойна в левия борд в 

областта на 1-ви хамбар. По време на маневрата за влизане в езерото аз не бях 

на борда, защото по същото време трябваше да посрещна съпругата ми на 

летището, идваща от София с вече двумесечния ми син. В езерото започнаха 

ремонтни работи с бригади на БМФ. Започна и разбягване на екипажа. Дойде 

нов капитан – бай Даньо, така беше известен. Не му помня фамилията. Мисля 

че беше от каракапитаните. За кратко работих с него, защото и аз слязох в 

отпуск. 

След поставяне на дубльор върху пробойната, корабът бе изпратен на 

ремонт в Гърция. През 1973 г. по време на силна буря „Гоце Делчев“ потъна в 

пристанището на Палермо, Италия. За щастие без човешки жертви и за 

късмет на моряците, които се отърваха, избавиха от „черната овца“ на БМФ. 

 

 
„Аргус” (по-късно „Гоце Делчев”), нарисуван от Димчо ПИШМАНОВ 

 

 

 

Приложение (Фотокопие) 

Допълнение към рейсови рапорти № 2 и 3 ротация Варна – Гибралтар – 

Дюрбан – Коломбо – Какинада – Кейптаун – Гибралтар – Бургас 
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