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1. КАДЕТСКИ ПРЕМЕЖДИЯ КРАЙ СОЗОПОЛ

В късната пролет на 1950 г. класните учения за кадети и старши ка-
дети във Военноморско училище вървяха към своя край. На кадетите 
от 49 випуск предстоеше първа лятна морска практика на остров Св. 
Кирил до Созопол.

Всички, с предвкусващо чувство за романтика, развихрена в нас от 
старшите випуски, с нетърпение очаквахме заминаването за Созопол 
с учебните кораб “Асен “ и “Милка”. Там щяхме да прекараме двата 
месеца юли и август. В това време се включваше и плаване с учебните 
кораби по крайбрежието.

С настаняването на ротата на острова започна лятната практика за 
гребане, ветроходство, плуване, стрелби на о. Св. Иван, атаки по со-
зополските баири, изучаване на флагова, звукова и светлинна морзова 
сигнализация и т.н., с редовни дежурства, караули и обходи по остро-
ва – за гарантиране сигурността на ротата срещу нарушители на ос-
тровната територия. Беше романтична и забавна игра при робинзонов-
ски условия, макар и изтощителна под жарките лъчи на лятното слънце 
– истинска закалка за младите кадети.

Запомнил съм през тази лятна практика няколко интересни пре-
междия. Едно от тях беше, когато бяхме вдигнати по реална бойна 
тревога. Вечерята беше минала и поради това, че беше събота, ня-
махме ангажименти. След подадения сигнал бързо се строихме и ко-
мандирът обяви, че ще отплаваме с учебните кораби за устието на р. 
Ропотамо, за да гасим пожар някъде навътре по поречието на реката. 
Беше наредено да носим със себе си само работните шанцови лопатки. 
Корабите отплаваха по здрач, взели на борда си цялата рота. Дистан-
цията Созопол – устието на р. Ропотамо беше около пет морски мили 
и корабите след час пристигнаха пред устието на реката. Вече беше 
настъпил пълен мрак. Корабите останаха на дрейф на подходящи дъл-
бочини, в изчакване да дойдат малки рибарски моторници, за да се 
трансбордираме на тях и да ни отведат навътре по реката до мястото 
на пожара. Тяхното малко газене позволяваше това речно плаване. Ко-
рабите на дрейф в тъмнината подаваха звукови и светлинни сигнали 
към устието на реката, където беше стоянката и рибарската хижа, но 
никой не идваше. Задуха по-силен източен вятър, морето се разпени и 
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корабите започнаха да се люлеят. Не помня как командирът на ротата 
взе решение да осигури връзка на живо с рибарите, когато един от ка-
детите - созополията Неделчо Карабаджаков (национален шампион по 
плуване свободен стил и добре познаващ залива на р. Ропотамо), с кра-
сив скок от палубата се гмурна като делфин в мрачното вечерно море и 
заплува към устието на реката.

Картината в тъмата беше впечатляваща, тъй като Карабаджаков зап-
лува състезателно и тялото му оставаше фосфоресцираща следа като 
торпедо, изстреляно към вражески кораб. Не мина много време и ри-
барските моторници (таки) пристигнаха, благодарение на живия весто-
носец, изплувал на брега в тъмата при тях като морски дух.

Трансбордирането на ротата, макар и трудно при вълнение, беше из-
вършено безопасно и отплавахме навътре по реката. След близо час 
срещу течението на реката доплавахме до мястото на пожара, напра-
вихме десант и започнахме да гасим пожара, тлеещ в нискостеблената 
гора, възникнал от високите летни температури и сухото време.

С шанцовите лопатки нанасяхме удари, за да гасим и да заравяме 
с пръст съответното гнездо от тлеещи въглени. Така до разсъмване се 
справихме с бойната пожарогасителна задача и се върнахме на мястото, 
където направихме десанта, за да се приберем в Созопол, но рибарски-
те моторници ги нямаше. Те се бяха прибрали и нямаше никакъв знак, 
че  ще дойдат да ни вземат.

Тръгнахме към устието пеш покрай живописния северен бряг на р. 
Ропотамо, гладни и недоспали. Някъде по обедно време пристигнахме 
до устието, но и учебните кораби ги нямаше. По време на речно-бре-
говия преход задоволявахме глада си, като дъвчехме неузрели къпини. 
Беше пратено съобщение в Созопол, че учебните кораби трябва да дой-
дат, и то снабдени със суха храна, за да ни приберат. Късно в следо-
бедните часове се появиха учебните кораби и ни прибраха в Созопол. 
Преживяното остави незаличим романтичен спомен, а поведението на 
Неделчо Карабаджаков - като пример за мъжество.

Друго премеждие преживяхме по време на една неделна сле-
добедна почивка. В Созопол излизахме рядко, поради лип-
са на развлечения в онези времена. Иначе добре го бяхме  изу-
чили откъм колоритното му градоустройство на рибарски град. 
На северния бряг на острова имаше малко заливче, закътано от някол-
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кометрови скали. Беше идеално прикрито място за къпане. Давам това 
определение, защото къпането и плуването в морето бяха забранени 
извън часовете по разписание, поради изискванията за безопасност. 
На прибежки и прикрито  отидохме до скалите  и по плувки започ-
нахме скокове във водата. От спортна гледна точка беше приятно раз-
влечение. Неусетно за нас дежурният офицер  на острова ни открил и 
приближил, без да го видим и усетим. Бях се приготвил за скок “Ляс-
товичка” и вече повдигнат на пръсти, наклонен за излитане  във въз-
духа към водата, чух познат глас да дава команда “Стой! Всички по 
места”. Не можех да прекратя скока, защото иначе щях да се строполя 
върху скалата с непредсказуеми последици. Изпълних скока, излязох 
на брега и чух заповедно разпореждане: “За неразрешено къпане и 
неизпълнение на команда ”Стой!” налагам наказание три дни арест.” 
Въпросният дежурен офицер беше един от тези, които не обичаха хора, 
които се числяха към някакви “исти” (като например спортисти). Нака-
занието беше за всички участници, а те бяха съвипускници от баскет-
болния отбор. Под строй отидохме в ареста, който беше в приземието 
на сградата в една празна, добре измазана стая с лъснат паркет. Беше 
поставен часови да ни пази. Беше топло и душно, лежахме направо  на 
паркета така, както си бяхме с флотските летни робошки.

Забавното  в цялата тази случка беше, че рано сутринта на другия 
ден ни освободиха да заминем за Варна и да участваме  в градския 
баскетболен турнир. Нареждането беше от Щаба на ВМС и дежурният 
офицер трябваше да преглътне прекратяването на ареста. Имаше доста 
време до идването на рейсовото пасажерско корабче от Бургас, но ние 
излязохме веднага от острова и предпочетохме да чакаме на кея в Созо-
пол, отколкото да сме пред очите на този, който ни арестува.

Третият епизод беше едно  неведомо за ротата участие в оценка на 
състоянието на бойните части на ВМС. Училището беше такава бойна 
част и сигурно се водеше като елитна. Ние не знаехме, че Министер-
ството на отбраната провежда такова мероприятие, включващо и оцен-
ка на тогавашното командване на ВМС в лицето на капитан І ранг Ки-
рил Халачев. Нещата произлязоха внезапно и неочаквано.

Беше жарък летен ден, през който провеждахме атаки по созопол-
ските баири с противогази на лицето. Около 11,30 часа се завърнахме 
на острова прашни, прегрети и с най-голямо настървение и безгрижие 
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за реда в спалното помещение захвърлихме бойното снаряжение, дре-
хите и обувките по пода до сламениците, на които спяхме.

С бързината на вятъра се отправихме за морска баня, която се пола-
гаше по разписание, преди да се обядва. След освежаването и обяда, 
полуголи влязохме за обедна почивка в спалните помещения. Бяхме 
позадрямали или по-скоро затихнали, когато вратата се отвори и беше 
подадена команда: “Стани! Мирно!” Изпълнихме командата така, както 
бяхме по гащета, и тогава видяхме, че група военни с пехотни уни-
форми с един старши флотски офицер влиза в помещението. Спалното 
помещение приличаше на цигански катун с разхвърляни дрехи, обувки, 
кепета, противогази, лопатки, карабини и паласки. Старшият офицер 
пехотинец отдаде команда “Свободно!” и сподели с пехотния си адю-
тант, че навремето килиите им в затвора  били по-чисти и подредени 
в сравнение с това помещение, а лозунгите, които пишели, били без 
граматически грешки. Той с бърз поглед по стените беше забелязал ло-
зунг, неправилно изписан и заради пълен политически формализъм не 
свален от стената.

Нашият старши флотски офицер помръкна, тъй като казаното явно 
беше косвена и пряка оценка за състоянието на бойните части на ВМС, 
още повече в елитното Военноморско училище. Само седмица преди 
това посещение в Созопол беше се удавил младши флотски офицер, 
при полунощно къпане, след веселие в града. Едва ли това е било неиз-
вестно на групата от министерството. Седмица по-късно научихме, че 
е било сменено командването на ВМС.

Разбира се, гореописаното не е било най-важното в смяната. 
Извършихме и едно учебно плаване с учебния кораб “Н. Вапцаров”, 
който беше прекръстената стара 300-тонна гемия “Горянин”, строена в 
Царево (Василико) с мостик и машина на кърмата и един хамбар, който 
с две надлъжни вериги по диаметрална плоскост беше пригоден за спал-
но помещение с койки (хaмаци). Целта на плаването беше опознаване  
на крайбрежието по морската ни граница и живот в корабна обстановка, 
с който да се попълва моряшкото ни самочувствие  за живот на море. 
Трябват да отбележа, че точно в този период бяхме отново повикани 
за баскетболен турнир в София. Отказах  да участвам, другите иг-
рачи заминаха. Не исках да пропусна плавателната морска практи-
ка. Завърши лятната практика и целият випуск се завърна във Варна, 
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като ни беше дадена първата домашна годишна отпуска от 20 дни. 
Преди излизането в отпуск училището проведе честване на шест го-
дини от 9.09.1944 г. във варненското кино “Република”. Запомнил съм 
това, защото в очакване да започне тържеството в кинозалата влезе 
старши флотски командир и подаде команда “Стани! Мирно!” за по-
срещане на командващия ВМС, нашия първи контраадмирал Брани-
мир Орманов. Спонтанно, без команда, салонът се огласи с мощно 
“Ура!” при появата на командващия ВМС с парадна адмиралска уни-
форма. Явно беше, че дълбоко в нашите души е имало потиснато са-
мочувствие за това, че другите родове войски си имат генерали, а на-
шият флот след войната имаше само офицери до чин капитан І ранг. 
Честването завърши, прибрахме се в училището и тръгнахме в отпуска.

Както е казано, броените дни бързо свършват и в края на месец сеп-
тември отново бяхме в строя за поредната учебна година със свежите 
спомени от лятната практика, а 49-и випуск се записа в историята на 
училището като последен випуск на лятна морска практика на острова. 

Снимките са от личния архив на автора.

 На учебния моторен кораб „Н. Й. 
Вапцаров” (бившата гемия „Горянин”), 

лятото на 1950 г. в Бургас.

 На бушприта на бака на учебния кораб 
„Н. Й. Вапцаров”, 

лятото на 1950 г. в Бургас.
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2. УЧЕБНАТА ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА НА 
ВИПУСК 1948 Г. НА ВОЕННОМОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Класните занятия във висшия отдел на Военноморското училище 
(ВМУ) винаги с нетърпение се очакваха да завършат и да започне лят-
ната морска практика с учебните кораби „Асен” и „Н. Вапцаров”. Дойде 
лятото на 1951 г. и настъпи очакваният период. Практиката започна не 
в созополски представи, тъй като островът беше зает за база на леките 
сили на ВМС. Беше едно разочарование за курсантите, приети със за-
вършено средно образование през 1950 г. към випуск -1948 г., от който 
в първи курс на висшия отдел имаше на лице курсанти не повече от 40 
служещи, били преди това кадети и старши кадети. Другите ни колеги 
за учебната година 1950/1951 бяха изпратени да следват в руски мор-
ски  училища. По-късно към випуска се приеха и студенти от различни 
софийски висши учебни заведения, образува се най-големият випуск, 
учил някога във ВМУ, и това очевидно усложняваше подготовката.

Випускът беше отведен на лагер в гората под варненската местност 
„Джанавара” и в близост на езерото. Лагерната обстановка предопреде-
ли главно към пехотна практика. Ротата загуби много време в направа 
на лагера при полеви условия. Нашето класно отделение 802 със състав 
предимно от бивши старши кадети, преминали лятна морска практика в 
Созопол, беше ангажирано да произвежда кирпич на брега на езерото за 
изграждане на малки за едно отделение землянки. Лагерът приличаше на 
партизански бивак. Не ни беше приятно, но поне не вземахме участие в 
атаките по джанаварските тепета, това бяхме правили по созополските 
баири.

С нетърпение чакахме кога ще се прехвърлим по взводно на учеб-
ните кораби и нашият взвод беше изпратен на учебния кораб „Асен” 
под командването на капитан-лейтенант Крум Божков. Плавахме в 
крайбрежното море, като се провеждаха занятия по навигация, лоция 
и морска практика. Направихме и едно учебно минно поставяне в Бур-
гаския залив в зоната на Ченгене скеле - корабът имаше на кърмата два 
къси коловоза с две учебни мини галваноударни български мини, които 
изучавахме, и занятието премина на дълбочина около 8 метра, а минре-
път беше установен на 6 метра. Морето беше огледално тихо, а водата -
с добра видимост и можахме да наблюдаваме закотвянето и изплава-
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нето на мината на зададените метри под водната повърхност и след 
това със помощта на кърмовата товарна балка да приберем мината на 
борда на кораба. Основното ни занимание беше да водим прокладка 
за плаването като щурмани. Запомних завинаги едно вечерно плаване, 
преднамерено замислено от капитан Фурнаджиев като ръководител на 
учебната практика за плаването.

Бяхме на рейда в Поморие в неделен ден. Свободните от вахта изля-
зохме на брега с лодката на кораба в следобедна отпуска. За вечеря се 
прибрахме  по-рано на кораба, тъй като бързо разгледахме този малък 
крайморски град. След вечеря ни беше съобщено, че след 22:00 часа ще 
отплаваме за Варна и ще водим нощна навигационна прокладка. По-
чувствах, че повечето от моите съвипускници не приеха новината като 
интересна. Възползвах се от ситуацията и когато дойде време за мане-
вра „Снемане от котва” заех щурманското място на мостика, без да ми е 
разпоредено. Плаването започна със зададен курс и дистанция от котве-
ната стоянка в югозападната  четвърт на компаса и към момента липсва-
ха брегови ориентири за два пеленга за определяне мястото на кораба. 
Командирът настояваше за обсервация и то много настойчиво, незави-
симо от това, че се виждаше само зад кърмата по левия борд и то под 
остър ъгъл поморийската мигалка.

Старателно търсех още един ориентир и забелязах на картата, че 
курсът, който беше задал капитан Фурнаджиев, водеше точно към фара 
на о-в Св. Анастасия. Минути след този момент забелязах огъня на ма-
яка на острова точно по носа на кораба. Това вече даваше условия за 
обсервация по един пеленг и курса на кораба като пеленг и то истин-
ски. Малко след около 2-4 минути, видях огъня на Бургаския входен 
фар, взех пеленг към него и така получих обсервовано място и докла-
двах на командира и капитан Фурнаджиев за подхода към обсерваци-
ята, каква скорост поддържаме и след колко минути трябва да напра-
вим поворот на ляво, за да легнем на курс за излизане от Бургаския 
залив и да се насочим към нос Емине за преход до Варна. Докладът 
беше приет за изпълнение и забелязах, че капитан Фурнаджиев леко 
се усмихна, предполагам  - за това, че неговият замисъл - зададеният 
курс към островния фар, е бил прехванат и ползван за обсервацията. 
На дистанция една миля и два кабелта от острова, направихме поворот 
на ляво, на курс за излизане от залива и на траверс на Поморийската 



10

мигалка легнахме на курс за нос Емине, на чийто траверс по левия борд 
на дистанция една миля и четири кабелта да легнем на курс за Варна. 
Плаването протичаше нормално, особено след като легнахме на курс 
за Варна за дистанция от тридесет мили до траверса на фара Галата. 
Всички съвипускници се прибраха в кубрика за спане, а и капитан Фур-
наджиев изглежда отчиташе задачата за нощна прокладка за изпълне-
на, имайки предвид плаването за излизане от Бургаския залив. На мос-
тика бяхме само командирът и вахтеният рулеви от екипажа на кораба. 
Морето беше спокойно и на разсъмване подходихме към нос Галата.  
В 08:00 часа командирът даде сигнал за учебна минно-артилерийска 
тревога и команда „Поворот на дясно”. Нареди да се изхвърли зад 
борд един голям празен варел, за да имитира плаваща мина, която 
трябваше да бъде унищожена с артилерийски огън. Артилерийски-
ят корабен разчет зареди кърмовото малокалибрено оръдие и зача-
ка команда за залп. Командирът изчака увеличаване на дистанцията 
около един кабелт и даде команда „Огън!” Оръдието беше противо-
самолетно и с първия откос от три снаряда, стрелецът порази „ми-
ната” (варела), която потъна разбита и напълнена с вода. Успехът на 
стрелбата беше безспорен и разчетът и мерачът заслужиха незабавна 
похвала от капитан-лейтенант Крум Божков. След стрелбата напра-
вихме поворот около нос Галата и влязохме в Пристанище Варна. С 
успешна маневра застанахме на котва и кърмови вързала на стоянка-
та на учебните кораби зад кооперация „Нептун” до холандския кей. 
Маневрата беше приключила и внимателно прибирах корабното щур-
манско имущество. Командирът беше напуснал ходовия мостик и го ви-
дях на палубата до предната мачта, когато подаде команда „Мирно!” за 
взвода, който след маневрата стоеше строен на палубата. Командирът 
обяви пред строя добрата работа на щурмана, неотлъчно на мостика през 
цялото нощно плаване, за водената прокладка за навигационна безопас-
ност по прехода на кораба от Бургаския залив до Варна. Бях приятно изне-
надан и мога да кажа, че това внимание затвърди у мен пристрастие към  
навигаторската професия. Така завърши лятното учебното плаване през 
1951 г.

Като курсанти втора година през 1952 г. учебното ни плаване пре-
мина на учебния кораб „Н. Вапцаров” предимно за навигация и лоция 
пак под ръководството на капитан Фурнаджиев. При приключване на 
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морската учебна програма, корабът трябваше да участва в едно учебно 
десантно общофлотско и армейско учение като кораб - болница в със-
тава на противника, който трябваше с преход от Бургас до устието на 
Батовската река, южно от Балчик да стовари десант жива сила и бойна 
техника. Останах на кораба за щурман и в Бургас гледах натоварването 
на параходите „Родина” и „Христо Смирненски” с десантните сили. 
Беше хубава лятна вечер, когато отплавахме от Бургас и конвоят от то-
варните кораби се прикриваше от леки сили на ВМС (торпедни катери).
Нашият кораб-болница беше последен в бойния ордер на десантните 
сили. Към полунощ бяхме вече преминали траверса на нос Емине, кога-
то забелязах в тъмата на успореден курс на около един-два кабелта сил-
но фосфоресцираща следа по морската повърхност. Взех бинокъла и за-
белязах силуети на торпедни катери със заглушени мотори, атакуващи 
товарните кораби. Финалът на атаката те си отбелязаха с изстрелване 
на сигнални ракети. Очевидно атаката беше успешна и те се отдалечиха 
вече с ревящи двигатели. Трябва да отбележа, че бях впечатлен, защото 
за няколко минути почувствах, че играта си е игра, но в действителност 
поразените кораби щяха да отидат на морското дъно при реален 
опит някой да направи десант по нашите брегове. Леките ни над-
водни сили показаха, че могат да разбият всеки опит за десант. 
Същото чувство премина през мен, когато вече бяхме на котва пред 
Батовския плаж и започна дебаркирането на жива сила и бойна техника 
от корабите „Родина” и „Христо Смирненски”.

Слънцето вече блестеше зад нас над хоризонта, когато от брега с 
бръснещ полет и страхотно вледеняващ рев, връхлетяха внезапно и 
изненадващо върху нас самолети - торпедоносци. Те също отбелязаха 
атаката си с ракетни изстрели. За втори път нашият десант беше ус-
пешно атакуван в най-неблагоприятно положение, без възможност за 
избягване на бомбен въздушен удар и въздушна торпедна атака чрез 
маневриране. Това преживяване остана паметно от лятната ми учебна 
морска практика.

През  третата  (последна година)  на Висшия курс на ВМУ със сдаване-
то на държавните изпити и решението да носим името „Вапцаровски” (на 
патрона на ВМУ) с дата за производство в първо офицерско звание през 
месец юли, лятна практика не се очертаваше. И затова няма друга оценка, 
че това, което бяхме практикували, е ни повече, ни по-малко от оскъдно 
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и по-късно стоеше въпросът как тогава да се обясни, че випускът като на-
вигатори се оказа подготвен за работа на море. Има само едно обяснение 
и то е, че класните ни занятия се провеждаха от личности, морски лица, 
високо ерудирани и посветили живота си и работата си на морската 
идея като:

Капитан далечно плаване Димитър Фурнаджиев преподаваше 
навигация, лоция и девиация на магнитния компас. Със своя дългого-
дишен опит на мореплавател в далечни плавания превръщаше теорията 
в действащ генератор на щурманска нагласа във всеки един от нас - за 
далечни плавания сред бурните океани и морета по дъгата на големия 
кръг. С бащинска радост ни наричаше „моите магелановци” и често 
споделяше сентенцията от времената на големите географски открития 
„Navigare nessece non est vivare” (Да се плава е необходимо, не да се 
живее), като че ли пророкуваше, защото наш съвипускник - Лазар Па-
рушев, като капитан на кораб, осъществи второто околосветско плаване 
с кораб на БМФ. 

Често споделяше и за очакван възход на Морска България - неговата 
голяма мечта. Обясняваше със сентенции, обвързани с безопасното на-
вигиране, като например златното правило: „Не винаги най-късият път 
е най-кратък, пътят по чиста вода е най-кратък.” Всъщност това беше и 
едно общовалидно правило в житейския път за всекиго.

Капитан ІІІ ранг Константин Константинов преподаваше море-
ходна астрономия, който с романтична настройка към необхватния по-
таен космос и небосвод, всели у нас - бъдещите щурмани, познания за 
точност и акуратност в открито море и приемане на блестящите звезди 
като фарове на небосвода, вплетени в различни зодиакални образова-
ния на безкрайния космос. За образност с една стълба и с помощ от 
двама курсанти изрисува тавана на навигационния кабинет с главните 
съзвездия на северното полукълбо - една най-ранна идея за потребен 
планетариум.  

Капитан ІІ ранг Емил Жечев преподаваше торпедно оръжие и 
стрелба. Той преподаваше с високо патриотично чувство за бой с мор-
ския противник във сложната хидрометео-обстановка на море, съче-
тана с психологическата нагласа на бойния командир на мостика на 
торпедния катер или на перископа на подводницата, в ранна утрин, при 
изгряващо и вечер при залязващо слънце, с блестящи протуберанси, 
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внезапна торпедна атака, прикрита за заслепения от слънцето против-
ник, носи успех. И така формулите и чертежите оживяваха в нас, нико-
га да не ги забравим.

Капитан-лейтенант Минко Стойнешки преподаваше по електро-
навигационни прибори, за да преодолее липсата на кабинет и прибори, 
компенсираше тази липса чрез схемите, които с голяма образност обяс-
няваше и така усвоявахме теорията и нагласата за практическа дейност.

Капитан І ранг Александър Левков преподаваше „Теория и ус-
тройство на кораба” с изключителна точност и винаги подчертаваше 
сложността на въпроса като критично важен за безопасното морепла-
ване. Той не забраняваше ползването на всички пособия за решаване на 
класните задачи с главната цел навигаторът да се предпазва от самолю-
бие за непогрешима памет. Разказваше колоритни поучителни истории 
от стари времена, прилагани в кадетския корпус в Петербург. Незабра-
вима остана сентенцията му за фатални мигове в устойчивостта на ко-
раба: „Когато един кораб загуби устойчивост, чака муха да кацне, за да 
се преобърне”.

О.з. капитан ІІ ранг Атанас Камберов преподаваше по „Морска 
артилерия” - една суха, скучна материя, която превръщаше в забавни 
изчисления за попаденията на корабните снаряди върху противника по 
теорията на вероятностите в динамиката на морския бой, при видимите 
изменения на дистанцията и пеленгите на пълен ход и маневрирайки за 
постигане поражение на противника.

О.з. капитан І ранг д-р Георги Пецов преподаваше по „Метеоро-
логия”, „Океанография”, „Морско и международно право” - преподава-
тел с изключителна ерудиция и винаги на лекция с изискана безукорна 
униформа. Той запечата в съзнанието ни, че за щурманското изкуство 
е важно съчетанието на всички знания с познаването на атмосферния 
океан, а действията на море и бряг изискват добра подготовка за мор-
ското международно право, за успешна работа и резултати в морепла-
ването.

Капитан ІІІ ранг (майор) Христо Грамчев - дългогодишен мате-
матик на ВМУ, целенасочено преподаваше висша математика в нейно-
то практическо приложение във всички други специални учебни пред-
мети, които изобилстваха от математически доказателства и така ни 
внедряваше органичната обвързаност на науките.
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Те всички заедно генетично вградиха у нас познанията за морската 
професия и фундаменталните принципи на добрата практика на море и 
вечната обич към далечните морски хоризонти, чувството за отговор-
ност, недопускане на бездействие, винаги търсене на решение. Преди 
60 г. випуск - 1948 г. завърши ВМУ със звание „Вапцаровски” и отплава 
в океана на живота, приемайки за девиз моряшкото мечтание на своя 
патрон и в дълг да го претворява в развитието на Морска България:

 

Ние искахме нещо огромно, далечно, 
ние искахме кораби като планини, 

ние искахме далечни морета.

        К.д.п. Димитър Фурнаджиев                      Капитан І ранг Александър Левков
                   (1895 – 1988 г.)                                                  (1888 – 1966 г.)

            

       Капитан І ранг д-р Георги Пецов                          Майор Христо Грамчев
                   (1899 – 1970 г.)                                                     (1911 – 1972 г.)

Стели с барелефи, поставени в 
Алеята на преподавателя във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна.
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3. ВОЕННОМОРСКОТО УЧИЛИЩЕ И СПОРТЪТ В 
ПО-СТАРИ ВРЕМЕНА: 1949 – 1953 Г.

Целогодишният ритъм на строевата и класната подготовка имаше и 
моменти на разнообразяване за тези, които са били спортни състезате-
ли преди да постъпят във Военноморското училище във Варна (ВМУ). 
Споделям горното заради това, че постъпвайки на 19.08.1949 г., 10 дни 
по-късно, след закуска, кадетската рота бе строена за започване на еже-
дневните строеви обучения. Пред строя един от взводните командири 
обяви, че младите кадети Церов и Йовчев трябва незабавно да се явят 
при ротния командир мичман І ранг Светославов. Отидохме при рот-
ния, като се представихме както вече бяхме научени. Той даде команда 
„Свободно” и обяви пред нас, че по нареждане на Щаба на ВМС ние 
следва да се явим в градския спортен клуб на ВМС – „Ботев”, от където 
с баскетболния отбор на клуба ще заминем за Горна Джумая (дн. Благо-
евград) за участие във второто Републиканско първенство на страната 
по баскетбол. 

Горното произлезе от факта, че с Церов преди да постъпим във ВМУ 
бяхме титулярни състезатели в баскетболния отбор на ВМС. Ротният 
командир нареди да се облечем в собствените си дрехи, с които постъ-
пихме в училището и като цивилни да излезем и да се включим в отбо-
ра, тъй като към момента нямахме зачислено парадно облекло, а само 
бели робошки за строевото обучение. 

По-нататък нещата се развиха съгласно решенията на клубното ръ-
ководство и участвахме в първенството от 3 – 8 септември 1949 г. и на 
9 септември с Церов се прибрахме във ВМУ, за да си продължим стро-
евото обучение. Дълго време се приказваше между младши и старши 
командири, че случилото се е нечувано и невидяно за ВМУ, току що 
приети млади кадети и то по време на сакралното единично строево 
обучение, да се разхождат и забавляват далеч от строя.

Това подсказваше, че не се гледа с добро око на изявените спорти-
сти. Впоследствие това отношение беше променено, когато команди-
рите разбраха, че спортните отбори на ВМУ издигат техния авторитет 
особено, когато печелихме първите места в спортните състезания по-
между военните училища, но как се подредиха нещата?

Не бяхме завършили строевото обучение, когато в едно следобедно 
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занятие по културно - масова работа командирът на ротата постави въ-
прос към всички, има ли желаещи да спортуват и какъв вид спорт пред-
почитат.  С Церов първи реагирахме и се оказа, че в ротата има състе-
затели баскетболисти от юношеските отбори на София, Бургас, Русе и 
Ботевград.  Създадохме отбор на училището и започнахме тренировки 
за военно-вузовските състезания и по родовете войски. Всъщност това 
беше първият баскетболен отбор на ВМУ. До момента училището има-
ше изяви в спорта само в атлетиката, волейбола и футбола, така че ние 
- кадетите от випуск 1949 г., създадохме нещо ново за училището в 
областта на спорта. В състава на ротата бяха и двама национални със-
тезатели в плувния спорт: Йордан Вълканов и Неделчо Карабаджаков.

Баскетболният отбор прерасна и в отбор на ВМС, тъй като от пре-
дишния клубен отбор старите състезатели бяха преминали в други 
клубни отбори или напуснали Варна. По-късно нашият отбор беше и 
представителен градски отбор при участие на различни междуградски 
турнири. Тренировките по баскетбол правехме на игрището в Морската 
градина, което беше собственост на ВМС, заедно с тенис кортовете. Те 
не бяха само спортно игрище, те бяха и естествено публично място, 
където се събираха и почитатели на различните спортове.

Тук тренираше и клубният отбор на девойките и за нас това беше 
една естествена приятелска среда, която ни отклоняваше от преднаме-
рени срещи и други такива в града и то само в градска отпуска.

Баскетболният отбор на девойките често тренираше заедно с нас и 
ние се стремяхме да ги подпомагаме за по-активна и резултатна игра. 
Горното обстоятелство често пораждаше завист затова, че имахме една 
непринудена младежка среда и някои наши командири на ротни събра-
ния даваха заядливи преценки за спортните ни занимания. Но това си 
беше тяхно мнение и то напълно се разминаваше с нашето дружеско от-
ношение към отбора на девойките. Разбира се, съпътстваха ни затруд-
нения по спортна линия, но със съответната находчивост ги преодоля-
вахме и най-вече всички от отбора имахме висок успех и добро строево 
поведение и това погасяваше заяжданията, че спортът е несъвместим с 
добрата флотска служба.

Определено мога да кажа, че капитан І ранг Папазов като началник 
на училището имаше положително отношение към спорта, често при-
състваше на състезанията не само във Варна, но и идваше когато гос-
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тувахме на съответно военно училище. Запомнил съм един интересен 
епизод по повод на една грипна епидемия. Тя започна със заболява-
нето на няколко съвипускника - като на шега, те запълниха лазарета. 
Епидемията се разпространи с голяма бързина и нямаше повече мес-
та в лазарета. Болните се увеличиха толкова, че спалните помещения 
бяха обявени за лазарет. Отменени бяха и учебните занятия, останахме 
само няколко здрави курсанта и то спортисти. Когато докладвали на 
началника, той нарежда неговия кабинет да се предостави за спалня на 
здравите шест курсанта спортисти. Пренесохме се в кабинета му и там 
домувахме 7 дни до преминаване на епидемията.

Когато настъпваше периодът за състезанията по военните вузове, 
се оформяше спортна рота за видовете спорт със състезатели от всич-
ки випуски, от старшите випуски в волейбола играеше Васил Янаки-
ев (по-късно адмирал) и Захари Пейчев, във футбола - Иван Фидан-
чев (по-късно контраадмирал) и Хари Дерижанов, а по-късно и Георги 
Димитров (Червеният Гошо, по-късно известен футболист на „Черно 
море” и националния отбор).

През лятото на 1953 г. състезанията по родове войски беше в София 
и започнахме тренировките след като бях сдал държавните изпити. По 
това време, преди заминаване за състезанията в ротата, се състоя под-
готовката за разпределение за работа и служба във ВМС. Имахме офи-
циално обявено, че Управление „Воден транспорт” - София има заявка 
за 20 навигатора и 20 механика и че това е прието от Министерството 
на народната отбрана (МНО). Всеки випускник трябваше да напише на 
един лист три желания. Написах три пъти за търговския флот. 

Желанията се разглеждаха от комисия, ръководена от старши флот-
ски офицер. Всеки завършил беше извикан за личен разговор. И там 
потвърдих желанието си. Ръководителят на комисията - капитан І ранг 
Демирев, ме познаваше по линията на спорта, имаше си свои пристрас-
тия към спорта като неразделна част от развитието на възпитаниците на 
Морското училище. След като ме изслуша, той ми предложи и настоя 
да остана във ВМС, тъй като в оценка на щурманската подготовка са 
определили назначение за командир на Бойна част - 1 на новопристиг-
налите бойни кораби „БО” („Большой охотник” - голям преследвач на 
подводници). Той също подчерта, че оставането в флота трябва да се 
свързва и с развитието на спорта във ВМС и да не се изостава от по-
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стигнатото през изминалите години. 
Изненадах се, че добре са разбрали за щурманските ми пристрастия, 

а така също, че и спортните изяви не са пречели на развитието ми. Бла-
годарих, но отказах, въпреки че предложението беше повече от добро. 
Помолих да приеме моето желание за разпределение в гражданския 
търговски флот. Имах си едно вътрешно усещане, че е дошло време да 
се разделя с активния спорт. Заминахме за София и всъщност този тур-
нир ми беше последното спортно участие при завършването на ВМУ. 

Трябва да отбележа, че баскетболният спорт значимо ми въздейства 
да развия чувството за дисциплина, ред и колективност при неговата 
динамика, наблюдателност, бърза реакция и подчиненост на стриктни 
правила. Беше зачетено желанието ми за търговския флот и постъпих 
на работа в Параходство „БМФ” и често в работата съм споделял от 
гледна точка на спорта, че производството също е игра, при която, из-
пълнявайки правилата, има резултати и се забавляваш не по-малко, от-
колкото в една спортна игра.

Баскетболният отбор на ВМС – 
девойки, на тенис кортовете - 1951 г.,  

Морската градина – Варна. 
Състав на отбора: Божидара, Любка, 

Христина, Живка, Лиляна, Магда, 
Маргарита, Нели.

Снимките са от личния архив на автора.

Баскетболният отбор на ВМУ и 
ВМС - 1951 г., лятото на тенис 
- кортовете в Морската градина - 
Варна. 
Състав на отбора - Йовчев, 
Симеонов, Страшимиров, Нецов, 
Димитров, Златев, Парлапанов, 
Славов, Дамянов.
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4. ЕДНА СТАЖАНТ - КАПИТАНСКА ОДИСЕЯ

На 23 юли 1953 г. завърши образованието си във Военноморското 
училище 48-и випуск. Част от него (20 навигатори и 20 механици) за 
първи път след войната бяхме произведени в о.з. лейтенанти и разпре-
делени на работа в търговския флот - на корабите на Параходство „Бъл-
гарски морски флот” – Варна.

Беше разпоредено да се явим на 1 септември 1953 г. в „Български 
морски флот” (БМФ). Определиха да се проведе кратък четиримесечен 
учебен курс за пригаждане на нашата квалификация към специфичната 
работа на търговския флот по дисциплините „Стокознание”, „Товарно 
дело”, „Морско търговско право”, „Експлоатация на търговския флот”, 
английски език и др., които не бяхме учили в Морското училище, тъй 
като всички се подготвяхме за бойни командири.

Времето до започване на курса беше използвано с близки и съвипу-
скници в лятна почивка и вечерни смесени компании на сладки при-
казки за бъдещи плавания. Веднъж на плажа, където винаги носехме 
баскетболната топка, която много умело можех да развъртам на по-
казалеца си и да засилвам въртеливото й движение колкото си искам, 
получих предложение за работа. Наблизо ме наблюдавал един цирков 
артист. Той се приближи към мен и със свойски цирков жаргон ми каза: 
„Братче, като те наблюдавах, трябва да дойдеш при нас, защото колега-
та, който прави това, се разболя. Да знаеш, добре се плаща и се живее 
романтично.” Благодарих за оценката и казах, че се готвя да ме върти 
земното кълбо. Разбира се, поясних му, че си имам професия, иначе бих 
го послушал. Смяхме се и се разделихме с хубавото чувство на приятно 
случайно запознанство.

Курсът започна в сградата на кооперация „Нептун”, в района на 
пристанището. Там бяха учебните стаи, спалните помещения и столът 
за храна за тези от съвипускниците, които не бяха от Варна. Ние, вар-
ненци, си бяхме по домовете и се явявахме там по определеното раз-
писание за подготовката. Ръководството на курса се състоеше от един 
бивш флотски офицер – о.з. капитан-лейтенант Давидов и един сче-
товодител от БМФ - Бартолич, бивш домакин по корабите още преди 
войната.

Дисциплините се преподаваха от капитан далечно плаване с дълго-
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годишен стаж, а лекциите по стокознание се изнасяха от капитан Фур-
наджиев, който имаше издаден учебник. Той преподаваше вече на ези-
ка на търговския флот и ни разказваше случаи от неговата практика 
по търговските кораби. В Морското училище рядко си позволяваше да 
се отклонява в посока на професионалния си опит в търговския флот. 
Сигурно е имал уговорка с ВМС да не ангажира вниманието на кур-
сантите от ВМС с търговския флот, което се считаше за еретично и 
непатриотично.

Учехме и често посещавахме нашите търговски кораби, когато прис-
тигаха в Пристанище Варна. Есента беше сезон за износ на продукти-
те на нашата хранителна индустрия и няколко пъти бяхме включени 
като докери за бързо натоварване на нашите кораби. Като хора с високи 
теоретични познания, се стремяхме да товарим стоката в хамбарите в 
най-добър ред, но не винаги успявахме. Този труд беше много полезен 
и поучителен, защото товаро-разтоварните операции в експлоатация-
та на търговския флот са най-важни за добрите финансови резултати. 
Нашият търговски флот по онова време се състоеше от тринадесет ко-
раба, в т.ч. пет дървени  гемии с обща пълна товароподемност 22 393 
тона дедуейт. Вече следяхме техните плавания с предположения, когато 
завършим курса, кои от тях ще са с позиция в нашите пристанища и 
да започнем работа като стажанти. Това беше задължително, съгласно 
Наредбата за компетентност на морските лица, а така също и по Устава 
за корабната служба на търговския флот на България.

Бяхмe започнали да сдаваме изпитите за приключване на курса, ко-
гато капитан Георги Дюлгеров, при когото учехме и сдадохме изпит по 
морско търговско право, заяви, че параход „България” пристига в на-
шите пристанища и че той поема командването на кораба за следващия 
му рейс до Полша. Това е далечен рейс и щеше да бъде полезно да не се 
изпусне, затова ни посъветва да поставим въпроса пред ръководството 
на БМФ.

Няколко курсисти, най-запалените, посетихме зам.-началника по 
експлоатацията капитан Тодоров и го помолихме да съдейства за едно 
такова решение, тъй като учебният курс щеше да приключи до края на 
месец декември, а това означаваше да пропуснем предстоящия рейс, и 
то на най-големия (тогава) български кораб. Капитан Тодоров беше от 
известните стари професионалисти отпреди войната, със заслуги към 
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морячеството по ония времена, когато моряците са стачкували срещу 
акционерите от БТПД за справедливи възнаграждения и по-добри тру-
дови условия.

Той имаше спокоен, благ характер, с подкупваща усмивка и след като 
ни изслуша, прие да докладва нашите искания и заяви, че стажът няма 
да ни избяга, независимо от конкретния случай. Излязохме от посеще-
нието при него обнадеждени, но и скептично настроени едновременно 
и затова решихме, че няма да е лошо да потърсим и малко влияние от-
вън, без да засегнем единоначалието в БМФ.

След няколко дни беше съобщено, че шестима  стажанти – петима 
навигатори (С. Балевски, З. Божков, Г. Йовев, Н. Йовчев, Л. Парушев) 
и един механик (Б. Фролошки), ще заминем на стаж с параход „Бълга-
рия” преди официалното завършване на учебния курс. Радостта беше 
голяма за нас – заминаващите, и по-малка за тези, които трябваше да 
чакат другите кораби, но все пак и те виждаха, че намеренията се реа-
лизират и за всички ще започне истинско мореплаване.

Бяхме си обещали, че ще си организираме прощални банкети преди 
всяко заминаване на стаж по корабите. Ние бяхме първите заминаващи 
и трябваше да изпълним дадената дума. Направихме банкета в извест-
ния на варненци ресторант „България”, с името на кораба, на който 
щяхме да стажуваме. Това стана на 16 декември 1953 г. Присъстваха 
всички курсисти и преподаватели начело с капитан Фурнаджиев, който 
като доайен откри вечерята с кратко слово напътствие, вдигна чаша и 
произнесе наздравица, която всички до ден-днешен помним: „Първа 
чаша да изпием до дъно и никога да не отидем на дъното.” Беше весе-
ла прощална вечер, която заминаващите заплатиха със собствени сред-
ства.

*
На 16 декември шестимата стажанти получихме от склада на БМФ 

всичко, което се полагаше като работно облекло, купихме си самолетни 
билети за Бургас за обедния полет на 17 декември и бяхме вече готови 
за качването на параход „България” в Бургас. На 17 декември се съ-
брахме преди обед пред бюрото на ТАБСО за отиване на летището. Из-
пратиха ни родители и приятели, с пожелание за здраве и успехи. Само 
майките ни бяха тъжни, което е обяснимо, тъй като морето за тях беше 
стихия, която може да погуби всеки и всичко.
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Денят беше студен, но с устойчива атмосфера. Полетът трая около 
30 минути и се приземихме на летището в Бургас. С пристигането в 
града и с куфари в ръка, незабавно се отправихме към пристанището, 
където беше акостирал параход „България” и товареше на 2-ро кейово 
място пиритен концентрат. Изкачихме се по корабната сходня на па-
лубата, оставихме куфарите при вацмана, знаехме къде е кабината на 
старши помощник-капитана Владимир Странджалиев, и поведох коле-
гите при него. В стила на възпитанието от ВМУ и устава представих 
групата стажанти и обявих, че сме готови да бъдем включени за работа. 
Старши помощникът беше от екипажите, плавали преди и по време на 
войната, с богат професионален опит и разпореди веднага къде да се 
настаним и да обядваме в моряшкия салет. Част от палубния екипаж 
трябваше да слезе от кораба и ние да заемем местата им, независимо от 
стажа по специалността. Щяхме да участваме в общокорабната работа 
наред с редовите моряци. На навигаторите възложиха да участваме в 
приемането на товара, да броим идващите за натоварване пълни касони 
с пиритен концентрат, който се изсипваше в съответните хамбари, т.е. 
възложиха ни талиманската работа.

Товаренето беше денонощно, времето – много студено и това броене 
долу на брега, заедно с пристанищните талимани, ни се видя непонят-
но, тъй като знаехме, че при насипните товари корабът не отговаря за 
количеството и качеството на товара. Разбира се, само след около 14 
денонощия вече на ход в Северно море, ни стана пределно ясно защо 
капитанът е дал нареждане да се броят касоните. А това именно дава 
възможност, макар и с голяма точност, да се разпредели товарът като 
общо количество по съответните хамбари и да се осигури надлъжната 
здравина на кораба, особено важно за товари с малък специфичен обем.

Първата нощ след талиманската вахта не успях да намеря легло за 
спане, тъй като не всички, които трябваше да слязат от кораба, бяха го 
напуснали. На десния вътрешен канижел (коридор), на средната над-
стройка на кораба, имаше една малка празна канцелария само с къса 
пейка около 1,2 метра дължина, постлах си шинела и легнах, като кра-
ката си поставих на куфара, станал продължение на пейката. Това твър-
де неудобно, първо преспиване на кораба нито за миг не помрачи ми-
слите ми за тъй очакваното първо далечно плаване.

На другия ден бях настанен в крайната кабина на десния канижел 
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в средната надстройка. Тази кабина се водеше и като санитарно поме-
щение с три болнични легла. Другите легла бяха заети от двама колеги, 
завършили втория кратък курс за навигатори, проведен от БМФ извън 
училището. Товаренето на кораба завърши късно следобед на 19 декем-
ври, точно на Никулден – именния ми ден. Заминаването се отложи за 
по-късен час, защото капитанът заяви, че ще отплава, когато пристани-
щето изпълни неговото изискване за пресичане и събаряне на острите 
конусни шапки, образувани във всеки хамбар от небрежното товарене.

Колко правилно е било решението на капитана, разбрахме, когато в 
Северно море, преди да влезем в устието на река Елба за Килския канал, 
ни връхлетя жесток щорм от север и близо две денонощия щормувахме 
с шанса да не се пресипе товарът към даден борд и да получим авариен 
крен или нещо по-лошо. Намериха се хора в пристанището тогава, кои-
то считаха, че капитанът се престарава, капризничи и не освобождава 
кея за следващ кораб. Сред тях бе и началникът на порта Гърдев, според 
който капитанът му пречи за изпълнение на годишния план. 

Отплаването от пристанището стана в 21,40 часа, когато на вход-
но-изходните фарове, по стара традиция, капитанът даде три продъл-
жителни сигнала с парната свирка на кораба. Бях на бака на кораба, 
защото бях влючен в носовата команда за маневрите при отплаване и 
пристигане. Винаги съм вярвал, че ще отплавам в първи рейс, но нико-
га, нито за миг не съм допускал, че това ще стане в деня на св. Никола 
– закрилника на моряците. Невероятно съвпадение, но факт. Вероятно 
съдбовен!

Корабът беше пресякъл траверса на остров Св. Анастасия, когато 
вече свободни от маневрата и подредили швартовите въжета по поход-
но, прозвуча команда от ходовия мостик: „Стажантите да се явят на 
мостика при капитана!”

Капитанът, след като се убеди, че всички сме на мостика, обяви, че 
ни включва в ходовите вахти при съответните помощник-капитани. Из-
брах вахтата от нула часа до 04,00 часа и 12,00 – 16,00 часа с втория 
помощник-капитан. Другите колеги по двама се включиха към третия 
помощник и старши помощника. Не слязох от мостика, защото малко 
време оставаше до 24 часа за първа ходова вахта и ми беше интересно 
кога ще легнем на курс за Босфора от фарватера, който следвахме към 
нос Емине, чийто фар светеше остро ляво по носа на кораба.
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Настъпи този момент и когато корабът направи поворот надясно за 
курс към Босфора, фарът на нос Емине остана точно зад нас по диаме-
тралната плоскост на кораба. Това положение показваше, че корабът 
следва точно истинския си курс, при установения компасен курс, т.е. 
че общата поправка на компаса е вярна, или с възможност малко откло-
нение при даден магнетизъм на товара, влияещ на корабната девиация.

В нула часа на 20 декември 1953 г. застъпих на първа стажантска 
вахта при втория помощник-капитан Никола Кулински на ходовия мос-
тик на параход „България”. Корабът беше английска постройка след 
войната, към момента вече 7-годишен. Мостикът му беше оборудван 
с всичко потребно за една културна класическа навигация без радар. 
Мостикът и щурманската бяха просторни и не се затрудняваше движе-
нието и работата на повече хора при вахтите.

Бях решил да се чувствам като отговорен щурман, разбира се, без да 
засягам действията на вахтения помощник-капитан. Мислите ми бяха 
насочени към това, какво би очаквал от щурмана този, който му е пре-
подавал теория и опит. Затова действах така, че да не се налага да ми 
подсказват и правят забележки. Вахтата премина в наблюдение напред 
за безопасно плаване и водене на прокладка по счисление от проплава-
ното разстояние по класическия лаг, спуснат с лаглина от десния борд 
на мостика. Видимостта не беше от най-добрите и наблюдението да 
засечем с пеленг маяка на о. Св. Иван и Маслен нос, за да определим 
мястото на кораба по способа на крюиз пеленга, не се получи, тъй като 
бяхме на дистанция от фаровете близо до тяхната най-голяма видимост 
при чиста вечерна  атмосфера, а тя не беше такава. При слизането от 
вахта се договорих с колегите да се обадят, когато при счисление трябва 
да бъдем пред Босфора. Интересът ми беше огромен, тъй като за първи 
път щях да плавам в този интересен и колоритен морски пролив.

Беше вече съмнало, когато колегите се обадиха. Отидох на мости-
ка като страничен наблюдател и забелязах, че видимостта е лоша, за-
щото сме навлезли в рядка мъгла. Брегът не се виждаше, макар че по 
счисление вече бяхме близо до Босфора. Капитанът ангажира всички 
присъстващи да наблюдават и слушат сигналите за мъгла от входните 
Босфорски фарове и най-много Румелийския. Капитанът нареди да се 
пусне ехолотът, за да се контролира промяната в дълбочините заради 
опасност от засядане. Освен наблюдението, което изпълнявах, слушах 
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внимателно размяната на мнения между капитана и старши помощника 
за вероятното място на кораба. Те бяха спокойни и търпеливо очакваха 
подобряване на видимостта и коригиране на курса към Босфора. Спом-
ням си, че създадох за миг тревога в капитана, когато бях влязъл в щур-
манската, за да видя как работи ехолотът. При едно незначително нама-
ление на дълбочината възкликнах, вероятно от теоретична надъханост, 
че тя намалява внезапно. Капитанът незабавно дойде в щурманската да 
провери промяната и с опита си отсече, че няма опасност, и се върна на 
мостика. Наистина тяхното очакване за подобряване на видимостта се 
сбъдна и Румелийският фар и нос се видяха остро вляво по носа пред 
нас. Плаването по счисление от нос Емине до Босфора е с незначител-
но отклонение надясно, не повече от една миля.

Останах на мостика през цялото време на преминаването от входа 
на Босфора в Черно море до изхода в Мраморно море. При влизането 
във водите на Босфора гледката беше изключително интересна. Пред 
нас, по курса на кораба, вляво и вдясно беше пълно с рибарски лод-
ки, които в този сезон ловяха вкусните черноморски риби скумрия и 
паламуд. Капитанът нямаше никакъв избор за курс вляво или вдясно, 
даде стоп на машината и течението ни носеше на юг. Корабът се вряза 
в това плаващо село от рибарски лодки, а рибарите лашкаеха мрежите 
си, за да не ги заграби винтът на кораба. Цветисто псуваха, защото след 
кораба им трябваха нови усилия за изтегляне на мрежите, но капитанът 
не им остана длъжен от мостика по двата борда. И той ги благославяше 
за аварийната ситуация, в която го поставяха. Излязохме от рибарската 
среща безаварийно, но с много проклятия.

Наблюдавах екзотиката на двата бряга на Босфора и корабния сла-
лом при преминаването през отвора на боновото заграждение, преди 
контролата на Буюк дере за санитарна проверка. Когато вече излязохме 
от Босфора за Мраморно море, усетих, че през цялото време от влиза-
нето до излизането в подсъзнанието ми безспирно са звучали текстът и 
мелодията на марша „Край Босфора шум се вдига”. За да внеса яснота 
по тази констатация, трябва да кажа, че това се повтаряше в бъдещите 
плавания при всяко преминаване на Босфора.

*
Вахтата 12,00 – 16,00 часа проплавах в Мраморно море, по курс 

и място, където в 1929 г. е потънал параход „Варна”. Коментирахме 
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трагичната морска катастрофа и с кратко мълчание почетохме паметта 
на загиналия екипаж. Първото плаване в Мраморно море за мен беше 
много интересно, с много разминавания и насрещно плаващи кораби. 
Дарданелският пролив преминахме преди полунощ и макар че не бях 
на вахта, наблюдавах от мостика. Вече в Егейско море, застъпих на ре-
довна нощна вахта. Тук го нямаше черноморският студ, небето беше 
звездно и имаше пълна луна. След поворот наляво, около остров Те-
недос, легнахме на курс към пролива Доро. Дотам имаше 180 мили 
и плаването щеше да бъде по счисление. Макар и нощ без хоризонт, 
направих няколко наблюдения по звезди, но не заради точна обсерва-
ция, а за запълване на вахтеното време и тренинг по изчисленията, за 
да ускоря решението, когато ще се работи в реална обстановка за опре-
деляне мястото на кораба по звездите чрез способите на мореходната 
астрономия. Така премина първото денонощие на мечтаното първо да-
лечно плаване на мостика на параход „България”.

По-нататък няма да следвам хронологията на ходовите вахти, а само 
характерните събития на мостика и общокорабния живот сред екипа-
жа. До Гибралтар, откъдето трябваше да се вземе гориво, плаването 
премина при хубаво време и море с галещо слънце в тези средизем-
номорски широти, независимо от зимния  сезон. Дневните и нощните 
ходови вахти бяха изпълнени с приятна навигаторска работа в реална 
обстановка, за която дълго бяхме мечтали. Не пропусках утринните и 
вечерните астрономически набюдения, даже да бяхме във видимост до 
брега. Нямах затруднения със звездното небе, защото през последна-
та година в Морското училище го бях изучил много добре. Това стана 
с целогодишно постоянство по време на почивките във вечерните за-
дължителни подготвителни часове. Бях намерил една звездна  карта 
от учебник по мореходна астрономия на капитан Ангел Симеонов. Не 
бях пушач и волево си наложих, че при всяко вечерно междучасие, при 
ясно небе, ще наблюдавам звездите и правейки въображаеми линии и 
фигури на вечерния небосвод, постепенно спокойно и незабележимо 
за самия мен изучих звездното небе с най-характерните ярки звезди, 
тези, които бяха потребни за астрономическата обсервация и най-често 
срещани в задачите на учебници. 

При всеки удобен случай на брегови ориентири не пропусках да пра-
вя определения на мястото на кораба, като се стремях да прилагам всич-
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ки възможни способи, съответстващи на навигационната обстановка. В 
това число да ползвам и ехолота при преминаване на характерни дъл-
бочини. Това приложих, когато транзитирахме над характерната мал-
тийска изобата, с дълбочина по-малка от околните и по курса на кораба.

На шестия ден пристигнахме в Гибралтар, където попълнихме запа-
сите си с гориво до Полша. Горивото взехме от един закотвен танкер на 
компанията „Шел”. Докато вземахме  горивото, на палубата се появиха 
амбулантни търговци, пристигнали със своите лодки от гибралтарския 
и испанския бряг. Търговците предлагаха преди всичко характерни су-
венири и някои ежедневни потребности за моряшкия корабен бит. Ку-
пих като първи спомен от Гибралтар малка многоцветна покривка за 
маса със символи на испанската корида.

Транзитирахме през Гибралтарския пролив и навлязохме в Атлан-
тическия океан при спокойна хидро-метеообстановка. Така беше до 
навлизането в Ламанша. Времето вещаеше влошаване – такива бяха 
приетите от радиста прогнози. Капитанът стоеше мрачен на мостика. 
Предстоеше навлизане в Северно море и плаване по фарватери, очис-
тени от мини. Трябваше да се следва препоръчителен курс до буя (ша-
мандурата) S4 и оттам за плаване до плаващия маяк Елба, за влизане по 
река Елба за Килския канал. Бяха изминали пет минути от настъпилата 
нова 1954 г., когато капитанът наруши мълчанието и поздрави всички 
на мостика с пожелание за щастие и здраве и поде разговор с хубави 
спомени за минали посрещания на Нова година.

След навлизането в Северно море и плавайки вече на фарватера на 
плаващия маяк Елба, върху кораба връхлетя жесток северен щорм, кой-
то в това по-плитко море създава силно неблагоприятна вълна.  Капи-
танът се надяваше, че ще успеем да се доберем до Елба, преди обста-
новката да стане по-лоша, но не успяхме. Получихме радиоизвестие, че 
устието на Елба се обявява за затворено и пилотската служба при пла-
ващия маяк Елба е прекратила дейността си до подобряване на време-
то. Капитанът предприе щормуване, избирайки непрекъснато удобния 
ъгъл за среща с вълните с намалени обороти на машината, в ограниче-
ното пространство на фарватера, доколкото в тази обстановка можеше 
да се пази от непочистените минни полета.

След първата нощна вахта, в това жестоко море с ураганна сила на 
вятъра, когато се прибрах в кабината и легнах да си почивам, спането 
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при разкото люлеене не беше възможно. Преживях момент, в който ако 
не бях запазил самообладание, лявата ми ръка щеше да бъде гилоти-
нирана от леглото, което при един пределно силен крен на кораба към 
левия борд се отлепи от страна на кабината към външните си два крака 
под наклон около 30 градуса, задържа се за миг и с трясък се върна към 
стената. Ако бях реагирал с ръката си за предотвратяване на удара към 
стената, щеше да се случи най-лошото. В същия момент една вълна 
връхлетя върху горната палуба (спардека) на средната надстройка и на-
несе поражение на една спасителна лодка. Незабавно станах и завързах 
на късо леглото към вертлюгите на двата фенестрина на кабината към 
десния борд. Казвам накъсо, защото преди това бях завързал леглото 
надълго, без да се съобразя, че рамките на леглото бяха заоблени, и при 
силния крен на кораба въжетата се приплъзваха и се получи слабина, 
която даде възможност на леглото да се отлепи от стената. Хубав урок, 
без фатални последици, запомнен завинаги заради изискванията на до-
брата морска практика и последиците при неизпълнението им.

С тази сложна хидрометеообстановка, с небезопасния ни товар, две 
дененощия корабът понасяше силни напрежения надлъжно на корпуса 
и резки кренове, като последица от прекалена устойчивост, като олов-
но човече и с опасност товарът да се пресипе към даден борд с не-
предсказуем край. Бяха минали само тринадесет денонощия от първото 
ми далечно палване и убедително разбрах, че изискванията на добра-
та морска практика не са каприз, както някой си позволи да прецени 
действията на капитана в Бургас, при завършване на товаренето. Изис-
кванията са висша степен на благоразумие за опазване на кораба, еки-
пажа и стоката. Морето е риск и той всякога може да се сбъдне.

Дългото щормуване при това лошо време и видимост ни постави в 
положение да не вярваме на счислението, което водим за мястото на 
кораба, и когато намаля силата на щорма и пилотите на Елба отново 
заработиха, ни беше потребно точното място на кораба. Имах чувство-
то, че капитанът се двоуми между желанието сам да определи къде се 
намира корабът и да поеме верния курс към Елба, което за него щеше 
да бъде професионално удовлетворение, но и в същото време, допус-
кайки, че може да сгреши, се колебаеше за избор на точното място по 
радиозасечки от брега. А това, разбира се, трябва да се заплаща като 
радионавигационна услуга. Тогава бяхме стажанти, без опит, но мисля, 
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че му повлияхме да ползва бреговото радиопеленговане, което бяхме 
учили на теория, и ни беше интересно да се убедим в практическото 
приложение на способа при екстремални условия.

Капитанът извика радиста и нареди да излъчи съответните сигна-
ли и поиска радиопеленговане от брега. Способът беше проигран и 
получихме точни координати широта и дългота за мястото на кораба. 
Капитанът остана доволен, защото координатите подчертаха неговото 
виждане за мястото на кораба при крайно тежкото щормуване цели две 
денонощия. Така легнахме на курс за Елба по фарватера, чист от мини. 
Докато щормувахме, имаше често радиоизвестия за плаващи мини и 
затова водехме усилено наблюдение към морската повърхност. Имаше 
и сигнали SOS от кораби,  изпаднали в бедствено положение, но те бяха 
на север, далеч от нас.

Взехме пилот успешно и влязохме в устието на река Елба за влизане 
в Килския канал. Влизането в шлюза на Брюнсбител стана в нашата 
нощна вахта. За мен беше много интересно да наблюдавам цялата ма-
невра, тъй като за първи път виждах такова съоръжение за изравняване 
нивото на шлюза, в който влязохме с нивото на канала.

На другия ден дочух, че третият помощник-капитан, който по ус-
тав отговаряше за носовата швартовка, и то с достатъчно екипаж за 
всички въжета, претендирал защо съм на мостика. Трябва да отбележа, 
че това не ме засегна, защото в преминалите 17 денонощия плаване 
бях разбрал, че този човек има високомерно гемиджийско възпитание 
и недостатъчен щурмански запас от знания, стремящ се да ги запълни 
с импровизации. Той беше завършил кратките курсове за навигатори 
и се стремеше да уязви тези, които редовно бяха завършили Морското 
училище.

При преминаването на Килския канал силно ме впечатли германска-
та организираност и синхрон в пилотската служба, в лицето на пилота и 
неговите рулеви, които замениха нашите кърмчии, съгласно правилата 
за преминаване на Килския канал. За първи път наблюдавах също синх-
рона на снабдителната шипшандлерска дейност, която прие поръчките 
на кораба и екипажа при влизане в канала и ги изпълни при излизане от 
него при шлюза на Холтенау.

Пристигнахме на 6 януари 1954 г. в Гдиня. Още от рейда се вижда-
ха разрушенията от войната, включително и потопеният заседнал боен 
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германски кораб. Разтоварването протече нормално и с екипажа по-
чистихме хамбарите и ги подготвихме за товаренето на рафинираната 
бяла захар, в 100-килограмови чували, за Порт Судан в Червено море. 
Стажантите участваха в броенето на стоката и в системното фиксиране 
на товарните съоръжения с техния такелаж, с помощта на парните вин-
чове на кораба. Времето беше студено и с непърпение и радост наблю-
давахме последните сапани стока, които се натовариха. Дойде часът на 
отплаването за Средния изток.

*
Плавахме до Килския канал в спокойно време и море. Такъв беше 

целият преход в Северно море, Ламанша, Бискайския залив и Атланти-
ка. Средиземно море беше с повече източни насрещни ветрове и вълна, 
но без особена сила. Преходът до Порт Саид беше изключителен за 
навигационен и астрономически тренинг, а също и за морска практика 
по поддържане на кораб.

В щурманското си пристрастие, особено по мореходна астрономия, 
си спомням, че плавайки мористо от Алжирския бряг, отидох на мос-
тика за вечерно астрономическо наблюдение във вахтата на старши 
помощник-капитана В. Странджалиев. Вече настъпваше мрак и изпре-
варващо взех един от секстантите. Започнах вземане на височините на 
съответните звезди и мисля, че когато вече правех наблюдението за вто-
рата звезда, старши помощникът с неприязън ми направи забележка, че 
се вмествам в реда на неговата вахта. Разбира се, не ми забрани наблю-
дението. Реших си задачата с огорчение, прибрах се в кабината, за да 
почивам пред нощната вахта и прецених, че наистина съм се престарал 
и пристрастията не винаги се приемат правилно от старшите колеги.

Транзитирането през рейда Порт Суец и Суецкия канал беше впе-
чатляващо като навигационна морска маневрена практика, изпълнява-
на конвойно в двете посоки от север на юг и обратно през Голямото 
горчиво езеро. Определено трябва да споделя, че при прехода Черно 
море – Балтийско море – Порт Саид не се занимавах с изучаването на 
лоциите за дадените характерни позиции за плаване, само слушах ко-
ментарите на капитана за неговия дългогодишен опит.

Когато вече бяхме пред Порт Саид за преминаване през Суецкия ка-
нал, имах едно вътрешно притеснение, че нямам детайлна информа-
ция, освен общата за Ориента. Тогава посегнах към лоцията за района 
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на плаване и след като изчетох това, което навигаторите със своя веко-
вен опит са написали и дали своите препоръки, разбрах за първи път 
високата стойност за безопасност и благоразумие в лоциите.

Плавахме в канала и влязохме в Голямото горчиво езеро. Застанахме 
на котва за изчакване на разминаване с конвоя, идващ от юг на север. 
При това чакане, което беше през нашата вахта 12,00 – 16,00 часа, за-
почнах една детинщина, свързана с многото чайки, които летяха около 
нас. Започнах да хвърлям хапки хляб, а чайките, с висш пилотаж и ек-
вилибристики, не допускаха хапките да паднат във водата и ги прих-
ващаха още във въздуха. Заниманието беше много весело и винаги го 
изпълнявах през следващите преминавания от тук. Надвечер излязохме 
от канала покрай Порт Суец и навлязохме на юг в Суецкия залив, за 
да влезем в Червено море. Имаше подходящи фарове на западния бряг 
на залива Рас Зафарана и Рас Гариб, а така също и позиции на флеери 
(вечни огньове от запаления газ при нефтодобивните полета).

Плаването в Червено море капитанът проведе по курсове, които ло-
цията препоръчваше. Правехме и астрономически наблюдения като от-
читахме, че тук атмосферните условия предизвикват силна рефракция 
и получените места на кораба по звезди трябва да се поставят под съм-
нение и да няма предоверяване. Практиката го потвърди, защото лини-
ите на равнище височини от няколко звезди, макар и с противоположни 
азимути, се пресичаха в доста големи фигури със страни, по-големи 
от две мили. Мястото на кораба се определяше по теорията на вероят-
ностите в площта на фигурата, получена от съответните линии на всяка 
наблюдавана звезда.

Към Порт Судан подходихме в предиобедно време към чист от ри-
фове рейд. Капитанът получи висока оценка от пилота за подхождане-
то към Порт Судан откъм север, което не е безопасно. Докерите бяха 
суданци от вътрешните планински райони, едри и атлетични, с черно-
лъскав цвят на кожата и сплъстени къдрави коси.

Независимо от зимния сезон за Северното полукълбо, в Червено 
море и по неговите брегове времето беше горещо и задушно, но все пак 
поносимо. Разтоварването вървеше мудно и потискащо, което никак не 
се вписваше в теоретичните ми представи по стокознание за предаване 
на товара, и то такъв, какъвто е захарта. Започна голямо разсипване в 
хамбарите и когато завършихме разтоварването и отплавахме, чисти-
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хме ги и подсладихме Червеното море.
Отплавахме под баласт за Косейр – египетско пристанище в Черве-

но море, за да натоварим фосфат за Чехословакия, транзит през порт 
Констанца. Екипажът беше радостен, защото предстоеше след 15 - 20 
дни завръщане в родни води. След натоварване на стоката в Косейр 
транзитирахме през Суецкия канал и в Порт Саид, на котва, от мауни 
натоварихме трансбордни стоки за България, което още повече говоре-
ше за Родината.

Бяхме проплавали две трети от дистанцията Порт Саид – Родос, 
беше по обедно време, когато радистът представи на капитана ради-
ограма – нареждане, че фосфатът ще се разтоварва в пристанище Ще-
тин в Полша, поради замръзване на северозападната четвърт на Чер-
но море, в това число румънските и нашите пристанища. Чартърът за 
превоза на фосфата имаше клаузата за лед, въпреки че замръзването е 
рядко екстремално явление за румънски и наши води в Черно море.

Капитанът се разпсува и заяви, че няма да изпълни нареждането. 
Настъпи мълчание и след няколко мига капитанът даде команда: „Руля 
наляво!” – курс към югозападния бряг на остров Крит. Стана ясно, че 
трябва да се отбием в Порт Дурацо в Албания, за да трансбордираме 
взетите от нас трансбордни товари от Порт Саид за България на чака-
щите  за товарене наши кораби в Дурацо, за да ги превозят до наши 
пристанища. Искам да подчертая, че за мен това беше един солиден 
първи урок за създаване на интерес към фрахтовата дейност и експло-
атационните интереси на корабособственика.

В началото на март 1954 г. пристигнахме в Дурацо, изпълнихме 
трансбордирането и отплавахме за Щетин. На път за Гибралтар капи-
танът, на излизане от Адриатическо море, преведе кораба през Месин-
ския проток и това за нас, стажантите, беше много впечатляващо, на-
блюдавайки вулкана Етна и силното течение срещу кораба. Преходът 
до Щетин беше наситен с щурманска работа, и то вече при значително 
осоляване в дежурствата на мостика. Нашето отклоняване за разтовар-
ване съвпадна и с регистрови срокове за докуване на кораба. След раз-
товарването отплавахме за германското балтийско пристанище Любек 
за докуване. Пролетта вече настъпваше, вдигнаха кораба ни на плаващ 
док за почистване на корпуса, а екипажът се зае с бояджийска работа по 
бордовете на кораба, като спести и намали средствата за ремонт.
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Бяхме неприятно изненадани от една стриктна митническа провер-
ка, проведена по гестаповски, с предварително подставени лица между 
ремонтните работници. Наложени бяха лични големи глоби на някои 
от членовете на екипажа, други се спасиха, като прибягаха в кухня-
та и изгориха цигарите в печката. Във въздуха се носеше миризма на 
„Лъки Страйк”. Параходът пушеше модерни цигари. След докуването 
получихме рейсова заповед за товарене на генерални товари в Анверс 
и Суанси – Англия. Беше повече от интересно, защото от началото на 
плаването превозвахме само масови товари.

Разбира се не само товарите, но и новите пристанища, с плаване по 
реки и шлюзове, предизвикваха нашия стажантски интерес, тъй като 
той се удовлетворяваше комплексно.

От Анверс и Суанси натоварихме общо около 4500 т метали и ня-
кои текстилни вторични материали. Междувременно Параходството, в 
търсене за попълване на товара до чистата товароподемност на кораба, 
съобщи, че ще товарим 2000 т корк от Лисабон за Одеса.

С този товар се получаваше идеално използване на свободния ко-
рабен обем в хамбарите, тъй като металите заемаха малък обем, а пък 
над палубата нямаше таван. Седмица преди Първи май 1954 г. бяхме 
на кея в Лисабон. Властите на Салазар не ни разрешиха да излизаме в 
града, на който само се възхищавахме от мостика на кораба. Коркът се 
товареше в добре стегнати бали - връзки от мауни.

След запълване на хамбарите, на палубата, по носа и кърмата се 
наредиха бали на височина 12 реда и от мостика на бака се отиваше 
направо по корка. Пристанището беше притиснато от Салазаровска-
та репресивна машина и в следобедните часове на 30 април завърши 
натоварването, за да не се допусне на международния работнически 
празник да има кораб и екипаж, който да го празнува. Полицията ни 
пазеше денонощно и не приемаше хранене от нашата кухня. Няколко 
полицаи се разхождаха около хамбарите и наблюдаваха работниците 
да не контактуват с екипажа, но работниците, прикрити под палубата, 
когато полицията е над тях и не ги вижда, ни поздравяваха с вдигната 
десница в юмрук в знак на работническа солидарност.

Овързването на корабния товар беше извършено от корабния екипаж 
и това беше един отличен пример за прилагане на добрата морска прак-
тика – за сигурност на товара и кораба.
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Първи май посрещнахме на път за Гибралтар и на тържествения 
обяд капитан Георги Дюлгеров ни приветства и почерпи с португал-
ско вино, което беше получил от агента като подарък. Спомням си, че 
счупихме два тирбушона за отваряне на бутилките и като видяхме, че 
не можем да извадим тапите, решихме да ги изчовъркаме и накрая ги 
изтласкахме вътре във виното. Не можехме да допуснем това хубаво 
вино да остане неизпито.

Плаването в Средиземно море беше със западни ветрове по кърмата 
и с нашата парусност от товара на кораба и течението покрай алжир-
ския бряг корабът достигна скорост една и половина миля по-голяма 
от обичайната. Пристигнахме в Одеса на 8 май, в момента, когато се 
завръщаха китобойците от Южния полярен кръг и във въздуха се но-
сеха оръдейни и ракетни салюти. След разтоварването на корка нато-
варихме оборудване за Варна и на 28 май застанахме на кея на родното 
пристанище. Така завърши тази първа моя морска одисея – мечтаният 
първи рейс, който и в сънищата си не съм могъл да си представя, че ще 
се сбъдне.

Преживяното беше много, но може да се представи и в няколко ци-
фри:

Проплавани 18 433 морски мили, или около 4/5 от екватора.
Ходово време – 73 денонощия.
Време в порт – 87 денонощия.
Общо – 160 денонощия.
Посетени пристанища – 10.
Килски канал – 4 пъти транзитиран.
Суецки канал – 2 пъти транзитиран.
Плаване по река – 4 пъти по Елба и 2 пъти по Шелда.
Съвместната работа с екипажа, който беше висококвалифициран, 

спомогна да усвоим добрата морска практика, маневрите и поддържа-
нето на кораба.

*
След кратка почивка и разтоварване на кораба започна подготовката 

за следващия рейс до Полша, но този път с пълен товар жито. В този 
втори рейс ние, стажантите-навигатори, останахме само трима. Взехме 
активно участие в направата на сепарациите по диаметралната плос-
кост на кораба за целите на безопасния превоз на зърнени храни. Те 
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са опасни заради бързо пресипване от борд на борд при лошо време. 
Направихме и съответните фидери в хамбарите при неговото слягане и 
раздвижване при лошо море.

Капитан за рейса беше пак капитан Георги Дюлгеров, но с трима 
нови помощник-капитани, само вторият помощник Никола Кулински 
остана от стария екипаж. Това ме зарадва, защото през целия първи 
рейс бях в неговата вахта и в настоящия продължих да работя с него. 
Имахме си пълно човешко и професионално доверие.

На борда на кораба се качи и екип от документалната студия на Бъл-
гарската кинематография с режисьор Юли Стоянов, с цел да отрази жи-
вота на моряците от търговския флот чрез документалния филм „100 
дни с п/х „България”. След като отплавахме, те представиха на капи-
тана проекта на своя сценарий. Той го проучи и даде своето мнение, 
а екипът промени първоначалния сценарий в посока на отразяване на 
реалните неща в живота и труда на моряците.

Плаването до Полша премина при много хубаво време и море. Има-
хме само едно премеждие, в шлюза на Брюнсбител, когато влизахме в 
Килския канал. Пилотът, въпреки забележката на капитана, че инерци-
ята на кораба е голяма, закъсня да я намали. Бях на бака и отговарях 
за подаването на шпринга от левия борд. Гледах към мостика и чаках 
командата за подаване на шпринга като първо въже към брега. От ми-
налите преминавания и маневри в шлюзовете чувствах, че корабът има 
голяма инерция и стремително намалява дистанцията към изходния 
батапорт на шлюза, който щеше да бъде затворен до изравняване на 
нивото с водата в канала.

Третият помощник-капитан получи команда и се разпореди шприн-
гът да бъде подаден, изпълних командата и дадох достатъчно слабина 
на проволката, за да могат бреговите швартовчици да поставят нейната 
гаша на бреговия кнехт. Те бързо изпълниха задължението си, а така 
също и ние бързо поставихме нашия край на корабния шпрингов кнехт 
с няколко намотки, за да може спокойно да лашкаем и задържаме, кога-
то получим команда за това.

От  бака виждахме, че на мостика капитанът е разтревожен и беше 
дал команда за пълен заден ход, като в същото време се разпореди 
шпрингът да се задържа. Въпреки че бях допълнил още намотки и при-
тягах за задържане, това не се получаваше и всяко друго допълнително 
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действие за затягане щеше да предизвика скъсване на шпринга.
Помощник-капитанът докладва за ситуацията на мостика, която и 

без това се виждаше оттам. Инерцията на кораба беше голяма и оста-
вихме шпрингът да се изниже през кнехта на брега на шлюза. Спомням 
си, че гледайки към мостика, видях лицето на капитана напрегнато и 
почервеняло от яд за ситуацията, предизвикана от самонадеяния пилот. 
Пълният заден ход започна да преодолява инерцията, но метрите до ба-
тапорта пред нас не бяха  повече от двадесет, а корабът продължаваше 
да върви напред.

Подадохме втори шпринг и капитанът, макар че това е нехарактерно 
за шлюзово плаване, разпореди отдаване на двете котви, за да увеличим 
силите за прекратяване на инерцията.

Най-сетне всички мерки, взети от капитана, преустановиха инерци-
ята. Аварийният заден ход беше изхвърлил кърмата на кораба към де-
сния борд на шлюза, но без да го докосне. Пред нас имаше не повече 
от 8 – 10 метра до батапорта. Беше избегната катастрофална авария с 
непредсказуеми последици от технически и финансов характер, благо-
дарение на капитана, който отстрани пилота от функциите му.

Транзитирахме канала през един хубав летен следобед. Беше неде-
ля и ние, свободните от вахта, слушахме на палубата предаването на 
футболния мач между отбора на Германия и фамозния за онова време 
отбор на Унгария, в очакване на разгром на германците. Случи се обра-
тното и всички останахме разочаровани.

Плавахме в Балтийско море при хубаво време, характерно за летния 
сезон в тази северна широта. С пристигането започна бързо разтоварва-
не и подготовка  за товарене на захар отново за Порт Судан. Времето ни 
беше ангажирано с дежурства и приемане на стока. Посетихме местния 
Интерклуб и чрез него беше организиран футболен мач между отбори-
те на нашия кораб и на пристанището.

Като бивш баскетболист застанах на вратата и предотвратих разгром 
с голяма голова разлика, тъй като поляците, считайки ни за аматьори, 
шутираха към вратата отдалеч, а при баскетболния ми рефлекс не беше 
проблем да ловя топката. Усетиха се, но късно и загубиха мача. На дру-
гарската среща получих от тях похвали и тогава им разкрих, че са на-
правили тактическа грешка при атаките към вратата.

Отплавахме към Порт Судан при летни спокойни времена. Ходовите 
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вахти бяха изпълнени с приятна щурманска работа и с все по-голямо 
навлизане в навигаторската професия.

В прехода и плаването в Ламанша през нощната вахта бях свидетел 
на едно разминаване с насрещен голям танкер. Капитанът беше на мос-
тика, поел ръководството на рулевия. Ние безмълвно наблюдавахме как 
плаваме точно на насрещен курс, тъй като червеният и зеленият бордо-
ви огън на насрещния кораб се виждаха ярко и той не се отклоняваше 
надясно за разминаване с левите бордове. Усещахме как дистанцията 
се намалява по бързото увеличаване на разстоянието между бордовите 
му огньове. Капитан Дюлгеров очевидно разчиташе, че насрещният ко-
раб ще се отклони надясно за безопасно разминаване, без ние да пред-
приемем същата маневра, и троснато промърмори, че няма да отстъпи 
от курса.

В този момент имах чувството, че червеният и зеленият огън на на-
срещния кораб ни накриват по нашата широчина на кораба, но в същото 
време чух капитан Дюлгеров да дава команда на рулевия: „Полека руля 
надясно!” Рулевият докладва, че изпълнява командата, но миг след това 
капитанът с тревожен висок глас подаде команда: „Дясно на борд!”, 
защото разбра, че на отсрещния мостик никой не мисли да маневри-
ра, и корабът връхлиташе върху нас. Рулевият докладва, че има „дясно 
на борд”, но капитанът веднага подаде команда: „На средата руля!”, 
за да овладее и избегне удар с нашата кърма към насрещния кораб и 
да се върнем на курса, който поддържахме преди маневрата. Прибягах 
на левия борд и в тъмнината забелязах силуета на разминаващия се 
кораб. Той беше от новите по онова време супертанкери. Случаят за 
мене беше още един урок, че благоразумието не трябва да се оставя за 
последния момент, когато може да се окаже, че вече е късно, и да стане 
най-страшното. Капитанът твърдеше, че им е изкарал акъла, но исти-
ната беше друга.

На излизане от Бискайския залив, по обедно астрономическо наблю-
дение на слънцето в кулминация, за определяне на широтата за място 
на кораба, работейки със секстанта, открих, че в този момент има час-
тично слънчево затъмнение. Зарадвах се на откритието, но и в същото 
време се убедих, че трябва да се чете астрономическият алманах, тъй 
като това явление беше предварително пресметнато и обявено в него. 
По-късно, за целите на документалния филм, като интересен епизод от 
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работата на мостика беше заснет този момент.
След преминаването на Суецкия канал и навлизането в Червено 

море, в разгара на летния сезон, попаднахме в потискащо горещо вре-
ме, но все пак корабният вятър ни освежаваше, а в машината вахтите се 
провеждаха през два часа.

Разтоварването в Порт Судан премина при 60 градуса на слънце и 
40 градуса на сянка. Имах неблагоразумието, като талиман, гол до кръ-
ста, с корковия шлем на глава, цял ден да стоя под палещите лъчи на 
слънцето и надвечер, когато престана разтоварването, се чувствах като 
изпечен. Корабният лекар д-р Гецов ме спаси от тежки последици, като 
ме намаза целия с пеницилинова паста, която беше доставил в Килския 
канал, и така отне огъня от кожата и ме спаси от болки.

Разтоварването на захарта премина още по-лошо от предния рейс. 
Имаше голямо разпиляване в хамбарите, но окото на получателите не 
мигна. При финалното изваждане на последните сапани с по 10 - 15 чу-
вала, когато работниците напуснаха кораба, а така също и стифадорът, 
ние започнахме подготовката на кораба за отплаване. Но се оказа, че 
на разтоварните съоръжения на мостика на дип-танка, в твиндечното 
пространство, виси един пълен сапан с чували захар. Не стана ясно 
дали това беше подарък от стифадорите или нещо друго, но така се 
снабдихме със захар, която иначе купувахме от шипшандлерите.

След маневрата за отплаване и напускане на пристанището всички 
си отдъхнахме, тъй като корабният вятър в това адско безветрие на бре-
га беше манна небесна. На следващия ден почистихме хамбарите и пак 
подсладихме Червено море.

Параходството отново беше чартирало кораба за превоз на фосфат 
от Косейр за Чехословакия – транзит през Констанца, но този път всич-
ки бяхме убедени, че няма да има изненада, както предния път. Това-
ренето в Косейр премина потискащо, с високи температури и ужасен 
прах. Когато слязох на брега, за да се разходя по крайбрежната ивица, 
корабът не се виждаше. Един сив облак показваше, че покрай корало-
вия риф нещо се прави.

По време на товаренето старши помощник-капитанът Любомир Ге-
нов получи радиограма, че му се е родила четвърта рожба, и то пак 
момче. Събитието беше полято с много радост и много смях по въпроса 
как се прави момиче, но неуспехът с нищо не пречи да се радваш и на 
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мъжките рожби.
Беше началото на месец август, когато натоварени с фосфата, поте-

глихме за Констанца и след маневрата, макар и късно привечер, цялата 
палубна команда с удоволствие изми палубата и надстройката от фо-
сфатния прах, засипал кораба. Излизането от Червено море и транзити-
рането през Суецкия канал премина безпроблемно и с радост дишахме 
свежия въздух в широтите на Средиземно море, с плаването все повече 
на север.

Спомням си, че в Констанца привършихме разтоварването след тех-
ния национален празник на 23 август 1954 г. и отплавахме за товарене 
в Одеса – пълен товар оборудване за Варна. В нашето пристанище при-
сигнахме за разтоварване на 14 септември и на следващия ден слязох от 
кораба в почивки, а с това прекратих и стажа си на параход „България”. 
Слизайки от кораба, имах чувството, че съм приключил със стажант-
ския период и че вече мога да се заема със съответната длъжност. Но 
това беше едно чувство, което не можеше да се реализира, тъй като 
стажът трябваше да бъде в рамките на една година.

*
През октомври 1954 г. от Италия пристигна, след генерален възста-

новителен период, изваденият от дъното на варненското крайбрежие 
3084-тонен параход „Шипка”. Двама стажанти бяхме изпратени там да 
продължим стажа си, тъй като по това време само ние бяхме на брега.

Параходът извърши два рейса в Черно море и от края на ноември 
направи един рейс за Близкия изток, като с този рейс Параходството 
обяви, че открива Близкоизточната линия, която преди войната е била 
редовно поддържана и закрита впоследствие заради нея. За Близкия 
изток товарехме генерални товари за пристанищата Александрия, Порт 
Саид и Бейрут, като от Бейрут вземахме пълен товар цитруси  за Кон-
станца. За работата на мостика бях включен във вахтата на старши по-
мощник-капитана 04,00 – 08,00 часа и 16,00 – 20,00 часа. За първи път 
се отклоних от вахтата, която поддържах на параход „България” На път 
от Порт Саид за Бейрут преживях в ходовата вахта едно разминаване на 
косъм от тежка отговорност и за това ще разкажа с подробности.                           

В утринната вахта  преди пристигането в Бейрут, когато се явих на 
мостика и приех вахтата от втория помощник-капитан Ханчев, полу-
чих информация за обстановката и започнах да наблюдавам с бинокъла 
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вдясно по носа откриването на маяка на Бейрут, а в същото време на-
ближавахме траверса на маяка Сидон. Не бяха минали повече от десет 
минути, откакто вторият помощник напусна мостика, когато 10 градуса 
по носа вдясно открихме маяка на Бейрут. Отивах към пеленгатора на 
десния борд, за да взема траверс на маяка Сидон и пеленг към маяка 
на Бейрут, когато чух гласа на рулевия: „Какво е това по носа?” Вед-
нага погледнах. Виждаше се силует на гемия с вдигнати паруси, ос-
ветени леко от луната, която залязваше между облаците на хоризонта. 
Разстоянието до гемията не беше повече от половин кабелт, на кърмата 
й нямаше задължителният пътеви огън. Ние връхлитахме върху нея с 
пълен ход и ако не бяхме я забелязали, само след около минута щяхме 
да я тараним. Незабавно подадох команда „руля наляво” и гемията ос-
тана „чисто от нашия курс”, но с опасност да я притиснем с кърмата 
си. Дадох команда „руля на средата” и след това „дясно на борд”, за да 
удържим кораба в безопасно положение спрямо гемията и тя вече беше 
на нашия траверс отдясно, само на 30 – 40 метра. Върнах кораба на 
курса, всичко се размина добре, но почувствах, че бях смутен, и то от 
това, че си представих какво можеше да се случи и как никой нямаше 
да повярва, че гемията не е имала кърмови пътеви огън. Справедли-
востта изисква да кажа, че рулевият Стефан Коларов беше един от най-
добрите в Параходството и изпълняваше работата си по устав, не само 
да гледа компаса, а и да има наблюдение по носа на кораба и да инфор-
мира вахтения офицер. За себе си направих извод, че акуратността в 
навигацията е задължителна, но трябва голямо внимание за околната 
обстановка, за да може корабът да се движи безаварийно по курса.

След разтоварването и товаренето в Бейрут отплавахме за Констан-
ца и за първи път плавахме към Дарданелите през маршрутите в До-
деканезите, по така наречения „гемиджийски път”, за който много бях 
слушал от старите моряци на кораб „България”. След остров Родос, 
откъдето навлязохме в Додеканезите, бях на вахта след полунощ и пре-
минахме през провлака Коз. Хидро-метеоусловията бяха лоши, небето 
покрито с тежки сиво-черни облаци. Един от тях ми заприлича на ръка-
та на великан, който се протяга да ни сграбчи и отнесе в царството на 
вечната тъма. Облаците бяха ниски и бързо се движеха. Виденията бър-
зо чезнат, през къси интервали от време светкавици разрязват тъмата 
със своята ослепителна светлина и се виждат силуетите на множество 
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малки острови, самотни коварни скали, между които ние се промъква-
ме. Верните ни другари – фаровете, ни съпровождат. Светкавица, гръм, 
шум от проливен дъжд – нищо не ни смущава. Погледите, вперени на-
пред, търсят даден фар и светлини на кораби. Правят се точни опреде-
ления, коригира се курсът на кораба, на мостика само това се чува – 
„сега на курса ли е?”, „на курса” „траверс”, „полека да отива надясно”, 
„руля на средата”, „дръж 17 градуса” и т.н. в продължение на три часа, 
през опасен за големи кораби път, всичко премина добре, а в щурман-
ско отношение – вълнуващо. Капитанът Георги Кулински показа своя 
професионален опит в сложна навигационна обстановка. Този преход 
записах в своите бележки, които си водих като „нощ в художествена 
галерия”. Беше наистина неописуемо.

В Констанца пристигнахме на 16 декември 1954 г. Разтоварвахме ци-
трусите много бавно и там посрещнахме Никулден по подходящ начин, 
а за мене беше отбелязване на една година от започването на първото 
далечно плаване с параход „България”. Затова отбелязах в записките си 
колко морски мили са проплавани за една година стаж. Проплаваните 
морски мили бяха 33 317 – една внушителна цифра.

На 22 декември слязох от параход „Шипка” във Варна в редовната 
годишна отпуска и с радост, че ще посрещна Нова година на брега, сред 
близки и другари. С това слизане на брега наистина можех да считам 
вече, че стажант-капитанският период завърши.

 

 
                к.д.п. Георги Дюлгеров                                      к.д.п. Георги Кулински
             Снимката е от фона на                                Снимката е от архива на
        Вооенноморския музей - Варна.                         Параходство „Български 
                                                                                             морски флот“ АД
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5. ПЪРВА ЩУРМАНСКА ДЛЪЖНОСТ (1955 Г.)

Едногодишното изискуемо стажантско плаване, съгласно действа-
щите документи за правоспособност, изпълних на параходите „Бълга-
рия” и „Шипка” през цялата 1954 г. Посрещнах 1955 г. като отпускар 
до средата на м. януари и се явих на разположение на навигационния 
отдел на Параходство БМФ. Надявах се без дълго чакане да бъда изпра-
тен на кораб на длъжност 4-ти или 3-ти помощник-капитан. Корабите 
бяха малко на брой, но те правеха кратки плавания и често се завръща-
ха в нашите пристанища. Трябва да споделя, че след успешният стаж 
имах самочувствието на щурман и с нетърпение очаквах да се включа в 
командния състав на търговските ни кораби.

В началото на третата десетдневка на м. януари 1955 г. началникът на 
навигационния отдел капитан Любомир Милков ме повика и ми връчи 
записка за длъжност 3-ти помощник-капитан на моторен кораб „Благой 
Касабов”, като гледаше въпросително, с лека усмивка, в очакване веро-
ятно на негативна реакция. Очевидно беше предварително премислил, 
че ще претендирам за работа по големите кораби, по време на стажа 
ми на п/х „Шипка” в едно черноморско плаване ми беше капитан и се 
познавахме. Имах нагласа да работя каквото ми се предложи, приех 
записката без коментар и забелязах, че се изненада от това. Пожела ми 
лека служба и се разделихме. Малките кораби нямаха длъжност 4-ти 
помощник-капитан и функциите се възлагаха на 3-тия помощник-капи-
тан, така че в първа редовна служба започвах с двойни задължения. Ко-
рабът имаше 754 тона пълна товароподемност - производство на наше-
то корабостроене и към момента беше в Бургас под товарни операции 
и се получи така, че пак от Бургас, както за стажа, започвах и редовната 
си работа.

На 24.01.1955 г. се явих на борда на кораба и се представих на ка-
питан Георги Генов. Заех длъжността и след настаняването в кабината 
която беше съвместна с 2-рия помощник-капитан, настаних се на гор-
ната койка. Без да отлагам веднага започнах да проверявам как са под-
редени и изпълнявани функциите по щурманската работа и прехраната. 
Установих, че не са в добър порядък, очевидно постепенно следваше да 
ги приведа в съответстващ уставен корабен ред и на предписанията на 
параходството. 
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Корабът работеше по превози на чешки транзитни товари - метали, 
хартия и други генерални товари от Бургас за Истанбул. Често товарих-
ме и обратно чешки товари от Турция за транзит през наша територия, 
като насипано кюспе от Родосто (Текирдак), руда боракс насипно от 
Бандърма и бали тютюн от Мудания. Плаванията бяха кратки и ходо-
вата щурманска работа - ограничена. Престоите в пристанищата бяха 
наситени с обичайните дежурства и грижи по товаро-разтоварните 
операции. Използвах престоите за обхващане на детайлите на щурман-
ската работа по поддържане актуалността на картите и лоциите, чрез 
нанасяне на корекциите от английските адмиралтейските известия до 
мореплавателите. Картите и лоциите не бяха много и въпросът беше да 
се вникне в това задължение и да се изработи добрия ред на тази важна 
щурманска работа. Нейното неизпълнение водеше до нежелани после-
дици в навигирането.

Функцията за отчет на прехраната беше да се създава съответната 
формална документация, беше рутинна работа и не беше в ред, изис-
кван от счетоводството на Параходството. Реших, че колкото и да е 
скучно, трябва да приведа нещата така както бяха дадените писмени 
инструкции на  финансово-счетоводните органи. Системата на прехра-
ната беше „корабен оклад” т.е. полагаха се 24 продукта, по съответен 
грамаж на ден на човек, а не по стойност. Това беше хубаво, че цените 
не влияеха ограничително на количеството и качеството на продуктите, 
а така също и на потребните калории, необходими за моряшкия труд.

Точното изпълнение на системата изискваше ежедневна документа-
ция съгласувана с готвача и това се отразяваше в спазване на хранител-
ните калории, които екипажът трябва ежедневно да получава, приятно 
ми беше да предлагам отчетите за подпис на капитана за изпращане в 
Параходството без отклонения от счетоводни инструкции. За около пет 
месеца, до 10.06.1954 г. участвах в 7 рейса от Бургас до Истанбул и дру-
гите пристанища в Мармара, 1 рейс от Бургас до Новоросийск и Поти 
и 1 рейс до Дурацо-Албания. Имаше интересни преживявания и някои 
от тях ще разкажа, защото оценявам, че те са били полезни в набиране 
на професионален опит. 

В Турция не позволяваха на нашите екипажи да слизат на брега, до-
пускаха само капитана да посещава корабната агенция. След работния 
ден просто скучаехме на кораба и единствено в по-късните часове се 
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забавлявахме да се съберем в някоя каюта на раздумка с чаша вино и 
мезета, поръчвани от нас и доставени от шипшандлера. Така от ста-
рите моряци получавах информация за минали интересни събития в 
БМФ, за капитани, за механици, боцмани и други. Много полезно беше 
честото плаване в Босфора от гледна точка на навигирането и затова, 
когато съм бил на ходова вахта, внимателно наблюдавах действията на 
капитана. Капитан Георги Генов беше сменен от капитан Веселин Геор-
гиев - Фоса, син на известния в миналото капитан Георгиев - Брадата.

Капитан Веселин Георгиев по време на войната е бил 3-ти помощ-
ник-капитан на парахода „Мария Луиза” по време на взрива и потъва-
нето на кораба в Пирея. Спасен, след като паднал зад борд в морето 
и оздравял, без за това да има известие и воден като загинал, когато 
се завърща във Варна, на бащината си къща чете некролога си. Няма 
съмнение че горното събитие му е повлияло и за по-философско отно-
шение към живота за по малко вживяване при разни ситуации. В един 
от рейсовете до Истанбул, в последния след обяд от приключване на 
разтоварването, той излезе за агенцията и се завърна на кораба, кога-
то беше готов за отплаване за Бургас. Старпомът Н. Сандев беше се 
погрижил за всичко, вече беше здрач. Преди започване на маневрата, 
забелязахме че капитанът беше в превъзбудено настроение, вероятно 
агентът беше посрещнал капитана не само в делова обстановка.

Маневрата за отблъсване от кея Сиркиджи премина нормално и се 
насочихме на Север, близо покрай европейския бряг на Босфора, като 
спокойно маневрирахме вече в настъпилата вечер, покрай обичайните 
за това място кораби на котва, бях на ходова вахта на мостика. Стар-
помът след маневрата също беше на мостика. Наближавахме Румели 
Хисар и от тук трябваше да се отклоним на дясно, за което очаквахме  
команда от капитана, но той подаде команда „руля наляво”, рулевия 
започна изпълнение, но със старпома без коментар прибягнахме от две-
те страни на рулевия и завъртяхме рязко щурвала надясно. Така прео-
доляхме течението, което вече ни притискаше дясно по носа. Капитан 
Георгиев осъзна грешката си и възкликна, че е сгрешил, по всяка веро-
ятност е считал, че вече сме мористо от Румели Хисар и следва насоч-
ване към Боюк Дере, но вместо да се корегира, отново повтори команда 
„руля на ляво”.Този път рулевият изпълни това, което тихо до него му 
разпоредихме да поддържа руля на дясно и така постигнахме позиция, 
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от която командата на ляво можеше да се изпълнява, а и капитан Геор-
гиев осъзна повторната  погрешната команда и последваха  кореспон-
диращи команди за следващите курсове за насочване към Боюк Дере и 
излизане от Босфора. Случаят показа, че агентийското внимание преди 
отплаване създава неадекватност в преценките за правилни команди 
при транзитиране в Проливната зона. 

При посещение на порт Бандърма за товарене руда боракс за Чехия, 
независимо от това, че нашите екипажи не се допускаха на брега, ка-
питан Георгиев поиска от граничните контролни власти екипажът да 
излиза в града, вероятно изхождайки от старата турска поговорка, че в 
Турция, който първи се събуди той командва. Контролните власти раз-
решиха, дадоха ни паса и след обяд две групи излязохме в града. След 
като се поразходихме из чаршията, решихме да влезем в една кръчма да 
изпием една бутилка вино „Гюзел Мармара” с подходящи мезета и най-
вече риба барбуня. Направихме поръчката един от колегите говореше 
турски. Започнахме да си бъбрим и да си отпиваме от хубавото вино и 
хапвахме от мезетата, когато забелязахме, че пред кръчмата млад мъж 
с бяла престилка се суети да влезе или не, като поглеждаше настойчиво 
към нас. Усетихме търсещият му дружелюбен поглед и му кимнахме. 
Той влезе и на чист български ни поздрави с „Добре дошли”! Поканих-
ме го да седне и да пийне с нас и той ни разказа с тъга, че е изселник от 
България, заради подчинение на родителската воля. Беше явно обхва-
нат от носталгия по родното място в търговищкия край. Когато загово-
рихме за нашите напитки в сравнение с турските, той въздъхна и каза: 
„Е, къде е нашата българска ракия, тук с нищо не мога да е заменя”... 
Не се задържа много при нас, защото бил бръснар в близката чаршия, 
но с тъга се раздели с нас. 

Другата група от екипажа пък са се видели с близки познати от Ва-
рна, които на времето са работили като докери във варненския порт. На 
другия ден сутринта, когато една група от екипажа тръгна да излиза в 
града, беше спряна и се обяви забрана за излизане, беше ясно, че ту-
кашните власти не са знаели, че не трябва да слизаме на брега, веро-
ятно поради това че Бандърма за първи път се посещава от български 
кораб, а сигурно някой е забелязал контактите на изселниците -  турци 
с екипажа, а може би действаше и обстоятелството, че на платото в бли-
зост на Бандърма имаше американска ВВС база, със системно излитане 
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и кацане на бойни самолети. Параноя срещу разузнаване...
По време на стажа, в далечните плавания, бях изцяло насочен към 

щурманската работа в търговския флот и епизодично внимание отделях 
на експлоатационо-търговската работа и то при положение, че капита-
нът на кораба намираше за необходимо да коментира изпълнението на 
съответния превозен чартър или да сподели някои спомени за търгов-
ски разправии. Когато започнах работа като 3-ти помощник-капитан на 
м/к „Б. Касабов” и превозвахме чешките транзити, имах възможност да 
се запозная с търговската практика и интересите на продавачи и купу-
вачи на международния пазар.

Интересен случай беше превоза на слънчогледово кюспе от Текир-
даг (Родосто) до Бургас и транзит с вагони до Чехия. Когато го товарих-
ме, ние счетохме, че това е обичаен фураж за чешкото скотовъдство и 
като отпадък чехите го купуваха при най-ниски цени. При разтоварва-
нето в Бургас научихме, че всъщност чехите, чрез модерни технологии 
на химията, най-напред извличат олиото, което е останало в кюспето, 
тъй като турската индустрия ползва за извличане на олиото от слънчо-
гледа, с възможно най-стара технология (изтискване чрез преса). Едва 
след допълнителната обработка чехите ползват кюспето за хранителен 
фураж.

Спомен ми остана и от товаренето на бали тютюн от порт Мудания за 
Бургас пак чешки транзит. Порт Мудания беше една бетонна скеля без 
кранове. Балите тютюн идваха натоварени на конски коли и една верига 
от докери ги претоварваха една по една като конвейер и ги пускаха по 
широка дъсчена дълга пързалка в хабарите, където балите се приемаха 
от хамбарната бригада и се стифираха. Балите трябваше да се броят, 
стоката беше скъпа и ние - помощник-капитаните, изпълнявахме тали-
манството, товаренето вървеше бързо. С бреговия талиман уточнихме 
броене на малка партида по пет бали и отново, чуваше се непрекъснато 
„бир, еки, юч, дюрт, беш” и т.н. Вечер, когато си лягах, не можех да зас-
пя, защото в ума ми, извън волята, вървеше броенето до пет на турски, 
като последица от целодневното еднообразно папагалско повторение.

Службата на м/к „Б. Касабов” като 3-ти помощник-капитан продъл-
жи до 10.06.1955 г., когато получих записка да сляза от кораба и оста-
на на разположение на навигационния отдел. Беше началото на хубаво 
лято и плажно време. След два дни получих информация да се явя при 



47

капитан Тодор Тодоров - заместник-началник на Параходството по екс-
плоатацията. Веднага отидох в кабинета му, прие ме и без предисловия 
ми съобщи, че за един месец ще трябва да заема длъжност старши ди-
спечер в оперативния отдел на Параходството на длъжността на капи-
тан Димитър Радулов, той отдавна не бил ползвал домашна отпуска.

Слушах внимателно това, което ми поясняваше капитан Тодоров и 
без да пита дали съм съгласен заяви, с характерната за него добродушна 
усмивка, че от следващия ден заплатата ми ще бъде променена от 450 
лв на 760 лв., такава каквато се полага за заеманата длъжност, макар и 
временно. Неговото решение беше изненада за доверие, че мога  да из-
пълня функциите на старши диспечер и разбрах, че капитан Радулов му 
е подсказал. Капитан Радулов ни беше преподавател по експлоатация 
на търговския флот в краткия курс за преподготовка след завършване 
на ВМУ и постъпване в БМФ и вероятно беше запомнил моя интерес 
към експлоатационните въпроси по изпълнение на даден рейс, като за-
дачи, които ни беше задавал за класни и домашни упражнения. Още 
в курса за него се бяхме информирали, че е випуск 1932 г. на ВМУ и 
че има брат Спас Радулов, загинал като старпом при торпедната атака 
на м/к „Варна” по време на войната на курс към Севастопол. Имаше 
оценка за капитан Д. Радулов от негови колеги, че е високо ерудирано 
морско лице и че е бил активен стачник срещу акционерите на БТПД 
и е уволняван като помощник-капитан. При ликвидацията на БТПД и 
създаване на новото предприятие БМФ с началник Тремол Иванов, ка-
питан Радулов е назначен за началник на плановия отдел и по-късно 
преминава в оперативния отдел с функции да издава рейсови запове-
ди на корабите за всеки рейс и да ги отчита при завършване на рейса, 
също така отчитане ежедневно, месечно и тримесечно изпълнение на 
превозените тонове и проплаваните тонмили като транспортна продук-
ция спрямо определения годишен план на Параходството, тъй като това 
бяха главните производствени резултати и показатели на Параходство-
то и корабите. Финансовите резултати бяха второстепенни.

Капитан Радулов ме въведе в ежедневната си работа, остави си лога-
ритмичната линия за по-бързи изчисления на рейсовите заповеди, по-
жела ми приятна работа и излезе в отпуск. Всъщност щурманската ми 
работа като разчети продължи, само че в морето на планово-експлоата-
ционната дейност на параходството. Работното място беше в стаята на 
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дежурните диспечери, която в Параходството и по корабите се знаеше 
и наричаше „Oперативна”. Корабите в задгранично плаване бяха малко 
на брой и много рейсови заповеди не се издаваха. По-често ставаше въ-
прос за корекции на рейсовите заповеди, при промяна на даден рейс по 
дистанция и посещение на пристанищата и то с голяма настойчивост 
на капитаните. Най-вече заради промяна на броя на дните зад граница, 
за които се полагаше дневната валута на екипажа като възнагражде-
ние за културното им пребиване зад граница, така са го обосновали  
морските лица след създаването на БМФ като израз на решение на въ-
прос, датиращ от времето на стачкуването срещу акционерите на БТПД.

Работата, макар и за един месец, беше много интересна и тя ме въ-
веде в същността на оперативната експлоатация, наблюдавана от ръ-
ководството на Параходството. Когато се завърна капитан Радулов от 
отпуска, останах на работа пак в оперативна, като сменен дежурен ди-
спечер, тъй като имаше колеги от отдела да ползват отпуски през лято-
то, така че близо три месеца бях служител в администрацията на Па-
раходството. След като изпълних и втората си задача в „Оперативна”, 
в края на м. август получих записка за длъжност 3-ти пом. капитан на 
параход „България”, така че щурманската служба продължи на кораба, 
на който стажувах след завършването на Военноморското училище. 
 
  

Моторният кораб „Благой Касабов“ 
е в състава на Параходство БМФ от 1951 до 1972 г.
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6. ПРЕЖИВЯНА СЕНТЕНЦИЯ НА ФОСА

След стажа на парахода „България” и на парахода „Шипка”, към на-
чалото на третата десетдневка на януари 1955 г. началникът на навига-
ционния отдел на Параходство „Български морски флот” капитан Лю-
бомир Милков ми връчи записка за длъжност трети помощник-капитан 
на моторния кораб „Благой Касабов”.

Длъжността на малките кораби имаше двойно натоварване, тъй като 
те нямаха четвърти помощник-капитан и следваше да изпълняват и не-
говите функции по прехраната. В първите два рейса от Бургас до Ис-
танбул корабът се командваше от сменни капитани и след това за посто-
янно длъжността беше заета от капитан Веселин Георгиев (Фоса) - син 
на известния в миналото на Българското търговско параходно друже-
ство (БТПД) капитан Антон Георгиев – Брадата. Синът беше колоритна 
личност и вероятно това беше последица от гибелта на парахода „Ма-
рия Луиза” по време на войната и където той е бил в отчета на загина-
лите, а в същност е бил спасен, лекуван и когато се завръща у дома си 
във Варна, на входната врата чете ... собствения си некролог.

Функцията да отчиташ прехраната като създаваш съответната фор-
мална документация беше рутинна работа и можеше да не бъде в най-
добрия ред. Реших, че колкото и да е скучно, трябва да приведа не-
щата така, както бяха според изискванията на бреговото управление и 
по точно на финансово-счетоводните органи. Системата на прехраната 
беше „корабен оклад”, т. е. полагаха се 24 продукта по съответния гра-
маж на ден на човек, а не по стойност. Това беше хубаво, че цените не 
влияеха ограничително на количеството и качеството на продуктите, а 
така също на потребните калории, необходими за моряшкия труд. Тряб-
ва да отбележа, че тези функции по прехраната попълваха липсата на 
финансово-счетоводни познания, които във Военноморското училище 
не се изучаваха.

Отчетите за прехраната бяха тримесечни и при първия такъв, който 
поднесох на капитан Георгиев за подпис и изпращане в Параходството, 
споделих с него, че тази книжнина може да се опрости. Но счетовод-
ството на БМФ нищо не предприемаше, въпреки че много отчети не 
бяха изрядни и често задължаваха капитаните да покриват преразходи. 
Той ме изгледа изпитателно и доволен, че подписва редовна отчетност, 
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сподели фамилиарно със своя специфичен гъгнещ глас:
- Виж, моето момче, трябва да знаеш - земята се върти, но от нея не 

падат серсемите - така че бъде точен!
Очевидно преживяната драма с кораба, на който е бил трети помощ-

ник-капитан, му е въздействала да преценява нещата от живота с ори-
гинални собствени сентенции.

Капитан далечно плава-
не Веселин Антонов Геор-
гиев (Фоса). Син на капитан 
далечно плаване Антон Ге-
оргиев. Възпитаник на Мор-
ското училище във Варна, 
което завършва през 1936 г. 
Плава като помощник-ка-
питан и капитан на кораби 
от Българското търгов-
ско параходно дружество 
(БТПД) до 1944 г. През сеп-
тември 1948 г. е назначен 
за капитан в Параходство 
„Български морски флот” и 
след кратко прекъсване за-
вършва трудовия си стаж 
пак там през 1974 г.

К.д.п. Веселин Георгиев (в средата) с колеги от 
БТПД. В дясно от него е к.д.п. Димитър Цанев, а в 

ляво - к.д.п. Любомир Генов.

Снимките са от личния архив на капитан Веселин Георгиев (Фоса).

Моторният кораб „Пирин” под командването на 
капитан Веселин Георгиев по време на щорм. Сним-
ката е направена от борда на съветския спасите-
лен кораб „Героический” на 16 септември 1969 г.
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7. ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ С П/Х “БЪЛГАРИЯ”

През 1955 г., след като от януари до юни изпълних първата си щур-
манска длъжност трети пом.-капитан на м/к “Благой Касабов”, бях сва-
лен на брега за работа в оперативния отдел на Параходство БМФ, за да 
могат неговите служители да ползват отпуски през лятото. При при-
ключване на това ми задължение в края на август бях изпратен за трети 
пом.-капитан на п/х “България”, който се беше завърнал във Варна и му 
предстоеше рейс с пълен товар жито от Черно море за Западна Европа.

Това назначение беше за мен голяма радост, тъй като се връщах на 
кораба, на който постъпих като стажант, а сега се качвах вече като редо-
вен член на командния състав на длъжност, която е пряката щурманска 
работа на кораба. Старшите колеги бяха професионалисти, с които бях 
плавал, и нямаше проблеми в сработването. Те бяха капитанът Любо-
мир Генов, старши помощник-капитанът Георги Генов, вторият пом.-
капитан Никола Кулински и радистът Боян Велев.

Още във Варна се заех да опресня някои цифрови таблици на мости-
ка, които вече се бяха поизтрили и създаваха неугледен вид на щурман-
ската маса и кабина. Всъщност връщах се на същия кораб след около 
година от слизането ми като стажант през 1954 г. и предстоящото да-
лечно плаване ме настройваше романтично към задълженията ми като 
трети помощник-капитан.

На 4 септември 1955 г. отплавахме от Варна под баласт за Херсон, за 
да товарим първата част от житото за Анверс. След като натоварихме 
в Херсон до допустимото газене в Днепро-Бугския канал и залив, от-
плавахме за Одеса, където дотоварихме разликата до пълния товар на 
кораба съгласно чартъра за рейса. В свободните часове след дежурство 
приготвих пълния комплект карти за плаването до Анверс и започнах 
да привеждам цялото картно имущество на кораба във вид, какъвто 
трябва да бъде. Преглеждайки всички карти, попаднах и на такива, ко-
ито бяха на борда от момента на покупката на кораба. Споделям това, 
защото намерих картата, по която е плавал нашият първи команден 
състав в Балтийско море и когато корабът е заседнал на Ландскрона 
до маяка Барзабек преди навлизане в пролива Зунд. По-късно разбрах, 
че старши помощник-капитанът тогава е бил трети помощник-капитан 
и именно той ми разказа как неусетно са заседнали и кой е направил 
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грешката в навигирането.
Отплавахме от Одеса късно вечерта на 9 септември 1955 г., след 

едно доста весело честване на националния ни празник (тогава) заедно 
с наши гости от бреговите служби. Преходът до Анверс премина при 
хубаво есенно време и спокойно изпълнение на корабната работа. По 
време на прехода получихме информация, че след разтоварване в Ан-
верс ще товарим въглища от Блайт - Англия, за Фредерисия - Дания. 
Тази информация налагаше да започна предварителна подготовка на 
картите за плаване в датски води, тъй като те бяха плетеница от фар-
ватери и защото не бяха цялостно почистени от минната опасност, ос-
танала от войната. За плаването там имаше издадена специална книга, 
наречена “НЕМЕДРИ”, която с точни координати определяше осевите 
курсове на фарватерите със съответните навигационни знаци от ша-
мандури до окачени метли на малки буйове. Чрез зададената ширина 
на фарватера се оформяше безопасната полоса за плаване. По време 
на разтоварните операции в Анверс, в свободното време от дежурство, 
подготвих картния материал за прехода Анверс - Блайт - Фредерисия 
през Килския канал, като на всички карти с голямо внимание нанесох 
фарватерите. Тази щурманска работа беше доста напрегната, но много 
благодатна, защото се усвояваше в детайли плаването в този сложен в 
навигационно отношение район.

Наближаваше краят на септември, когато отплавахме от Анверс за 
Блайт в полунощ. Дистанцията до Блайт беше около 320 мили и плава-
нето в Северно море трябваше да премине на северозападни курсове, 
далеч от брега, без възможност за навигационни и астрономически об-
сервации, защото хидрометео-условията бяха есенна слаба видимост с 
ниска облачност, а бреговете - обвити в димка.

Навигирането беше само по счисление от изминатото разстояние по 
лага. Отчитахме и въздействието на приливно-отливните течения, ко-
ито са характерни за този район на плаване, но нямахме възможност 
за съпоставяне чрез обсервации. След плаване от едно денонощие, на 
другия ден около 08:00 ч. - 10:00 ч. трябваше да пристигнем на рейда в 
Блайт. Разказвам тези подробности заради надвисналата ни там опас-
ност от засядане. Винаги отивах на вахта 10 - 15 минути по-рано от 
нейното начало, за да мога добре да се ориентирам в навигационната 
обстановка и да има време спокойно да изслушам условията, при които 
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старши помощникът издава предходната вахта. Тази вахта преди прис-
тигането в Блайт приех по счисление и вече вляво по носа и борда се 
забелязваха смътни очертания на брегова ивица, като старши помощ-
никът настоятелно подчерта, че вляво по носа, на около 30 градуса, 
трябва да се открие маякът Сент Мери и след определение по него да се 
насочим към входа на порт Блайт, който е на три мили северно. Не след 
много на мостика дойде и капитанът. Внимателно оглеждахме с бино-
клите силуета на бреговата ивица, но не виждахме маяка Сент Мери. 
След около 30 минути, ляво по носа, забелязахме бялата кула на маяка 
и вече добре виждащия се бряг. Взех пеленг и височина на маяка със 
секстанта за определяне на дистанцията до него, нанесох мястото на 
кораба, което спрямо счислението при приемането на вахтата показва-
ше, че сме по-наляво от курса на картата и по-далеч от маяка, отколкото 
в действителност. Вече виждахме с просто око. Освен това вдясно по 
носа не се виждаха характерните силуети на населеното място, което 
трябваше да бъде порт Блайт.

Тези неща ни озадачиха. Капитан Любомир Генов, който навремето 
беше плавал и по гемиите и имаше, както се изразяват старите опитни 
моряци “Гемиджийско око” (естествен радар), беше спокоен и хладно-
кръвен. Той промени рязко курса на североизток, за да имаме време да 
анализираме обстановката, без да робуваме на курса, който ни водеше 
опасно към бреговите плитчини.

Анализът на обстановката показа, че маякът, който открихме, не 
е бил Сент Мери, а Коукет, който е 16 мили пo на север. Ние бяхме 
подминали маяка и порт Блайт, където сме били още преди да прие-
ма вахтата от старши помощника. Неговото счисление по лага е било 
погрешно заради силните приливно-отливни течения, които ни бяха 
изхвърлили твърде напред и истинският курс по дъното на морето ни 
водеше към по-далечния маяк. Те и двата бяха бели кули, и то високи, 
но Сент Мери беше овална кула, а Коукет - квадратна, с парапет на 
крепостни бойници. Върнахме се на обратен курс, видимостта се беше 
подобрила, открихме дясно по носа маяка Сент Мери и легнахме на 
курс към рейда на порт Блайт.

Пилотът, който ни посрещна за влизане в пристанището, пита ка-
питана какво е станало, че сме закъснели от определения час за прис-
тигане. Капитанът му отговори, че лошата видимост ни е принудила 
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да се движим на малък ход. Пилотът прие обяснението, но останахме 
с впечатлението, че са наблюдавали вероятно с радар (те вече масово 
прилагаха радара в навигирането) нашето опасно плаване към плитка-
чите пред маяка Коукет.

Разказвам това премеждие не за да обвинявам някого, а друг да оне-
винявам, а за да подчертая, че трябва голямо внимание спрямо нави-
гирането, когато се подхожда към крайната точка на пристигане в да-
ден порт. В онези времена ние не разполагахме с радари и плавахме по 
класическите правила на навигацията. Тук е мястото да кажа, че и ан-
глийската хидрографна фарова служба беше допуснала два главни ма-
яка в архитектурно отношение да са близки по външна фасада и двата 
цялостно бели, което на пръв поглед отдалеч ги правеше неразличими 
и лесни за объркване в близката непосредствена последователност на 
техните позиции.

Когато влизахме в пристанището на Блайт, бях на бака при мане-
врата за приставане на въглищния кей, и видях една фериботна връз-
ка (организиране на превоз на пътници и транспортни средства) по 
най-практичен финикийски способ. Това беше един голям сал с пар-
на машина от времето на Джеймс Уат. Машината задвижваше бра-
шпил, на който беше поставена подходяща по размер слабина, която, 
обирана от брашпила, придвижваше ферито напред и назад. Веригата 
биваше натегната по повърхността и когато корабът трябваше да пре-
сече курса на ферито, при пилотския сигнал от там лашкаеха верига-
та на дъното и корабът безопасно преминаваше към въглищния кей. 
В Блайт не слязох на брега да се разходя, защото внимателно проверих 
това, което бях направил с картното имущество за плаването в датски 
води, за да се уверя, че не съм допуснал грешки, а така също, че съм 
изпълнил щурманския си дълг.

Товаренето на въглища протече за сравнително кратко време и от-
плавахме за Фредерисия през Килския канал. Оттам, през фарватера 
на големия Белт пристигнахме във Фредерисия. Трябва да отбележа, че 
щурманската работа, която бях изпълнил върху картите, се оказа без-
погрешна.

Фредерисия е малко пристанище. Пилотът, който дойде за маневра-
та, не се справи и дълго маневрирахаме поради това, че доста отда-
леч отдаде котва и пълен заден ход, за да отнеме всякаква инерция на 
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кораба. Разтоварвахме близо седмица. За първи път посещавах датски 
град и с голям интерес три пъти слизах да го разглеждам и да се убедя, 
че датчаните са хора, които обичат реда и чистотата и са изключител-
но приветливи хора. Още докато пътувахме за Фредерисия, получихме 
информация от Параходството, че има сключен чартър за превоз на въ-
глища от Гданск, Полша, за Глазгоу, Англия. Зимният сезон в Северно-
то полукълбо засилваше консумацията на въглища и фрахтовият пазар 
беше благоприятен за тези превози. За мен лично трябва да отбележа, 
че беше безкрайно интересно с тези междинни превози, преди да се 
намери товар за връщане в Черно море.

Преходът от Гданск за Глазгоу направихме през протока Зунд и по 
фарватерите в датски води. Поради това, че плавахме без пилот, за мен 
това беше пример за добре изпълнен щурмански дълг. От Скагерак на 
излизане от датски води трябваше да прекосим Северно море към се-
верния край на Англия и през протока Фърт ъф Форт, да се насочим 
на юг покрай западния бряг на Англия, за да влезем по реката Клайд 
в Глазгоу. В Северно море, в прехода към Фърт ъф Форт, преодоляхме 
тежка буря от северозападна посока и за първи път се уверих, че не 
случайно е предвидена товарна марка за зимния сезон в тези райони. 
От мостика наблюдавах как стотици тонове вода от тежките вълни на-
хлуваха през бака по палубата и за кратко време натоварваха кораба, 
който като с въздишка изплаваше нагоре, а водата шумно се оттичаше 
зад борда през леерното ограждение на предната палуба.

Транзитирането през Фърт ъф Форт беше интересно в щурманско 
отношение, защото тук приливно-отливните течения достигаха до 10 
мили на час и имаше препоръка корабите с по-малка скорост да избяг-
ват преминаване на протока, а така също се обръщаше внимание на 
навигаторите, че в момента на по-голяма сила на течението от изток 
или запад около малките островчета Строма и Суона се образуват мно-
го силни водовъртежи. Те можеха да отклонят кораб със слаба машина 
към непредсказуеми опасности. Преодоляхме протока само със силни 
отклонения от курса, макар че имаше моменти на затишие на течения-
та, когато приливът се сменя с отлив и обратно (на английски “Сляк”).

Плаването на юг, покрай западния бряг на Англия, премина безпро-
блемно и една утрин навлязохме по река Клайд. С пилот се насочихме 
към Глазгоу. Знаех, че Глазгоу е едно от важните пристанища на Англия 
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в северната й част, а също и важен корабостроителен център. Но от 
това, което видях по отношение на корабостроенето покрай двата бряга 
на реката, разбрах, че познанията ми са твърде ограничени. Още щом 
видях първите класически корабостроителни стапели, направени на 
речните брегове под ъгъл спрямо отливното течение, започнах да броя, 
но после прекратих, защото имах чувството, че те са безброй. Разбира 
се, видях и другото съществено нещо - че имаше много малко заложени 
кораби поради започналата криза в тяхното корабостроене. Поръчките 
бяха намалели след войната.  

След разтоварването трябваше да изпълним чартър за превоз на 
въглища от порт Лийт на източното северно крайбрежие на Англия. 
Всъщност Лийт беше пристанището на Единбург и от там - за датското 
пристанище Аархус.

От Глазгоу до Лийт корабът беше празен и плавахме под баласт. При 
транзитирането на Фирт оф Форт още повече почувствах силата на 
приливно-отливните течения, които ежечасно ни отклоняваха от кур-
са. Дрейфахме силно наляво или надясно, което ни заставяше често да 
корегираме курса. При пристигането в Лийт, в изчакване на пилота с 
флажен сигнал “Искам пилот”, както е редно, вдигнахме английското 
знаме. Пилотът дойде своевременно и когато се качи на мостика, без 
да поздрави капитана, запита троснато защо не е вдигнато знамето на 
страна, която се посещава. Капитанът посочи, че на марса на предната 
мачта се вее английския флаг, а пилотът отново троснато отговори, че 
тук е Шотландия, а не Англия. Капитанът му поднесе извинения, но 
посочи, че това изискване не е отразено в лоцията на правилата за по-
сещение на порт Лийт. За първи път почувствах на практика, че общото 
понятие Англия при самите тях никак не е общо.

Товаренето на въглища не вървеше много бързо и това ми даде въз-
можност няколко пъти да посетя пристанищния град и Единбург. Шот-
ландската столица беше наистина един много хубав град. Късно след 
обяд присъствахме на едно интересно зрелище, когато по главна улица 
на града премина шотландски боен гайдарски оркестър, чиито музи-
канти бяха облечени в традиционните колоритни карирани поли (килд).

Натоварени за Аархус, отплавахме в средата на ноември през Скаге-
рак, по фарватерите в датски води, при добро море, но лоша видимост. 
Разтоварването в Аархус протече съгласно чартъра. Имаше достатъчно 
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време да разгледаме града. Имах навика от всяко пристанище да купу-
вам картички, които изпращах в България до родителите си или до при-
ятели. Търсейки подходящата картичка и от този град забелязах една 
с красива крайбрежна гориста местност и в средата - малък ресторант 
с по една кула в двата края. Този силует ми напомни нещо познато от 
Варна, и когато погледнах внимателно, видях в долния ляв ъгъл надпис 
“Ресторант Варна”. Тогава се сетих, защо силуетът ми напомня нещо 
познато. Всъщност сградата на ресторанта беше копие на старата сгра-
да на ресторант-кръчма на Узун Кум (Златни пясъци). Купих картич-
ката, като бях убеден, че вероятно преди войната датчанин е посетил 
Варна и е бил впечатлен от тогавашната девствена природа на варнен-
ското крайбрежие и затова е кръстил ресторанта на името на Варна. 

По време на престоя в Аархус научихме, че следващият чартър на 
кораба е да товарим урея от германското пристанище Висмар за Алек-
сандрия - Египет. Това известие зарадва екипажа, тъй като с този рейс 
поемахме курс към наши води. За Висмар плавахме по фарватерите на 
Големия Белт в датски води, при лоша видимост от шамандура на ша-
мандура, до поемане на курс за Висмарския залив.

Маневрата във Висмар беше много лоша и се случи оплитане на 
котвените вериги по вина на пилота, който не се съобрази със силата 
на вятъра и за предотвратяване на нежелателни други събития капитан 
Генов беше принуден да ползва и втората котва, независимо от това, 
което щеше да се случи с котвите. По време на товаренето направихме 
опит с боцмана да разплетем веригите по всички възможни способи 
на класическата морска практика, но не успяхме и затова капитанът 
поръча да дойде брегови екип и с оксижен да срежат едната верига и да 
възстановим нормалното състояние на котвеното устройство.

Товаренето на уреята вървеше добре и на 10 декември 1955 г. от-
плавахме за Александрия. Времената бяха зимни, с характерните по 
това време метеодепресии. Корабът беше подготвен възможно най-до-
бре за далечно плаване и преход в Бискайския залив и Атлантика. Ко-
гато излязохме от Ламанша и навлязохме в Бискайския залив, върху 
нас връхлетя от югозапад жесток щорм със сила на вятъра 8-9 бала и 7 
бала океанска вълна. Денят беше 14 декември. При застъпването ми на 
предобедна вахта имаше разкъсване на облачността, и независимо от 
голямата качка на кораба, направих астрономическо наблюдение.
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Същият ден, в последния час на вечерната вахта, силата на бурята 
премина в ураган. За първи път наблюдавах това явление. Барометрич-
ното налягане спадна рязко, писецът на барографът се движеше като 
сеизмографно устройство, посоката на вятъра се промени и силата му 
достигна 11 - 12 бала, а на морето - 9 бала.

Беше невъзможно да се излезе навън на крилата на мостика, защо-
то вълните, нахлуващи през бака на кораба и заливащи цялата предна 
палуба с повече от 250 - 300 тона вода и пръските от нея летяха с хори-
зонталната сила на ураганния вятър така, че можеха да избодат очите 
на наблюдателя.

Стояхме вътре в мостика и безмълвно наблюдавахме природната 
стихия. Бяхме спокойни и уверени, че ще преодолеем тази ужасна буря, 
тъй като корабът беше натоварен добре, а и машината беше в добро 
състояние. Капитанът беше намалил оборотите на машината, за да се 
избегне форсирането на винта, когато кърмата на кораба попадаше на 
върха на вълните, а бака - в техния дол. Беше една паметна битка на 
стихията с човека и техниката. Далече в океана имаше и сигнали SOS, 
а така също и отговори на кораби, които се насочват за помощ. Ради-
стът ни информираше непрекъснато за тези сигнали. За спомен от този 
ураган, когато сменях лентата на барографа, я прибрах и до днес я пазя 
като реликва.

Поради изключителната ураганна хидрометео обстановка, Бискай-
ския залив го прекосихме за двойно повече време от обичайното. Пла-
ването на юг, покрай португалския бряг на курс към Гибралтар, преми-
на при вече подобряващо се време и нормална скорост на кораба. На 19 
декември 1955 г. плавахме в Средиземно море. Отбелязах в записките 
си, че втората година на море приключвам с 13 097 морски мили, близо 
с 20 000 мили по-малко от първата година, която разлика е в резултат 
на близкото плаване за 9 месеца. Общо проплаваните морски пътища за 
двете години бяха 46 414 мили.

Преди края на декември пристигнахме в Александрия. Тук зимният 
сезон беше с приятно време. Посрещнахме Новата 1956 г., като незави-
симо от общокорабното посрещане, няколко моряка си напазарихме от 
града и продължихме веселието дълго след полунощ, с хубави мезета, 
бира и сладки приказки. Стана и едно пререкание със старши камери-
ера, който като че ли беше тръгнал да осъществява поговорката “Един 



59

гледа сватба, а друг - брадва”. Намесихме се и бързо прекратихме раз-
правията, а веселието продължи до ранни зори. Предчувствието за за-
връщане в родни води ни правеше още по-нетърпеливи.

След разтоварването, трябваше да изпълним чартър за превоз на 
пълен товар ориз в торби от Порт Саид за Одеса и още едно приста-
нище по опция на чартьора. За първи път участвах в контрола на то-
варене на ориз в торби и държах да се спазват изискванията, особено 
за ползване на куки от докерите. Едно от изискванията на стокозна-
нието по този въпрос е, че не само се забранява, но куките трябва да 
се изземват от тях. Стифадорът се правеше, че контролира докерите и 
даже изземваше куки, но след малко, когато проверяваше, те пак рабо-
теха с куки. Убедих се, че тази борба е много трудна, дори невъзможна. 
Напуснахме порт Саид за прибиране в Черно море. Лично за себе си 
мога да кажа, че бях с раздвоени чувства. От една страна носталгията 
ме зовеше към брега, а от друга страна професионалните ми пристрас-
тия, че едно интересно далечно плаване трябваше да завърши, извиква-
ше други чувства. Пристигнахме в Одеса в средата на януари 1956 г., с 
надеждата, че ще разтоварим цялата стока там. Въпреки опитите на ка-
питана да уреди този въпрос, чартьорът беше непреклонен - прие раз-
товарване в Одеса само на определено количество товар, за да облекчи 
кораба до 22 фута газене на равен кил и в това състояние, по неговата 
чартърна опция, за второ пристанище определи дунавското пристани-
ще Рени, през канала Сулина.

При маневрата за приставане в порт Рени, въпреки че бяхме сре-
щу течението, пилотът поиска да приготвим дясната котва за отдаване. 
Боцманът изпълни командата бързо и приспусна котвата цял ключ - 25 
метра, тъй като беше известно, че тук, около Рени, морският Дунав има 
големи дълбочини. Когато беше отдадена команда за отдаване на кот-
вата, боцманът я изпълни. Бях заел безопасната позиция при отдаване 
на котва (на траверс на брашпила) и видях изключително динамичното 
политане на котвената верига, което означаваше, че ние се намираме 
върху голяма дълбочина и предварително отдаден един ключ е бил не-
достатъчен. Секунди след това веригата се скъса, отметна се като жес-
ток стоманен юмрук през чугунения стопор, нанесе страшен удар върху 
палубата на бака, спука стопора и се изниза в реката. Докладвах на капи-
тана за случилото се и чак тогава осъзнах с какво съм се разминал, ако 
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не спазвах добрата морска практика за позиция при отдаване на котва. 
По време на разтоварването, водолазен екип намери котвата и си я при-
брахме на палубата. Разтоварването завърши в края на януари 1956 г. 
Отплавахме за Одеса, за да товарим оборудване за Варна. Преходът от 
Сулина до Одеса е около 10 часа и нищо не предвещаваше лошо море. 
Но когато навлязохме в Сулинския канал започна да духа силен север-
североизточен вятър. Корабът беше под баласт и трудно се удържаше 
по оста на канала. Това ставаше само на пълен ход. С приближаване 
на порт Сулина, където трябваше да спрем и снемем речния пилот, вя-
търът се засили свирепо и не беше възможно спиране, защото мигно-
вено щеше да ни изхвърли с десния борд върху кея и малките воен-
ни кораби, които бяха на котва и вързала срещу вятъра. Преминахме 
потрай корабите на пълен ход, противно на добрата морска практика, 
но в случая трябваше да се избира по-малката злина, което е също в 
духа на добрата морска практика, включително и несваляне на пилота. 
Излязохме от канала в морето и там вече попаднахме не само в силата 
на вятъра, но и на вече разразилите се тежки вълни. Корабът беше под 
баласт и имахме възможно най-голямата си парусност. В това състоя-
ние, с руля “ляво на борд”, корабът не можеше да преодолее линията 
на вятъра и да легне на курс за Одеса. Всички опити се оказаха безус-
пешни, включително и чрез обратен поворот по десния борд. Настъпи 
тъмата, корабът под 30 градуса курсов ъгъл от левия борд спрямо посо-
ката на вятъра, силно дрейфуваше на юг към плиткачите на нос Олинка 
в румънското крайбрежие над Констанца. Такава ситуация не ми беше 
минавала през ума, но ние сами си я бяхме предопределили, в допълне-
ние на тежката черноморска буря, като приехме, че Одеса е много бли-
зо и диптанкът може да не се пълни с баласт. Една необходима опера-
ция, за намаляване парусността на кораба и осигуряване на по-голямо 
газене за полезно въздействие на винта на кораба, не беше направена. 
Добрата морска практика не беше спазена, поради криво приложена 
толерантност към палубна команда, в един кратък преход до Одеса. 
Сутринта на другия ден, дрейфайки на юг, ние се бяхме безопасно раз-
минали с плиткачите пред нос Олинка и отивахме на траверс към Кон-
станца и по-надолу към нос Калиакра. Бурята не намали своята сила 
и ни носеше на юг като несамоходен шлеп. Преди полунощ считахме, 
че вече подминаваме траверс на Варна и то много мористо. Капитанът 
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се обади в Параходството да бъде поискано от ВМС излъчването на 
светлинен сигнал от техния прожекторен пост на нос Галата. Лошата 
видимост не ни даваше възможност да засечем маяка на нос Галата и 
така можеше да видим силния прожекторен лъч. Това беше изпълнено, 
и макар да видяхме в лошата видимост една размита сияйност на лъча, 
взехме пеленг и се ориентирахме - че вероятно вече сме на траверс на 
река Камчия мористо. 

В същото време силата на бурята спадна до степен да легнем на курс 
за Варна. След полунощ на 2 февруари 1956 г. застанахме на кея на 
порт Варна и така завърши далечното ми плаване като трети помощник-
капитан на параход “България”, с едно рисково премеждие с щастлив 
край. Разбира се, за себе си направих извод, че компромиси в ущърб на 
добрата морска практика, никога не трябва да се допускат. Трудът на 
екипажа да не се жали, когато се касае за сигурно и безопасно плаване. 
Тук е мястото, за потвърждение да кажа, че старши механикът Симеон 
Димитров (бати Моньо - съвипускник на Вапцаров), когато машинната 
команда, след дълъг преход и пристигане в порта, искаше да си отдъ-
хне, той възлагаше работа на машинна команда за следващия преход. 
Те протестираха: “Шефе, кога ще почиваме?” а той им отговаряше с 
чаровна усмивка: “Момчета, ще почиваме там, където пише “Тук почи-
ва...”. За него изправността на машината беше “светая светих”. Знаеше 
наизуст стихове на Вапцаров и при празнични събирания ги рецитира-
ше. Най-често рецитираше „В кубрика“.

Трябва да споделя, че при първото слизане от кораб, веднага след ма-
неврата, извърших сполучливо митническо нарушение. И тъй и тъй фи-
нала на плаването беше рискова ситуация, реших да я продължа и пред-
приех риск за заблуда на митницата. Демонстрирах, че минавам през 
митническия салон за излизане в града с празни ръце, като последица 
от преживяната буря и нежеланието да се занимавам с вещи. Отчетох 
и психологическата нагласа на митничарите, които знаеха какво сме 
преживели в морето. Нарушението се състоеше в това, че под дебелата 
моряшка фланела на гърдите и на гърба задържах грамофонните плочи 
с класическа джазова музика, които бях купил през рейса, за малкия 
портативен грамофон ”Филипс”, също купен тогава. Загърнах се с де-
белата моряшка кожена полушуба, и така с чисти ръце, преминах през 
митницата, като им казах, че в следващите дни ще си изнеса закупените 
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вещи от чужбина.
Нарушението направих, защото редът беше такъв - закупените плочи 

да се обявяват и оставят в митницата за прослушване. Прослушването 
правеха на грамофон от най-стар модел, с метална игла, а това похабяваше 
плочите, още повече, че си бях купил и дългосвирещи с различни обороти. 
На 11 февруари 1956 г. слязох от параход “България” с чувството за 
изпълнен щурмански дълг и много ценни професионални преживява-
ния като опит в различни екстремални ситуации на морската практика. 

Параходът „България“ на кея в порт Суанси - Англия, 19 април 1954 г. 
Снимката е от личния архив на автора.
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8. ПРИЕМАНЕТО НА М/К „БАЛКАН” В ЛОНДОН  
(1956 Г.) И ПЪРВИЯТ МУ ЧАРТЪР

През м. март 1956 г. бях приключил домашната си отпуска след пет-
месечно далечно плаване с парахода „България” и се водех на разполо-
жение към навигационният отдел на Параходство „Български морски 
флот”. По това време отделът се ръководеше от капитан Георги Дюл-
геров, при когото преди две години премина стажант-капитанския ми 
стаж. В отдела, при идване на старши колеги, често се водеха разговори 
за перспективите за развитие на търговския ни флот и се споделяше, че 
от края на войната до 1956 г. вече е изминал един възстановителен пе-
риод за икономиката на страната, в т. ч. и за търговското ни мореплава-
не, и че е време да има доставки на следващи кораби с по-голям тонаж. 
Това те считаха за меродавно, тъй като вносът и износът на страната се 
увеличава не само в черноморския басейн, но и извън него. Това нала-
гало да се наема много чужд тонаж за превоза на товарите и балансът 
на превозените товари с наши и чужди кораби бил отрицателен в наша 
вреда.

По-старшите колеги оценяваха, че количествените показатели – пре-
возени тонове и проплавани тон-мили, не допринасят за разкриване на 
валутната ефективност на търговския флот и не се наблюдават класи-
чески измерители като печалба и валута, а така също и балансът на на-
влата, заработени от нашите кораби и платени на наетите чужди кораби 
за превоз на националните товари по вноса и износа. Споделяше се, че 
в Управлението на водния транспорт (УВТ) – София, чрез Министер-
ството на транспорта и Министерството на външната търговия, бяха 
подели горната идея за покупка на кораби в експлоатация с техниче-
ски параметри в рамките на натовските разрешения към капиталисти-
ческите корабособственици да продават кораби на страните - членки 
на Варшавския договор. Очертаваше се начало на една Анти-чартърна 
програма за намаляване на наетия чужд тонаж. 

Горните коментари намериха реално приложение във факта, че ко-
мисия от експерти беше заминала за Англия да преговаря за един 11 
000 тонен кораб от английския тип  „Емпайър”, или както се казваше, 
този тип кораби са английския „Либърти”. Капитан Дюлгеров беше за-
почнал да определя екипаж и поради това, че бюрокрацията не му до-
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падаше, прие от Параходството да е първият капитан на този „нов” наш 
кораб, далеч по-голям от представите ни за голям кораб, какъвто беше 
параходът „България”. Капитан Дюлгеров ми каза, че ще ме вземе за 
III-и помощник-капитан и аз започнах подготовката си за справяне с 
щурманското имущество и работата на мостика.

През м. май 1956 г. покупката на кораба се осъществи и екипажът 
трябваше да бъде на 1 юни в Лондон за получаване на купения кораб.  
Въпреки, че корабът беше наистина от друг мащаб, екипажът беше на-
мален, заради транспортни икономии до Англия и заради обещанието, 
че след неговото получаване и при първо пристигане във Варна еки-
пажът ще се попълни. Икономиите засегнаха и капитан Дюлгеров, тъй 
като в комисията по покупката имаше капитан и на него възложили да 
приеме кораба и да ръководи първите плавания до идването в България. 
Това беше голямо огорчение за капитан Дюлгеров, особено като се има 
предвид неговото дълбоко усърдие и вживяване в подготовката за при-
емане на кораба и самочувствието да командва кораб с други измерения 
в сравнение с досегашните.

От Варна до Белград пътувахме с железопътен транспорт, а от там 
за Лондон - със самолет. И досега си пазя самолетния билет, издаден 
от ТАБСО за полета от Белград до Лондон. На 01.06.1956 г. след обяд 
на летище Лондон екипажът, воден от старши помощник-капитана Ди-
митър Хаджииванов, беше посрещнат от капитан Георги Боев - член на  
комисията по покупката и оставен в Лондон, за да поеме командването 
на кораба до пристигането му в български порт. Чакаше ни автобус, на 
който се качихме с багажа и пътувахме 1 час и 45 минути до лондон-
ските докове „Кинг Джордж V”, където беше швартован новозакупе-
ният наш кораб. Корпусът беше черен, с много ръжда, качихме се на 
борда с багажите си и всеки се ориентира към своята кабина, а те бяха 
оголени в безпорядък и пълни с боклуци. Първата ни работа беше що-
годе да ги изчистим и подредим, за да може да преспим първата вечер 
до следващата утрин. Тогава щяхме да се заемем да подредим нещата и 
да въведем корабен порядък, както се полага. Добре беше, че никой от 
нас не бъркаше понятието новозакупен с нов, защото дълбоко щяхме да 
се разочароваме. Корабът вече беше 12-годишен, експлоатиран безжа-
лостно и с минимално поддържане, строен без удобства за екипажа и 
командния състав, в чийто кабини нямаше вода - всички ползваха общи 
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мивки.
На кораба от стария екипаж имаше само един африканец – качегар 

(огняр), който поддържаше вахта при спомагателния котел за топла 
вода и пара за винчовете на товаро-разтоварното устройство. На дру-
гия ден започнахме да  приемаме кораба и първата ми работа беше в 
машината за английски превод от пристигналия на борда механик. Той 
бе изпратен от стария корабособственик, за да се запознае нашата ма-
шинна команда с детайлите на главния двигател и цялостното състоя-
ние на машинното помещение. Така нареди капитан Боев. За около два 
часа приключихме тази работа и се заех с мостика, за да се подготвим 
за предстоящото плаване в изпълнение на чартърен превоз на въглища 
от Лийт - Единбург до Одензе - Дания. Корабът беше плавал трампово 
по целят свят, имаше почти пълен световен комплект карти и лоции. 
Веднага се заех да номерирам картите с гумени цифрови печати, който 
бях закупил у нас, за да се улесни набирането на потребните карти при 
всеки даден рейс. Така също, когато се работи при нанасяне на корек-
циите на картите от нотисите до мореплавателите, бях набрал вече мно-
го опит по този въпрос и бях приложил система, която улеснява работа-
та с нанасяне на корекциите. Подготвих няколко щурмански таблички, 
без които се затруднява работата на вахтения помощник на ход. Голямо 
беше разочарованието ни, че на кораба не беше оставен радара, който 
е имал корабът. По най-вандалски начин, с брадва, бяха пресечени ка-
белите за захранването на радара и той е бил снет от кораба. Това беше 
НАТО-вско изискване – когато се продава кораб на страна – членка на 
Варшавският договор.

Поради това, че нямаше IV-и помощник-капитан, трябваше да се зае-
ма и с прехраната. Камбузът беше почти празен и трябваше да направим 
пълно снабдяване с хранителни продукти за около три месеца, както до-
пускаха предписанията на Параходството. Докладвах на Капитан Боев, 
че от Англия ще бъде най-добре да се снабдим само до пристигане в 
Одензе. От опита имах в предните плавания с парахода „България”, зна-
ех, че по цени и качество на продуктите, там снабдяването е най-добро. 
Капитан Боев прие идеята и направихме снабдяване за около 20 дни. 
За  времето на престоя в лондонският порт, брегови екип боядиса бор-
довете на кораба в сив цвят, а ние пребоядисахме димохода в жълт цвят 
с червена лента и така той заприлича на български кораб. Писането на 
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кирилица беше трудно за англичаните и капитан Боев предложи с един 
моряк да се заемем с написването на името на кораба на носа и кърма-
та - така, както са изискванията на Параходството. Имаше много стари 
карти и ги използвах да направя съответните трафаретни букви - така 
си улеснихме написването на името на кораба, а то беше „Балкан” и 
кореспондираше с размерите му. С рулевия Марчо Бояджиев заедно зад 
борд на висящите скалуши се изживяхме като зографи. Беше забавно и 
свършихме добра работа.

На кораба имаше жирокомпас от типа „Браун”. Преведох инструкци-
ята от английски на български и се заех да го приведа в действие - във 
Военноморското училище във Варна изучавахме жирокомпаси - руско 
производство, но това не ми попречи да се справя, макар и за първи път 
по наш кораб да можеше да се ползва това полезно щурманско оборуд-
ване.   Всички от екипажа така бяхме ангажирани с работа, че за вре-
мето на престоя в Лондон имаше еднократни излизания и то до района 
около доковете. Времето за работа на палубната и машинната команда 
не достигаше да се чистят „авгиевите обори” и пригаждането на па-
лубното и машинно оборудване към добрата морска практика. Като се 
имаше предвид чартърната позиция за товарене на първия ни товар, 
екипажът се справи без отлагане на позицията.    

На 13.06.1956 г. отплавахме за товарене на въглища в Лийт за Оден-
зе. Излизането от река Темза беше вече в настъпилата вечер, след сли-
зането на пилота и в близост на плаващият маяк Сънк. Машината на 
кораба спря внезапно и останахме на дрейф за около половин час. Глав-
ният механик Добри Байчев бързо изясни причината за спирането и 
отново заплавахме по курса. Причината се оказа в работните горивни 
цистерни, за който в рамките на приемането на кораба и подготовката 
за отплаване не се е знаело, че има доста вода и всъщност водата, пода-
дена към двигателя, е предизвикала неговото спиране.

Плаването до Лийт премина при спокойно Северно море и след две 
денонощия бяхме на кея за товарене  на въглищата. С оглед дълбочина-
та на порт Одензе, чартърът беше за товар от 6500 тона, т. е. не ползва-
хме пълната си товароподемност. По време на престоя в порта подгот-
вих картите за прехода до Одензе с нанасяне на фарватерите за плаване 
в датски води с влизане от Скагерак. Това беше приятна работа, поради 
опита, който имах от плаванията с парахода „България”. Товаренето 
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премина бавно поради неритмично подаване на вагоните с въглища.
В прехода до Одензе, Северно море беше с лоша видимост, облачно 

небе и тежка мъртва вълна от Север, с този непълен товар корабът беше 
прекалено устойчив и до Скагерак понасяхме силна рязка качка. От 
Скагерак към Одензе по фарватерите се наложи да избираме обиколни 
такива, тъй като по директния фарватер имаше пределни дълбочини и 
не биваше да рискуваме с нашето лимитирано газене. И така, без риско-
ве, пристигнахме в Одензе и местния пилот ни въведе в порта на кея на 
местната топлоцентрала, която работеше на въглища.

В Одензе трябваше да направим  пълното снабдяване на кораба с 
продукти - така, както се бяхме разбрали с капитан Боев в Лондон. Ко-
гато вече бяхме пристанали на кея и след формалностите на контролни-
те органи, на борда на кораба се качи група от шипшандлери, които се 
надпреварваха да предлагат доставки и даваха ценоразписите си. При-
ехме ги с уговорка, че ще заявим снабдяване, след като проучим цените 
и качеството. Те бяха вече на брега и ние със старпома при капитан 
Боев разглеждахме ценоразписите, когато забелязахме, че пред каби-
ната на капитана стои мирно и тихо един от групата, с която се бяхме 
разделили. Запитахме го какво иска и кого търси. Той се представи, че е 
шипшандлер и е чакал всички други да си отидат и тогава да даде офер-
тата си. Той не искал да се меси в цялата ни поръчка и предлага само 
доставка на месо и месни произведения и че останалите шипшандлери, 
които ще бъдат избрани от нас, ще отидат при него за месото, защото 
той е месарят в Одензе. Приехме неговата логика и сравнихме цените 
който ни предлага и че те са чувствително по-ниски от другите. Каза, че 
не иска сега решение от нас и че на следващият ден ще дойде на кораба 
с мостри на това, което предлага.

На другия ден обявихме кой шипшандлер избираме за общата дос-
тавка, но не включихме месото и месните произведения. Той прие, но 
остана разочарован, че няма да доставя месото - в сравнение с коле-
гите си конкуренти, той имаше най-добри цени, но далеч над цените 
на месаря. А месарят се появи на кораба с една голяма табла, на ко-
ято беше подредил цялата гама месни произведения, пакетирани със 
станиол, нарязани във вид удобен за дегустиране. Явно беше, особено 
след дегустацията при старпома, че наистина няма друг равен на него. 
Дадохме му цялата поръчка, а тя беше около 700 кг. свинско, телешко 
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и пилета. Два дни преди отплаването от порта, той я изпълни и то по 
начин на доставка и качество, което, докато плавах по корабите, никъде 
и никога повече не видях. Екип от палубната команда му помогна при 
качването на доставката на борда на кораба и той за благодарност ни 
предостави два кашона от хубавата датска бира „Туборг”.

По време на разтоварването научихме че следващият чартър за из-
пълнение ще бъде превоз на железен концентрат от Малм - Норвегия 
за Щетин. Това все още не ни изясняваше целия рейс за прехода до 
Черно море и капитан Боев се колебаеше по отношение на рейсовата 
заповед - колко валута да се раздаде на екипажа. Бях взел със себе си 
правилата за разработване на рейсова заповед и предложих на капитана 
да му разработя една временна заповед, с която щяхме да се съобразя-
ваме, докато получим окончателната от Параходството - тогава щяхме 
да уравним дните зад граница, тъй като щяхме да резервираме около 
10 % за последното пристанище, от което ще отплаваме за Черно море. 
Информирах го, че съм изпълнявал тази дейност, когато заместих капи-
тан Радулов по време на неговата отпуска. Капитан Боев даде добро на 
идеята и настъпи успокояване по въпроса кой до къде може да ползва 
валута.

Одензе е родното място на световноизвестния писател на детски 
приказки Андерсен. Посетихме къщата, в която е живял и творил. То 
и градът беше като приказка със своята чистота, подреденост и любез-
ност на гражданите му...

След разтоварването на 06.07.1956 г. отплавахме за Малм, но вече 
корабът, след 35 дни под роден флаг, не беше това, което ни приюти на 
01.06.1956 г. 

 
Бележка на редактора: Моторният кораб „Балкан” (ех-TREVIDER) 
е построен през 1944 г. в LITHGOWS PORT GLASGOW, Yard № 986, 
а главният му двигател - 6-цилиндров 4 S.C.S.A. B&W (3300 к.с.), в: 
HARLAND AND WOLFF GLASGOW. Корабът е с дължина от 131,86 
м, широчина - 17,65 м, газене - 11,65 м (дедуейт 10 272 т). Той е в 
състава на Параходство „БМФ” до 12 януари 1968 г., когато ураган 
го изхвърля на скалите на брега до сирийското пристанище Латакия 
с разкъсан на много места корпус. През м. април следващата година 
български специалисти с два кораба започват подготовка за снемане-
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то му от скалите, като успяват да направят това през м. август 1969 
г. Със спасителният влекач „Нептун” моторният кораб „Балкан” е 
отбуксиран до югославското пристанище Сплит, където присти-
гат след 15-дневен тежък преход. Там „Балкан” е нарязан за скрап. 

„Балкан” пристига във Варна на 30 август 1956 г. 
и е посрещнат тържествено от стотици варненци.

Това е първото пристигане на кораба в родно пристанище. 
Снимката е от фонда на Държавен архив - Варна.
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9. М/К „БАЛКАН”: ПЪРВИ ЧАРТЪР 
ЧЕРНО МОРЕ – ИНДИЯ - ЧЕРНО МОРЕ 

(1956/57 Г.)

След получаване на моторния кораб (м/к) „Балкан” в Лондон на 
01.06.1956 г. за три месеца изпълнихме три чартъра като последния за-
вършихме с разтоварване в порт Александрия – Египет, където получи-
хме радиограма, че следващият чартър ще започне от Черно море - то-
варни пристанища, за Индия - разтоварни пристанища. Предвиждаше 
се кратко посещение на Варна за първо посрещане на кораба и пълно 
снабдяване за далечното плаване при товарни пристанища - Новору-
сийск и Одеса, а за разтоварни пристанища - Визагапатам и Калкута.

На 27.08.1956 г. отплавахме от Александрия за Варна, където прис-
тигнахме на 30.08.1956 г. и направихме тридневен престой на кея за 
снабдяване и среща с ръководството на Параходство „Български мор-
ски флот” и обществеността. Екипажът беше попълнен и за наша из-
ненада командването на кораба беше поверено на капитан Цанев. Така 
се получи едно второ огорчение за капитан Дюлгеров, който с голямо 
лично пристрастие желаеше да поеме командването на кораб „Балкан” 
като един от нашите най-изтъкнатите капитани. Злите езици говореха, 
че ръководството на Параходството искало да демонстрира, че „няма 
незаменими”. В трите дни престой един ден бях свободен и успях да 
се видя с всички близки и познати. Междувременно беше уточнен то-
варът: 7000 тона метални пръти от Новорусийск за Калкута и дотовар-
ване до пълен товар със заводско оборудване от Одеса за Визагапатам, 
оборудването беше за новостроящия се металургичен завод в Бхилай.

На 02.09.1956 г. отплавахме за Новорусийск и почти целия месец 
септември бяхме в товарни операции. От Одеса за Индия отплавахме 
на 28.09.1956 г. и съм отбелязал в записките си, че тръгваме в непред-
сказуем рейс, имайки предвид настъпилите първи събития по нацио-
нализацията на Суецкият канал от египетското правителство. В Одеса 
свърших доста щурманска работа за прехода до Индия, в избора и под-
реждането на картите за прехода. Притежавахме всички актуални карти 
с нанесени последни корекции от нотисите до мореплавателите.

Плавайки на курс Одесса – Босфора, когато бяхме на около 60 мили 
траверс източно от Варна, вахта 08:00-12:00 попаднахме на едно огро-
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мно по размери ято паламуди. Имах чувството, че не плаваме във вода, 
а в рибена каша. Капитан Цанев изпрати радиограма до ръководството 
на крайбрежният риболов във Варна с координатите на ятото, а ние с 
екипажа се гледахме с чувство, че трябва да спрем кораба и да започ-
нем да ловим риба. Разбира се, това нямаше как да стане и някои прис-
трастени рибари от екипажа преживяха тежко подминаването на този 
бабузун от риба, за който вероятно са мечтали цял живот.

На 03.10.1956 г. транзитирахме Суецкия канал, вече като египетска 
собственост и с пилоти египтяни, заменили изцяло напусналите пило-
ти – чужденци, заради техният опит за шантаж срещу национализа-
цията на канала. При изчакване за разминаване в Горчивото езеро с 
конвоя, транзитиращ на север, отново както в предните плавания с ко-
раб „България”, си поиграх с чайките, хвърляйки им хапки хляб, за да 
наблюдавам висшия им пилотаж във въздуха, как хващат хапките, без 
да допуснат падането им във водата.

Прекосихме Червено море на юг при нулев корабен вятър, поради 
това че от Север по кърмата на кораба имаше вятър със сила 3 бала. 
Горещината и задухът на кораба през дневната част на денонощието 
бяха адски и се спасявахме чрез стоене под струите на няколко шланга, 
които направихме като душове на палубата. Вахтите в машината бяха 
съкратени на по два часа. Времето се освежи едва когато вече плавахме 
в залива на Аден, на излизане от него на курс към остров Цейлон през 
Арабско море и Индийския океан.

Ходовите вахти бяха изпълнени с утринни, дневни и вечерни астро-
номически наблюдения. Казвам и дневни, защото имаше съчетание на 
подходящи на небосвода азимути на Слънцето, Венера и Луната, което 
положение като астрономическа обсервация се случва не толкова често 
и е истинско удоволствие за навигатора. За спомен записах наблюдени-
ето и резултата от него в записките си така както следва:

Дата                                                                    09.10.1956 г.
Корабно време                                                    11:40:00
Отчет на лага:                                                   1702,9 м. мили                                                                       
Счислима широта                                              12° 13’ 0  Север
Счислима дългота                                              48° 41’ 0  Изток
Височина на слънцето до долния край             71° 17’ 3
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Време по Гринуич                                                 08:33:44
Височина на Венера                                             50° 40’ 0
Време по Гринуич                                                08:38:35 
Височина на луната до горния край                  20° 02’ 5
Време по Гринуич                                                08:40:33
Височина на мостика                                          38 фута / 11.59 метра
Поправка на секстанта                                     плюс/минус - нула
Поправка на хронометъра                                 44 секунди минус
Средна скорост                                                  11,6 морски мили/час
Истински курс                                                    092 градуса
Обсервована широта                                         12° 14’ 5 Север
Обсервована дългота                                         48° 33’ 4 Изток    

Трите линии на равните височини на горните небесни светила се 
пресякоха в една точка при изпълнението на графичния астрономиче-
ски чертеж и обсервованото място показваше, че сме в ляво от курса и 
по-назад. 

Наближавайки остров Цейлон, все повече си припомнях романа на 
Емилио Салгари „Ловци на бисери” и така се случи, че бях на предо-
бедната си вахта, когато наближихме острова и с романтичен интерес 
наблюдавах Цейлон с бинокъл да видя в крайбрежието лодките на ло-
вците на бисери. За съжаление, имаше една-две рибарски лодки от типа 
на праобраза на катамараните.

На 18.10.1956 г. около полунощ трябваше да пристигнем на рейда 
на порт Визагапатам, но капитан Цанев намали скоростта на кораба, 
за да подходим към рейда сутринта по светло. Вярно е, че капитанът 
носи отговорността за безопасното пристигане на рейда и заставането 
на котва, но трябва да отбележа, че от щурманска гледна точка нямаше 
някаква особеност, при съответния добър разчет и проучване на лоция-
та да се пристигне на рейда в полунощ, а не със закъснение от 4 часа и 
да заварим шест кораба на рейда от които, както се разбра по-сетне, два 
са ни изпреварили с много малко време.

След заставането ни на котва получихме информация от корабния 
агент, че влизането ни за обработка в порта ще бъде свързано с дос-
та чакане на рейда. Гледката от морето към брега беше внушителна 
със силуета на стария холандски форт, Холандия е владяла Индия пре-
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ди англичаните. В порта се влизаше по канал, прикрит от към Север с 
потопен корпус на голям боен кораб от брега към морето в югоизточ-
на посока. Ежедневието преминаваше в морска вахта на котва поради 
това, че бяхме на абсолютно открит рейд  и хидрометео обстановката 
се менеше много бързо, бяхме в сезона ма мусоните. На мостика един-
ственото ни развлечение беше да слушаме Радио Коломбо с неговата 
забавна музика и реклама. И до днес една от тях не мога да забравя 
„Аспро гив ю пауър” (медикамент на хапчета за преодоляване на нераз-
положение) - „Аспро ви дава сила”.

Към края на м. октомври получихме нареждане от Параходството 
да сменим името на домуващото пристанище Сталин с Варна, тъй като 
било възстановеното старото име на града, след внасяне на яснота по 
въпросите на култа към личността. Старпомът Хаджииванов ми нареди 
да се заема с тази фирмена бояджийска работа, като имаше предвид 
изявите ми при получаването на кораба в Лондон. Направих съответ-
ните трафарети за буквите, боцманът приготви скалушите зад борда 
на кърмата, боята и подходящите четки и с един от палубните моряци 
извършихме тази историческа справедлива промяна на котва в Бенгал-
ския залив, пожелахме си това да ни носи щастие.

Стоенето на котва беше много досадно и беше допълнено с една теж-
ка северна буря, поради това, че бяхме прекалено устойчиви, корабът се 
люлееше с кратки амплитуди от 4-6 секунди. Това беше отвратително и 
облажавахме тези, които не стоят на котва, а са в морето и се съпроти-
вляват на бурята. В тези дни по радиото научихме за англо-френското 
и израелско нападение срещу Египет и затварянето на Суецкия канал. 
Това напомни за предварителните ми предчувствия за рейса до Индия. 
Не бяха приятни новини и събития, но щурманските ми стремежи към 
далечни плавания и в случая за плаване по пътя на Васко де Гама ме 
настройваше романтично.

След половин месец стоене на котва, влязохме в пристанището за 
разтоварване и започна ходене по мъките за разтоварване на оборуд-
ването, за което докерите и стифадорите нямаха опит. Те имаха опит 
само за торби и малки каси, което наложи ние - помощник-капитаните, 
и палубната команда да участваме в разтоварването директно и с ука-
зания. Иначе не му се виждаше края на престоя в порта. Разбирах, че 
индийските докери не носят вина за стифадорската си неграмотност, но 
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не можехме да въздържим гнева си и епитетите, които им прикачахме в 
моряшките си проклятия.

Получихме радиограма от Параходството, че след цялостното раз-
товарване, следващият рейс ще бъде с пълен товар желязна руда от 
Мадрас за Генуа. Това разнообрази работа ми, тъй като започнах пред-
варителната щурманска подготовка за плаването в Индийския и Атлан-
тическия океани около Африка, през нос Добра Надежда. След около 
повече от двадесет дни мъчително разтоварване, отплавахме за Калку-
та и си спомням, че при маневрата за излизане от порт Визагапатам, 
при вдигане на котвата, беше се захапал един малък камък на веригата, 
който го свалихме до кнехтовете на бака и когато пилотът слезе и се 
насочихме в открито море, ние хвърлихме камъка в морето с клетвени 
думи: „Никога повече да не излиза от морето и ние никога повече да не 
идваме отново във Визагапатам.”

По време на престоя в порта, излязох да се поразходя в града и ми-
зерията, която видях, ме отказа да изляза втори път. Колониалният ре-
жим беше докарал народа до скотско преживяване. Давах си сметка, че 
нашите проблеми са нищо в сравнение с положението на индийския 
народ.   

На 26.11.1956 г. пристигнахме в Калкута. Заради големите приливи 
и отливи по реката портът е осигурен с шлюз. Маневрата за влизане 
беше много интересна от гледна точка на маневрирането в морската 
практика при лимитирани размери в шлюзовия канал и обръщателния 
басейн след шлюза за влизане в порта. Брегови шпилове с приетите от 
нас швартови ни развъртяха като топач. Това не можеше да се извърши 
с буксири, тъй като нямаше пространство за маневриране на влекачите. 
Находчивата в миналото английска администрация, за да не инвестира 
разширение, е решавала проблемите на маневрирането по икономични 
способи, спомних си за ферито в Блайт с верижното притегляне от бряг 
на бряг, което видях, когато там бяхме с кораб „България” през есента 
на 1955 г.

В Калкута разтоварването на металните пръти се извърши за око-
ло 20 денонощия. Няколко пъти излязох в града за разходки и някои 
покупки за спомен от този най-голям индийски град. В една вечерна 
разходка с колегата IV-и помощник-капитан, добре заредени с валута, 
решихме да посетим най-изтъкнатия ресторант в града с шоу програма 
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и да се почувстваме като туристи, дошли в града за развлечение.
Изпълнихме решението, ресторантът беше почти празен, имаше за-

ети 3-4 маси от фамилни компании с децата си юноши и девойки. По-
ръчахме си вечеря с типичните за индийската кухня ястия. Не бяхме 
очаровани, но нали бяхме решили да опитаме, при това не беше и скъ-
по. Програмата със индийски танци не възприехме като много забавна.

По-забавно за нас беше едно посещение на борда на кораба от един 
индиец, който заяви, че ликвидира мазоли по свой факирски способ и 
то срещу незначителна сума или пакет цигари. Беше много настоятелен 
с рекламата си и някои от екипажа, лошо страдащи, решиха да приемат 
предлаганата процедура. Имах подобна болежка на десния си крак под 
малкия пръст на стъпалото и често ме болеше и дразнеше и реших да 
опитам. Когато дойде редът ми, той поиска да огледа мястото на ма-
зола и с пръсти силно притисна мястото и почуствах болка, на която 
реагирах. Той се зарадва, че откри точното място, поиска кофа с топла 
вода и пет минути накисна стъпалото, след това с едно ръждясало бръ-
снарско ножче изстърга наслоената кожа върху мазола до изчистване 
близо до живо месо, но без да има болка. Когато се увери че добре е 
почистил кожата, направи с ножчето едно драсване като разрез върху 
мазола, което почуствах, но не болезнено, извади едно рогче с размер 
на току-що поникнали на малко агънце. Острия край на рогчето беше 
облечен в някаква гъвкава субстанция, нещо като восък, сложи рогчето 
върху разреза на мазола като вендуза, наведе се и с уста направи силно 
всмукване от към острия край на рогчето и с ловко факирско движение 
на дясната ръка закри плътно върха на рогчето с восъкообразната суб-
станция и така рогчето като вендуза стоя около 3 минути. При изтичане 
на определеното време, той рязко посегна и отлепи рогчето с движение 
така, че широкият отвор да бъде нагоре, след това го потопи в кофата 
с вода и видях че от него се изсипа една розова кървава нишка, след 
това застана срещу крака ми и силно притисна мястото на мазола. Не 
почувствах болка и така се отървах от страданието на десния си крак. 
Разпитвахме индиеца за тайната на процедурата като се шегувахме, че 
като се завърнем у нас може много пари да направим, той обаче не по-
жела да ни каже тайната, впоследствие се оказа, че не с всички се е 
получил добър резултат.

При отплаването от Калкута за Мадрас трябваше да вземем гори-
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во в открит речен пункт. Отбелязвам този момент, защото бях много 
впечатлен от швартовката, която направихме на две шамандури, при 
обстоятелствата на приливно-отливни течения със скорост над 7-9 въз-
ла в час. Швартовката трябваше да се обезпечи с котвени вериги, само 
те можеха да осигурят безопасна стоянка. На борда се качи индийски 
екип, който освободи котвената верига на бака от левият борд след пър-
вия ключ. С помощта на една дървена плаваща платформа с бушприт 
пое освободената котвена верига и задвижи платформата с един шпил, 
който се въртеше с дървени ръкохватки от екипажа на платформата и 
обираше проволката, захваната за една шамандура и подведе края на 
нашата верига точно до шегел, захванат за шамандурата, към него, без 
никакви усилия с помощта на втори шегел прихвана котвената верига и 
тогава я освободи, за да я натегнем с корабния брашпил. Останах въз-
хитен от простотата на точното и сигурно изпълнение в духа на добрата 
морска практика. За спомен си записах сентенцията че „много сложни 
неща на пръв поглед, при добре обмислени действия се решават семпло 
и сигурно, по най-икономичен начин.”

При пристигането в Мадрас, застанахме в порта на вързала на две 
шамандури за изчакване на ред за товарене и пристигане на товара. 
Както бях завел практика, на 19 декември 1956 г. направих в записките 
си отчета за проплаваните мили за годината – 17 857, и тези които бяха 
проплавани от началото на плавателният ми стаж – 64 261. Отбелязал 
съм, че това, което се иска за млад III помощник-капитан от професията 
е добре усвоено и че следва да се мисли за следващо развитие.

Новата 1957 година посрещнахме с голяма обща веселба на палу-
бата така, както си бяхме швартовани при пристигането в аванпорта 
на шамандурите. Както е обичаят, хвърляхме зарове и играхме покер. 
Не спечелих, но се успокоявах със сентенцията, че „който губи от ха-
зарт, печели в любовта.” На 3 януари застанахме на кея за товарене на 
желязната руда, която пристигаше пред кораба, натоварена на вагони и 
след разтоварване на кея, докерите, наредени в кръг и в ръцете с големи 
метални чинии, загребваха от купа руда и се въртяха в кръг, като изсип-
ваха пълните чинии в товарните кошове, окачени на куките на нашите 
товарни съоръжения. Прост човешки ротор, но ефикасен и товаренето 
вървеше бързо. Два пъти се разходих из града, като гледах и нашумелия 
цветен американски филм „Война и мир” по романа на Лев Толстой. 
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Бях много впечатлен от играта на артистите и от баталните сцени, също 
така и от придържането към романа, единствено не възприех стремежа 
да се погасява военния гений на Кутузов в полза на всевишния.

Докато вървеше товаренето, завърших окончателно и цялата щур-
манска подготовка за далечното плаване по пътя на Васко де Гама. По 
обяд на 8 януари отплавахме за Генуа с радостно чувство, въпреки че 
пред нас бяха 10 809 морски мили, които щяхме да проплаваме за около 
43 денонощия, без спиране при скорост 10.5 м/час, след остров Цейлон 
навлязохме в Индийския океан, който ни посрещна със свеж вятър от 
норд-ост и дебела мъртва вълна. Бяхме с прекалена устойчивост от то-
вара желязна руда и качката беше поривиста, което ни пречеше да рабо-
тим по-спокойно на вахта. По счисление на прокладката, на 12 януари 
трябваше да пресечем екватора. Това беше знаменателно и радостно 
събитие в професията на всеки моряк. Предстоеше морско кръщение за 
приемането на всеки един от нас за гражданин на държавата Океания, 
с върховен владетел Нептун – Бог на морето. Трябваше да се направят 
сертификати за пресичането на Екватора и кръщенето. На пишеща ма-
шина отпечатах 39 сертификата с подходящ текст, който подготви стар-
пома Хаджииванов, а така също и един художествен трафарет от една 
котва и апликация. Ползвайки трафарета, нанесох зелена акварелна боя 
чрез впръскване с една малка четка върху текста на сертификатите и се 
получи нелоша художествена обработка, като се има в предвид импро-
визираната печатарска работа. На сертификатите нанесохме действи-
телните имена на всеки един от екипажа и новите им имена като граж-
дани на държавата Океания. Сертификатите бяха подписани от Нептун 
Велики (направихме гумен печат на латиница „Neptun Magnus”), а така 
също и от капитана на кораба с корабния печат. Събитието настъпи и в 
записките си съм записал как се проведе тържеството.

В 12:30 часа корабно време в обсервована дългота 74° 17’ 5 Изток 
пресякохме Екватора. Тържеството започна със шествие на Бог Нептун. 
Ролята изпълняваше старпомът, облечен в царствени одежди, накичен 
със символи на морската практика, с корона на главата и с тризъбец в 
ръката. Неговата свита беше от три негърчета, които бяха такива, омаза-
ни с кафява брашняна каша, получена от какаото, смесено в брашното и 
върху тъмния фон с бяла каша бяха изрисувани ритуални фигури върху 
телата им. Облеклото им беше полички от разплетени въжета. Свитата 
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с ритуални звуци от гонг и една тарамбука, обиколи палубата по двата 
борда и се установи на втория хамбар, където беше поставен тронът на 
Нептун Велики. Той произнесе кратко слово и оповести, че удостоява 
целия екипаж за граждани на Океания и нареди на бръснаря да си за-
почне задължителния обряд. Всички, които се кръщаваха, един по един 
с шум и веселие, преминаваха обряда сапунисване с баданарка от при-
готвената сапунада и бръснене с големия дървен бръснач и цялостно 
промиване под шланга бълващ океанска вода, подавана от машинната 
помпа. Всеки си получи сертификата, като Нептун Велики обявяваше 
името, с което ставаше гражданин на морската държава. Имената бяха 
весели и отразяваха нещо специфично, всички те бяха премислени от 
старпома. Така получих име Себастиан Феличе като гражданин на Оке-
ания, а колегата Недялко Кючуков - Сънди де Гама.

На следващия ден времето се влоши, стана мрачно и дъждовно. На-
ложи се на вахта да стоим с щормовите облекла – така, както най-чес-
то беше, когато се плава в Северно море. В тази обстановка, при 360° 
хоризонт, неволно започваш да си мислиш какво са чувствали море-
плавателите от времето на Васко де Гама, плавайки със своите малки 
дървени кораби под ветрила, без да знаят какво предстои в пътя им. 
Очевидно са били безкрайно смели и жаждата за открития ги е водела 
напред.

Хидрометео обстановката след два дни се подобри и плаването, в 
тази морска пустиня, по време на вахта, запълвах с астрономически 
наблюдения и следене на рибите – морски лястовици, на какви разсто-
яния прелитат след като се изхвърлят от водата. Един път забелязах 
голяма акула, която се развъртя около левия ни борд и бързо се оттегли 
в дълбочина. Интересна гледка бяха и албатросите, които се рееха във 
въздуха с часове, без да им трепнат крилата.

На 20 януари направих оригиналното астрономическо наблюдение – 
Слънце в зенита на наблюдателя на мястото, вътре в 7 минути взех три 
височини на слънцето, първата - три минути преди кулминация, втора-
та  – при кулминация, третата - четири  минути след кулминация. Тези 
височини дадоха възможност директно, с помощта на навигационния 
пергел, да се разчертаят линиите на равните височини по способа на 
Сомнер направо върху навигационната карта и да се получи обсерво-
ваното място на кораба по курса. Това ми остана забавен спомен от 
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Южния тропик.
Колкото повече слизахме на юг, хидрометео обстановката ставаше 

по-капризна с внезапни промени по посока на вятъра и неговата сила, 
в комбинация на ветровата и тежката мъртва вълна от югоизток. Ко-
рабната машина имаше проблеми. Наложи се едно денонощие да сто-
им на дрейф, докато главният механик – Добри Байчев, заедно с Иван 
Михайлов – помполитът, стар стругар от корабостроенето, успяха на 
корабния струг да изработят детайл към главния двигател, обвързан със 
системата за изхвърляне на изгорелите газове от двигателя. Това им 
действие беше връх на висок професионализъм, иначе нямаше да стиг-
нем на собствен ход до Кейп Таун.

На 29 януари направихме поворот около нос Добра Надежда и преди 
обяд влязохме в Кейп Таун за бункеровка, снабдяване за машината и 
прехраната на екипажа. Бяхме швартовани на кей с всички удобства за 
гориво и вода, а така също и с брегови щормови вързала, които от брега 
поехме на кораба, за да се подсигурим срещу кейптаунската бора, като 
втора известна в света, след новорусийската в Черно море.

Бях дежурен по кораба, когато приемахме водата за пиене и миене 
и наблюдавах на брега водомера. Към мен дойде бреговият служител, 
който подаваше водата и запита на коя нация е знамето на кораба. От-
говорих му, че е на България, а той веднага ми зададе въпрос – защо 
нашите сънародници емигрират в Австралия. Незабавно му поясних, 
че бърка Бългерия с Хънгерия, като имах в предвид унгарските събития 
от 1956 г. Лицето му се проясни и започна дружески разговор. По време 
на престоя излязох в града, да го почувствам от близо, видях в същност 
какво е расова дискриминация – със своите надписи кой може да влиза 
в даден ресторант или дадено място. След тридневен престой в Кейп 
Таун за бункеровка, снабдяване и потягане на машината, отплавахме 
вече на север в Южния Атлантик, следвайки курс съчетан с Бенгуел-
ското течение. На 8 февруари 1957 г. завърших каталога на корабните 
карти по начин, в който отразих щурманския си опит за бърза и орга-
низирана работа с картното имущество и по-специално за нанасяне на 
корекциите от Известията до мореплавателите. Написах и пояснителни 
бележки как да се работи и така го подготвих за подвързване при прис-
тигане във Варна.

За разлика от Индийския океан, Атлантикът беше спокоен, ходовите 
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вахти преминаваха в наблюдение и астрономически обсервации, кора-
би на насрещни курсове рядко срещахме, вечер при залеза на слънцето 
в тези южни широти се нагледахме на така наречените зелени лъчи в 
мига, когато слънцето с горния си край изчезне зад хоризонта. Трябва 
да отбележа, че звездното небе в южното полукълбо е бедно на звезди 
в сравнение със северното, независимо от някои характерни съзвездия 
като Южния кръст, често възпяван от поетите, но това не задоволява 
навигаторите.

След пресичане на Екватора и достигайки широтата на Дакар, ме-
теообстановката рязко се промени, навлякохме фланелите, а очевидно 
беше, че ще обличаме и зимните ходови облекла. Така и стана след 
траверса на Канарските острови на курс към Гибралтар, за да вземем 
бункер за последната отсечка на плаването до Генуа. Направихме бун-
керовка в Гибралтар и поехме в последния етап на плаването към Ге-
нуа, транзитирайки покрай Балеарските острови. От там оставаше едно 
денонощие плаване до Генуа и във вечерния здрач направихме послед-
ното си астрономическо определение. 

В това плаване, звездните наблюдения бяха многократно повече от 
пеленгите към бреговите ориентири и на решението на задачите и ре-
зултатите гледахме от към състезателна и конкурентна страна за точ-
ност. Моите обсервовани координати рязко се отличаваха от координа-
тите на двамата колеги, които бяха близо до счислимите. Двамата бяха 
убедени, че мястото на кораба е това което те са определили. Не след 
малко застъпих на вечерната си вахта и тъй като по време на вземането 
на височините на звездите бях забелязал, че IV-ят помощник-капитан 
имаше почти същите височини като моите, реших да му проверя реше-
нието на задачата, още повече, че способът на решаване и чертежа, кой-
то правеше, беше усвоил по мои обяснения от мореходната английска 
таблица  - методът на японеца Капитан Окюра. Проверката показа, че 
е допуснал грешка при графика на чертежа и когато тя се отстранеше, 
неговите координати се покриваха с моите. Поех руля от кърмчията и 
го изпратих да извика на мостика колегата, за да си провери задачата. 
Колегата дойде и му казах, че трябва да си провери решението, тъй 
като няма логика при едни и същи височини на светилата, нашите об-
сервовани координати да се различават, още повече, че опитът от много 
предишни наблюдения показваше, че работим мореходна астрономия 
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с близка точност в резултатите. Колегата направи проверка и установи 
това, което бях констатирал. Той си нанесе новите координати и по-
чнах да го занасям, че е търсил да се нагажда към старпома и не държи 
на точността и истината. След малко капитан Цанев дойде на мостика 
и коригира курса от нашите места, без никакво колебание, защото ни 
имаше доверие за точността в навигирането като пристрастени щурма-
ни.

Застанахме на котва на рейда на порт Генуа на 24 февруари 1957 
г. в изчакване на ред за заставане на кея и разтоварване на рудата за 
металургичния завод в близост до порта. В чакане за заставане на кея, 
имах чувството на съжаление, че нещо приятно си е отишло, така ху-
баво и интересно беше това изключително интересно плаване и че ще 
започнат наново да тежат земните предразсъдъци. Престояхме на рейда 
около 10 дни и след това застанахме на кея, който беше специализи-
ран и разтоварването щеше да трае около едно денонощие. Вахтените 
моряци следваше да стоят на швартовите и постоянно да лашкаят, тъй 
като корабът бързо намаляваше газенето, бързо изплаваше и натягаше 
въжетата и проволките към пределната им здравина.

По онези времена българските екипажи не биваха допускани на бре-
га, действаха забраните свързани с католическите процеси преди годи-
ни у нас, но докато бяхме на рейда, капитан Цанев успя да издейства 
чрез агента излизане на групи и то само по един път в града. Излязох с 
такава група и посетих родната къща на Колумб, а така също и Генуез-
ките гробища – музей на скулптурното изкуство. Още на рейда полу-
чихме радиограма, че след Генуа ще товарим пълен товар с фосфат от 
Сфакс за Варна. Беше радостна информация, макар че бях в едно раз-
двоение от гледна точка на приключване на далечното плаване. С от-
плаването от Генуа за Сфакс почти целият екипаж преживяхме голямо 
огорчение от измамата на един доставчик на платове. Докато стояхме 
на рейда търговецът ни посети и остави мостри на вълнени, хубави по 
цвят, платове и предложи цени, чувствително по-ниски от тези на па-
зара в града. Нашироко обясняваше, че прави тази търговия в интерес 
на моряците, за да пестят време и пари. Предложи да се направи обща 
поръчка за екипажа по съответните десени.

Събраните общо пари ще му бъдат дадени при доставката на бор-
да на кораба. Обеща да дойде след два дни да вземе поръчката и да я 
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изпълни преди отплаването. След като си замина, двама от екипажа - 
много добри познавачи на вълнени материи, провериха всички десени 
с горене и оценка по мириса на плата. Установиха, че наистина са въл-
нени. Явната изгода на предложението се възприе, подготви се обща 
поръчка, а парите бяха събрани и приготвени до идването на търговеца, 
а той действително спази обещанието си, дойде да вземе поръчката и 
обеща изпълнение няколко часа преди отплаване. Разтоварването за-
върши. Капитанът обяви часа за пилота и отплаването, а търговецът все 
още го нямаше с доставката на поръчаните платове. Вече очаквахме пи-
лота, когато на кея се появи колата на търговеца и той със своите хора 
бързо качи доставката на борда на кораба с големи извинения, че имал 
непредвидени митнически проблеми и затова закъснял, но все пак, ма-
кар и в последният момент изпълнява поръчката така, както е дадена. 
Платовете бяха приети, парите предадени и той напусна кораба светка-
вично, тъй като пилотът вече се качваше на кораба за маневра. Пилотът 
ни изведе от порта и маневрата завърши. Всеки си получи поръчаните 
платове. Не беше минал и половин час, когато тези, които бяха про-
верили платовете от мострите, нададоха викове и псувни, защото ус-
тановиха, че получените платове не са вълнени, а най-долно качество 
менте дървесина. Стана ясно, че предоставените мостри са служили за 
подвеждане, а всъщност доставката, отговаряща на поръчаните десени, 
по външен вид е пълна имитация. Това обясни защо доставката беше 
брилянтно изпълнена в последния миг и вече от морето измамените 
моряци няма как да реагират, освен да ругаят и жално да се упрекват, 
че са били подведени от ниските цени и че наивно са приели търговеца 
за почитател на моряците, а всъщност той е изпечен мошеник, който се 
гаври с моряшкото доверие.

Плавахме до Сфакс при добро време и при пристигането бяхме вед-
нага приети за товарене на фосфата. На 11 март отплавахме за Варна. 
Забелязахме, че корабният лекар се вълнуваше най-много от всички. 
Преживяваше голяма радост, че най-сетне се завръща в родината при 
семейството си. Зевзеците решиха да му погодят номер, че корабът се 
отклонява в европейско пристанище за разтоварване. Номерът се рази-
гра в салета по обяд, по време на хранене. Влезе радистът и връчи ради-
ограма на капитана. Четейки внимателно, той рязко реагира и започна 
да ругае. Нареди на старпома да отиде на мостика и да промени курса 
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на запад към Гибралтар за излизане от Средиземно море. Старпомът 
излезе от салета и отиде на мостика. Разбира се, курсът не беше про-
менен. 

Лекарят след малко излезе от салета и също отиде на мостика. Под-
пря се на планцера на левият борд и тежко въздишаше за загубената на-
дежда за завръщане у дома. Толкова му беше тъжно, че не забелязваше, 
че ако курсът беше променен, слънцето трябваше да е вляво от курса 
на кораба, а не както беше към момента - зад траверса по десния борд. 
Очевидно той не можеше да се ориентира, а и не можеше да допусне 
да се съмнява в казаното от капитана. Видяхме, че шегата беше много 
жестока и я прекратихме, като му казахме, че не е истина казаното в 
радиограмата и че всичко е шега. Така се беше вживял в лошата новина, 
че едва го убедихме в обратното.

Преходът до Варна премина без премеждия, с настроение за близко-
то завръщане в Родината. По време на прехода премислих, че със слиза-
нето от кораба не следва да ползвам редовната си отпуска, а да се заема 
със крайбрежно плаване с оглед стажа, който имах в далечно плаване, 
да се явя на изпити за правоспособност - щурман далечно плаване и 
тогава да ползвам свободно време за подготовка.

На 16 март 1957 г. надвечер влязохме във Варненското пристанище и 
започна разтоварването на фосфата – най-напред на шалани за намаля-
ване на газенето и тогава застанахме на кея. Веднага посетих книжар за 
подвързването на каталога за корабните навигационни карти с твърди 
корици и преди напускане на кораба го връчих на колегите навигатори, 
които ни смениха за следващото плаване и слязох от кораба със чувство 
за изпълнен щурмански дълг. Така приключи този знаменателен рейс 
на м/к „Балкан” от Черно море до Индия и обратно около Нос Добра 
Надежда.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ІІ И ІІІ ЧАРТЪР 
С КОРАБА „БАЛКАН“ 

СЛЕД ЗАКУПУВАНЕТО МУ ПРЕЗ 1956 г.

По време на изпълнение на първия чартър - презоз на въглища от 
Англия, Порт Лийт, за Порт Одензе – Дания, командният състав и еки-
пажът се надявахме, че Параходство „Български морски флот“ ще ус-
пее да чартира кораба за презоз на товар към Черно море с оглед попъл-
ване на екипажа и едно цялостно снабдяване, съгласно добрата морска 
практика, за ефективна работа по експлоатацията на кораба. Но това ни 
желание не се сбъдна. По време на разтоварването в Одензе получихме 
радиограма, че следва да изпълним чартър превоз на железен концен-
трат от Порт Малм – Норвегия, за порт Щетин - Полша.

След разтоварването на 06.07.1956 г. отплавахме от Одензе за Малм. 
Плаването изпълнихме за три денонощия, плавайки мористо около юж-
ния и западен бряг на Норвегия. Малм беше товарен пункт в крайното 
вътрешно начало на Трондхайм фиорд, който е най-големия фиорд на 
Норвегия. Не бях плавал покрай норвежките брегове и особено нощем 
се изискваше голямо внимание при определяне мястото на кораба, при 
наличието на много фарове с разнообразни характеристики. Това нала-
гаше те да се уточняват с хронометър в ръка. На 9 юли сутринта под-
ходихме към фиорда при силна мъгла. Капитан Боев нареди малък ход 
и подаване на звуков сигнал за мъгла. Засилихме наблюдението като 
на около 2 кабелта остро ляво по носа с бинокъла забелязах в мъглата 
тъмночервения силует на плаващия маяк. Докладвах на капитан Боев 
и когато той се убеди, че това е, което търсим, промени курса на ляво 
и подходихме да вземем пилот за влизане във фиорда. Видимоста се 
подобри. 

Под пилотска проводка до обяд бяхме пред товарния пункт на Малм. 
Трябваше да отдадем котва преди швартовката на пункта. На бака по-
лучихме команда да приспуснем лявата котва два ключа на вода, тъй 
като дълбочините на фиордите са много големи, включително може да 
се попадне и на дълбоки дупки. Когато подадоха командата за отдава-
не на котвата и я изпълнихме, боцманът едва успя на шестия ключ да 
задържи котвената верига, като целият приличаше на негър, засипан и 
изцапан от тъмния прах на бързо изнизващата се котвена верига, дина-
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мично увлечена от котвата, вероятно достигнала дъно на петия ключ. 
Определям Малм товарен пункт, защото имаше едно единствено то-
варно място и то оформено от три пилона, като до централния отбивач 
имаше конвеерна от проволки естакада, по която идваха от брега вися-
щи касони, които се изсипваха в една тръба (метален ръкав) в предос-
тавения хамбар.

През цялото време на товаренето палубната команда даваше вахта на 
бака и кърмата за маневриране на кораба напред и назад, за да подадем 
съответния хамбар за приемане на товара от фиксираната тръба. Бързо 
се товареше и трябваше да се съблюдава карго плана в съотвествие с 
изискванията за надлъжна здравина на кораба и стифадорът спазваше 
дадените му указания от старши помощник-капитана Хаджииванов.

Градчето Малм беше малко и кокетно, изградено в най-крайната 
част на фиорда и от палубата на кораба се виждаше като на длан. Нямах 
намерение да излизам, но се наложи, по нареждане на капитан Боев, 
да придружа един от нашите моряци до лечебното заведение на гра-
да. Морякът беше получил обриви по лицето след бръснене с ножчета 
„Джилет”. Те бяха купени от него в Лийт на ниска цена пред входа на 
порта от абулантен търговец (мошеник) - беше му ги пробутал в нова 
опаковка стари, ползвани.

Приблизително знаехме къде е поликлиниката по визуални указания 
на корабния агент, гледайки града от палубата на кораба. Слязахме на 
брега и тръгнахме в правилна посока. Бяха ранни следобедни часове 
и по улиците почти нямаше хора. Забелязахме само една спряла лека 
кола, на която собственикът й беше отворил капака на мотора и нещо 
правеше. Спряхме се до него и на английски помолихме да ни каже 
къде точно е болницата, като му казахме, че сме моряци от кораба, кой-
то се вижда от улицата. Той знаеше английски и се отзова на молбата 
ни, изостави колата и заяви, че ще ни заведе на точното място. Дойдо-
хме пред лечебното заведение, каза ни да изчакаме от вън и влезе вътре, 
за да се обади на екипа. След около 2-4 минути излезе и информира, че 
няма дежурни медицински лица, каза да не се претесняваме и тръгна за 
дома на главния лекар да го посети и доведе. След около 10-15 минути 
лекарят беше при нас. Направи прегледа и изписа лекарство - една мал-
ка туба антибиотик за ликвидиране на обрива. даде ни медикамента от 
личния си аптечен шкаф.
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Благодарихме и поставих въпроса да подпиша съответна разписка за 
заплащане на прегледа и медикамента от корабния агент. Той се усмих-
на чаровно и каза, че не е потребно, агенцията е единствена за товарни-
те операции на корабите и тя ще се разплати за хонорара и лекарството, 
след като те имат предварителен нотис от капитана. Останахме очаро-
вани от

човешкото внимание на двамата норвежци. Прибрахме се на кораба, 
морякът веднага започна прилагане на медикамента и до пристигане за 
разтоварване в Щетин обривът бе ликвидиран.

Отплавахме от Малм за Щетин на 11.07.1956 г. в късните следобед-
ни часове при великолепно време и до излизане от фиорда се възхи-
щавах на красивата и величествена природа, която видно е придала на 
обитателите си душевност,  която им приляга. Девет години преди това 
тук е бил приет параходът „България”, първи закупен след войната, под 
командването на к.д.п. Д. Фурнаджиев.

Плаването до Щетин премина при спокойна хидрометео обстановка 
и там пристигнахме на 16 юли. Разтоварването на железния концен-
трат стана бързо. Междувременно капитан Боев разбра от агента, че 
ще товарим стока от Щетин за Александрия, преди да получи от БМФ 
съответното разпореждане за сключен чартър за превоз на въглища и 
торове. Това означаваше, че след 40-45 дни ще се приберем във Варна. 
Въглищата натоварихме в хамбарите, а торовете - в твиндеците. Сво-
бодното време от дежурство по разтоварване и товарене уплътнявах с 
работа на мостика по корекции на пътевите карти от актуалните нотиси 
до мореплавателите, получени в Килския канал от агента по наше иска-
не. Вече чуствах, че при този голям комплект карти, ако няма предвари-
телна подготовка, се губи много време при директна работа с нотисите 
и търсене на съответните карти за коригиране и често пъти една карта 
бе многократно вадена и прибирана.

Отплавахме от Щетин за Александрия на 31 юли с повишено на-
строение, че вече ще се приближим към родни води. Плаването до 
Александрия в разгара на лятото в северното полушарие премина при 
великолепна хидрометео обстановка и при дневна вахта в спокойния 
океан. Нанасях корекции на картите с оглед да ги приключа до присти-
гането в Александрия, като разбира се многократно обръщах внимание 
на рулевия да наблюдава за насрещни кораби и да докладва. В начало-
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то на плаването във вечерната ми вахта в Ламанша покрай английския 
бряг на мостика дойде капитан Боев и му докладвах обстановката в 
очакване да взема пеленги към фара Катерина пойнт – Англия, и фара 
Барфльор – Франция. Той влезе в щурманската и останах с впечатле-
ние, че я напусна през вътрешния преход. След малко пеленговах двата 
маяка, взех отчета на лага и динамично влязах в щурманската за нана-
сяне на определението. Видях, че капитанът е там и гледа към ходовата 
карта от лявата й страна. За мен като щурман беше нормално веднага 
да нанеса новото определение, за да имаме нова преценка за плаването 
по курса, посегнах за навигационните триъглници, които бяха върху 
картата. В същия момент капитанът реагира с остър властен глас, че не 
се съобразявам с неговото присъствие на мостика и че му преча да си 
прави преценка за движението на кораба. Погледнах го въпросително, 
което означаваше, че работя за неговата добра осведоменост, оставих 
приборите и излязох на мостика на дясното крило, огорчен, че за няко-
му е по-важно да се зачитат аристократичните му възгледи, отколкото 
да бъде изпълнена полезна навигационна работа. Разбира се, помислих 
си, че не следва да се вживявам и  престаравам, a трябва да отчитам 
характера на Първия след бога на море - но без да е за сметка на сигур-
носта на навигирането.

В средата на месец август пристигнахме на рейда в Александрия в 
изчакване за приемане в порта. Застанахме на кея след няколкодневно 
стоене на котва. При маневрата за заставане на кея се получи оплитане 
на котвите поради несъобразена маневра в действащата метео обста-
новка. На следващия ден с боцмана, прилагайки правилата на добра-
та морска практика, успяхме да разделим оплетените котвени вериги. 
След приключване на тази крайно неприятна работа премислих, че 
тази орисия в досегашната ми работа като трети помощник-капитан 
вече три пъти ме спохожда и че няма как да се противопоставям.

От получаването на кораба в Англия бяха изминали 80 дни и от пър-
вото боядисване на кораба със сива боя върху черна, бордовете се бяха 
замърсили и „новият” кораб приличаше на изоставен за брак. Предсто-
еше след разтоварването, празни, под баласт, да посетим Варна, за да 
ни посрещне БМФ и общественоста и да се подготвим за следващия 
рейс. Капитан Боев се притесняваше от лошия вид на кораба още пове-
че, че е бил и член на комисията по покупката му и поиска разрешение 
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от Параходството докато се разтоварва да се използва евтината египет-
ска работна ръка, за да се очукат бордовете до метал и боядисат два 
пъти с грунт (миниум) и две ръце сива боя. Разрешението беше даде-
но и работата бе извършена, но в пълен противовес на добрата морска 
практика. Капитанът даде съгласие преди да е добре изсъхнал грунтът 
да започне полагане на двете ръце сива боя, без да се изчаква после-
дователното изсъхване. Получи се така, сякаш бордовете са покрити 
с пелте. Извинението за това грешно решение беше, че БМФ искаше 
веднага след разтоварването корабът да отплава за Варна и да уско-
ри следващия рейс, от който щяло да зависи изпълнението на плана 
на предприятието за третото тримесечие. Дълбоко в себе си не можех 
да приема съгласие с бреговата заинтересованост и на тази база да се 
извърши едно безобразно нарушение на добрата морска практика и да 
се похаби боя, което в последствие оголва бордовете, падайки на цели 
фаши и следва нов разход на боя. Направих извод за себе си, че са-
моцелната представителност по корабите е безмислен разход и грубо 
потъпкване на добрата морска практика и прецених, че е по-добре да 
търпиш упреци от некомпетентни, отколкото да им бъдеш съпричастен.  

На 27 август отплавахме под баласт от Александрия за Варна, където 
пристигнахме на 30.08.1956 г. и така преключи периодът от приемането 
на кораба в Лондон до първото пристигане на родния бряг. Предстоеше 
изпълнение на чартър със стока от Новоросийск и Одеса за Индия. 

Капитан далечно плаване Георги Боев. 
Снимката е направена през 1973 г. и е от архива на „Морски вестник“.
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10. ЩУРМАНСКИ ПРИСТРАСТИЯ (1956 Г.)

За приемането на м/к „Балкан” на 01.06.1956 г. в Лондон бях в екипа-
жа като трети помощник-капитан. Важна функция за длъжността беше 
грижата за морските карти съгласно Устава за службата по корабите 
от Морския флот. Към момента вече имах година и половина стаж за 
длъжността и с опита, който придобих, се заех с картното имущество, 
което корабът притежаваше. А то беше три пъти повече от това, което 
имахме на кораб „България” и кораб „Родина”, които бяха изпълнявали 
далечни плавания. За времето на престоя в Лондон номерирах картите 
с корабен номер в съответните райони с гумени цифрови печати, които 
си бях закупил във Варна.

Обичайният подход за нанасяне на корекции по картите от Адмирал-
тейските известия до мореплавателите при малко количество на кар-
тите не можеше да се прилага при наличие на голям комплект. Беше 
потребно да се създаде корабен каталог, с който при една предварител-
на подготовка за извличане на корекциите ще се създаде бързина и пе-
стене на време за нанасяне на корекциите. Каталогът следваше да бъде 
различен, от този който прилагахме тогава по корабите.

Горната идея изпълних до 08.02.1957 г., тъй като имаше много печа-
тарска работа на корабната пишеща машина, а финалът на писането бе 
по време на плаването Мадрас - Генуа около Нос Добра Надежда пора-
ди затворен Суецки канал, вече транзитирали Кейп Таун.

Всъщност полезно време за работата по каталога беше прехода в 
Индийския океан, на порт нямаше възможност за работа по него. Към 
каталога прибавих увод за ползване от следващите колеги за рабо-
тата по картното имущество и запазих индиго копие за себе си. Ето 
съдържанието на увода, написан на бланка на Параходство БМФ: 

КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ
Настоящият вид на каталога на морските карти на м/к „Балкан” 

се наложи от обстоятелството, че количеството на комплекта кар-
ти е до три пъти по-голямо от обикновеното такова по другите ни 
кораби. Немислимо е поддържането на картите в изправност, ако те 
не са подредени строго по своите адмиралтейски номера, и ако всяка 
новопостъпила карта не заеме предварително запазено поредно мяс-
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то.
Новопостъпила карта да се вписва в каталога с нейния район и ко-

рабен номер четливо с червен туш (мастило) или пък да се отпечатат 
номерата на пишеща машина, изрежат и залепят съответно на оп-
ределеното място.

Опитът по работата с „ИЗВЕСТИЯТА ДО МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ” 
показва, че всички действия трябва да се насочат да се спази следния 
принцип:„ЕДИН РАЙОН И ВСЯКА ЕДНА КАРТА ОТ НЕГО ЕДИН ПЪТ 
САМО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА НА ЩУРМАНСКАТА МАСА ЗА НАНА-
СЯНЕ КАКВОТО И ДА Е КОЛИЧЕСТВО КОРЕКЦИИ”.

Гореизложеният принцип се осъществява след предварителна под-
готовка, която се състои в следните действия:

I. На листа „Номера засегнати карти” от „ИЗВЕСТИЯ ДО МО-
РЕПЛАВАТЕЛИТЕ”, където засегнатите карти са подредени така, 
както в каталога, и ползвайки последния срещу всеки засегнат номер 
карта, се отбелязва:

А. Номера на района в който е поставена.
Б. Поредния номер на картата в дадения район.
II. От така попълнения лист по отделно се извличат за всеки район 

засегнатите карти като се записва така.
                              
ПРИМЕР:
РАЙОН ПЪРВИ
№ 51  59-3107, 3109, 3110, 29-3094 и т.н., което означава, че за пър-

вия район от нотиса № 51  петдесет и деветата поредна карта тър-
пи корекции № 3107, 3109, 3110 и т.н., номера на корекцията се дава 
срещу адмиралтейския номер на засегнатата карта в листа „Засег-
нати карти”.

След така  извършената подготовка се пристъпва към нанасяне на 
корекциите, като първо се коригират районите на вероятните пред-
стоящи маршрути.

Нека не се счита, че нашите кораби не обикалят света и че затова не 
е необходимо да се коригира района на Австралия, Тихия океан или пък 
Протока на Магелан, защото българският морски флаг се развяваше и 
покрай нос Добра Надежда.

Небрежното и немарливо отношение към морските карти е не 
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само тежко нарушение на Устава на службата по корабите на БМФ, 
но е и признак на ниска морска култура.

Настоящите кратки обяснения и забележки не се считат като 
единствени и най-добри, желателно е всеки положителен опит в бъ-
дещето да се впише на поставените за целта чисти листи в края 
на каталога, за да може да се оформи най-добрия начин за работа 
на третия помощник-капитан по поддържане на морските карти. 
08.02.57                                           Съставил и отпечатал каталога 
„ЮЖЕН АТЛАНТИК”                      III  пом. кап. м/к „Балкан” 
                                                       Н. ЙОВЧЕВ 

П. П.
На 16.03.1957 г. се завърнахме във Варна след далечно плаване око-

ло седем месеца. Още на другия ден отнесох напечатания каталог на 
морските карти да бъде подвързан с твърди корици. В деня, в който 
напуснах кораба, връчих подвързания каталог и забелязах, че колегите - 
навигатори единодушно приеха приложения подход, а това означаваше 
изпълнен щурмански дълг. Каталогът обслужваше щурманите на м/к 
„Балкан”, докато корабът погина в началото на 1968 г. в порт Латакия, 
Сирия. 

      

Заглавието („главата”) на актуално издание на „Известия до мореплавателите” 
(Admiralty Notices to Mariners), издадени на 9 август 2012 г.
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11. Т – 102 (М/Т „БЕЛОСЛАВ”) И ПОЛЕЗНОСТТА НА  
КАВАРНЕНСКИЯ СЕВЕРОЗАПАДЕН ВЯТЪР

Когато през м. март 1957 г. с моторен кораб „Балкан” се завърнахме 
във Варна и получих записка за сдаване на длъжността трети помощ-
ник-капитан на колегата Никола Вълков, заявих в навигационният от-
дел, че няма да ползвам отпуска, защото имам намерение през м. август 
да положа изпити за щурман далечно плаване и отпуската ще я взема 
за подготовка за изпитите. Те приеха изказаното желание и се възполз-
ваха от факта, че с натрупания плавателен стаж, съгласно Правилника 
за компетентност на морските лица, вече имах правоспособност на ка-
питан близко плаване и ме изпратиха за капитан на моторния танкер Т 
– 102, тъй като неговият капитан преминаваше като помощник-капитан 
на друг кораб. Приех танкера на 04.04.1957 г. и установих, че екипажът 
гальовно го нарича ТУ – 102, заимствано от тогавашните съветските 
реактивни самолети (името „Белослав” се появи в последствие).

Корабът работеше по превозите на Шабленския нефт, от пристана 
Каварна, след натоварване и преход до Варна, нефтът се разтоварваше в 
петролната база на борд на един кесон, останал от германците и пригоден 
от БМФ за работен пристан, със съответните тръбопроводи на „Петрол” 
до една естакада, където вагон-цистерни приемаха нефта и го превозва-
ха до Русе за товарене на нефтените баржи на БРП за износ за Австрия. 
Трябва да отбележа, че като първа възложена ми самостоятелна работа 
се стремях да я изпълня по най-добрия начин, но забелязах, че това не 
винаги се получаваше, особено при маневрирането, поради което си за-
писах една сентенция: „Трябва да имаш богато въображение, така както 
се решава задача на учебната черна дъска, само че грешката не може да 
се изтрие с гъбата”...

Товаренето на нефта беше организирано гравитачно по тръба от 
един резервоар на Каварненското плато, където автоцистерни докар-
ваха нефта от мястото на добива. Тръбата беше изведена върху кавар-
ненския пристан и след отваряне на крана с помощта на подвижния 
шланг, прекрепен към тръбата, нефтът се наливаше в танкера. Един 
вахтен моряк следеше последователното напълване на носовите и кър-
мовите общо четири танка, като съответно боравеше с крана за спи-
ране на товаренето за прехвърляне на шланга към следващият танк за 



93

товарене. Товаренето обикновено не вървеше бързо, тъй като зависеше 
от неритмичната работа на автоцистерните. Споделям горните товарни 
подробности, защото те принизяваха вниманието на вахтените, особе-
но когато оставаше малко да се дотоварва. Информационната връзка от 
резервоара до кораба не се съблюдаваше стриктно. При едно товарене 
това положение стана причина в ранна утрин да произлезе разлив на 
нефт от гърловината на последния танк за окончателно натоварване и 
от него като препълнен започва разлив по палубата, а от там - в морето.
Разливът се беше самоограничил до размера на последното количество 
на остатъка нефт в тръбопровода, поради небрежност на вахтения.

По предварителна информация за товаренето знаех, че ще бъдем го-
тови за отплаване към Варна сутринта. Събудих се рано на разсъмване 
и отидох на мостика да видя продължава ли товаренето или е завърши-
ло. Видях разлива от нас към морето, а палубата на танкерчето беше 
плътно залята от тъмно зелената сурова нефт. Веднага подадох аврал 
от мостика за сбор на екипажа, „Внимание на машината!” и „По места 
за маневра!” Първи на палубата се показа пред надстройката вахтения 
моряк, който бил в кухнята да си прави кафе, което обясняваше защо 
е станал разлива и то минути преди да изляза на ходовия мостик. Към 
момента имаше слаб ветрец от към брега и това е насочило разлива 
мористо.

Отблъснахме, по-скоро избягахме, за да няма свидетели, че разливът 
е станал докато корабът е бил на пристана - т.е. при евентуална разпра-
вия да твърдим, че хора от брега са допуснали разлива като са боравили 
с товарния кран при наличие на нефт в тръбата. Вече на ход със сил-
на струя от два шланга палубната команда проми палубата, за да няма 
следи от допуснатото безобразие. Мисля, че тогава ние бяхме първите, 
които направихме един солиден разлив покрай брега. Освен екипажът, 
никой друг не узна за този разлив, екипажната „омерта” действаше, тъй 
като след отплаването дясно по кърмата задуха доста силен североза-
паден вятър, който отнасяше нефтеното петно далеч от брега в морето.

При следващото заставане на пристана в Каварна се ослушвахме 
има ли брегови коментари, оказа се че няма такива, тъй като на брега 
не е имало замърсяване. Така от една страна зацапахме морето - приро-
дата, от друга страна самата природа с местния северозападен вятър от 
към „Чиракмана” ни освободи от проблеми.
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12. ЛЯТНА ПЪТНИЧЕСКА ПРАКТИКА 
И ИЗПИТИ (1957 г.)

След кратко плаване като капитан на Т-102 (моторен танкер „Бе-
лослав”), навигационният отдел през м. май ми даде записка за капи-
тан на крайбрежното пътническо корабче „Поморие”. Предстоеше от-
криване на лятното разписание на крайбрежното пътническо плаване 
и навигационният отдел определи за капитани на малките пътнически 
кораби няколко съвипускника, които трябваше да се подготвяме за из-
пити за „щурман-далечно плаване”. „Поморие” беше с капацитет 60 
пътника и плаваше в разписание от пристанището до мостика на мест-
ността „Звездица” на южния бряг на Варненското езеро. Дистанцията 
отиване и връщане беше 15 мили, приставахме на междинни скели на 
памучната фабрика, на водолетището и на казашкото село. „Поморие”, 
за разлика от всички други себеподобни кораби за крайбрежно плаване, 
единствен преминаваше по канала „море – езеро”, без да е необходимо 
да се вдига (стария) Аспарухов мост и затова с него се поддържаше 
езерното разписание. Независимо от горното, от капитан на капитан 
се предаваше правилото, че ако скосената част на основните устои на 
моста са под нивото на водата, да се иска със звуков сигнал вдигането 
на моста, което обстоятелство от далеч се определяше, ползвайки би-
нокъла.

Дневно правихме четири рейса: два сутрин и два следобед. Бяхме 
четиричленен екипаж: капитан, механик, старши рулеви и рулеви. Има-
хме да изпълняване ежемесечен план – брой пътници и съответните 
пътнико-мили. При преизпълнение на плана получавахме премии. На-
ближаваше краят на първия планов месец, оставаха още два дена, за да 
го приключим и се заинтересувах от старши рулевия (той продаваше 
билетите) - оказа се, че вероятно няма да достигнат 20 пътника, но не-
зависимо от това той декларира, че ще има изпълнение. Запитах го как 
ще стане това като няма пътници. Той се усмихна потайно и каза, че 
ние ще си изкупим билетите и парите, които ще дадем, ще се възвърнат 
няколкократно от премията, която всеки ще получи. Тази комбинация 
не се наложи да ползваме, тъй като освен редовните пътници, се появи 
туристическа група, която ни помогна реално да изпълним плана.

Плавах 62 дни на м/к „Поморие”, като за това време направих 3968 
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маневри и проплавах 3720 мили. Беше полезна практика. В едно от пла-
ванията допуснах едно неблагоразумие: от Звездица към пристанище-
то, в интерес на една голяма група състезатели по стрелба. Приех заед-
но с тяхното оборудване да ги взема до пристанището, вместо да чакат 
автотранспорт. Избегнах проблеми, благодарение на това, че наредих 
на екипажа да ограничат напълно движението по кораба от салоните 
към перилата и палубата над салоните, за да не променят центъра на 
тежестта на корабчето. След пристигането във Варна, за себе си от-
четох, че допуснах грубо професионално неблагоразумие, независимо 
от това, че завърших плаването успешно. Формирах си сентенцията: 
„Професионалните пристрастия никога не трябва да прехвърлят гра-
ницата на благоразумието на никаква цена” и впоследствие винаги я 
съблюдавах.

Плаванията в делничните дни не бяха натоварени много и оставах 
руля на моряците, като ползвах времето да чета за изпитите, тъй като 
се оказа, че Параходството няма с кого да ни замести, за да ползваме 
редовните си отпуски за четене.

Изпитите започнаха на 16 август 1957 г. Едва седмица преди тях ус-
пях да сляза от м/к „Поморие” и да се съсредоточа върху  подготов-
ката. Програмите, по които се подготвях, бяха претрупани, като че ли 
отново се повтаряше държавния изпит от Военноморското училище, и 
на всичко отгоре, трябваше да завършат за 7-8 дни. Независимо от ня-
кои преднамерени действия в усложняване на изпита по навигация от 
щурмана на Военноморското училище, който смяташе, че никой няма 
да устои на префинената му претенциозност. Не му беше предоставено 
това удоволствие, тъй като имах вече зад гърба си всестранна практи-
ка, преварила теорията. Усложнението се състоеше в това, че в устния 
изпит по навигация, щурманът вместо три теоретични въпроса беше 
заменил единия със задача, която следваше да се реши, все едно, че 
продължава вече завършилия писмен изпит.

Моята задача беше да се реши дъгата на големия кръг от Йокохама 
до Валпараизо с наличните пособия, с които разполагах и с които в 
подготовката си решавах подобни задачи от руския „Сборник задач и 
упражнений по навигации”, от 1954 г. Успешно се справих. Почувст-
вах, че ръководителът на цялата изпитна сесия капитан Петър Клечков 
- представител на Управление „Воден транспорт”, се беше освободил 
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от притеснението, което щурманът му беше наложил, в противовес на 
правилата за писмен и устен изпит по навигация. Той радостно ме поз-
драви за безспорно вярното решение на задачата и снизходително се 
усмихваше на щурмана, който търсеше разлики в една десета от мину-
тите на координатите на ортодромията в двете земни полушария от Йо-
кохама до Валпараизо. За да прекратя неговото усърдие, казах, че тази 
задача я знам от руския сборник и там има решение за координатите, 
той се смути, защото очевидно не беше решавал задачата, а ползваше 
отговорите от сборника и прекрати коментарите. 

Преминах цялата изпитна сесия с успех и на 26.08.1957 г. имах вече 
защитена компетентност „Щурман далечно плаване”. Явих се в навига-
ционния отдел без чувството, че ми предстои да приключа работата на 
м/к „Поморие”, тъй като имаше още време до края на летния сезон, но 
бях изненадан със записка да заема длъжността старши помощник-ка-
питан на м/к „Д. Кондов” поради това, че действащият колега настоявал 
за годишната си отпуска през лятото. Почувствах, че с приключването 
на изпитите се е отворила нова страница в професионалната ми съдба.

Екипажът на моторния кораб „Поморие“ през лятото на 1957 г. Капитан 
Николай Йовчев е първият в дясно. 

Снимката е от личния архив на автора.
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13. В ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ С МОТОРНО-
ВЕТРОХОДНА ГЕМИЯ

През есента на 1957 г. бях изпратен на п/х „Родина” като втори по-
мощник-капитан и взех участие в един рейс от порт Галац с пълен то-
вар дървен материал за Хайфа и оттам – с цитруси за Бургас. След раз-
товарването в Бургас, на 01.12.1957 г., корабът влезе в КРЗ – Варна, за 
генерален ремонт с неясен срок за завършване поради цялостна смяна 
на надстройката и основен ремонт на парната главна машина по изис-
кванията на корабния регистър.

Участието в ремонта беше потискащо. Добре, че от време на време 
поради липса на навигатори Параходство БМФ ползваше тези, които 
са в ремонтни операции, да сменят колеги и така временно бях на м/к 
„Поморие” и м/к „Кондов” през ранната пролет на 1958 г.

Бях се завърнал през м. април на п/х „Родина”, когато на 26.04.1958 
г. ме повикаха в Параходството и получих нареждане да поема команд-
ването на кораб „Септември” (330 тона пълна товароподемност, дър-
вен корпус). Капитанът трябвало да слезе поради настъпили разправии 
с екипажа, дисциплината се влошила и затова се налагала смяна, тъй 
като е приет товар за Албания и държат да се осъществи по най-добър 
ред. Приех задачата, но помолих, като се завърна, да пропусна едно 
плаване в черноморските крайбрежни рейсове, защото трябваше да се 
явявам в Морското училище на приравнителни изпити за висше обра-
зование така, както бяха изискванията на съответния указ. Беше проя-
вено разбиране и поех командването на кораба.

Трябва да отбележа, че в себе си приех нещата като първо самостоя-
телно далечно плаване с кораб от Колумбовите времена. Имах предвид 
не само дървената му конструкция, но и това, че беше с парусно стъ-
кмяване. Бях на 26 години и какво по-романтично от това, да се окажеш 
близо до джеклондоновска ситуация. Щурманското оборудване се със-
тоеше само от магнитен компас, с бордови пеленгатори за нагласа на 
поддържания истински курс и вземане на пеленги с контрол на рулевия 
за курса на кораба към момента на вземане на съответния пеленг. Връз-
ката на капитана с Параходството беше само чрез корабните агенти в 
съответните пристанища и всъщност в далечните плавания по 4 – 6 дни 
Параходството нямаше никаква информация как протича рейсът.
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На 26 април 1958 г. отплавахме за Балчик, за да натоварим 300 тона 
жито за Бургас, където щяхме да го трансбордираме на един шведски 
кораб за износ. В Балчик пристигнахме на обяд и застанахме на дър-
вената скеля, на която се извършваха товарните операции. С агента и 
стифадора уговорихме товаренето на следващия ден. Наблюдавах по-
ведението на екипажа и забелязах, че безредието се счита за добър ред. 
Очевидно, че за това поведение имаше вина и командния състав, тъй 
като при идването и разговора с агента и стифадора потърсих старши-
помощника Петър Койчев (известен сред екипажите като бай Петър 
Джандара), но той беше побързал да слезе на брега, без да се обади. 
Когато агентът и стифадорът се бяха отдалечили от кораба, видях, че по 
вълнолома откъм брега срещу тях се движи бай Петър Джандара с два 
огромни калкана, по един във всяка ръка, и техните опашки метяха пя-
съка по земята. При качването си на кораба побърза да обясни, че имал 
приятели балчиклии рибари и затова, знаейки часа на излизането им от 
морето, побързал да ги посети и да подсигури готвача за калкан-чорба 
по созополски (защото готвачът беше от Созопол). Бай Петър бе завър-
шил навремето Рибарското училище в Созопол. На другия ден наис-
тина ядохме калкан-чорба, която преди това, а никога повече в бъдеще 
не бях вкусвал така майсторски приготвена, и запомних, че рибарите 
оценяват месото на калкана като агнешко-морско.

На другия ден  започна товаренето на житото по единствената въз-
можна финикийска технология. Конски коли докарваха житото в чува-
ли, докерите ги пренасяха на гръб и ги изсипваха в хамбара на кораба. 
До вечерта натоварването завърши и отплавахме за Бургас за трансбор-
диране на житото на шведския кораб. По време на прехода забелязах, 
че рулевите трудно удържат курса. Обяснението беше, че това е една 
характерна особеност на кораба или беше извинение за недобрия руле-
ви опит и липса на желание за удържане на кораба по курса.

С пристигането в Бургас застанахме на борд на шведкия кораб и с по-
мощта на неговите товарно-разтоварни средства – класическите биги, 
докерите започнаха трансбордирането на житото с големите метални 
касони, пълнени от тях с лопати. След разтоварването застанахме на 
кея за товарене на стоката за Дурацо – Албания. Стоката беше барит, 
в 25-килограмови книжни торби, и леко се товареше от пристигналите 
вагони на кея пред кораба. Разбрахме, че баритът е много потребен за 
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нефтодобива в Албания и затова Параходството е приело кораб „Сеп-
тември” да извърши нехарактерен рейс и да го отклони от обичайната 
крайбрежна работа. Имайки в себе си вкоренени навици за служба по 
големите кораби в далечно плаване, от старши помощника и главния 
механик изисквах да въведат уставния ред за дежурните вахти и всеки 
да си стои на определеното място за изпълнение на задълженията по 
контрола на товаренето и вахтата в машинното отделение.

Товаренето вървеше бързо и срещу 1 май 1958 г. бяхме готови за 
отплаване. Обявих час за контрола и заминаване. От мостика, където 
изчаквах идването на контролата, наблюдавах подготовката на екипажа 
по палубата за отплаване. Контролата се бавеше, един член от екипа-
жа прескочи през фалшборда на кея и тръгна по него, очевидно с на-
мерение нещо да прави из пристанището, без да иска разрешение. От 
мостика му наредих да се спре и да поясни защо напуска кораба, когато 
има изрично нареждане – всички да са на място, готови за отплаване. 
Спря се и учуден защо го спирам, каза че има работа и трябва да из-
лезе от пристанището. Наредих му да се върне на кораба, но по такъв 
начин, че и екипажът да разбере необходимостта от ред и дисциплина, 
които трябва да се спазват в интерес на работата, и че те не могат да се 
нарушават заради приумици в последния момент на отплаването. Забе-
лязах, че с неохота и смущение изпълни нареждането, но бях убеден, 
че е разбрал, а и всички останали, че не може да действа през главата 
на командването на кораба. Вероятно така са работели в крайбрежи-
ето. Това беше добър повод за напомняне, че вече го няма търпящия 
безобразията им „баро”, който се беше докарал до положението да му 
дадат оценка в Параходството, че няма командни качества. Следобед 
отплавахме за Албания. Бяхме трима навигатори и разпределих вахти-
те така, че при вахта 04 – 08 и 16 – 20 часа да мога, ако се наложи, да 
стоя на мостика до и след полунощ, а да почивам през светлата част на 
денонощието от 08 до 16 часа. Разчетът за плаването до Босфора при 
8 – 9 възла показваше, че рано сутринта на другия ден ще подхождаме 
към него.

При отплаването от Бургас времето беше добро, а така също и след 
поворота на траверс на остров Св. Иван на курс за Босфора нищо не 
вещаеше лошо време. След преминаването на траверса на Маслен нос 
задуха свеж североизточен вятър, който оживи мъртвата вълна от пред-
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ното лошо море. Натовареният барит беше тежък товар и не обхвана 
целия обем на хамбара. Това направи кораба много устойчив и при на-
стъпилото вълнение започна системна остра качка, което още повече 
влияеше на поддържането на курса, който и без това рулевите трудно 
удържаха, а и качката ги извиняваше за слабия им рулеви професиона-
лизъм.

На следващия ден, когато поех вахтата в 04,00 часа, само по счисле-
ние от лага очаквах, че след около час и половина, все още в тъма преди 
разсвет, ще видя огъня на маяка Румели. Това не се сбъдна, вече  на 
разсвет при облачно време забелязах дясно по носа очертания на ниска 
земя.

Трябваше да преценявам нещата на око и да предположа, че от вятъ-
ра и вълната, а и от лошото строене на руля силно сме дрейфали надяс-
но и плаваме към зоната на лъжливия вход на Босфора. Бях неспокоен 
и това главно се предизвикваше от плаването с големите кораби, които 
с голямото си газене в такава позиция вече щяха да са в опасност от 
засядане.

Успокоих се, че нашето газене е малко, но трябваше повече да не 
умувам, а да взема решение и то беше да променя курса наляво с около 
30 градуса и да плаваме почти успоредно на брега и с помощта на оп-
исанието в лоцията за този бряг да се ориентирам доколко съм прав  в 
решението, което проведох. След час плаване вдясно по носа, при лоша 
видимост, с бинокъла открих маяка Румели и се насочих за влизане 
в Босфора. Предположението и оценката, че силно сме се отклонили 
надясно от курса към Босфора, се оказа вярно. Около 9 мили се бяхме 
отклонили встрани от счислимия курс Маслен нос – Босфора.

От периода на първото преминаване (транзитиране) на Босфора и 
впоследствие като помощник-капитан усърдно съм участвал в откри-
ването на основните фарове Румели и Анатоли и не съм имал чувство-
то за проблемност, очевидно защото отговорността за командването на 
кораба не е била пряка. Но сега изпитвах притеснение да не допусна 
грешно решение, което да нарани щурманската ми увереност и да на-
несе разочарование.

Направихме контролата на Буюк дере, получих от агента поръчаните 
предварително навигационни карти, които ми трябваха за плаването в 
Адриатика до Дурацо, и продължихме плаването в Босфора без пилот. 
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Исках да проверя увереността си, че добре познавам този характерен 
пролив, още повече че транзитирането беше през деня. Следобед вече 
плавахме в Мраморно море, като бях избрал курса за Дарданелите така, 
както плавахме с големите кораби, и наум не ми идваше, че е по-добре 
да се ползват курсовете на северния бряг на Мраморно море за прикри-
тие от северния вятър и вълнение.

Остров Мармара вече се виждаше, когато задуха свеж северен вятър, 
сякаш за да напомни, че не съм благоразумен. Разви се вълна по десния 
борд и корабът силно се снасяше на юг, независимо че коригирах  сис-
темно курса надясно.  Беше видно, че не мога да преодолея вятъра и 
вълната, които силно ме притискаха към брега на острова, в съчетание 
с лошото поддържане на курса от рулевите. Нямаше друг изход освен 
командата „дясно на борд” и курс на север срещу вятъра и вълната, за 
да проплаваме две мили на север безопасно от острова и тогава да се 
насочим към Дарданелите. Такава беше цената на допуснатото небла-
горазумие. Разбира се, в случая трябваше да се плати „данък” в интерес 
на сигурното и безопасно плаване.

Дарданелите транзитирахме през нощта и на следващия ден дър-
жахме курс към протока Доро, пресичайки Егейско море на югозапад. 
Свежият вятър от север продължаваше да духа и реших да вдигна кли-
верът, който по размер беше еднакъв с фок-платното. Решението се 
оказа полезно. Корабът престана да рискае и допълнихме скоростта с 
четири мили повече за час и така за 12 часа прекосихме Егея на юг и 
навлязохме в протока Доро. Трябва да кажа, че всъщност тогава бях 
последният капитан, който е ползвал платна (паруси) в търговския ни 
флот в съвременното мореплаване. Като имах предвид очерталите се 
преобладаващи северни ветрове, реших да премина през Коринтския 
канал. Беше сутрин, в моята вахта, когато взехме пилот и транзитирах-
ме канала. На излизане от него, на южния му бряг, който е като ниско 
плато и слънцето от югоизток го огряваше, имах щастието да наблюда-
вам двойния образ на огромния израснал маков букет на брега и него-
вото отражение върху огледално тихата повърхност на канала от левия 
борд на кораба. Това беше приказна картина. За съжаление тогава ня-
махме фотоапарат с цветна лента, за да се запечата тази красота.

Надвечер, след транзитирането на Коринтския залив, вече плавахме 
в залива на Патрас, с курс за излизане покрай родния на Одисей остров 
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Итака. В полунощ, след траверс по десния борд на маяка Дукато, на-
влязохме в Адриатическо море, с курс на север към крайната точка на 
плаването порт Дурацо.

Преди полунощ на 5 май 1958 г. трябваше да пристигнем на рейда 
на Дурацо. Плавайки само по счисление, смятах, че съм на курса. На 
здрач облаците се разкъсаха и успях да взема височина на Полярната 
звезда, което ми осигури обсервована широта на мястото и преценка 
за оставащата дистанция до Дурацо, имах и шанса на северозапад да 
взема височина на звездата Сириус. Така успях да определя вероятното 
истинско място на кораба. Трудно ми беше да повярвам, че съм толко-
ва много надясно от курса, но това показваше определението. Затова 
реших да плавам по курс до момента, от който по-нататък не се знае 
какво ще стане. Разчетох по теория на вероятностите най-безопасното 
пределно разстояние и от него легнах на безопасен успореден на брега 
курс, който и в двата случая – по счисление или по действителна про-
кладка, пресичаше линията на видимостта на маяка Дурацо, откъдето 
вече много точно щях да се насоча за рейда на порт Дурацо. Бях под 
напрежение, вероятно подобно на това, както при подхождането към 
Босфора, и поддържах остро наблюдение.

Малко преди да променя курса мористо, открих огъня на маяка вля-
во по носа на кораба на среден курсови ъгъл, което положение само 
по себе си потвърждаваше, че астрономическото наблюдение е било 
вярно и че наистина корабът е бил много надясно. Промених курса и си 
отдъхнах. Малко преди това на мостика се появи един от мотористите, 
освободен от вахта, и заяви, че ние, капитаните, си правим много труд. 
Той, корабът, сам си знаел пътя, остави го и той ще отиде там, където 
трябва. Не счетох за необходимо да обяснявам, че съгласно неговото 
разсъждение корабът щеше да отиде ткам, където не трябва. За себе си 
като пряко отговорен направих извода, че подхождането към крайната 
цел изисква пълна предвидливост и остро наблюдение.

В полунощ застанахме на котва на рейда на порт Дурацо. На другия 
ден влязохме в порта и започнахме разтоварването на стоката барит, 
от която явно албанците имаха неотложна потребност в нефтодобива. 
Агентът  ни съобщи, че е потвърден обратен пълен товар битум във 
варели и медни слитъци. Стоката беше разтоварена бързо и започна то-
варенето, като най-напред по каргоплана се започна с медните слитъци, 
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които представляваха 25 – 30-килограмови плочи. Видът им напомня-
ше добива на мед от римско време с шупли и леярски боклуци, което 
подсказваше, че ще има вторично топене и леене. По време на това-
ренето започнахме снабдяване със свежи продукти, зеленчуци и месо. 
Нямаше шипшандлер и трябваше да извършим доставката директно от 
пазара. Съставих корабна комисия, която пазаруваше и оформяше про-
токол, който одобрявах за представяне в Параходството за заверка на 
сметката на капитана по разхода на валута. Оказа се, че на пазара има 
само козе месо (прясно клано) и купихме от него. За съхраняването 
му поръчахме на агента да достави лед за хладилния сандък. Той не 
изпълни поръчката, тъй като работилницата за лед била в ремонт и ня-
мала производство. Знаех, че козето месо е опасно, ако не се съхранява 
охладено, а беше ясно, че лед няма да получим.

Готвачът на кораба бай Нико – стар гемиджийски готвач, ме успо-
кои, че ще се справи с проблема чрез финикийско решение, а то беше 
накисване  на месото в солена саламура едно денонощие и след това 
намазване с оцет, обвиване в надупчена хартия и окачване на марса на 
мачтата с една от сигналните фалини да се проветрява на чист въздух 
от корабния вятър. Хляб си осигурихме, като дадохме брашно на бре-
гова фурна да ни го приготви. С привършване на снабдяването завърши 
и товаренето на стоката.

На 11.05.1958 г. отплавахме от Дурацо за Бургас с пълен товар битум 
и с веещ се кози бут на мачтата.

На следващия ден, малко преди моята утринна вахта, старши помощ-
никът ме събуди разтревожен поради внезапно падналата гъста мъгла. 
Незабавно отидох на мостика. Тъмата, в съчетание с гъстата мъгла, 
беше една непрогледна стена. Плавахме на югоизточен курс, покрай 
източните брегове на Адриатика към остров Кефалония. Оставаше по 
счисление около 20 мили  за промяна на курса между остров Кефало-
ния, северния и южния край на брега, където беше маякът Дукато и 
който до падането на мъглата поради силната омара на хоризонта не 
беше се видял.

Продължихме да плаваме по същия курс, на който ни хвана мъглата, 
с надежда, че до приближаване на брега тя ще се разпръсне. За целта 
намалих скоростта на малък ход, за да печеля време, докато се разсъм-
не, защото нощ и гъста мъгла е двойно по-лошо, отколкото само мъгла. 
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Подавах сигнали за мъгла. Дясно по нашия траверс, може би на не по-
вече от миля, се обади парна свирка няколко пъти и след това заглъхна. 
Уверени бяхме, че безопасно сме се разминали и вероятно са ни наблю-
давали на радар.

Времето течеше, а заедно с него изтичаха и моите надежди за подо-
бряване на видимостта. Напротив, мъглата се сгъсти до крайна степен 
като мляко, бакът на кораба не се виждаше. Не оставаше нищо друго, 
освен да разчета вероятността за засядане и нейното избягване. Поради 
потвърдено съмнение в общата поправка на компаса и лошото стое-
не на руля от страна на рулевите, които бяха старателни, но неопитни 
моряци, разчетох сноса от изходната позиция плюс-минус 3 градуса. 
Лявото рамо на вероятната полоса на плаване водеше върху скалата 
Сесола и по счисление, ако в 06,00 часа не променя курса, нямаше га-
ранции за безопасност. Предполагах, че сме наляво от курса, и затова 
около 06,00 часа изпитвах леко нервно напрежение. От опасното мяс-
то на Сесола Рок прекарах благоразумен успореден курс на юг покрай 
остров Кефалония, като същия курс го прочертах и от другото дясно 
вероятно място. Получи се една полоса от десет мили, в която вероятно 
безопасно плавахме. Мъглата  беше устойчива, изгрялото вече слънце 
не можеше да я пробие. Продължихме от 06,00 часа на новия курс, пак 
с малък ход, подавайки сигналите за мъгла. Никой не се обаждаше.

Плаването стана не по курс, а по курсова площ, която развъртах без-
опасно от вероятните опасни места. Наближаваше обед, а мъглата все 
още беше такава, като че ли ей сега е паднала. Предвидливо сверих 
хронометъра за точно време от корабния концертен радиоапарат, тъй 
като няколко дни хронометърът не беше сверяван.

Оставаха още 40 минути до кулминацията на слънцето, когато духна 
лек северозападен вятър. По счисление вече се намирахме на южния 
край на остров Кефалония, откъдето също можеше да се влезе в за-
лива на Патрас, а оттам за залива на Коринт. Мъглата като по заповед 
на магическа пръчка се разпръсна. Трябваше ми определение, и както 
мислех за това, забелязах луната на запад. Слънце в кулминация на юг 
и луна на запад, какво по-добро от това, или на морски език това значе-
ше „широта и дългота”. Направих определението и много се зарадвах, 
защото мястото на кораба беше във вероятната безопасна за плаване 
полоса.



105

Мъглата трая осем часа, легнахме на курс за залива на Патрас и си 
записах сентенцията: „Мъглата се преодолява с културна навигация, а 
не с твърдоглавие и привидна смелост”. Следобед вече плавахме в за-
лива на Патрас и бях в кабината си когато, внезапно корабът изпадна в 
силна качка. Незабавно излязох на мостика и разбрах, че качката беше 
предизвикана от един италиански пасажер с името „Вулкания” – голям 
кораб от времето на корабната архитектура на „Титаник”. Той беше из-
лязъл от порт Патрас и на пълен ход правеше вълна не по-малка от 3 – 4 
бала, която за нашето дървено корито беше достатъчна, за да предизви-
ка проблеми. Вахтеният помощник-капитан беше допуснал вълната да 
ни удари на борд, затова веднага подадох команда „ляво на борд”, за да 
застанем срещу вълната и така следващите вълни пресякохме при сил-
на килева качка. Събитието се разигра за броени минути и когато бяхме 
вече в килватера на пасажера, отново се върнахме на курса.

На 13 май 1958 г., след транзитиране на Коринтския канал, следобед 
плавахме за излизане от залива на Пирея, когато на две мили се разми-
нахме с параход „България”, който на път за Западна Европа отиваше 
за бункеровка в Пирея. Преди да отплаваме от България, знаех за този 
рейс, тъй като един мой съвипускник беше изпратен там за помощник-
капитан.

На следващия ден на разсъмване пред остров Тенедос, при изгрева 
на слънцето, проведох определяне на девиацията на компаса на чети-
рите основни и четирите второстепенни земни посоки и бързо по мо-
реходната таблица определих девиацията за всички курсове, като на-
правих и табличната крива. Трябваше да извърша тази работа, защото 
през целия рейс наблюдавах, че действащата таблица не беше вярна, а 
и металните варели с битум сигурно влияеха на корабния магнетизъм. 
Пред Дарданелите готвачът бай Нико за последен път свали от мачтата 
козия бут и изпържи (кавардиса) останалото месо като полуфабрикат, 
за да избегне опасността от стомашно разстойство преди завръщането 
в порт Бургас.

На 16 май 1958 г. пристигнахме в Бургас и сдадох командването на 
колегата, с когото бях плавал на кораб „Б. Касабов” през 1955 г., и се 
прибрах във Варна, за да се явя на приравнителни изпити в Морското 
училище, за които се подготвях най-усилено по време на рейса до Ду-
рацо. Отбелязах в записките си, че по време на рейса Варна – Балчик 



106

– Бургас – Дурацо – Бургас са проплавани 1783 морски мили.
Във Варна се явих при заместник-директора по експлоатацията, за 

да му докладвам устно за рейса. Той ме изслуша и ме упрекна, че не 
съм подавал информация от Албания за пристигането, разтоварване-
то, товаренето и отплаването. Възразих, като му показах телеграмите, 
които съм давал на агента да изпраща в параходството. По-късно стана 
ясно, че са дошли накуп след пристигането на кораба в Бургас. Изясни 
се, че всичко е последица от немарливостта на агента в Дурацо.

Разказах за този рейс като за едно преживяване в колумбово-магела-
новско изпълнение, в което проверих възможностите си на навигатор и 
първи след Бога на море, макар и на един дървен кораб, но в далечно 
плаване. Беше ми ясно, че старшите колеги това плаване с нищо не мо-
жеше да ги учуди, защото в дългогодишния им мореплавателски опит 
много премеждия ги бяха застигали. За мене беше различно, тъй като 
имах предвид възраст, опит и оправданото гласувано доверие.

Плаването с финикийския флот, макар и трудно от гледна точка на 
условия за навигиране и битови условия, си оставаше школа за добра 
морска практика и беше полезно за всеки, който е бил екипаж на гемия. 
Доволен бях, че тази практика не ме подмина.

Към края на месеца взех изпита в Морското училище и бях готов за 
работа в очакване на разпореждане от навигационния отдел на Пара-
ходство БМФ.

Корабен акт за закупени продукти (за) 
прехраната, моторен кораб “Септември”, 
пристанище Дурацо.

Печатът на моторния кораб“Септември”, 
графичното изображение на който е 

запазен в бележник на автора.
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14. ПЛАВАНЕ ПО БЛИЗКОИЗТОЧНАТА ЛИНИЯ 
В РАЗМИРНИ ВРЕМЕНА

През м. май 1958 г. бях на разположение на Навигационния отдел 
на Параходство „Български морски флот” (БМФ) в очакване да получа 
записка за втори помощник-капитан на някой от пристигащите кораби.

Беше към края на месеца, когато се оказа, че трябва да сменя колега-
та втори помощник-капитан на парахода „Шипка” – временно, защото 
допуснал митническо нарушение и трябвало да напусне кораба. Пара-
ходът плаваше в регулярни рейсове Черно море – Близкия изток. За 
мене тази длъжност беше желана, защото нейното изпълнение щеше 
да е полезно за набиране на опит в товарното дело при линейното пла-
ване, с разработката на каргопланове с разнообразни генерални товари 
за няколко пристанища на Близкия изток. Но за съжаление към това 
време на кораба се получи заповед от БМФ за промяна в уставните за-
дължения на помощник-капитаните. Карго-задълженията се вменяваха 
за изпълнение  на старпома, а вторият помощник- капитан остана със 
задължения към спасителните средства и действия.  Разбира се, към 
момента имах разработен карго план за ротацията в Близкия изток - 
Латакия, Бейрут, Александрия, Порт-Саид и обратно за Черно море и 
капитан Георги Генов беше го одобрил за изпълнение.

В началото на м. юни след натоварване в Бургас, отплавахме за Близ-
кия изток за порт Латакия, първият порт по ротацията. По това време в 
Ливан бяха започнали политическите граждански размирици. В Лата-
кия разтоварването завършваше и предстоеше да отплаваме за Бейрут, 
когато чух по концертния радиоприемник на английски от родоската 
станция на радио „Гласът на Америка”, че рано сутринта в Бейрут са 
започнали сражения и че портът не работи. Казах това на капитан Геор-
ги Генов с предложение да информираме БМФ за положението и че съ-
гласно карго плана без особени актърми - прехвърляния на стоката, да 
се отклоним за Александрия и Порт Саид, а Беирут да остане последен 
порт за разтоварване, като имахме предвид, че през това време може да 
настъпи примирие.

На нашата радиограма се получи отговор - „добро” и така избегнах-
ме един непредсказуем по време и последици престои на рейда на Бей-
рут. Отплавахме в изпълнение на промяната и в Александрия и Порт 
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Саид бързо ни разтовариха, като в последния порт натоварихме тран-
зитни товари от Далечния изток за България и 200 тона дини на палу-
бата за Бейрут. Когато отплавахме за там, размириците бяха затихнали 
и очаквахме да няма престой на рейда.

В прехода до Бейрут се случи нещо куриозно, след три и половина 
години, отново около траверса на маяка Сидон, както в миналото с па-
раход „Шипка”, но тогава като стажант, в тъмата щях да тараня една 
парусна шхуна, а сега като втори помощник-капитан, но денем, засти-
гахме подобна шхуна. Това като че ли беше напомняне, че вахтеният не 
трябва да си отклонява погледа по курса.

След еднодневен престой на рейда в Бейрут, очаквахме вече да вле-
зем на следващия ден на кея, още повече, че градът трябваше да бъде 
посетен от Даг Хамершалд - председател на ООН. В негова чест раз-
мириците бяха затихнали и това положение даде възможност да влезем 
в порта и бързо до късно след обяд да разтоварим и да отплаваме за 
България.

Шансът ни беше голям, защото когато вече отдавахме кърмовите въ-
жета, в града започна стрелба, а в това време и Даг Хамершалд беше 
отлетял от Бейрут, очевидно разбрал за безполезността на мисията си, 
но поне ние успяхме и реализирахме предложението, което дадохме на 
БМФ при разтоварването в Латакия.

Направих извод за себе си, че мореплавателят не трябва да пропуска 
нито ден, в който да няма международна новинарска радио информа-
ция, иначе го чакат неприятни изненади и премеждия

В обратния преход към Черно море, при великолепни метеоусловия, 
при дневната вахта 12:00-16:00 ч., при 360 градуса хoризонт, проведох 
от мостика, със съгласието на капитана, изпробване на сигналите за 
бедствие, като ракети за пистолет, ръчни огньове, димни шашки и пара-
шутни ракети. Беше ми уставно задължение и тези действия следваше 
да се проведат за установяване на годността им ако се наложи. Про-
верката малко заприлича на фиеста, тъй като на борда имаше допъл-
нителни средства, взети от една спасителна лодка на кораб, на който 
през предходната зима параход „Шипка” под командването на капитан 
Милков беше спасил екипажа.

При транзитирането на Босфора по време на вахтата 00:00 - 04:00 ч. 
избегнахме надвиснала опасност поради следната обстановка. Капита-
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нът не взе пилот и съгласно опита си и правилата за движение в проли-
ва, насочи кораба на успореден курс, близо до европейския бряг, където 
най-често стояха на котвена стоянка бездействащи кораби и вечер само 
с по един котвен фенер, както се полага на котва, мористо от брега по-
близо или по-далеч и транзитирахме покрай тях с десен борд.

На руля беше стар опитен старши рулеви (Бай Димо, така си 
му викахме), работил по корабите и преди войната. Той беше един 
от тримата оцелели от екипажа на параход „Варна” при негово-
то торпилиране и потапяне на 20 август 1943 г. на курс към Се-
вастопол с капитан Васил Каракостов. Старпомът за рейса беше 
Божан Каракостов - син на загиналия капитан. С капитана заед-
но старателно с бинокли наблюдавахме за котвените огньове и си-
луети. Последователно ги разкривахме и капитанът, отчитайки 
възможноста за заобикаляне и дълбочините между тях и брега, много-
кратно подаваше само едни и същи команди към рулевия като „наляво 
руля”, „повече наляво”, „на средата руля”, ”така дръж”. Рулевият из-
пълняваше командите безупречно.

Вече се очертаваше, че ще излезем от тази близост до брега по пре-
ценка на капитана, че ще заобиколим последния кораб на котва, когато 
забелязах още един следващ огън и предупредих капитана. Той обаче, 
реагира по начин, от който разбрах, че приема предупреждението за 
кораба, който той счита за последен. Реагирах веднага и му казах, че 
има още един кораб на котва и то, вече в позиция, в която не може да е 
заобиколим от към брега, тъй като независимо от големите дълбочини, 
ние вече бяхме твърде близо и в това място пред Румели хисар течение-
то е винаги най-силно.

Капитанът се увери в новата ситуация и след заобикалянето на вече 
предпоследния кораб на котва, подаде команда „полека на дясно”, за да 
заобиколим мористо наистина последния кораб на котва и да се откло-
ним от опасна близост на брега. Параходът „Шипка” беше много мане-
врен кораб и за малко преминалите секунди след командата трябваше 
да се отклони на дясно, но такова нещо не се забеляза и не се почувства. 
Капитанът подаде команда „повече на дясно” и тогава корабът тръгна 
не на дясно, а на ляво. Бях вдясно от рулевия, подскочих до него, няма-
ше време за коментар и превъртях руля „дясно на борд” от положение 
„ляво полу- на борд”, защото рулевият, унесен като приспивна песен 
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от непрекъснатите единствени команди все наляво, погрешно  беше от-
клонил руля, независимо от командите „на дясно” при това повтаряйки 
командите на капитана.

Течението ни притискаше дясно по носа, но корабът беше на пълен 
ход, преодоля го и тръгна на дясно в опасна близост до последния за-
котвен кораб. Капитанът само възкликна „Димо, какво ми направи!” 
Върнах руля на средата, за да не заметем с кърмата кораба в ляво от нас, 
и така безопасно отминахме на дясно мористо. Със следващи команди 
на капитана се разминахме с последния кораб на котва и продължихме 
в чисти води пред нас за транзитиране останалата част на Босфора.

Трябва да отбележа, че действията ми на руля бяха възможни, защо-
то при генералното възстановяване на парахода в Италия беше монти-
ран не класически щурвал, а модерен, като тези на самолетите, и всеки 
отстрани на рулевия, без да го измества от позицията му, можеше да го 
развърта.

Капитанът не направи коментар за премеждието, но изводът си беше 
на лице: професионалните пристрастия не следва да прекрачват бла-
горазумието на добрата морска практика и че в тъмната част на де-
нонощието следва да се взема пилот, който винаги има актуална ин-
формация за корабите на котва. Налагаше още и изводът, че вахтеният 
помощник-капитан, независимо от присъствието на капитана, трябва 
да предприема действия, без да губи време за обяснения, за да се избе-
гнат нежелателни последици, след като фактите показват, че рулевият 
грешно изпълнява командите в момента, при раздвоение между слух и 
механично предходно многократно едно и също рулево командно из-
пълнение в тъмната част на денонощието (в кучешката вахта 00-04 ч.). 
Капитан Георги Генов очевидно счете, че разминаването с надвиснало-
то премеждие беше в кръга на нещата, независимо от неблагоразумие-
то, което беше предприел по нощното транзитиране на Босфора, не му 
беше в характера да анализира ситуации, в които е негативно съпричас-
тен. Това му поведение бях забелязал когато бях трети помощник-капи-
тан на п/х „България”, а той - старпом.

В следващата си мореходна практика на мостика след всяка команда 
за рулевия на руля, независимо от повтарянето й за изпълнение, наблю-
давах ръцете на рулевия на къде развърта щурвалът и да не се забравя, 
че при дадени обстоятелства може да се случи разминаване на правил-
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ни команди при плаване на ход и маневриране с противоположно из-
пълнение. Обективно е да споделя, че до настъпилия критичен момент 
в предходното време на транзитирането като вахтен помощник-капитан 
имах едно вътрешно чувство на професионално задоволство, че българ-
ските мореплаватели се справят добре при плаване в сложните условия 
на Проливната зона, но разбира се, това не може да погаси наложилите 
се изводи за благоразумие.  

В края на м. юли, след разтоварване в нашите пристанища, получих 
записка да сляза от кораба „Шипка”, където временно бях изпратен. 
Кратко плаване, но съдържателно от към опит в морската практика. 
Както беше редно, явих се в Навигационния отдел с мисълта, че оста-
вам на разположение по хубавото варненско курортно време, но не би! 
След няколко дни получих записка за постоянна длъжност старпом на 
м/к „Д. Кондов”.

Преминалият рейс беше много полезен и от съвместната ми работа 
със старпома Божан Каракостов. Възприех от него едно по-ново отно-
шение към организирането на вътрешнокорабния ред и работата на па-
лубната команда по дежурствата на порт, по приемане и предаване на 
товарите. Той беше високоорганизиран мореплавател и неподдаващ се 
на субективизъм в отношенията си с екипажа, правеше всичко в името 
на всеобхватната полезност и сигурност на мореплаването, с капитана 
бяха от випуск на Военноморското училище - 1937 г.

Построеният през 1938 г. в Германия параход „Шипка” плава твърде кратко в 
състава на Българското параходно дружество. На 15 септември 1941 г. се натъква 
на съветска мина пред Златни пясъци и потъва. През 1952 г. е вдигнат от морското 
дъно със силите на Аварийно-спасителния отряд на Параходство БМФ и отбукси-
ран до Генуа, Италия, където е изцяло възстановен. Параходът „Шипка” е вписан 
отново в състава на БМФ на 24 октомври 1954 г. и е отписан на 1 февруари 1979 г.

Снимката е от фонда на Военноморския музей.
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15. ЛЕО КОНФОРТИ И МОРЕТО ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

През лятото на 1958 г. след един рейс с п/х “Шипка” – Черно море/
Близкия изток, като втори пом.-капитан в периода на ливанските раз-
мирици, бях на брега на разположение на Навигационния отдел. От там  
ми дадоха нова записка за приемане на длъжността старши пом.-капи-
тан на м/к “Д. Кондов”. Бях доволен от това решение, тъй като промя-
ната в уставните задължения на старши-помощника да отговаря и за 
карго-работата, ми даваше възможност да не губя времето си като ІІ 
помощник-капитан. На кораба, макар и малък, се товареха разнообраз-
ни генерални товари и това даваше възможност да се набира опит по 
съставяне на карго-плановете и тяхното изпълнение.

Корабът бил на път за Хайфа по време на ливанските размирици 
и арабско-израелските отношения, натегнати до конфликт, но Пара-
ходството нарежда на капитана да се завърнат в наше пристанище за 
изчакване на ситуацията. Конфликтът се разминава и корабът вече мо-
жеше да извърши рейса. По-късно разбрах, че капитан Иван Антонов 
(Ванката), с когото бях работил временно за два рейса на същия кораб, 
предявил искане в Навигационния отдел да бъде подменен старши-по-
мощникът и настоял отново да се върна на “Д. Кондов” за постоянно.

На 30 юли 1958 г. отплавахме за Хайфа, като на кораба се бяха ка-
чили и пътниците, неосъществили пътуването си поради зреещия кон-
фликт. На борда нямаше условия за пътници, но Параходството беше 
получило разрешение за допълнителни спасителни средства и елемен-
тарни палаткови условия на палубата върху затворените І и ІІ хамбар, 
осъществени чрез хамбарни мушами, преметнати над хоризонтално 
поставените товарни стрели и добре прихванати към комингсите на 
хамбарите. Така се осигуряваха условия за нощуване лятно време вър-
ху застлани дюшеци, поставени направо върху хамбарното покритие. 
Пътниците бяха трима мъже, между които и известният комедиен ар-
тист Лео Конфорти и девет жени.

Летният сезон ни съпътстваше с много добри хидро-метео условия, 
което беше добре за пътниците и нашето навигиране между острови-
те на Додеканезите. За пътниците това беше една атракция, тъй като 
географските им понятия за тези  места се превръщаха в преживяна 
реалност. Лео Конфорти през деня непрекъснато се занасяше и веселе-
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ше всички ни. Беше пълен с хумор, но без да засяга достойнството на 
компанията си.

Бяхме вече до остров Родос и малко преди да легнем на курс за Хай-
фа, Лео Конфорти дойде на мостика, където беше и капитанът, и с едно 
неформално топло чувство за грижите към всички пътници, под въз-
действието на омагьосващото плаване между островите и предстоящо-
то пристигане в Хайфа, ни разказа за свое особено вътрешно усещане, 
непрекъснато предизвиквано от негов близък приятел. Приятелят му 
по нищо не го превъзхождал, но при приключване на различни разго-
вори, когато се виждало, че ще се окаже губещ в спора, той винаги му 
заявявал, че е бил моряк и е наясно с нещата, а артистичното разбиране 
на Лео за живота не струвало пари. По този повод със свойствената си 
веселост заяви: “Искам да намеря начин да му се противопоставя, да се 
освободя от тази потиснатост и трябва да измислите нещо за това. Го-
тов съм на всичко, стига да няма болки.” Весело му отговорихме ведна-
га, че няма проблем - ще му направим морско кръщение и ще му изда-
дем сертификат за член на моряшкото братство на държавата Океания. 
Лео подскочи от радост и запита дали ще стане преди пристигането в 
Хайфа.

Обявихме, че на другия ден по обяд, при кулминация на слънцето, ще 
извършим обреда. С опита, който имах при пресичане на екватора, се 
заех  да организирам ритуала и да приготвя сертификата. На следващия 
ден, в определеното време, при 360 градуса хоризонт, главният механик 
Григор Алатов, облечен  като Нептун Велики, тръгна със своята свита 
към бака на кораба, където  бяхме приготвили кофа със сапунада, четка 
и дървен голям бръснач. Един от свитата на Нептун биеше корабния 
гонг за мъгла. Вървях след тях с Лео, като държах кода за международ-
ната сигнализация - книга с дебели червени корици с релефен образ на 
Нептун с тризъбец в ръка. Поясних на Лео, че това  е нещо като морска 
библия, която той ще трява да целуне в края на ритуала със завързани 
очи пред Нептун и съпровождащите ни пътници и екипажа. Всичко му 
допадаше и като дете се радваше, че ще се отърве от комплекса си.

На бака, до котвеното устройство (брашпила като фундаментален 
символ на морската практика), Лео беше сапунисан и обръснат, а аз 
предадох кода в ръцете на Нептун. Завързахме очите на Лео и на двама 
от свитата с хавлиена кърпа. Нептун предаде най-напред кода на свита-
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та си, която шумно го целуваше, а Богът  благославяше. Дойде редът на 
Лео да целува кода и в момента, в който Нептун обяви, че му го подава, 
пред невиждащия кандидат-моряк застана един от екипажа, облякъл 
на голо само един халат, отметна го и Лео го целуна по задните меки 
части. Лео с хумористична интонация извика: “Целунах нещо меко”, 
а  пътници и екипаж ибухнаха в неудържим смях и вече без превръзка, 
повече от всички, с пълен глас се смееше Лео.

Обядът се превърна в тържество на кърмовата палуба, където тряб-
ваше да връчим сертификата на Лео. Всички пътници без изключение 
донесоха ракии и луканки. Те ги носеха в достатъчни количества за 
своите родини в Израел, които имаха носталгия по този вид питиета 
и храна от родната им България. Пяха песни, а една от пътничките, 
връстница на Лео, изигра ритуален танц в негова чест. Дойде време, 
при една наздравица, да прочета сертификата и да го връча на Лео. Той 
беше  радостен и нетърпелив. Зачетох  текста и когато той чу, че съ-
гласно обреда е целунал “целомъдрената и пречиста”..., Лео подскочи и 
извика “чакай”, но аз продължих и изрекох “котва”. Лео светкавично в 
смях отреагира: “А, така може...” След това обявих негово име, вписа-
но в сертификата член на моряшкото братство - капитан Темпеста (на 
италиански името означава буря). Името го въодушеви и не забрави да 
повтори, че приятелят му вече не може да има пренебрежително отно-
шение към него и че сертификатът му ще бъде сложен в рамка на видно 
място вкъщи и ще го попита той има ли нещо такова да му покаже.

Размахвайки сертификата с радостен глас и с чаша вино в ръка ня-
колко пъти възкликна:

- Ей, големи шегаджии сте, приятно е да си в моряшка компания.
Така Лео се освободи от чувството за малоценност спрямо своя бли-

зък приятел моряк.
Преживяното беше едно незабравимо веселие в монотонното кораб-

но ежедневие.
Ритуалът е стара остра гемиджийска шега, но странно, че ни-

кой от пътниците не възприе обреда като недостойна подигравка, а 
всички се радваха и смяха от сърце, заедно с Лео и екипажа, за пре-
живяното театрално представление със сцена - бака на кораба, на-
сред морето, с главен изпълнител любимия им артист Лео Комфорти. 
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16. НА СЛУЖБА ПРИ К.Д.П. ИВАН СТАНЧЕВ НА  
МОТОРЕН КОРАБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

От август 1957 г. когато след изпит придобих правоспособност 
„щурман далечно плаване”, две пълни години плавах в черноморския 
и източно-средиземноморския район по корабите от малкия и среден 
тонаж. Затова се надявах за промяна и това се случи. Към края на ав-
густ 1959 г. като старши помощник-капитан (старпом) на м/к „Димитър 
Кондов” получих записка да сдам длъжността и да се явя на разположе-
ние на навигационния отдел на Параходство „Български морски флот”.

В началото на м. септември получих записка да заема длъжността 
старпом на м/к „Васил Левски” - кораб, закупен след м/к „Балкан” и от 
тогава до този момент беше под командването на капитан Иван Стан-
чев. При него не бях плавал и лично не го познавах. Имах информация 
от колеги, че е прям и взискателен, с високо чувство на справедливост 
и благоразумие, и в същото време - решителен в моменти на внезапно 
възникнали рискови ситуации. Винаги си подбирал екипажа и не тър-
пял бездействащи и недисциплинирани. По време на войната прежи-
вял всички несгоди, включително тотална гибел от английска подводна 
торпедна атака на кораба, който командвал.

Радвах се на новото назначение, подредих нещата си в моряшкия 
сак и заминах от Варна за Бургас с крайбрежния пътнически кораб. 
Вълнувах се, защото след двегодишни краткотрайни плавания отново 
хоризонта на далечното плаване настройваше сетивата ми романтично 
и активно. 

При качването на кораба капитан Станчев отсъстваше, предните дни 
беше заминал за Варна по работа в Параходството и беше оставил ко-
легата старпом да ръководи разтоварването на апатита от Мурманск. 
Колегата научил, че слиза от кораба, изнесъл багажа си при близки в 
града и казал на боцмана, че ще се върне да си сдаде длъжността, но 
така и не се върнал, наложи се да поема работа си без въвеждане.

Най-напред, по стар навик, направих пълен оглед на каютата и чек-
меджетата, за да открия наличната корабна документация от всякакво 
естество, за да съм наясно с какво разполагам. Открих всичко, вклю-
чително и белезници, останали от корабособственика, от когото беше 
купен кораба през м. юни 1957 г. След това от дежурния помощник- 
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капитан поисках информация за хода на разтоварните операции. Беше 
ми отговорено по памет от утринна обща стифадорска информация. За-
дължих го да приготви статистическа таблица, която след всяка работна 
смяна да се попълва с данни на оперативната служба на пристанището 
и да се контролира чрез газенето на кораба, за да може грамотно да се 
следи разтоварването, което беше започнало преди четири дни.

Реших, че докато се завърне капитан Станчев ще трябва да направя 
пълен оглед на кораба от топа на мачтите до кила, от бака до кърмата. 
Това направих на следващият ден и установих един не малък списък 
от неща, които трябва да се преведат в съответствие с добрата морска 
практика по време на следващият рейс, като план за работата на палуб-
ната команда. Имах вече натрупан опит и сега предстоеше да го прило-
жа и развия на новата си позиция.

При прегледа на бака се натъкнах на  частично затопено помещение 
над форпика зад котвения сандък. Боцманът поясни, че това е последи-
ца от последната буря по прехода от Мурманск, нямало тръбопровод в 
тази зона за изкачаване (изпомпване - бел. ред.).

Наредих двама моряка по плувки да отдадат гърловината на форпика 
и водата да се оттече в него и така подсушихме помещението.

Три дни преди привършване на разтоварването, капитан Станчев се 
завърна от Варна и му се представих така като се полага по устав. Док-
ладвах обстановката и мерките, предприети за следващия рейс. Това-
рът беше железен концентрат от порт Поти за порт Кале - Франция.

Представих проект за каргоплана за пълен товар на пълно газене и 
три фута положителен диферент. Той одобри хода на работата и уточ-
нихме в каква последователност външната бригада да започне почист-
ването на хамбарите от апатита, като миенето щяхме да направим по 
време на прехода до Поти.

На 16 септември 1959 г. отплавахме за Поти на прав курс, от запад на 
изток - най-голямата дистанция 632 морски мили в Черно море. Хидро-
метеообстановката беше все още лятна, промихме хамбарите, а на мос-
тика щурманската работа беше приятно занимание от утрин до вечер с 
мореходна астрономия. Тук е място да споделя че в утринния разсвет, 
в деня преди пристигане в Поти, с астрономическо определение отче-
тох, че се оказахме в координати твърде северно от курса. Това беше 
последица от южното влияние на течението  по десния борд, идващо 
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от Босфора на изток покрай малоазийския бряг, което към по-предната 
наша позиция и тази към сутринта, вече се насочваше на север и то със 
скорост 1-2 мили в час.

Анализирах сноса на север, промених курса към Поти надясно и 
прибавих вероятния дрейф на север, тъй като течението вече ни дейст-
ваше пряко по десния борд. Оставаха около 100 мили до Поти. Преди 
да изтече вахтата, капитан Станчев дойде на мостика и веднага го за-
познах, че сме оказали доста на ляво от курса. Той веднага възкликна, 
че трябва да променим курса. Разбира се, доизслуша доклада с пред-
приетите промени и одобри действията, особено като разбра, че промя-
ната на курса е и със съответните градуси за дрейф, което гарантираше 
точното насочване и пристигане пред порт Поти. След обяд това се по-
твърди и мисля, че това беше един първи момент за доверие от страна 
на капитан Станчев.

Късно след обяд застанахме на рудния кей, на който беше готов це-
лия товар. Портът товареше железния концентрат с големи метални ка-
сони. Разпоредих да има талиманство, за да се контролира по тяхното 
стандартно тегло - пълни, правилното разпределение на товара по съот-
ветните хамбари, съгласно каргоплана, така се избягваха груби грешки. 

Товаренето завърши за три дни и отплавахме за Кале. Преходът беше 
без проблеми, за първи път плавах на кораб с радар. За всеки навига-
тор радарът беше желана навигационна апаратура, но реших за себе 
си - никога да не се пристрастявам към неговото ползване, защото при 
излизането му от строя и дълго пренебрегване на класическото нави-
гиране, мореплавателят е като с отрязани ръце. Не мисля, че това беше 
консерватизъм, а по-скоро златно правило в условията на непредсказу-
емост в мореплаването.

Още при прехода до Кале, няколко семейно неангажирани колеги 
обсъждахме, че за времето на престоя в Кале, може да посетим Па-
риж. Споделих идеята с капитан Станчев и като се има в предвид, че 
няма особени проблеми при разтоварването, може да поведа групата 
и в рамките на два дни да видим Париж. Той не само че не възрази, а 
приветства идеята, тъй като я оценяваше за нормален стремеж за по-
вече познания, а не робуване само на пазаруване и пренебрегване на 
духовните ценности.

В Кале пристигнахме в съботен ден и през един изключително тесен 
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шлюз, в който нашите бордове се претриваха в неговите стени, заста-
нахме на работен кей, на който щяхме да разтоварване. От порта обяви-
ха, че разтоварването ще започне в понеделник и ще завърши в сряда. 
Това положение за „парижката група” беше възможно най-доброто. В 
неделя посетихме централната гара на Кале, взехме информация за раз-
писанието на влаковете за Париж за понеделник рано сутринта и при 
връщане на кораба започнахме подготовка за заминаването на следва-
щия ден.

В понеделник отпътувахме за Париж и бяхме там преди обяд и за 
да не се лутаме закупихме туристически указател и най-напред оти-
дохме при Триумфалната арка на плац Етоал, от където всеки може да 
се ориентира за посещение на важните забележителности на Париж. 
Няма да ги изброявам, те са известни. Видяхме и нощният живот на 
Париж, които до тогава знаехме само по разкази и прочетено. Имахме 
достатъчно средства, за да си позволим два безпроблемни дни в Париж. 
На следващия ден, късно след обяд, с влака тръгнахме обратно за Кале, 
където пристигнахме късно вечерта и се прибрахме на кораба с радост 
и задоволство. Беше 7 октомври 1959 г. започвах 29 години и съдбата 
ми беше поднесла подарък. Групата, която водех, беше в състав: Евгени 
Донев - трети механик, Николай Димитров четвърти механик и Атанас 
Петков (Корсара)- четвърти помощник-капитан. В порта удържаха на 
думата си и в сряда разтоварването завърши и отплавахме за Ротердам 
и Амстердам, за да товарим насипни фосфатни торове за Варна, торо-
вете бяха необходими за есенната сеитба у нас.

В Ротердам ни швартоваха на две шамандури и преди началните то-
варни операции, по искане на главния механик Н.  Михайлов, изкачали 
ахтерпика при запълнен диптанк, за да може да се прегледа външно 
корабния винт, поради някакви съмнения и така кораба си намали ряз-
ко големия положителен диферент като празен. Той не ни предупреди 
за приключване на работата си и корабът остана с малък положителен 
диферент, което беше ограничаващо положение при започване на то-
варни операции в носовите хамбари, само до равен кил. Товаренето 
щеше да извършим както сме вързани на шамандурите, с плаващ кран 
от баржите, натоварени в завода - производител, и по реката с - влекачи, 
провлачени до нас. Беше събота и нямаше уточняване със стифадора за 
товарене, докато не дойдат повече баржи. Около 18.00 часа с капитан 
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Станчев решихме да се поразтъпчем на брега близо до порта и да из-
пием по една бира. Преди да слезем от кораба в портовата сервизната 
лодка, дадохме указания на дежурния помощник-капитан Петков, че 
ако случайно стифадорът реши да товари, нека започне с втори хамбар 
и след това да преминат на задните хамбари, за да се получи баланси-
рано натоварване на кораба по диаметралната плоскост. 

При слизането на брега не се отдалечихме от порта, пихме бира в 
една близка кантина и около 20.00 часа бяхме на кея, от който с пор-
товата сервизна лодка трябваше да се завърнем на кораба. От кея се 
виждаше кораба и забелязахме, че е започнало товаренето на стоката, 
тъй като плаващият кран работно бързо се развърташе. Лодката вече 
идваше на кея, когато пред очите ни нашият кораб рязко се наклони 
към десния си борд не по-малко от 10 градуса. Скочихме в лодката и 
с пълен ход за броени минути се прибрахме на кораба. Дежурният по-
мощник-капитан не можа да ни даде смислено обяснение за крена, ос-
вен че от баласта в дип танка, който е бил с незадраени гърловини, вода 
заради крена се разлива по твиндека към предните хамбари по десния 
борд и е потекла във втори и първи хамбар, където имаше стока. След 
кренът товаренето  бе прекратено и трябваше да се изяснят причини-
те за това аварийно положение и да се вземат мерки по нормализи-
ране на товаренето за понеделник. Портът неделен ден не работеше. 
Причините за крена най-напред потърсихме при машинната команда, 
стана ясно, че те не са правили операции за прехвърляне на гориво от 
леви към десни горивни танкове. Водата, потекла от дип танка, беше 
малко, за да предизвика този бърз, внезапен крен, причината бе друга, 
оказа се стифадорът искал бързо да се освободи от  пристигналите бар-
жи, без да ги маневрира за товарене в кърмовите хамбари с цел да не 
ги задържа и да не плаща демюрейдж. Тяхната стока, натоварена само 
в предните хамбари е, предизвикала отрицателен диферент на кораба, 
а това положение, при малко газене на кораба, се отразява в намаление 
на действащата хоризонтална площ по водолинията към момента, кое-
то е твърде сакрално за вертикалната устойчивост на кораба. И както 
казваше капитан І ранг Левков, корабът чака муха да кацне и да про-
излязат аварийни последици. Дежурният помощник-капитан не беше 
прихванал своеволието на стифадора бързо да освободи баржите, без 
да съблюдава дадените му указания. 
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Дадохме команда да се напълни ахтерпика и да се възста-
нови положителния деферент на кораба и така се ликвиди-
ра крена. На море магии не стават, има само последици от не-
спазване на железните принципи на добрата морска практика. 
През неделния ден с палубната команда прочистихме първи и вто-
ри хамбар в тяхната предна част, където имаше намокрен товар 
не повече от 3-4 тона, който със помощта на един добре сапани-
ран варел на корабните биги изваждахме на палубата и го промих-
ме с шланг силна струя зад борд. Добре, че по тези времена няма-
ше строг екологичен контрол, а може би в неделния ден почиваше. 
В понеделник, рано сутринта, пристигна товарачът с експерти и застра-
хователи, за да защити интересите си, вероятно информиран от стифа-
дора за авариране на стоката. Оказа се, че няма какво да защитава, за-
щото не се виждаше аварирала стока, а също така разбра, че ще получи 
чист коносамент. Всички напуснаха кораба, огорчени, поради отнетите 
им възможности да спечелят от нашия гаф. Бяха пристигнали следващи 
баржи и товаренето продължи. При натоварване на количеството стока 
от Ротердам, отплавахме за Амстердам и там дотоварихме до пълен 
товар на кораба.

Разказвам тази авария (тя никак не беше героична), само за-
ради това, че проявихме находчивост и се запазихме от непри-
ятни търговски усложнения в загуба на време и влачещи се за-
страхователни процедури. Разбира се и от много обяснения пред 
комисия за разследване във Варна за произлязлата аварийна ситуация. 
За подобни моменти един капитан от руския флот в каютата си на бюрото 
имаше написана сентенция с едри букви, нейното съдържание беше 
следното: „Когато на море се случи авария, на брега се раждат мъдре-
ци.”

Ние разбира се, си направихме сериозни изводи, независимо от 
това, че се справихме с неприятната ситуация. Когато подадох пис-
мена обективна преценка за произлязлата аварийна ситуация, ка-
питан Станчев реагира по следния начин: Достойно и честно е да 
преценим собствените си отговорности за случая, обаче опитът ми 
е показал, че няма правилно да бъдем разбрани, въпреки че сме лик-
видирали всички последици. Докладът остави при мен и когато се 
завърнем във Варна, лично ще докладвам на ръководството на Пара-



121

ходството, че няма финансови и технически последици и че стифа-
дорското своеволие ни предизвика аварийната обстановка и че сме 
си направили самокритична оценка за стриктен контрол на стифадо-
рите за изпълнение корабните указания по изпълнение на товарните 
операции, за да се гарантира безаварийност на кораб и стока. Плава-
нето до Варна премина при нормални хидрометеоусловия. По време 
на прехода капитан Станчев информира, че ще слезе в годишна отпус-
ка. Във Варна пристигнахме в края на октомври, чакаха ни с нетърпе-
ниие, за да заминат торовете директно по нивите с включени много 
камиони за директно товарене от кораба и нашия моряшки труд беше 
съпричастен към плодородието на родната земя, очертаваше се бърза 
обработка и добро изпълнение на корабния тримесечен план.

Докато разтоварихме и товарихме за следващото плаване, от Па-
раходството на борда на кораба нямаше посещение на инспектори за 
аварията в Ротердам. Очевидно капитан Станчев беше докладвал на 
ръководството и е било зачетено неговото становище по въпроса. Такa 
съдържателно премина първото ми плаване при капитан Иван Станчев 
- випуск 1925 г. на Военноморското училище.

Капитан далечно плаване 
Иван Станчев е сред видните 
български капитани в морското 
търговско корабоплаване на 
България. Възпитаник е на 
Морското училище във Варна, 
което завършва през 1931 г. 
Под негово командване корабът 
„Георги С. Раковски” извършва 
първото българско околосветско 
плаване (27.08.1963 г. – 
23.04.1964 г.). Снимката е от 
фотоархива на Параходство 
БМФ АД.

Моторният кораб „Васил Левски” (IMO 
5377068) е приет в състава на Параходство 
БМФ на 19 юни 1957 г. в Мидълсбърг, Англия 
от екипаж с капитан Иван Станчев и гла-
вен механик Атанас Атанасов. Десет години 
по-късно, по време на Шестдневната война 
между Израел и Египет, през 1967 г. корабът 
„Васил Левски”, под командването на капи-
тан Коста Костов, заедно с 14 други кора-
ба от различни държави, остава затворен 
в Голямото горчиво езеро на Суецкия канал. 
„Васил Левски” престоява там до юли 1975 г., 
след което е провлачен до Сплит, Югославия, 
където е нарязан за скрап. Снимката е от 
фонда на Държавен архив – Варна.  
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17. ПРЕВОЗ НА СЛЪНЧОГЛЕД ОТ ВАРНА
 ЗА ЛИВОРНО ПРЕЗ 1959 Г.

Системната информация на „Морски вестник” за износа на зърне-
ни храни от Порт Варна предизвика у мен един спомен от есенната 
износна кампания 1959 г. На м/к „Васил Левски” под командването на 
капитан Иван Станчев към края на месец октомври пристигнахме във 
Варна с пълен товар фосфатен тор за започналата вече есенна сеитба и 
затова бързо ни разтоварваха и торът отиваше направо по сеитбените 
ниви. Капитан Станчев  още на втория ден от пристигането ми даде 
информация за следващия рейс: пълен товар слънчогледово семе Варна 
– Ливорно и обяви, че слиза в домашна отпуска. В разговор с капитан 
Станчев при неговото слизане от кораба го запитах защо ще почива 
през зимата - неговите колеги война водят, за да си вземат отпуските в 
лятно време. Той ми отговори – виж какво моето момче, омръзнало ми 
е да се боря с морето, знаеш какво е през зимата. От следващия рейс ще 
се завърнете през настъпващата пролет и тогава отново ще се върна на 
кораба. Плаването е безконечно и затова трябва да се търси подходящо 
време за отдих.

Командването на кораба прие капитан Иван Антонов (Ванката) с ко-
гото се бяхме разделили преди 4 месеца от съвместната работа на м/к 
„Димитър Кондов”. По време на разтоварването подготвих каргоплана 
за рейса с пълен товар слънчогледово семе Варна – Ливорно. На кораба 
практикувах, след като реша задачата на каргоплана за устойчивост и 
диферент, да оформя писмена задача със съответните неизвестни и за 
помощник-капитаните, с която те трябваше да се справят. Това беше 
много полезно, защото така те набираха опит и ставаха съпричастни 
към всички детайли на товарните операции по време на дежурствата 
си.

Разказвам горното, защото на производствено заседание бях отпра-
вил критика към четвъртия помощник-капитан, че не се отнася сериоз-
но към задачите по каргоплановете. Той беше пристрастен математик 
и за да опровергае упрека, реши задачата за настоящия рейс най-бър-
зо и я докладва незабавно. Прегледах каргоплана и изчисленията и се 
убедих, че е работил точно до втория знак на цифрите, в сравнение с 
моите изчисления, които правех с логаритмична линия и бях получил, 
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че корабът с пълен товар слънчогледово семе в хамбарите и твиндеците 
има нулева метацентрическа височина. Това означаваше: критична не-
устойчивост. Неговите точни изчисления определяха отрицателен знак 
пред нулата и стотните. Потвърдих, че бързо се е справил със задача-
та, но го запитах, ако е капитан на кораба, след натоварване, дали ще 
отплава? Без да се замисли, той отговори категорично, че ще отплава! 
Отново го запитах, защото разбрах, че робува на извършените изчисле-
ния, без да прави анализ и да уточни какво трябва да предприеме, за да 
отплава. След като беше непреклонен и продължаваше да твърди, че ще 
отплава, показах му моите изчисления и най-вече действията за взема-
не пълен баласт в двойното дъно, за да се реши въпросът за гарантира-
на устойчивост. Това, че не е предприел вземане на баласт, корабът му, 
при отдаване на швартовите и натягане на  буксирите от маневрените 
влекачи при маневрата за отплаване, щеше фатално да се наклони. Той 
обичаше да спори и търсеше оправдание, че за баласта в задачата не е 
казано. Поясних му, че това е смисълът на задачата, а не чистата мате-
матика. Следва да се прави анализ на резултата от изчисленията и да се 
вземат точни решения за сигурност на мореплаването.

След завършване на разтоварването прочистихме много усърдно 
хамбарите - много замърсени от фосфатния тор, и направихме сепара-
циите против опасност от свободни повърхности. Бързо се справихме 
и товаренето започна директно от пристигащите вагони. Следяхме на-
товарените количества по тяхното обявено тегло.

Припомних си урока по стокознание от учебника на капитан Фур-
наджиев по товаренето на зърнени храни, тяхното хектолитрoво тегло. 
Предприех действия да го установя, за да можем, на база на обема на 
хамбарите и твендеците и газенето на кораба, при превключване на 
товаренето, да получим близка представа за количеството, което ще 
приемем при подписване на коносамента. Всичко това беше полезно, 
защото износителят „Хранескспорт”, на база на теглото на разтоваре-
ните вагони твърдеше, че сме натоварили количество толкова, колкото 
е сделката им за износ. По наши изчисления, количеството беше около 
60 тона по-малко.

Те не взеха под внимание нашите изчисления и капитанът им под-
писа коносамента по тяхното обявено количество, тъй като съгласно 
чартъра, той не отговаря за количеството и качеството за такива ма-
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сови товари в рамките на съответни проценти (в случая беше така). 
А ако възникнат проблеми - те се уреждат между продавач и купувач. 
При отплаването за Ливорно, след излизане от Варненския залив, тряб-
ваше да се справим с пожарна опасност в коридора на 4-ти хамбар, 
където е била  забравена  неизключена лустра (осветлителен прибор). 
Той бе използван от докерите, които извършваха  „хап - запълване” на 
празните пространства под палубата, за да няма свободни повърхности 
и риск за крен на кораба при лошо море. Огнището беше открито чрез 
миризмата на запечен слънчоглед, която беше усетена в техническа-
та работилница в машинното отделение на левия борд до 4-ти хамбар. 
Сигналът беше подаден от машинния боцман.

Преходът до Ливорно проплавахме в началото на декември в изклю-
чително лошо море между нос Матапан и Сицилия - „Малкият Бис-
кай”, както ние - мореплавателите, си го наричаме. В същото време цяла 
Италия беше под въздействието на тези свирепи северозападни хидро-
метеоусловия. Корабът обаче плаваше като пеперуда над вълните, без 
рязко клатене, поради благоприятната малка метацентрична височина. 
Обяснявахме си ситуацията и със строителната същност на кораба, за 
който знаехме, че е строен по време на войната като ескортен самоле-
тоносач. След войната е преустроен на търговски кораб. Очевидно е 
запазил това, което проектантът е заложил за спокойна хоризонтална 
палуба при лошо море като самолетоносач. Сега тези качества се про-
явяваха в съчетание с нашите разчети и действия по изпълнителния 
каргоплан.

Пристигнахме в Ливорно през първата десетдневка на декем-
ври, но силозът за разтоварване беше зает и трябваше да чака-
ме на котва в закрития аванпорт на пристанището. При застава-
не на силоза, стифадорите обещаха бързо разтоварване, но не го 
изпълниха, независимо от нашите протести, защото след два дни ни 
преместиха на кей, където да разтоварват с грайфери на вагони. Из-
виняваха се, че са били изненадани от по-ранното пристигане на 
45-хиляди тонен бълккериър с жито от САЩ - той бил с много висок 
демюрейдж и затова ние ще завършим разтоварването извън силоза. 
Докато разтоварвахме на силоза, стифадорите не проявиха особен инте-
рес към каргоплана на кораба, но след преместване за разтоварване без 
теглилките на силоза, проявиха настойчив интерес към общата кубату-
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ра на кораба за зърно и по отделно за всеки хамбар и коридор. Не беше 
трудно да се досетя какво ги вълнува и затова, като имах предвид, че по 
нашите изчисления имахме по-малко стока от обявената в коносамента. 
Като имах точното хектолитрово тегло и специфичната кубатура на слън-
чогледовото семе, предадох им цифри за обем, които покриваха нашите 
преценки за по-малко натоварена стока. За себе си имах оправдание, че 
това е цената за това, че ни преместиха и загубихме време за разтовар-
ване, на всичко отгоре италианските власти все още продължаваха ем-
баргото към българските екипажи за слизане на брега, макар че този път 
го бяха малко либерализирали и разрешиха да се движим в квартала на 
порта, като на градска карта ни очертаха до къде може да се разхождаме. 
Любознателната група от екипа на комсъстава искахме да отидем с 
влак до Пиза, за да посетим прословутата наклонена кула, но не ни раз-
решиха и затова за спомен от този отказ си купихме от Ливорно малки 
мраморни сувенирни наклонени кули.

Разтоварването в Ливорно завърши по средата на декември, без ре-
кламация по количеството на товара. Отплавахме под баласт за порт 
Сфакс за пълен товар фосфат за Щетин-Полша. Споменът, че предпази-
хме износителя от рекламация, след 8 години се потвърди от служител 
на „Хранеспорт”, който по стечение на обстоятелствата при една сре-
ща слушаше за гореописания рейс. Тогава той възкликна, че сме били 
единственият кораб, за който не са имали рекламация по количеството 
стока в този конкретен сезонен износ.

Капитан далечно плаване Иван Антонов (Ванката) 
е сред изявените капитани в Параходство „Български 
морски флот”. Под негово командване моторният 
кораб „Любен Каравелов” (който той приема през 
1962 г. в Нюкясъл, Великобритания) за първи път в 
историята на българското корабоплаване през 1964 
– 1965 г. достига до бреговете и пристанищата на 
Япония, Мексико и Демократична република Виетнам.

Възпитаник е на Военноморското училище във 
Варна (завършва го през 1942 г.). Бил е капитан и на 
корабите „Димитър Кондов”, „Бургас”, „Балкан”, 
„Габрово”, „Еритрея”, „Карлово”, „Мургаш”, 
„Генерал Владимир Заимов”, „Белмекен”, „Родопи”. 
ОТ 1970 до 1972 г. е началник на отдел „Навигационен” 
в Параходството.

Снимката е публикувана в книгата на Стоян П. 
Костов „Под роден флаг” (С., Профиздат, 1967 г.)
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18. МОРЕТО - НАЙ-ДОБРАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

След разтоварване слънчоглед в Ливорно, с м/к „Васил Левски” по 
чартър отплавахме за Сфакс (Тунис) за приемане на пълен товар фос-
фат за Щетин (Полша). Товаренето на фосфата и преходът премина 
нормално и на 03.01.1960 г. застанахме на котва на рейда пред устието 
на река Одер. За влизане в порта трябваше да изчакаме да се освободи 
кей, на който ще разтоварваме.

При заставане на кея за разтоварване, получихме радиограма-нареж-
дане, за рейс за България – пълен товар метали от Анверс за Варна, 
но преди това от Щетин трябваше да натоварим четири тежки колета, 
които представляваха 60-тонни котли за ТЕЦ „Марица изток”. Те бяха 
доставка от ГДР. Котлите бяха негабаритни товари и по транзитните 
железници не можеха да се доставят. За нас те бяха доста неприятен 
товар. В началото ги отказахме, като имахме предвид размерите им и 
размерите на отворите на хамбарите 2-ри и 4-ти. Но след настояване от 
Параходство „Български морски флот” заедно с капитан Иван Антонов 
с метър в ръка преценихме повторно размерите на котлите. Те вече ня-
колко месеца престояваха в порта и това ни повлия да вземем решение, 
че на милиметри, развъртени от тежкия плаващ товарен кран по диаго-
нала на въпросните хамбари, ще може да ги на товарим. Така ние - бъл-
гарските мореплаватели, вграждахме моряшкия си труд в най-значими-
те национални обекти с голямо значение за развитието на икономиката.

Разбира се, изпълнихме всички изисквания за стифиране и укрепва-
не под предните алабанди (коридорни палуби) по двата борда на всеки 
хамбар, с оглед в Анверс да притиснем котлите с товара от метали и да 
изключим риска от изместване при океанската качка при зимния пре-
ход в Атлантика през Бискайския залив. В рамките на един ден, след 
разтоварването на фосфата и едно сухо почистване на хамбарите, нато-
варихме котлите, като стифадорите изпълниха всичките ни изисквания 
за тяхното укрепване към бордовете на хамбарите, лежейки върху голе-
ми талпи (греди) с дължина кореспондираща на ширината на котлите.

При отплаването от Щетин за Анверс, докато излезем от залива и 
легнем на курс към Килския канал, хидро-метео обстановката силно 
се влоши от към север. На курс към Кил беше точно на борд и вълната 
достигна 5 бала. Заваля сняг и видимостта се влоши. Извиках боцмана 
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и двама моряка и последователно с осигурено осветление влязохме в 
двата хамбара, за да видим поведението на тежките колети. Оказа се, че 
въпреки укрепването, което считахме за добро, от силната рязка качка, 
котлите със своите 60 тона всеки, пресоват бордовите дървени рибенси.

По тази начин се получава слабина, която причина, при  
обратната качка, се получават резки скорци (внезапни натягания) и 
опасност от скъсване на проволките. Започването на свободно движе-
ние на 60-тонните котли би било фатално до степен за пробойни на 
съответния борд. Незабавно започнахме  да обираме получаващата се 
слабина на проволките, благодарение на тяхното предварително натя-
гане с големи талрепи. Издебвахме момента, когато дадения котел към 
съответния борд пресова рибенсите (и се получава слабина) и тогава 
бързо пренавивахме талрепите. По този начин отстранихме тази надви-
снала опасност. В празните хамбари, в борбата за овладяване на грозя-
щата опасност имах чувството, че докато морякът не преживее всички 
проблеми, не може да каже, че е на „ти” с добрата морска практика. И 
има ли съмнения - проверявай, проверявай и пак проверявай и не се 
притеснявай, че има персони, които могат да ти лепнат разни епитети. 
По-добре това, отколкото непредсказуеми последици за екипажа, сто-
ката и кораба. Не съм фаталист, но денят беше 13 януари. 

На другия ден сутринта влязохме в залива на Кил в много лошо вре-
ме. Шлюзът на Холтенау беше обявен за неработещ заради опасната 
метео- обстановка. А тя наистина беше екстремална, защото, застанали 
на котва, бяхме свидетели как един стар кораб беше откъснат от кея 
пред шлюза и помете съседните ограничителни пилерси за насочване 
към шлюза на канала. След обяд щормът спадна и ние транзитирахме 
Килския канал.

Северно море беше по-спокойно и без проблеми пристигнахме в Ан-
верс. Нашата стока метали беше готова и започнахме да товарим вед-
нага. Специално внимание обърнах на стифадора, как и кои метали да 
натовари плътно около котлите така, че те да се окажат като в метален 
сандък. Разбира се, по карго плана разпределих възможно най-голямо 
количество метали и в твиндеците на кораба, но въпреки това корабът 
си оставаше прекалено устойчив и при лоша хидро-метео обстановка 
ни очакваше  силна качка в просторите на Атлантика.

От Анверс отплавахме на 21.01.1960 г. след обяд при неблагоприят-
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на прогноза за времето. Ламанша транзитирахме без проблеми, но с на-
влизането в Бискайския залив, вятърът и вълнението от югозападната 
четвърт рязко се влоши, вятърът достигаше 7-9 бала а вълната 6-8, на 
всеки 6 секунди - качка от борд на борд. Не беше възможно да поддър-
жаме курса за пресичане на Бискайския залив. Капитан Антонов реши 
да щурмуваме на курс към Азорските острови, с намалени обороти 
на машината. В записките си съм отбелязал, че корабът потръпва като 
струна, вълните непрекъснато с грохот промиват палубата, често се из-
сипват 150-200 тона вода, но ние плаваме и гоним крайната цел, нищо 
че е опасно. Когато по счисление определихме, че вече сме подминали 
траверса на Лисабон по паралела, променихме курса към Гибралтар и 
оставихме вятърът и вълнението вдясно по кърмата.                   

Транзитирахме Гибралтарския проток и Средиземно море ни по-
срещна с лошо време от север-североизток. Така продължи до нос 
Матапан, от където до протока Доро плавахме в по-спокойни води, а 
от там за зла участ ни връхлетя тежка североизточна буря и така до 
Дарданелите. С капитан Антонов си припомнихме, че с м/к „Димитър 
Кондов” веднъж не можахме да преодолеем подобна буря и се крихме  
в залива Каристос на остров Евбея. Но този път не потърсихме убежи-
ще, добре натоварени, макар прекалено устойчиви, подържахме ско-
рост 7 възла при намалени обороти на машината, вълните се катереха 
над бака и на палубата се изсипваше не по малко от 200 тона вода. Тя 
с грохот се отичаше и промиваше палубата и хамбарните покрития. На 
първия хамбар горната мушама беше раздрана и скобите - разместени. 
Беше потискаща гледка от мостика, но в същото време чувствах, че мо-
реплавателите могат да преодоляват морската стихия, когато се плава 
съобразно природата на морето. 

След Дарданелите и Мармара, когато транзитирахме Босфора и лег-
нахме на курс за Варна, времето отново се влоши. Като чели цялото 
плаване от 14 дена беше орисано да премине изцяло в бурно море. За 
капак на плаването, когато пристигнахме на разсъмване на 4 февруари 
на рейда във Варна и трябваше да отдадем котва се оказа, че поради ми-
нусовите температури от полунощ до рано сутринта и системното за-
ливане на бака, цялото котвено устройство представляваше един леден 
блок. Наредихме на машинния боцман с бензинова горелка да разтопи 
леда и така да отдадем котва. Тогава си припомних казаното от капитан 
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Иван Станчев, когато го попитах защо си взема отпуска през зимата. 
Той ми отговори, че му е омръзнало да се бие с морето и прав беше в 
този си извод.

Късно след обяд застанахме на кея в порта. Бяхме изненадани, че 
заедно с обичайната контрола, на борда на кораба се качи една комисия 
в състав от различно заинтересовани служби по стоката, която щяхме 
да разтоварваме, поискаха едно копие от каргоплана, за да се уверят, 
че в него стоката е отразена, съгласно коносаментите и след това изча-
каха отварянето на люковите покрития. Влязоха в твиндеците да огле-
дат състоянието на стоката в т.ч. през коридорните люкови гърловини, 
влязоха и в хамбарите. Вършиха тези действия, без да обясняват каква 
точно е целта им. След като приключиха, най-сетне обясниха, че преди 
нас кораб „Балкан” пристигнал и разтоварил същата стока от Анверс в 
пълен безпорядък, не в съответствие с каргоплана и с нарушена опаков-
ка. Тези последици от лошо море и щетите били покрити от морския 
протест, който бил връчен от капитана. Затова сега те искали да фикси-
рат нещата, преди да започне разтоварването, но са учудени, че при нас 
констатират пълен порядък. Ние, разбира се, независимо от порядъка, 
им показахме вече написания наш морски протест, готов за връчване, 
а то не можеше да не бъде направено. Добрата морска практика не мо-
жеше да пренебрегне 14 дневното плаване, в непрекъсната свирепа хи-
дро-метео обстановка и да не бъдат защитени интересите на кораба и 
корабособственика.

По време на разтоварването забелязах последици върху стоката, ко-
ето потвърждаваше какво може да направи свирепото море. Във втория 
коридор от една пачка бяло тенеке, която е стояла до вентилационната 
тръба, листите при силната шест секундна качка (рус. клатене – бел. 
ред.) от борд на борд, бяха разкъсали опаковката и пакетирашите ленти, 
а листите, омаслени са се приплъзнали към тръбата и от постоянните 
удари се бяха навили като кюнци. Трудно е да си представиш, че това 
може да се случи, но беше факт. В хамбарите от подобни пачки, макар 
и притиснати от други метали, листите се бяха впили една в друга като 
колода карти, при нейното разбъркване за поредно раздаване. 

Последния момент на разтоварването, за който бяха останали 4-те 
60-тонни котли за ТЕЦ „Марица изток”, ни сервира нещо, което ни учу-
ди, като последица от тежкото 14 дневно плаване, непрекъснато кораба 
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в жестоко надлъжно вибриране. Макар и 60-тонни, котлите са подска-
чали при вертикалната качка върху широките талпи (греди), поставени 
под тях. В тези места котлите бяха видимо подбити.

Получателите вдигнаха голям шум за подбитата метална повърхност, 
но в края на краищата разбраха, че трябва да са доволни, че все пак ги 
получават и че морският транспорт не е безпроблемен, а и морският 
протест им даваше възможност да си уредят разходите, които биха по-
несли при един наложителен ремонт. Потвърждаваше се сентенцията 
„Свърши работата си добре и не чакай благодарности”.

Докато разтоварвахме се изяви още едно събитие, а то беше посеще-
ние на един служител на граничната служба. Разтревожено той инфор-
мира, че вървейки по кея, пред носа на кораба видял дясната котвена 
верига да виси на около 30 см. над водата, не повярвах и му казах, че 
се шегува. Знаех, че при маневрата отдадохме дясна котва, заради улес-
няване на заставането на кея с ляв борд и че нямаше от бака какъвто 
и да е сигнал, че нещо се случило. Служителят настояваше, слязохме 
на кея и видях това, което ми беше съобщено. Тогава си обясних защо 
при маневрата, когато нареждахме на 3-тия помощник-капитан да да-
ват слабина на котвената верига, получавахме един и същи отговор, че 
слабина има и си мислехме че котвата дрейфи, а в същност още при 
нейното отдаване и първоначално натягане на веригата, тя се е скъсала 
някъде преди първия ключ на вода, при съответното звено. Доказа се 
верността на сентенцията, че здравината на котвената верига зависи от 
най-слабото й звено.

Наредих на боцмана да постави резервната котва и дадохме заявка 
до навигационния отдел на Параходството за намиране на котвата с во-
долаз, за да си я възвърнем при следващия рейс. В заявката оказахме 
ориентир от брега и разстояние от кея към вероятното място на дъното 
на порта при отдаване на котвата.

Капитан Станчев се завърна кораба за следващият рейс и заедно с 
капитан Антонов слязохме от кораба за заслужена почивка с едно удо-
влетворение, че се справихме със зимните премеждия на преминалото 
далечно плаване и че морето - най-добрата изпитна комисия, не ни писа 
слаба оценка. 
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19. ПОЧИВКА И ПОРЕДНО ПЛАВАНЕ 
С МОТОРЕН КОРАБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Приключи зимното плаване с моторен кораб „Васил Левски” от но-
ември – 1959 г. до февруари - 1960 г., в което плаване с капитан Иван 
Антонов се уверихме, че капитан Иван Станчев беше прав: отива в от-
пуск, защото му е омръзнало да се бие с морето в зимния сезон. Краят 
на сезона наближаваше и капитан Станчев се завърна, а ние слязохме в 
отпуск с разминаване за слаба оценка от Морето – най-добрата изпитна 
комисия.

На брега се заварих и с други колеги отпускари, с които решихме 
да ползваме профсъюзните си права за почивка в зимния курорт Бо-
ровец. Идеята беше да караме ски – спорт, който не сме практикували 
по понятни обстоятелства. Снабдихме се със съответните профсъюзни 
документи и в третата десетдневка на февруари пристигнахме в София 
и най-напред посетихме Управление „Воден транспорт” (УВТ). Там, в 
профсъюзната туристическа секция на управлението ни предоставиха 
за всеки пълна скиорска екипировка. Пристигнахме в Боровец и бяхме 
настанени в почивен дом (стара вила) с елементарно обзавеждане, но 
това не ни погасяваше настроението за скиорски подвизи. Настроени-
ето ни увехна, когато разбрахме че поради меката зима и започналото 
затопляне преди края на зимата, нямаше условия за ски. Времето за-
пълвахме като често престоявахме в кръчмата „Червена звезда”, която 
се намираше в края на най-добрата писта за спускане и която не ни пре-
достави това преживяване. Имаше вино и мезета и си тананикахме ста-
ри моряшки песнички като „Реве морето в тази бурна нощ”, „Девойката 
от малката таверна”, и „О, капитен, защо си трезвен днеска?” Стояхме 
около една седмица и напуснахме курорта. Като спомен ни остана тър-
жественото разнасяне на ските по маршрута София – Боровец - София.

Останах в София при родово семейство и се възползвах 
от възможността да се срещна с познати, които бяха пътува-
ли за Хайфа, когато бях старши помощник-капитан на мото-
рен кораб „Димитър Кондов”. На 21.03.1960 г. отново посетих 
УВТ, където ми беше връчен сертификата за правоспособност „Капи-
тан далечно плаване”, за което бях придобил права с изискуем плава-
телен стаж след изпит за правоспособност „Щурман далечно плаване” 



132

и на длъжност старпом. Радвах се, че това съвпадаше с първия ден на 
пролетта. Завърнах се във Варна и бях на разположение на Навигаци-
онния отдел до първата десетдневка на април. В отдела ме ангажираха 
по разработката на становището на нашата страна по проекта за новата 
Международна конвенция за защита човешкия живот на море – 1960 г., 
която трябваше да бъде приета на форума на Международната морска 
консултативна организация в Лондон от 17 май до 17 юни 1960 г. 

В същото време трябваше да се справя и с една рекламация за 200 
бр. 60 т. катанка, обявена в акт известие на Порт Варна, че не е преда-
дена от последния рейс на моторен кораб „Васил Левски” от Анверс 
т.е. стоката по съответния коносамент е по-малко. Заявих в отдел „Екс-
плоатация”, че това е абсурд. Ако става дума за няколко бройки може 
да се приеме, макар че и това не е редно, като се има предвид изрядната 
работа на анверските талимани и стифадори. С един от служителите в 
отдела, който преди това е работил в митницата и складово-експедици-
онната служба на порта, направихме пълно проучване на първичната 
документация в порта при получаването на товара от кораба и неговата 
спедиция по коносамент до крайния получател. Установихме, че катан-
ката по въпросния коносамент, като общо количество тонаж е точно на-
товарено и това беше видно от гаровото тегло на вагоните, адресирани 
до получателя и от него няма рекламации. Стана ясно, че актът-извес-
тие е талиманско недоразумение, предизвикано от корабния талиман и 
портовата талиманка. Актът беше анулиран и рекламацията приключе-
на без финансова щета за параходството.

М/к „Васил Левски” се завърна от Мурманск в Бургас с пълен то-
вар апатит и получих записка да заема отново работното си място на 
старпом в началото на втората десетдневка на април. Бях в кабината си 
и правех изчисления за следващия каргоплан за товарене  на жито от 
Жданов и Новоросийск и чух шум и разговор на слизащи по вътрешна-
та стълба за мостика. Рефлексно излязох от кабината, за да видя кой и 
защо се движи там, където е само за служебни лица. Оказа се, че един 
от старши рулевите, заедно със съпругата си, дошла от Варна и придру-
жавана от една девойка, дъщеря на техни близки съседи, поискали да 
видят мостика. Той ги съпровождаше и ме представи и запозна с тях. 
Споделям случилото се, защото след една година с девойката спуснах-
ме семеен кораб на вода. Съдбата беше решила така – да срещна вар-
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ненка в Бургас, на борда на кораба, пред кабината.
Плаването Бургас – Жданов – Новоросийск - Балтииско море - Вис-

мар, с пълен товар жито и след разтоварване Висмар, преход под баласт 
за Мурманск за пълен товар апатит за Бургас изпълнихме за 65 дни и 
премина при спокойна метео-обстановка за разлика от други плавания. 
При транзитирането на Килския канал за Висмар, макар и нощем, бя-
хме посетени от кораборемонтни експерти от завода „Дойче верфт” – 
Хамбург, за уточняване на предварителната ремонтна ведомост, която 
следваше да изпълним в следващият рейс през август.

В навигационно отношение плаването на север над Полярния кръг 
в Северен Атлантик и вътре в фиордите беше много интересно, с вече 
кратките нощи и малко сияния. Плаването в този район ни срещаше с 
географски имена на позиции, в които през Втората световна война са 
се разигравали трагични и героични военноморски схватки, изучавани 
във Военноморското училище по военноморска история. Разказвах ги 
на рулевите и мисля, че така отдадохме почит към загиналите военни и 
търговски моряци. 

В Порт Мурманск заварихме атомохода-ледоразбивач „Ленин”, кой-
то със своята  внушителност, респектираше картината в целия залив. 
Бързо премина товаренето и отплавахме за Бургас като при подхождане 
от Атлантика за транзитиране на Гибралтарския проток и да вземем 
гориво в Гибралтар преживяхме една неочаквана аварийна ситуация, 
връхлетяха ни четири вълни с необичайна височина по носа на кораба 
върху бака, последица от лошо време в Средиземно море, за което ние 
знаехме от метеосводките. Може би нямаше да запомня това събитие, 
ако не бях дал ранна команда на боцмана да приготви котвите и швар-
товите въжета за маневрата в Гибралтар. Командата беше изпълнена и 
швартовите въжета вече стояха готови на бака, извадени от магазията 
под него, където ги съхранявахме, когато плавахме в открития океан. 
Беше към края на утринната ми вахта, около 7 часа, бяхме пресекли 
траверса на Тарифа пойнт и около 08:30 часа трябваше да сме в Ги-
бралтарския залив. Капитан Станчев вече беше на мостика, за да следи 
навлизането в залива, когато видяхме и усетихме първата вълна. Тя не 
ни направи особено впечатление, втората прехвърли бака, третата се 
стовари като водопад върху него и раздвижи швартовите, а четвъртата 
нахлувайки върху бака с още по голяма сила заграби половината от 
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дяснобордовата швартова бухта и я помете зад десния борд в морето, 
въжето се разви и понесе по борда във водата към кърмата, с опасност 
да се навие на винта на кораба. 

Събитието се разигра в рамките на 10-15 секунди, като на филмова 
лента. Капитан Станчев, при вида на изхвърленото въже зад борд, рязко 
подаде команди „Стоп на машината”, за да не може винта да загребе и 
навие въжето и „Дясно на борд”, за да развърти кърмата на кораба на 
ляво и се очистим от въжето, командите бяха изпълнени незабавно. В 
същото време боцманът, който беше на палубата под бака се изкачи на 
него и сред отичащата се вълна с риск да бъде отнесен и наранен, на-
прави няколко волти върху един от кнехтовете и така предотврати гро-
зящата опасност да загубим едно въже. Следващите вълни бяха слаби и 
това даде възможност да се задейства брашпила и обере въжето от во-
дата и да се насочим в залива за бункеровка и да продължим за Бургас.

Аварийната ситуация може да приемем за случайност и да я забра-
вим, но за себе си реших, че следва да се внесе яснота и да се потърси 
причината, защото в морето нищо не става случайно. 

Така и се оказа – тези внезапни високи вълни бяха последица от на-
хлуващото регулярно приливно течение от Атлантика към Средиземно 
море и в провлака то беше най-силно. Идващата обичайна вълна от ло-
шата източна хидрометео обстановка в Средиземно море беше набрана 
до необичайни размери от насрещното силно течение. Разбрах и за-
помних за себе си, че когато от Атлантика се навлиза в Гибралтарския 
проток за предстояща маневра в Гибралтар, следва да се проверяват 
моментите на приливно-отливните течения, заедно с всички видими 
хидрометео условия и тогава да се преценява кога да започне предва-
рителната подготовка за маневра. Записах си сентенция – „Не винаги 
може да се пести време, като се съблюдава пълен синхрон на действи-
ята, понякога е по-добре да няма синхрон, да има загуба на време от 
липсата на предварителна подготовка, в името на избягване на нежела-
телни последици, непредсказуеми по стойност, в сравнение със стой-
ността на икономията на време.”

Пристигнахме в Бургас в началото на втората десетдневка юни и 
след кратка рейдова обработка за намаляване на газенето застанахме 
на кей и разтоварването на апатита протече нормално.

От Варна получихме котвата, която там, пристигайки от Анверс 
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при отдаване за маневра и скъсване на веригата остана на дъно-
то и в последствие извадена от Навигациония отдел, така че резерв-
ната котва, която ползвахме, върнахме на щатното й място. Преди 
да приключим разтоварването бяхме посетени от технически екс-
перти на Параходството и беше уточнена окончателната ремонт-
на ведомост за ремонта в Дойче верфт и отплавахме за изпълнение 
на чартър жито от порт  Одеса за Лондон и Ротердам и след това - 
45 дни ремонт в Хамбург. Очакваше ни едно интересно плаване. 

Свидетелство за правоспособност „Капитан от далечно плаване“, 
издадено на Николай Йовчев на 8 март 1960 г.
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20. АВАРИЕН ПРЕСТОЙ НА М/К “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В  
ГИБРАЛТАР 1960 Г. 

В началото на м. юли кораб “Васил Левски” плаваше в рейс с пълен 
товар жито от Одеса за Лондон и Ротердам под командването на капи-
тан Иван Станчев и главен механик Никола Михайлов. На 9 юли като 
старши помощник-капитан бях на следобедна ходова вахта. Вече бяхме 
пресекли траверса на нос Гата и пресмятах кога точно ще пристигнем 
в Гибралтар за бункеровка на гориво, когато щамбайнът (машинният 
телеграф), задействан долу - от машинното отделение, даде “Стоп”. 
Веднага поисках обяснение по проговорната тръба. Отговориха, че 
внезапно са чули нехарактерни шумове в главния двигател долу при 
коляновия вал и затова аварийно са дали “Стоп”, за да се ориентират. 
А сега, чрез последващи проби от “най-малък напред”, с последова-
телни увеличения на хода, искат да си изяснят причините за шумовете. 
Не се наложи да извикам капитан Станчев, защото секунди след дадения 
сигнал “Стоп” по щамбая, той дойде на мостика, подобно на мелничар, 
който спи, когато работи мелницата и се събужда, когато спре. Пробите 
започнаха и се оказа, че само на “най-малък напред” няма шум и така 
сметката за пристигането в Гибралтар се отложи с цяло денонощие, 
плавайки на най-малък ход и влачени от течението. Подадохме нотис 
до агента за ангажиране на технически експерти от ремонтния арсе-
нал в Гибралтар – да дойдат незабавно на борда на кораба при прис-
тигането, за да преценят положението и какви ремонтни действия да 
се предприемат. Параходството беше информирано. С нас на борда в 
този рейс плаваше главния инженер на БМФ Беломорски, тъй като след 
разтоварване излизахме на ремонт в Хамбург за вземане на следващ 
четиригодишен клас и това положение ни освободи от излишна радио-
телеграфна кореспонденция. Справедливо е да отбележа, че вахтените 
в машинното отделение предотвратиха авария с големи последици в 
главния двигател, ако не се бяха намесили навреме, със съответната 
професионална отговорна реакция.

На следващия ден, късно след обяд, отдадохме котва в залива на 
Гибралтар, макар и със закъснение. Агентът доведе на борда техни-
ческите експерти от Арсенала и след преглед на главния двигател се 
установи, че при съединителните фланци на средата на коляновия вал, 
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който се състоеше от две части, се е получила слабина в плътноста на 
съединението, което се обезпечава чрез шест солидни пасболта.

Това означаваше, че пасболтовете трябва да се избият и тогава да се 
разбере как е произлязла слабината. Експертите декларираха, че опе-
рацията за разкуплиране на двете част на коленчатия вал и след това 
наново куплиране, след анализ на събитието, ще отнеме не по-малко 
от четири до шест дни. Нямаше друг изход, подадохме морски протест, 
застрахователят беше предупреден за извънредните неотложни разходи 
в името на сигурността на кораба, стоката и екипажа.

Оказа се, че за времето на експлоатация на кораба за 16 години, като 
последица от напрежения и най-вече от корозивно химическо въздейст-
вие на маслата, горивата и газовете, в пасболтовете са се появили пук-
натини и при тяхното разширение се стига до момент на частично пре-
сичане, проява на шума. И ако не беше спряна машината аварийно, то 
за няколко минути, при пълен ход на главния двигател щяло да се полу-
чи пълно разкъсване на пасболтовете и разкуплиране на двете части на 
коляновия вал, с неясни тежки последици за трите кърмови цилиндра, 
върху чийто вал щеше внезапно да се появи голямо натоварване от вин-
та и главния вал, а предните три носови цилиндра да се освободят от 
натоварване и предизвикат трагични разрушения в тяхната двигателна 
част. Имали сме шанс да избегнем апокалиптична авария, благодарение 
на  професионализма на дежурно-вахтения екип с IV механик Богомил 
Цанков.

Специалистите от арсенала започнаха своята ремонтна работа без 
суетене и губене на време. Виждаше се, че бяха с висока квалификация, 
още от времената, когато са обслужвали английския боен флот. Много 
пъти сме били в залива на Гибралтар за бункеровка, но никога, никога 
не съм разполагал с време да посетя града на Гибралтарската скала. Ви-
наги съм имал това желание, дълбоко подхранвано от юношески спо-
мен от гледането на филма “Гибралтар”, със сюжет от разузнаването от 
Първата световна война.

Образът на главната героиня се изпълняваше от френската актриса 
Вивиян Романс, една от най-добрите изпълнителка на танци с кастанети. 
На кораба си бяхме оформили една  любознателна група от предните 
плавания и решихме да отидем в града и да посетим някое заведение, 
в което се изпълнява испанска музика с танци, разбира се с морски ме-
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зета и бира за разтуха от принудителния престой в залива. Този малък 
характерен град на скалата имаше една централна улица с име “Мейн 
стрийт” (Главна улица). Там бяха магазините и не многото на брой уве-
селителни заведения. Беше вече надвечер и не беше трудно да открием 
едно заведение с невзрачна реклама, с оркестър и програма. След раз-
ходката се настанихме в заведението - нещо подобно на стара варнен-
ска кръчма и един подиум, с размер на боксов ринг, за изпълнителите 
на танцовата програма. Поръчахме си бирата и мезетата и с нетърпение 
очаквахме началото на програмата, под влиянието на спомени и чувства 
от вече видени по филмите събития. От 20 часа оркестърът започна да 
свири характерна испанска музика и повишаваше градусите на нашето 
настроение. Най-сетне се появи танцьорката,за която си представяхме, 
че ако не е като Вивиян Романс, то поне близко нейно копие. Но уви, 
копието беше с разлика от небето до земята. Със започването на танца 
разочарованието ни растеше и се чувствахме напълно подиграни в на-
шето романтично очакване. Дълбоко разочаровани и самоиронизирай-
ки се, платихме сметката и напуснахме заведението. Вярна е поговор-
ката, че на прехвалени ягоди не трябва да се ходи с голяма кошница. Но 
все пак кошницата се напълни, не с ягоди, а с риба, тъй като стоейки на 
котва в залива, регистрирахме отлични рибарски резултати. 

Свободните от вахта страстни рибари хвърляха волти зад борда за 
проба и се оказа, че има едър океански сафрид. Няколко други рибари 
решихме, че трябва да ловим с чепарета, като излезем в залива със спа-
сителната моторна лодка на кораба. За целта събрахме валута и закупи-
хме от града подходяща месина и въдици. Направихме чепаретата - 4 
броя с по 12 въдици всяко и една надвечер, в час, в който забелязахме 
излизането на гибралтарските рибари и ние тогава с моторната лодка 
излязохме на траверс на фара Европа пойнт. Загасихме мотора и ос-
танахме на дрейф от приливното течение, което ни носеше навътре в 
залива. Незабавно хвърлихме чепаретата и започна невероятен лов на 
риба, с потъване на чепаретата сафридите светкавично налапваха въди-
ците. За час и половина, до залез слънце, сякаш някой изкомандва и ри-
бата престана да се лови, до този момент наловихме много едър сафрид 
с тегло не по-малко от 300 гр. всеки. Гибралтарските рибари около нас 
ни зяпаха с учудване и завист. Те ловяха с единични въдици, а по на-
шите чепарета по 8-10-12 риби блестяха във въздуха от слънцето като 
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перлени огърлици. След прибиране на кораба, в кухнята направихме 
една седянка и изчистихме всичката риба, като я наредихме в дървени 
щайги от портокали и я поставихме в корабния хладилник за дълбоко 
замразяване.

Докато чистихме, печката беше включена и на нейният сач непре-
къснато си пекохме пресен сафрид - мезе за бира “Туборг”, която си 
имахме от шипшандлера. Беше знаменита седянка за всички свободни 
от вахта. Така си осигурихме риба за целия рейс и си разнообразявахме 
менюто.

По време на престоя на котва в залива, в една ранна утрин, имаше много 
гъста мъгла в протока. Когато мъглата се вдигна, на котва в съседство 
видяхме един кораб от типа “Либърти” и един 25 000 тонен танкер,  
които са се сблъскали в мъглата при транзитирането на протока около 
маяка “Тарифа поинт”, въпреки че са имали радари. “Либърти”-то беше 
нанесло удар с носа си по десният борд на танкера, някъде по средата, 
като бордовия лист  под палубата беше раздран и навит като кюнец към 
кърмата. Нефтът, до нивото на пробойната, явно беше изтекъл в морето, 
а носът на  “Либерти”-то беше като глава на булдог. На следващия ден 
научихме, че след подаване на морските протести и разследването на 
харбър мастера (капитана на порта) ги допуска да отплават, независимо 
от това, че танкерът, с наличната пробойна над водолинията, трябваше 
да плава в Атлантика за Западна Европа. С капитан Станчев бяхме из-
ненадани от решението на гибралтарската морска администрация. 

На шестия ден арсеналът приключи с ремонта с временни нови 
пасболтове и с регистрова уговорка, че на ремонта в Хамбург ще се 
извърши тяхната подмяна за гарантиране на бъдеща безаварийна рабо-
та на коленчатия вал. Направихме ходови изпитания, взехме гориво и 
отплавахме, за да завършим търговската част на рейса и да влезем на 
ремонт в Хамбург.

Като изключим опасността, с която се разминахме и понесените из-
вънредни разходи, покриващи се от застраховката, шестте дни в Ги-
бралтар със своето ежедневие останаха като забавни в монотонното 
моряшко всекидневие.      
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21. ПОСЛЕДНО ПЛАВАНЕ 
С МОТОРЕН КОРАБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ПРИ К.Д.П. ИВАН СТАНЧЕВ

От третата десетдневка на м. юни до края на м. юли 1960 г. с мото-
рен кораб (м/к) „Васил Левски” следваше да изпълним чартър с пълен 
товар жито от Одеса за два порта: Лондон и Ротердам. След окончател-
ното разтоварване влизахме на ремонт в Хамбург за последващ нов че-
тиригодишен клас на Лойд Регистър. За мен като старпом (старши по-
мощник-капитан), това плаване и ремонт зад граница, оформяше едно 
предизвикателство за стремеж работата да се придържа без отклонения 
от добрата морска практика.

Очертаваше се обичайно плаване докато завършвахме товаренето в 
Одеса, когато получихме нареждане, че трябва от Одеса да натоварим 
на палубата за Варна четири извънгабаритни 60-тонни железопътни 
кранове - доставка за аварийната дейност на БДЖ. Изборът паднал вър-
ху нас, защото към бака и кърмата, по двата борда между фалшбордо-
вете и комингсите на хамбарите, имахме дълги и широки чисти палуб-
ни пространства, без препятствия. След като беше натоварено житото, 
стифадорът искаше с лек подръчен дървен материал върху палубата да 
товари веднага крановете, които в същност бяха с размери на възможно 
най-дълги вагони. Категорично отказах и поясних, че докато не мон-
тират на палубата по двата борда временен жп коловоз с габаритите 
на междуосието на вагонните колела, за товарене и дума не може да 
става, абсурдно е тежестта да се съсредоточи само в четири позиции 
на палубата за всеки жп кран, палубата следваше да бъде равномерно 
натоварена.

Стифадорът упорито отказваше с мотив, че преходът е само един 
ден и намекваше, че той много палубен товар е товарил за България 
и че е нямало проблеми, опита се и при капитан Станчев, но разбра, 
че сме непреклонни, независимо от краткия преход. За себе си имах 
спомен с 60-тонните котли от Щетин за ТЕЦ „Марица изток” пак с м/к 
„Васил Левски”. Ние укрепихме палубата със съответните вертикални 
пилерси (греди) в твиндеците на кораба и се монтираха съответните 
временни коловозни отсечки и тогава жп крановете бяха натоварени и 
с проволки и талрепи отнехме възможността за надлъжно и напречно 
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лашкане и разместване. Стифадорът и бригадата му яко се потрудиха, 
но разбраха, че в морето не може да се пренебрегват нито за секунда 
и минута железните принципи на морската практика, заради брегово 
безгрижие по прехода на море, независимо от краткия преход. 

Всъщност награда за проблемния товар беше възможността да бъдем 
във Варна две денонощия преди да отплаваме за Западна Европа и това 
радваше екипажа. Преходът от Одеса до Варна беше при добро време. 
Във Варна пристигнахме на 1 юли след обяд и застанахме на котва и 
вързала в аванпорта на двете големи бочки (шамандури), които бяха 
работен полигон на ВМС. Крановете бяха разтоварени последователно 
от палубата от един 100-тонен плаващ кран за две денонощия.

Престоят беше достатъчен за всеки от екипажа да се види със се-
мейството и близките си, преди далечното плаване и ремонта в Хам-
бург. На 3 юли отплавахме от Варна за Лондон, в Средиземно море при 
плаването се подготвяхме за ремонта и бяхме изненадани от главната 
машина и се наложи авариен ремонт в Гибралтар. За 6 дни гибралтар-
ският ремонтен арсенал се справи с възникналия проблем на коленча-
тия вал на главния двигател (събитието е описано в предишния разказ) 
и на 17.07.1960 г. отплавахме за Лондон. Плаването в Атлантика пре-
мина нормално. В Лондон разтоварихме половината товар. По време 
на престоя с една група от екипажа организирахме посещение на Об-
серваторията Гринуич, където си направихме снимки на нулевия мери-
диан с по един крак на източното и западното полукълбо. Посетихме и 
Военноморския музей, който е в близост до парка на Обсерваторията, 
а също и знаменития клипер „Къти Сарк”, постигнал 18 възла скорост 
под ветрила. Не пропуснахме да посетим и Британския музей, от който 
главно впечатление и учудване беше – колко много ценности от земите 
на античния свят англичаните са успели да присвоят.

Плаването Лондон - Ротердам беше кратко, без изненади, за разлика 
от предходната част на плаването Одеса - Варна и Варна - Лондон, към 
края на третата десетдневка на м. юли вече разтоварвахме в Ротердам 
останалата половина на товара, с притеснение и бързане да отплаваме 
за ремонта. В Хамбург пристигнахме на 01.08.1960, спазвайки датата 
по договора за започване на ремонта. Незабавно бяхме приети в аквато-
рията на кораборемонтния завод „Дойче верф”. И така ремонтът започ-
на с договор за завършване за 45 дни. На база на своите предварителни 
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проучвания при посещението на кораба в предния ни рейс, когато тран-
зитирахме Килския канал на път за Висмар, незабавно с присъщата на 
германците стриктност, извадиха кораба на съответния плаващ док, в 
непосредствена близост до техния ремонтен кей и започнаха корпусни-
те работи и ремонта на главния двигател.

От опита, който имах при участието си в ремонтите на корабите „Ро-
дина” и „Д. Кондов”, заведох отделен ремонтен журнал, в който еже-
дневно отразявах действията на работниците на борда на кораба по кор-
пусната част, двойното дъно, баластните и горивни танкове, тъй като 
много от заявените ремонтни работи бяха почистване и боядисване, а 
това включва голяма квадратура вкл. и хамбарите, работа се заплащаше 
на квадратен метър за съответните операции.

Лойд регистърът направи оглед-дефектовка на корпуса и заяви смя-
на на дънните листи извън кила на линия „А” ляв и десен борд по осем 
листа от мидела (средата) на кораба към носа. Той оцени, че общото 
износване на корпуса и неговата надлъжна здравина с тази смяна се ук-
репва за  следващия период на експлоатация. Заместник-директорът по 
техническата експлоатация на Параходство „Български морски флот” 
инж. Беломорски, който присъстваше на ремонта, потвърди това не-
предвидено изискване по предварителната ремонтна ведомост.

Отстраняването на дънните износени листи ми даде възможност да 
пребродя двойното дъно, „плувайки” във въздуха през флорите (отво-
рите) на дънния набор на корпуса и да наблюдавам почистването и боя-
дисването на танковете със специална битоминозна боя за предпазване 
на корпуса от корозия. Забелязах, че един възрастен служител на завода 
няколко дни най-педантично, непрекъснато с метър и бележник в ръка, 
мереше и записваше съответните размери в хамбарите, който трябваше 
основно да се почистят от ръждата да се грундират и боядисат. На пръв 
поглед това беше естествено, но се впечатлих, че старателно замерваше 
ширината на всеки шпангоут и най вече и „т”-образната им част и за-
варените към тях носещи позиции за дървените рибенси (хоризонтал-
ни греди, опазващи генералните товари от корпуса). Реших, че трябва 
да направя същите изчисления, но като ползвам чертежа на кораба, за 
да може при бъдещи уточнения да имам база за сравнение и да не се 
допусне преоразмеряване на извършената работа по площ. Беше едно 
забавно изчисление, което извърших с логаритмичната линия, вместо 



143

да обикалям хамбарите и да меря като експерта.
Наред с контрола на заводската работа, трябваше усърдно да си 

свършим и нашата саморемонтна работа по боядисването на надстрой-
ката, бордовете на кораба над фашата (променливия пояс на корпуса) 
и доста кабини в т. ч. и собствената. Месец август се оказа доста мра-
чен и дъждовен и това ни пречеше за бояджийските работи по външ-
ната част на кораба и те изостанаха за към края на ремонта. Лошото 
време ни ограничаваше и в излизане в града през свободното време. 
Същия месец се провеждаше Олимпиадата в Рим. От завода поставиха 
един телевизор в салета на екипажа и през свободното време гледахме 
олимпийските игри. Може би видяхме повече от присъстващите в Рим, 
защото, освен предаванията на живо, гледахме и пълни репортажи по 
всички видове спорт, така че бяхме напълно съпричастни на това забе-
лежително световно представление.

Ръководителят на ремонта от страна на завода беше един от екс-
пертите, които огледаха кораба предварително в предния рейс, когато 
транзитирахме Килския канал, обръщахме се към него с „Хер Ханс”. 
Говореше руски език, научил го по време на пленничеството си след 
войната и работехме съгласувано при разрешаване на възникнали про-
блеми. Един ден ми заяви, че следващата седмица иска да ме разведе из 
нощен Хамбург, отговорих че при удобно време ще изпълня желанието 
му. Информирах капитан Станчев за поканата и той не възрази да из-
пълня желанието на Хер Ханс.

Бяха преминали около 20 дни от ремонта когато излязох с Хер Ханс, 
в нощен Хамбург. Най напред ме заведе в световно известното рено-
мирано вариете „Ханза”, програмата беше изпълнявана от световно 
известни певци, еквилибристи, танцьори, фокусници и сатирици на 
политически теми. Изпълненията бяха на високо ниво, а сатирата с 
остра насоченост към канцлера Аденауер. Разказаха следния анекдот: 
Канцлерър Аденауер разговаря с малкия си внук за неговото бъдещо 
развитие. Внукът заявява, че като порасне, ще стане канцлер като дядо 
си. Аденауер възкликва предупредително, че не е възможно да има два-
ма канцлери...  

Очевидно в ГФР общественото мнение се обработваше за смяна 
на караула, след вариете „Ханза”, около 22.00 часа посетихме малък 
спретнат битов ресторант, в стил бирария с национална кухня. Тук има-
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хме време да побъбрим за ежедневието и впечатленията на екипажа 
за пазара в Хамбург, което си е обичайно за моряшкото внимание. Ка-
зах, че повече от екипажа харесват германската продукция на електро-
прибори, печки, перални и др. И че ги доставяме на изгодни цени от 
шипшандлера. Той ме запита какво мисля да си доставя. Казах му, че 
като ерген, все още и в подготовка за семейство, вече съм поръчал една 
пералня АЕГ. Той предложи да уреди тази доставка от страна на завода, 
като жест за съвместната работа. Отговорих му, че всеки от екипажа 
разполага с валута и няма проблем да си урежда сметките.

В бирарията имаше оркестър, който създаваше бохемско настроение 
всред посетителите, които се веселяха и пееха своите характерни пес-
ни, при хубаво хапване и пиене на хубава бира. След вечерята се при-
брахме в завода. На следващия ден от личната си библиотека подарих 
на Хер Ханс две книги на руски език, които бях получил от одеския 
Интерклуб. Прие ги с радост, защото като пленник се запознал с руска-
та класическа художествена литература и станал неин почитател.

Една неделя заедно с капитан Станчев, при хубаво време, посетихме 
хамбургската зоологическа градина, която  се слави с това, че притежа-
ва целия животински свят, поставен в естествени природни условия, а 
не в клетки. Вечерта отидохме  на водните фойерверки, наречени ”Танц 
и цветове”.

Ремонтният престой на кораба в Хамург беше и зъболекарски ре-
монт на екипажа, поради това, че практиката с екипажите да пътуват и 
лекари за първи път беше заменена да пътува зъболекар и зъботехник 
със съответния кабинет. Така се преодоля проблемът екипажите да са 
лишени от тази съществена медицинска социална грижа. Първия кора-
бен зъболекар д-р Хубчо Маринов извърши голям обем работа, екипа-
жът беше много доволен, а в следващите години Параходството разши-
ри зъболекарското лечение на екипажите на ход.

Към края на първата десетдневка на септември ремонтът по главна-
та машина завърши и тук имаше допълнителни проблеми, те се появи-
ха от основателни съмнения на регистъра по повод аварийния ремонт 
в Гибралтар. Оказа се че при проверка с модерна апаратура в осем от 
анкърните болтове, фиксиращи главния двигател към корпуса, има хо-
ризонтални пукнатини, създаващи условия за разкъсване и водещи към 
нарушаване на компактната стабилност на цялата конфигурация на 



145

двигателя. Инж. Беломорски утвърди замяната им с нови и така бъдеща 
грозяща опасност беше отстранена. След престоя ни в плаващия док 
бяхме на стоянка в близост до кея, швартовани на солидни дървени от-
бивачни пилерси в акваторията на завода. На тях започнахме изпитания 
на главния двигател и за малко да аварираме при даването на пълен ход. 
Оказа се, че захващането на швартовите върху пилерсите е било добро 
за статичен престой, изпълнено от заводската швартова команда, но не 
и за ход на кораба. След даването на ход захващането поддаде и ко-
рабът се устреми напред. Дадохме „стоп” и проблемът приключи. Из-
вършихме швартоване, което вече изключваше проблеми. Изпитанията 
дадоха добър резултат, приключването на целия ремонт се очертаваше 
около 15.09.1960 г.

Започнахме да гледаме окончателните сметки по предварително 
уточнените цени, за да информираме Параходство БМФ по своевре-
менния трансфер на сумата по ремонта в долари и да не губим време 
в престой - заводът нямаше да разреши отплаване без заплащане на 
ремонта.

С уточняване на извършените ремонтни работи се справихме добре, 
благодарение на точно водените ремонтни журнали по корпусните и 
машинни ремонти, а така също с изчисленията, които бяхме пригот-
вили по площите за чистене и боядисване. Тук успяхме да направим 
чувствителен отбив на сума около 6500 щ. д. Представените ни площи 
бяха завишени, а така също и вмъкнати операции за цялостно почист-
ване, а в същност бяха частични и бяха точно отразени в нашия ремон-
тен журнал, така както бяха наблюдавани работниците в съответните 
носови, дънни и кърмови танкове. Спорът беше остър, Хер Ханс не 
възприемаше цифрите и упрекваше своите хора, че не са го предупре-
дили за контрола по фактически извършваната работа, но в последна 
сметка прие посочения отбив които беше около 8 % от общата сума 
на ремонта. Получихме информация, че на 11 септември валутният 
трансфер за стойността на ремонта е получен в банковата сметка на 
завода. Дребните довършителни работи приключваха, беше доставено 
гориво и за 15.09.1960 г. обявихме отплаване от Хамбург за Мурманск 
за товарене на апатит за Бургас. По време на маневрата за излизане от 
акваторията на завода и плаването по реката, на борда имаше експерти 
от завода, за да се проведат и отчетат ходовите изпитания на главния 
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двигател. Нямаше проблеми и те слязоха при излизането от река Елба, 
заедно с пилота.

По време на плаването по реката един от експертите ни информира, 
че търговският директор на завода е бил санкциониран от управител-
ния съвет да плати лихвите, които е загубил от забавено прехвърляне на 
сумата за ремонта от четвъртък до вторник от работната по депозитната 
сметка. Загубената лихва от 44 долара бе много малка за мащабите на 
търговската работа на директора, но тук явно беше, че работата следва 
да се върши на високо професионално ниво, без забавяне и пропуски и 
никакво снизхождение към когото и да било. Беше пример как се гради 
финансова дисциплина и се достигат печеливши резултати.

Преминалият ремонт и предхождащите премеждия ми показаха, 
че трябва добре да се разучат въпросите на корабното застраховане и 
погасяването на последиците от аварийни събития, за да се намаляват 
разходите по техническото поддържане и недопускане влошаване на 
сигурността на мореплаването.

В прехода до Мурманск подържахме скорост около 13 мили в час, 
като резултат от чистия корпус и ремонтираната главна машина. Се-
верно море, Норвежко море и Баренцево море бяха спокойни, нощите 
- вече дълги, и северните сияния красяха вечерния небосвод. При прис-
тигането в порта бяхме веднага швартовани на работния кей и започна 
товаренето, което завърши в следващите дни в рамките на чартърните 
норми. За последен път се убедих, че методът които въведох по изчис-
ленията на карго плана на кораба за газене и диферент, точно се реа-
лизира в изпълнение на това, което сме разпоредели на стифадорите 
по разпределение на товара. Така получавахме резултата, който иска-
хме, без да се налага в последния етап на товаренето да предписваме 
промени за постигане на искания диферент. Няма да е обективно, ако 
не споделя, че за товара апатит от Мурманск като първо товарене след 
ремонта, бяхме огорчени, като се има в предвид ремонтираните, по-
чистени и боядисани хамбари, най-добре кореспондиращи за товарене 
на генерални товари. Но очевидно в „Експлоатация” на БМФ не са се 
постарали да преодолеят централизирания фрахтови монополизъм на 
„Деспред”...

На 26.09.1960 г. отплавахме от Мурманск за Бургас. Насред Северно 
море в машината произлезе пожар, при начало за поддържане на тем-
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пературата в спомагателния котел, с помощта на газовете от изгорялото 
гориво в главния двигател. Машинната команда бързо потуши възник-
налия пожар под ръководството на главния механик Н. Михайлов. При-
съствах при извършване на противопожарните действия и това стана 
без да се спира главния двигател. Пламъците ближеха повърхността 
на предната част на котела, а шумът от главния двигател на пълен ход 
създаваше потискаща обстановка. Картината беше смразяваща, като си 
помислих какво може да произлезе, ако не се овладее и ликвидира за-
почналия пожар. Оказа се, че причината за пожара беше в това, че под 
отвора на котела и към дънната му част е имало непочистени остатъци 
от системно прокапване на гориво. То се запалва от нажежените га-
зове, подадени към отвора на котела, явно не съвсем квалифицирано 
като първи опит за това нововъведение за утилизация на топлинната 
енергия на газовете от главния двигател, за да се получава икономия на 
гориво за котела.

След Ламанша, Атлантика ни посрещна дружелюбно и на 07.10.1960 
г. след обяд бяхме на траверс на маяка Сент Винсент, на югозападния 
край на Португалия. Легнахме на курс към Гибралтар за излизане от 
Атлантика. Започвах тридесетата си година и равносметката беше по-
зитивна с бъдни неизвестни в житейския път за навлизане в нови етапи 
на професионалното развитие. Капитан Станчев често, по бащински, 
споделяше своите възгледи и коментираше проблемите.

Бункеровката в Гибралтар премина нормално, но не забравихме да 
си припомним аварийния ремонт през втората десетдневка на м. юли, 
успешния риболов, който тогава направихме и разочарованието, което 
преживяхме за испанските танци с кастанети.

Плаването Гибралтар - Бургас беше безпроблемно, само в Бургаския 
залив след остров Болшевик (Св. Анастасия) на 16 октомври преживях-
ме едно „прашно премеждие”. То беше последица от стремежа ни още 
със заставането на котва на рейда, корабът да е готов за разтоварване 
на 600-800 тона товар на шалани, за да намалим газенето и застанем на 
кея, да стъпим на родна земя. За целта вдигнахме товаро-разтоварните 
съоръжения (бигите) и отворихме хамбарите, като свалихме капорти-
те. Беше следобед, когато подхождахме в Бургаския залив. Беше при-
ятен слънчев есенен ден с чисто небе. Малко след траверса на остров 
Болшевик, на югозапад в залива се появи малко тъмно облаче, което 
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нямаше застрашителен вид, минути след като го видяхме, върху нас 
връхлетя характерния, макар и не често случващ се в Бургаския залив 
вятър ,,Лодос”. Той нахлу със свистене в отворените хамбари и започ-
на да изхвърля навън от хамбарите апатитен прах от горния слой на 
товара. От мостика към бака и кърмата се загуби видимостта. Не беше 
възможно да затворим хамбарите. Капитан Станчев разпореди сигнал 
за пожарна тревога и нареждане към боцмана с пожарните шлангове да 
поръси апатита, за да се спре излизането на праха. Корабът плаваше в 
залива като бял облак над водата. Палубната команда бързо се справи 
и видимостта пред нас беше осигурена. Събитието се разигра в рам-
ките на десетина минути. Вятърът стихна, когато вече бяхме на рейда 
и отдадохме котва. Отново природата напомни, че престараването не 
винаги дава добри резултати.

На следващия ден, след намаляване на газенето, дойде пилотът за 
маневра за влизане в порта, от мостика информирах капитан Станчев, 
че сме готови за вдигане на котвата и за маневра, той се разпореди да 
започнем маневрата без него и че ще дойде на мостика при влизането 
в порта. Застанахме на кея и започна разтоварване с бреговите кранове 
с грайфери и разтоварване апатита на кея, без да се изчакват вагони за 
директно товарене за завода в Димитровград.

За следващия рейс беше обявено, че ще се товари жито от Варна 
за Западна Европа. На 23.10.60 г. отплавахме под баласт от Бургас за 
Варна. Преди нас м/к „Варна” също беше отплавал за Варна и след 
траверса на Поморие, вече го застигахме. Разигра се едно морско над-
бягване. Капитан Станчев се обади в машинното и поиска максимални 
обороти и преди нос Емине го задминахме в близост на левият ни борд. 
Капитан Станчев по детски се радваше, че спечели надбягването и от 
мостика весело ръкомахаше на капитана на кораб „Варна” - капитан 
Славчо Рангелов, който му е бил старпом при потапянето на параход 
„Балкан” през войната и взаимно се уважаваха.

Преходът до Варна премина при една обща радостна възбуда в еки-
пажа, който след 113 дни се завръщаше в домуващия порт. След прис-
тигането във Варна получих записка за сдаване на длъжността и на 
разположение на Параходството и на отпуска с оглед предстоящо въз-
лагане на самостоятелна работа (през пролетта на изминаващата годи-
на получих сертификата си за к.д.п. - капитан далечно плаване). Преди 
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да напусна кораба, в кабината на капитан Станчев присъствах на среща 
с пристигнали от София - ДЗИ застрахователи, които освен потребната 
им документация за ликвидация на понесените щети, искаха на борда 
на кораба непосредствено да се запознаят с произлезлите застрахова-
телни събития, за да могат да бъдат безспорни пред презастраховате-
лите.

Обективно е да споделя, че службата ми на м/к „Васил Левски” при 
к.д.п. Иван Станчев през целия период и последното плаване, допри-
несе нов опит и навлизане във възможностите за самостоятелност в 
професионално отношение.
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телни събития, за да могат да бъдат безспорни пред презастраховате-
лите.

Обективно е да споделя че службата ми на м/к „Васил Левски” при 
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М/к „Васил Левски” на плаващия 
док „Дойче верф” - демонтиране 

на гребния винт.

М/к „Васил Левски” на плаващия 
док „Дойче верф” - поглед към 

носовата му част.

Снимките са от личния архив на автора.



150

22. ЗАВРЪЩАНЕ НА МОСТИКА НА 
М/К „БЛАГОЙ КАСАБОВ”

През месец октомври 1960 г., като старши помощник-капитан на м/к 
„Васил Левски” слязох на брега във Варна в домашен отпуск. По време 
на неговото ползване, при контакти в Навигационния отдел на Пара-
ходство „Български морски флот” получих информация, че ще ми въз-
ложат длъжност капитан за приемане на един малотонажен хладилен 
кораб. Изчакваше се уреждане на покупката от страна на ДТП „Булет” 
и че ще трябва корабът да се приеме в Норвегия.

Реших, че ще бъде по-рационално да предложа в Параходството да 
изпратят друг колега и да се заема в новият си статус с някой от мало-
тонажните кораби в експлоатация. Идеята беше лесна за изпълнение, 
защото много от  колегите желаеха да участват в приемането на „нов” 
кораб. Предложението беше прието с известно учудване, че се отказвам 
от предоставеното предимство.

Така в края на месец ноември получих записка да поема командване-
то на кораб „Благой Касабов” от капитан Любомир Милков, на когото 
възлагаха да поеме командването на м/к „Балкан”. Назначението приех 
с приятно чувство, защото това беше корабът, на който след стажа по-
стъпих в първа щурманска длъжност като III-и помощник-капитан и 
сега след шест години поемах ръководството му. Корабът обслужваше 
линията Варна – Бургас - Пирея – Дурацо и обратно, товареше и пре-
возваше от нас генерални товари, а в обратния рейс – обичайно пълен 
товар Битум във варели. Приех кораба, когато беше натоварен със стока 
от Варна и беше швартован на холандския кей с ляв борд и отдадена 
дясна котва при маневрата пред флотския плаващ док.

На 1 декември 1960 г. надвечер бяхме готови за отплаване за Бургас, 
където трябваше да товарим 200 тона сирене в малки дървени бурета, 
износ за САЩ – Ню Йорк, транзит през Пирея. Обявих готовност за 
машината и маневра за заминаване в 20.00 часа, контролата и пилотът 
бяха точни и започнахме маневрата при спокойно и тихо време. Казвам 
това, защото вече отблъснали от кея със заден ход и чисто от плаващи-
ят док, в очакване да получим сигнал от бака за „чиста котва”, за да 
дадем малък ход напред за поворот на дясно за излизане от бухтата, 
ние на мостика получихме сигнал за „нечиста котва”. Оказа се, че при 
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маневрата за приставане капитан Милков, когото смених, не е отчел 
положението на доковите вериги и нашата отдадена котва е захапала 
неговата западна верига. Нямаше проблем при тихото и спокойно вре-
ме да се очистим от тази неприятност, като приложим обичайната мор-
ска практика за задържане с подходящ сапан чуждата котвена верига 
на един от кнехтовете на бака и даване на слабина на нашата верига 
чрез брашпила. Така се освободи нашата котва от доковата верига, ко-
ято освободихме в даден момент като отдадохме сапана, който я дър-
жеше и така доковата верига се върна чисто на дъното там, където е 
била захапана. Подробно споделям случая, защото това беше първата 
ми маневра на новата длъжност, а така също, че в общата ми практика 
на мореплавател, често ми се случваше да участвам в преодоляване на 
котвени проблеми.

На следващият ден, рано сутринта, бяхме на кея в Бургас и започ-
нахме товаренето на 200 тона сирене. Дървените бурета бяха по 25 кг 
всяко. Износителите предупредих писмено, че ще получат чист коно-
самент при „чиста стока” т. е. здрави бурета, без липса на обръчи, без 
течове на саламура. Наблюдавах нашите талимани дали приемат стока-
та, съгласно изискванията, който износителите трябва да спазват. Към 
края на товаренето, пред кораба на кея стояха 45 бурета, които не бяха 
„чисти”. Появиха се износителите и остро протестираха със заплахи. 
Не се подадох на тяхното грубо поведение, само им отговорих, че са 
били предварително писмено предупредени и че най-добре буретата на 
брега да се подменят с други според изискванията. Почувствали наша-
та търговско-експлоатационна взискателност и неумолимост пред тех-
ните заплахи, замениха буретата и си получиха „чист” коносамент. По 
време на товаренето с представителя на „Инфлот” си коментирахме, че 
буретата са много добре изработени и че получателят на стоката, след 
като я разпродаде на дребно, може да спечели много от продажбата на 
празните буренца като сувенири от България за украса на битови къто-
ве.

Така  на 2 декември късно след обяд, отплавахме от Бургас за Пирея. 
На следващият ден транзитирахме Босфора и Дарданелите. На 5 декем-
ври след обяд пристигнахме  пред порт Пирея и застанахме на котва в 
изчакване да дойде пилот, което стана надвечер и застанахме на кея за 
разтоварване. На 6 декември след обяд, в 17.00 часа, вече разтоварени, 
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започнахме маневра с пилот за излизане от Пирея, когато започна спон-
танно биене на църковните камбани и всички кораби в порта и залива 
пуснаха в действие корабните сирени. Особено доминираха тези с пара 
на многото „Либерти”-та, стоящи в бездействие. Погледнах въпроси-
телно пилота. Той с радостна усмивка каза, че това е в чест на деня на 
Св. Никола (по техния календар) - моряшкият празник, ние включихме 
нашата сирена и казах на пилота, че приемам тези поздрави и в моя 
чест, тъй като нося името на закрилника на моряците. Радостно се смя-
хме и взаимно се поздравихме, като пихме по чашка коняк с пожелания 
Светията да пази нашите обречени на морето души.

След слизането на пилота, легнахме на курс за Коринтския канал. 
Обичайно беше с този кораб да се транзитира през Коринт в залива на 
Патрас, за да се икономисва време и гориво, а също и да се избегнат 
лошите времена покрай нос Матапан.

На 8 декември надвечер, при добри хидрометео условия, застанахме 
на котва пред Дурацо. На кея застанахме на следващия ден. Разтовар-
ването и товаренето завършихме за 4 дни и на 13 декември отплавахме 
за Бургас. Плаването не премина без премеждия, но този път - тъжно и 
трагично за чужда сметка. Преди траверса на маяка Дукато, за лягане 
на курс за Патраския залив бях на мостика и поради това, че след мину-
та ставаше 18 часа, наредих на радиста да включи радиостанцията на 
кораба на радиовълните на Родоската станция, която в този час преда-
ваше новините на английски, така се научаваха световните новини от 
първа ръка.

Първата новина, която чух, беше, че днес в след полунощни-
те часове в Босфора са се сблъскали 30 хил. тонен югославски тан-
кер, натоварен с пълен товар бензин и транзитиращ на юг с 12 хил. 
тонен гръцки сухотоварен кораб под баласт, транзитиращ на север 
за влизане в Черно море. Сблъскването предизвикало тотален взрив 
на борда на танкера и целият е бил обхванат от пламъците на запа-
ления товар бензин, като целият екипаж от 54 морски лица за за-
гинали. Гръцкият кораб понесъл само щети на бака от сблъсъка. 
След два дни, когато в Мраморно море подхождахме към Босфора, се 
виждаше в тъмата огромно зарево на небосвода на север. Взехме пи-
лот и той разказа подробности и за късмета на Истанбул, че танкерът 
е заседнал на една плитчина към азиатския бряг срещу Буюк дере, без 
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разлив на бензин. Картината беше потресаваща, когато транзитирах-
ме чисто на ляво покрай него, по цялата дължина, от бака до кърмата 
бушуваше една апокалиптична огнена клада с височина на пламъците 
от 40 - 60 метра.  Наистина беше чудо, че нямаше разлив на бензин и 
огнена река, която връхлита към Истанбул и жестоко би го опожарила. 
Късметът на Истанбул е едната страна, но тук трябва да се отдаде дъл-
жимото на корабните конструктори, които залагат палубата да е по-
слаба спрямо бордовете и тя да понася взрива, като се разкрива. Така 
бордовете оцеляват и се ограничава възможността за трагични разливи 
и замърсяване на околната среда, а също и опазването от драматични 
пожари на други обекти - танкерът гореше като една чудовищна голяма 
пещ на течно гориво. Екипажът ни беше на десният борд и с тъга и мъл-
чание отдаде почит на трагично загиналите колеги. По информацията 
на пилота, спасил се само главния механик, който в момента на взрива 
бил на палубата на кърмовата надстройка. Взривът го изхвърлил зад 
борд във водата и с плуване се добрал до азиатския бряг на Босфора.

Към края на втората десетдневка на месец декември застанахме на 
кея в Бургас за разтоварване на битума. На 19 декември (Никулден) 
направих традиционната годишна и обща равносметка с 30 274 морски 
мили за годината и 145 790 мили общо за 7 години мореплаване. Пре-
карах деня на кораба, без да слизам на брега и то преднамерено, за да 
не се окажа в някоя весела компания. Рано си легнах и около полунощ 
чух шум пред кабината. Бях затворил вратата и нямах намерение да 
посрещам гости, но дочух познати близки гласове на колеги, работещи 
на брега и станах да ги посрещна. Приех техните поздравления. Те бяха 
вече с весело настроение, поднесох им от моряшките напитки и с на-
здравици подехме стари спомени и премеждия от стари и по нови вре-
мена. Моряшката веселба все пак приключи и всички напуснаха кораба 
в ранните часове на другия ден. Така че, макар и на кораба, не останах 
без съпричастие към веселбата, която уж исках да избегна от слизането 
на брега.

Така премина първото плаване от завръщането на мостика на м/к 
„Благой Касабов”, очевидно, това, което трябва да се случи, то се случ-
ва ...
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23. В БЛИЗКО ПЛАВАНЕ С М/К „КАМЧИЯ” – 
ПЪРВИЯТ ОТ СЕРИЯТА 300-ТОННИ

Плавах като капитан на м/к „Благой Касабов” и при започнало вече 
товарене за рейс Варна – Дурацо във втората десетневка на януари 
1961 г. получих нареждане да сдам командването на кораба на коле-
гата Димитър Свещаров. Причината? Временно трябваше да остана в 
отдел „Експлоатация” на Параходство „Български морски флот”, за да 
се реши проблема с неизползваните годишни отпуски. Това се обяс-
няваше с факта, че отделът работеше с ограничен брой личен състав 
и винаги притиснат от изпълнението на плана, нямаше възможност да 
бъдат осигурени отпуските, когато трябва. Този въпрос се решаваше, 
когато във въздуха почваше да витае скрито роптание. Въпросът вече 
не търпял отлагане и ръководството решава чрез временно включване 
на лице от плавсъстава да приключат с проблема.

Предадох длъжността на колегата съвипусник Свещаров и на 15 
януари 1961 г. се явих в отдел „Експлоатация”. Бяха преминали 4 дни 
брегова работа, когато ме повика заместник-началникът на  Параход-
ство БМФ по експлоатацията капитан Георги Боев, който сподели, че 
капитанът на м/к „Камчия” се е разболял и няма кой да го смени за рейс 
Варна-Бургас-Поти за превоз на генерални товари за Иран – транзит 
през Грузия и обратно с пълен товар памук и че след около 15 дни отно-
во ще продължа задачата за отпуските в отдела. Както винаги, моряш-
кият ми сак беше готов и веднага приех задачата.

Кораб „Камчия” беше модерна метална гемия, новопостроена в Ру-
сенския корабостроителен завод и първа доставена от серията през 1960 
г. Приех кораба на 19.01.1961 от старпома, тъй като капитанът, скован 
от ишиаса, се лекуваше в къщи. Предстоеше товаренето на 150 тона 
карбид във варели по 50 кг. всеки - това беше стоката от Варна. Не само 
от корабното стокознание, но и от детските години знаех експлозивни-
те качества на карбида. Примесен с вода и източник на искра (правехме 
с тенекиена консервена опаковка с пробито дъно, с която захлупвахме 
дупка в земята с налята вода и поставен карбид) и при отделяне на газ 
с дълга пръчка (за безопасност) подавахме огън към отвора на дъното 
на консервата. Следваше взрив и консервената опаковка отлиташе на 
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не по-малко 30 метра височина. Затова разпоредих, че нито един варел 
няма да се товари, без да се провери дали капачката на отвора му е до-
бре запоена с калай. Заедно с корабните талимани следях състоянието 
на варелите със съмнителни и не добре запоени капачки и свалях от 
сапаните на брега тези, които бяха неизправни.

Завърши товаренето със 100 варела, оставени на брега, пред кораба 
за замяна със съответни изправни или издаване на коносамент с тегло 
и бройки без тях, търговците предпочетоха второто след заплахи и на-
шата неумолимост. След натоварването, преди да отплаваме за Бургас, 
излязохме на рейда за определяме на девиацията на компаса и поради 
това, че по тези времена нямаше рейдови лодки, влязох с кораба отново 
в порта, за да слезе от кораба девиаторът на Параходство БМФ капитан 
Петър Софийски.

Отплавахме за Бургас и в най-ранните полунощни часове на след-
ващият ден, вече бяхме на бургаския рейд. Многократно давахме свет-
линни сигнали за пилот и влизане в порта. Никой не отговаряше. С би-
нокъла от мостика виждах, че кейовете са пусти, няма нито един кораб 
под обработка и реших, че ще вляза с широка обходна маневра, ще се 
доближа с ляв борд на кея, за да може моряк да скочи на кея от фалш-
борда на кораба, който по височина се изравняваше с кея. Изпълних за-
мисъла и през деня започнахме товаренето на стоката от Бургас, която 
беше оборудване и фармацевтика в дървени каси.

На 22.01.1961, късно след обяд, завършихме товаренето, затворихме 
хамбарите много добре, покрихме ги с по три мушами и след контро-
лата веднага отплавахме за Поти. Прогнозата не беше за влошаване на 
времето, в залива беше тихо и морето - спокойно. От траверс на нос 
Емине легнахме на прав курс за Поти за пресичане на Черно море на-
длъжно по най-голямата му дистанция Бургас-Поти (631 морски мили). 
Спомних си, че щурмански пристрастен като трети помощник капитан 
на м/к „Благой Касабов” бях решавал задачата за плаване по дъгата на 
големия кръг (ортодромия) по една статия, в която това се намираше 
за оригинално за икономия на дистанция и се оказа че това е вярно, но 
скъсяването бе само една миля, което по същество обезмисляше идея-
та.

Бяхме се откъснали от брега на около 60 мили, вече беше след по-
лунощ, когато от североизток неочаквано връхлетя снежна буря от 5-6 
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бала, температурата рязко спадна. Бяхме прекалено устойчиви, започна 
рязка качка, явно беше, че курсът, който избрах, трябва да се промени. 
Това направих и по радиотелефона информирах оперативната центра-
ла на БМФ, че ще щурмуваме на курс към Крим до подобряване на 
времето. Но то не се подобряваше, вълните заливаха бака и хамбарите, 
образуваше се ледена покривка и ние продължавахме плаването към 
Крим. На следващия ден имах възможност, късно след обяд, с помо-
щта на радиопеленгатора, да определя вероятното място на кораба. То 
показваше, че към полунощ на курса, по който плавахме, при подобре-
на видимост ще открием маяка Херсонес. Междувременно очаквано-
то спадане на бурята настъпи и небосводът се проясни, температурата 
на въздуха стана положителна, ледът по бака и палубата започна да се 
топи. Открихме маяка Херсонес по носа така, както подържахме курса 
по радиопеленга към него, изхождайки от счислимото място. Вече с 
компасен пеленг на маяка промених курса на изток, успореден на Крим 
към Новоросийск, за да плаваме около четири часа и след като екипа-
жът се съвземе, да се насочим на югоизток към Поти. Така постъпих и 
вече преди обяд, поддържахме курс към крайната цел. 

Като плавахме на юг в тази югоизточна четвърт на Черно море, 
попаднахме на поривист югоизточен топъл вятър, а преди залез 
слънце вятърът спря и се изсипа гъста мъгла. Намалих хода на „ма-
лък”, като при подобряване на видимостта увеличавах хода, а по 
носа с радиопеленгатора държах сигнала на радиомаяка Поти. Така 
бях уверен, че поддържаме истинския курс към порта. По счисление 
вече бяхме на десет мили от Поти, но мъглата не се вдигаше. Бях неот-
лъчно на мостика и коригирах системно ходa на машината. На мостика 
беше само рулевия, когато от към левия борд се появи личност от ма-
шинната команда и безцеремонно ме запита докога ще си играя с ма-
шината. Спокойно го запитах кой е той и след като получих отговор, че 
е вахтеният моторист, рязко изкомандвах: „Марш в машината!” Той се 
стъписа и незабавно изпълни командата. Продължих да се боря с мъг-
лата. Тя се вдигна на шест мили от порта, вече на здрач. С ехолота и по 
картата се установихме на подходяща котвена стоянка за изчакване на 
пилот и влизане в порта, като това стана на следващия ден преди обяд.

Застанахме на работен кей, подадох морски протест и с агента по-
сетихме нотариуса, за да положа клетва, тъй като през палубните спо-
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магателни люкове бяхме установили, че мушамите, макар и три, не са 
устояли на дестилираната вода от топящият се лед, а корпусът и ма-
шината екстремално бяха под въздействието на жестокото море. След 
като се завърнах на кораба, отворихме хамбарите и видяхме, че има 
силно овлажнени каси от товара, а така също върху запоените с ка-
лай вдлъбнати капачки на варелите с карбид имаше вода. При разто-
варването се установи, че само във два варела е започнал процес на 
отделяне на газ от проникналата вода през налично незабелязано от 
нас недобро запояване с калай, добре че водата е била незначително 
количество. Нагледно беше, че безкомпромисното ни поведение при то-
варенето на карбида, ни е спасило от сигурна гибел насред Черно море.

На борда на кораба се запознах с историческия адмирал Ушаков. 
Сигурно всеки ще каже, че лошото море ме е извело от равновесие, но 
това беше истина, макар и относителна, която разбрах от пилота след 
маневрата, когато го поканих в кабината за наздравица с коняк. Тогава 
той ми се представи, че като реално морско лице е изпълнил ролята на 
адмирала в много интересния едноименен военноморски филм. Филмът 
бях гледал и наистина, като си припомних образа на адмирала, казаното 
беше вярно, продължихме наздравиците в един потребен за отпуска-
ме момент след преодоляване на лошото море и достигане на целта 
с един изключително опасен товар, натоварен на един малък кораб. 
За времето на обработката на кораба произлезе една (за малко трагич-
на) история.

Трябва да е било на втория ден в порта, когато рано сутринта ме 
събуди вахтеният моряк и ми съобщи, че на кея ме чака офицер от гра-
ничното НКВД (Народный комиссарият внутренных дел), който иска 
да ме види. Бързо се облякох и слязох на кея. Запознахме се и той ме 
информира, че трябва заедно с него да отидем до поликлиниката на 
порта, защото наш моряк е ранен. Запитах вацмана кой не се е прибрал 
на кораба, но той не знаеше, предният вахтен не му е дал информация.  
Облякох работната полушуба и заедно с офицера отидохме в полик-
линиката. Дежурният лекар ме заведе при един пациент, когото едва 
разпознах, защото превръзката покриваше лицето му. Беше един от 
мотористите, не този, който изгоних от мостика, едва отваряше устата 
си и разказа какво се случило. В порта имаше един руски кораб. На 
път за морската гара да пие една бира, той видял  свой  познат руснак, 
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с когото в младежките години, по време на войната, били синове на 
съответни полкове. Заедно отишли в морската гара и до късно пили 
бира и се информирали за житейските си пътища след войната. Към 
полунощ тръгнали да се прибират - всеки на своя кораб. За довиждане 
и спомен руснакът подарил на бойния си другар една четвъртита плек-
сигласова плочка, дебела един пръст, с размери 10/12 см. и с инкрусти-
рана върху нея морска нимфа. Приел я, разцелували се и се разделили.  
Мотористът сложил плочката във вътрешния ляв джоб на сакото си, тъй 
като бил облечен с едно лъскаво гръцко яке само с външни джобове. 
Пет минути след раздялата, вървейки в града към порта, пред него за-
станали двама мъже - грузинци, спрели го и заповядали да свали якето 
и да им го даде. Виждайки се заобиколен и без да се плаши, за да спече-
ли време, започнал да съблича якето и когато бил с полусъблечено яке, 
им нанесъл първи удари, за да ги отблъсне и избяга, но единият от тях 
му нанася удар с кама право към сърцето. Камата обаче срещнала плоч-
ката подарък във вътрешния джоб. Ударът все пак го дебалансирал, а 
нападателят повторил удара, но този път забил камата в лявата буза и 
той политнал на земята. Нападателите грабнали якето и избягали, тъй 
като в пустата улица се появили хора. Двама мъже помогнали на мо-
ториста да стане и го отвели в поликлиниката, а от там съобщили на 
НКВД и дошъл офицер.

Плочката-подарък във вътрешният джоб е спасила живота му, 
ударът е бил толкова силен, че от дебелата плочка имаше отлющено 
парче във форма на малка мида. Наистина - подарък от сърце, пази сър-
цето. Лекарят ми каза че ако няма усложнения, ще му позволи да от-
плава с нас.

Товаренето на памука завърши преди обяд на 30 януари и добре 
подготвени за прехода Поти - Варна, отплавахме в открито море. Ране-
ният моторист беше на борда, лекарят прецени, че може да пътува, но 
без да работи. Обратния курс към Варна избрах по течението на Север 
покрай кавказкия бряг и след обяд, при хубаво време, наблюдавахме 
екзотиката на източният бряг на Черно море. Следващият ден ни завари 
между Крим и Новоросийск и на разсъмване с астрономическо наблю-
дение в корабно време 06:19 часа:

- отчет на лага                               - 109.2
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- поправка на хронометъра          -  минус 14 минути и 30.5 секунди
- поправка на секстана                 -  плюс 1.0 минута
- височина на наблюдателя          - 7 метра
- истински курс                            -  274 градуса
- счислими координати                -  44 градуса 14.0 минути север и 36 
                                                          градуса 14.0 изток
- небесни светила                            - Полярна, Гама Лео, Спика, Алтаир
- получени обсервовани координати - 44 градуса 13.0 север и 35 
                                                                 градуса 52.3 изток      

Обсервацията показа, че по дистанция сме напред от счисление-
то, течението е било по-силно, отколкото предполагахме. Надвечер 
вече плавахме на курс Крим - Калиакра. Северозападната четвърт 
на Черно море беше със слаб северен вятър и 3 бала мъртва въл-
на от североизток. Това беше благоприятно за нас и поддържахме 
средна скорост 10.5 мили в час. Имаше и добра видимост. На другия 
ден - 1 февруари, около 10 часа и вече на 120 мили от Калиакра, при 
ясен слънчев ден, се разрази югозападна буря с вятър 5 бала и вълна 
4 бала, почти срещу курса. Това ни отнемаше скорост, иначе корабът 
се държеше превъзходно срещу вълната, като че ли природата беше 
решила да ни поднесе всички свои нехарактерни феномени в този се-
зон. Късно след обяд, след 16 часа, по счисление на около 60 мили от 
Калиакра, вятърът и вълната стихнаха. На здрач към 17 часа и 39 ми-
нути, при разкъсана облачност, успях за астрономическо наблюдение 
по звездите Ригел, Полярна и Капела, линиите на равните височини се 
пресякоха в една точка, получих обсервовани координати:

- широта - 43 градуса и 56 .0 минути север
- дългота - 29 градуса и 24.7 минути изток

Те показваха, че по дистанция сме 4 мили по- на юг и в дясно от курса 
спрямо счислимите координати, до Калиакра оставаха още 50 мили. 
Коригирах курса спрямо Калиакра, защото не разчитах на обсервация 
по маяка на Шабла. Маякът на нос Калиакра открихме на пределната 
му светлинна видимост, така както бяхме предвидили съгласно астро-
номическата обсервация и новоприложения курс. Вече бяхме в обхва-
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та на радиотелефонията и подадох до диспечерска телефонограма за 
пристигане във Варна. В раните часове след полунощ пристигнахме на 
варненския рейд и пилотът ни постави с ляв борд на втория еднотипен 
кораб - „Ропотамо”, който беше в товарни операции на второ корабно 
място.

Сутринта, след започване на работното време, отидох в Параход-
ството при заместник-началника по експлоатацията, за да го информи-
рам за рейса. Оказа се, че старпомът ме е изпреварил и е дал трагична 
информация за плаването. Това разбрах, защото бях посрещнат твърде 
разтревожено. Направих информация, без да подценявам премеждията, 
защото рейсът не беше безгрижна разходка, но подчертах, че този тип 
кораби са едно голямо достижение на нашата корабна проектантска 
мисъл и гордост за корабостроителите, изпълнили постройката. Дадох 
му сравнение с това, от което заедно сме се възхищавали в Северно 
море, наблюдавайки как малките корабчета преодоляват вятър и вълне-
ние, така и нашият кораб се държеше като змиорка във водата. Но под-
чертах, че опасен товар като карбида е за предпочитание да се превозва 
в друг сезон или с по-голям кораб и че независимо от трите мушами, 
преди тях трябва да се поставя едно найлоново, напълно водонепро-
ницаемо покритие. Той разбра, че старпомът (стар гемиджия) не е за 
открито море, тъй като беше плавал предимно в крайбрежието с въз-
можност за изчакване или бързо прикриване от настъпващо лошо вре-
ме. Успешното преодоляване на лошите хидро-метео условия свързах 
и с добрата работа на старшия механик Димитър Малеев, който не до-
пусна проблеми с машината.

Същият ден след обяд сдадох кораба на съвипусника си капитан 
Стойне Танев. Капитанът, когото смених, още страдаше от ишиаса, а 
корабът пак е бил букиран за рейс Бургас - Поти. Върнах се в отдела да 
изпълня задачата за отпуските с едно чувство на задоволство от рейса, 
защото това плаване бе проверка за преодоляване на внезапни преме-
ждия. Мисля, че това беше и едно истинско ходово изпитание за този 
нов тип кораби, заменили старите дървени гемии от 300 тона, харак-
терни с мизерните си условия за мореплаване, експлоатация и живот 
на екипажите.
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24. ВРЕМЕННA БРЕГОВА СЛУЖБА (1961 Г.)

След като изпълних от 19.01.1961 г. до 03.02.1961 г. плаването с мо-
торен кораб „Камчия” от Варна до Поти и обратно като втора временна 
задача, отново приех първата временна задача за отпуските в отдела 
„Търговска експлоатация“ на Параходството, както ми беше разпореде-
но през втората десетдневка на януари да сдам командването на мото-
рен кораб „Благой Касабов” на колегата Димитър Свещаров.

Най-напред трябваше да заменя служителя, който отговаряше за 
четири трампови кораба: „България”, „Родина”, „Балкан” и „Васил 
Левски”. На всички тях съм бил в екипажа и от технократска гледна 
точка нямаше въпроси, с които да не съм наясно. В същност грижите 
по тяхната търговско-оперативна работа се свеждаше повече за опера-
тивно-диспечерски смисъл, тъй като съгласно действащото тогава пра-
вителствено разпореждане № 226, търговско- фрахтовата дейност беше 
монополно право на ДСП „Деспред” - София, и в частност на фрахто-
вата дирекция. Последната, по съставен от Параходството тримесечен 
график и съгласуван с тях, трябваше да осигурят фрахтоването на кора-
бите за наши или чужди товари. В случая за мен беше по-интересно на-
влизането в тези отношения, отколкото оперативно-експлоатационната 
работа, която познавах от корабите и работата ми през лятото на 1955 г. 
в Оперативния отдел пак за осигуряване на отпуски. 

По навик прерових бюрото на колегата и намерих разчети за общата 
авария на параход „България“ в датски води в първите плавания след 
получаването. Разчетите бяха правени от Станчо Великов - директор 
при ликвидацията на БТПД, а в последствие известно време работи в 
търговския отдел при БМФ с началник Тремол Иванов. Очевидно бю-
рото е било негово и архивните разчети си стояха като наследство за 
всеки, който работи на това бюро, светата бюрокрация напомняше за 
себе си. В третата десетдневка на февруари бях привлечен по нарежда-
не на капитан Георги Боев да окажа съдействие на финансистите, които 
се занимаваха с проверката на дисбурсментските сметки на корабите, 
тъй като следваше да дадат оценка с колко да се завишат тарифните 
ставки по извършваните превози.

В предните години Параходството беше отхвърлило плановите пока-
затели тонове и тонмили и се работеше по отчета на финансовите по-
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казатели, резултат от реализираните навла и неофициална съпоставка с 
пазарните валутни навла. Това безспорно беше подобрение, но си имаше 
една фиктивна страна поради факта, че „Деспред”, респективно „Външ-
на търговия”, създават левовата тарифа като превърната форма на тоно-
вете и тон-милите в парично изражение с клас на стоките по превозни 
дистанции. Така се плащаха навлата за масовите сухи, течни и генерални 
товари, независимо от конюнктурата на международния фрахтов пазар и 
системното увеличение на разходите в чуждите пристанища, цените на 
горивата и маслата от чуждите доставчици и др. Това налагаше често 
да се иска корекция на тази тарифа, за да се съхрани ефективността от 
работата на корабите.

Беше интересно и полезно проучване и съдействах на финансиста, 
особено по отношение на линейните кораби. Всъщност това беше един 
от първите моменти, в които от друг ъгъл навлязох  във валутно-икономи-
ческата същност на търговското мореплаване. В същото време почувст-
вах, че по един такъв въпрос на въпросите се работи с импровизации, 
без да се ангажира по голям екип от специалисти и ревизира без спорове 
документа, от които зависи финансовото състояние на Параходството. 
Междувременно колегата, отговарящ за трамповите кораби, приключи 
с отпуската и заместих колегата, работещ с линейните кораби, беше 
дошъл неговият ред за отпуск. Линейните кораби бяха осем на брой, 
имаше повече ежедневна оперативна работа, поради разнообразни-
те генерални товари за голям брой пристанища и много износители и 
вносители. Изискваше се повече организаторска работа за избягване на 
непроизводителни престои.

По повод на горното произлезе нелеп случай с моторен кораб „Ва-
рна”. През март корабът трябваше да изпълни рейс по Близкоизточната 
линия с посещения на обичайните пристанища в релация до Либия, 
Египет, Ливан, Сирия и с обратни товари за България. Сред предвиде-
ните товари имаше 300 тона доматено пюре за Триполи-Либия и по този 
повод дадох писмена инструкция до „Инфлот” - Варна, като изрично 
подчертах, че стоката е за Триполи- Либия, за да не стане грешка с из-
пращане на документите, тъй като имаше стоки и за Триполи - Ливан. 
Капитан Славчо Рангелов с пристигането на кораба в Триполи - Либия, 
информира, че не може да започне разтоварването, защото агентът няма 
получена документация. Без нея е невъзможно митническото оформяне 
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на разтоварването. Направих пряка проверка в „Инфлот” - Варна. Оказа 
се, че документацията е изпратена в Триполи - Ливан. Наредихме на 
агента Зехил в Ливан с авиопоща незабавно да препрати документите в 
Либия. Заради това кораба загуби три дни в престой и понесени допълни-
телни разходи за авиопоща. По горния случай пуснах виц във в. „Маяк”: 
„Чужд корабособственик имал да плаща на „Инфлот” - Варна и попитал 
може ли да им преведе сумата на „Инфлот” - Мурманск. Отговорили 
му, че щом е за „Инфлот”, може”.

Ръководството на Инфлот, вместо да се засрами от гафа, който ни 
сервираха, въпреки че бяха писмено предупредени, зае позиция на оби-
дено ...

През март, докато отговарях за линейните кораби, зам. началникът 
на Параходството по експлоатацията ми възложи да сложим началото 
на протоколни функции по посрещане, настаняване и асистиране на 
пристигащи за разговори от Европа агенти на нашите кораби, а така 
също и на представители на снабдителни фирми, които искаха на кон-
курентна база да им бъде възложено обслужването на нашите кораби. 
По понятни причини присъствах на разговорите. Правеше ми впечат-
ление, че агентите заемаха позиция, като че ли по тяхно благоволение 
обслужват нашите кораби и въобще не приемат исканията на Параход-
ството за намаляване на разходите, особено за тези, за които имаше 
информация,че са въпрос на конкурентно договаряне. Началникът на 
Параходството Неделчев беше предприел акция по дисбурсментски-
те сметки, тъй като те бяха едно от значителните разходни пера във 
валута, а в Параходството имаше някакво преклонение към корабните 
агенти и ги ограждаха с голямо внимание, включително и заплащане 
на хотелските разходи за престоя им във Варна. А в същност трябваше 
да бъде обратното, тъй като те печелеха от Параходството. Общо взето 
задграничните корабни агенти бяха от фирмите, които са обслужвали 
ликвидираното БТПД и витаеше една митология за тяхна безкорист-
ност в защита интересите на БМФ, а в същност съвсем не беше така.

Пак през март ми беше наредено със зам. директора по експлоатаци-
ята на порт Варна Кръстю Тодоров да посетим Одеса, за да бъдат уточ-
нени условията, които Одеското параходство ще определи по предсто-
ящото започване на регулярен превоз на въглища за нашата енергетика 
от порт Одеса и Жданов. С един от 100-местните пътнически наши 
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кораби посетихме Одеса и за времето на престоя на туристите от три 
дни, проведохме разговори с ръководството на Одеското параходство 
на ниво експерти и срещи със зам. началника по експлоатацията. Бяхме 
приети и от началника, небезизвестният Данченко. Разговорите ни бяха 
технико - експлоатационни. Ние, както и те, не знаехме какви са тър-
говските условия по доставките. Завърнахме се и предоставихме ин-
формация на ръководството на БМФ и на Порта, като нашия съществен 
извод бе, че товарните пристанища разполагат с условия за регулярно 
товарене на въглища целогодишно, със зимни проблеми при влошени 
хидрометео условия. Имахме предвид появата на ледова обстановка в 
Азовско море.

В един следобед в началото на третата десетдневка на март ми се 
обади секретарката на началника, че в 17 часа трябва да се явя при него. 
Бях точен. Той ме прие като стар познат, а в същност това беше вярно 
само дотолкова, доколкото два или три пъти като старши помощник-
капитан по корабите съм го посрещал по устав при негови контролни 
посещения в различни часове на денонощието и съм отговарял на не-
гови въпроси, а така също съм споделял оперативни експлоатационни 
проблеми... Той ме разпита за работата, която ми бяха възложили в от-
дела по експлоатация. Разказах, че ми е било интересно и полезно и че 
колегите вече привършват отпуските. Изненада ме с информация, че 
обсъждат въпроса за нов ръководител на навигационния отдел и пред-
лага да се заема с тази длъжност и иска да знае моето становище. Бях 
на ясно с функциите на отдела, не отказах, приех. Той направи уговорка 
че за сега нещата за някои промени са като идея и само се обсъждат. 
Напуснах кабинета и премислих съгласието си като временен период 
на брега за потребно време за предстоящо лично житейско събитие.

На 31.03.61 г. следобед бях информиран от отдел „Кадри”, че на 1-ви 
април в 10 часа трябва да бъда в заседателната зала на организацион-
но събрание на Параходството, под ръководствотo на началник Упра-
вление „Воден транспорт” (УВТ) - София, Симеон Симеонов. Свързах 
това събрание с представите за промени, загатнати от срещата при Не-
делчев. На следващият ден преди влизане в залата, чакащият пред нея 
началник на отдел „Кадри” Георги Бехтерев за посрещане на начални-
ците ме информира,че ще трябва да приема длъжността зам. началник 
по експлоатацията. Казах му, че е в грешка, приел съм за ръководител 
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на отдел „Навигационен”. Знам каза той, но днес има друго развитие на 
идеята и ме информира за решението, преди събранието, по указание 
на началника Неделчев. Напомних със смях, че денят 1 април е денят 
на шегата, влязох в залата и след минута началниците дойдоха и опове-
стиха промени в ръководния състав на БМФ. 

Приех издадената заповед като факт на доверие и че предстоят нови 
отговорности. С възпитанието ми във Висшето военноморско учили-
ще и с опита ми в морето бях имунизиран срещу предизвикателствата. 
Така започнах служба в ръководството на БМФ. Трябваше да се разде-
ля с корабния мостик, от психологична гледна точка, приравних длъж-
ността към длъжност старши помощник-капитан на брегови екипаж. 
И още реших, че не трябва да отстъпвам от железните принципи на 
професионализма в сферата на добрата морска практика, независимо 
от опасности за персонални последици и че винаги мореходната таб-
лица трябва да ми е под ръка за отплаване в морето на ходовия мостик. 
Събитието приравних образно като маневра за отплаване в изпълнение 
на следващ „чартър”.

Мислено си подадох команда „Внимание на машината!” – „По места 
за маневра!”, отдадох швартовите и с „Най-малък напред!” в морето на 
шипинга, наситено с подводни рифове.

Сградата на Параходство „Български морски флот“ 
в началото на 60-те години на ХХ век. 


