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Под чужд флаг: 

ОРГАНИЗАЦИЯТА – ЧАСТ 3  

Продължение от част 2 (27 юли 2012 г. Под чужд флаг: Организацията – 

част 2 - http://morskivestnik.com/spomeni/orlstan27072012.html) 

 

Увод 

Времето е някъде към средата на 80-те години на миналия век. Два кораба 

отплават от едно пристанище. На мостика на единия кораб има капитан, 

който води общото ръководство, старши помощник капитан с три галуна 

на ръкава, който дава ходовете с машинния телеграф, още един човек с три 

галуна на ръкава, който очевидно не е зает с нищо, четвърти помощник-

капитан, който прави записи в маневрената тетрадка и един кърмчия на 

руля. Пилотът е слязъл, корабът е в чисти води. Капитанът дава пълен ход 

напред, командва „свободна машина” и дава с трикратно завъртане на 

машинния телеграф потвърждение до машинното отделение за последната 

си команда. На мостика са общо 5 души. 

На мостика на другия кораб има само капитан и един кърмчия, който ще 

напусне мостика много скоро. Капитанът осъществява общото 

ръководство, дава собственоръчно ходовете чрез ръчката за дистанционно 

управление на винта с регулируема стъпка и прави записи в маневрената 

тетрадка. Корабът е излязъл в чисти води, пилотът слиза, кърмчията е 

освободен и отива да спусне пилотския флаг. Капитанът дава „пълен 

напред”, записва в маневрената тетрадка „FAOP” и повтаря командата по 

телефона до машинното отделение. Няма „свободна машина”, няма 

трикратно развъртане на машинния телеграф.  

Единият въпрос със силно понижена трудност е кой от двата кораба е на 

БМФ и кой е чуждият кораб. Вторият въпрос е кой е човекът с трите 

галуна, който няма работа на мостика. Третият въпрос е що за израз е 

„FAOP”. 

Правилните отговори са както следва: 

 Първият кораб е на БМФ с 5 души на мостика. Чужд е вторият кораб. 

 Човекът с трите галуна и без работа на мостика е т.н. помполит или 

пълното му название беше „първи помощник-капитан по политическата 

част”. Друго съкратено название за него беше „комисарят”. 

https://morskivestnik.com/compass/news/2012/072012/072012_88.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2012/072012/072012_88.html
https://morskivestnik.com/spomeni/orlstan27072012.html
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 Изразът „FAOP” е съкращение за Full Away On Passage. В свободен 

превод на български език означава „Пълен напред на преход” и веднага ще 

бъде разяснено по-долу. 

Даването на команда „свободна машина” след отплаване е неправилно. Не 

може да се освобождава главния двигател в началото на рейса, когато на 

кораба му предстоят няколко стотици или хиляди мили напред. Нали 

корабът ще разчита на надеждната работа на главния си двигател, за да 

покрие тези мили. В този смисъл, изразът Full Away On Passage или 

„Пълен напред на преход” е много по-удачен. Дрънкането на машинния 

телеграф е напълно излишна и опасна работа. Най-малко това може да 

доведе до сериозно повреда на телеграфа. Безусловно, най-надеждният 

способ за предаване на командата „Пълен напред на преход” до 

машинното отделение е по телефона. 

Смисълът на „Пълен напред на преход” при отплаване се заключава в 

започване на преминаване на главния двигател от леко на тежко корабно 

гориво (примерно от газьол на мазут), постепенно увеличаване на 

оборотите на главния двигател до номинален пълен ход, изключване на 

спомагателния котел и включване на утилизационния котел и т.н. 

Обратното е валидно при пристигане на кораба и подхождането му към 

пристанище. Примерно един час преди пристигане към пилотското място, 

капитанът дава „Внимание на машината” или на английски език SBE – 

Standby the Engine. Някои машинни телеграфи имаха сектор за Standby. 

Там, където нямаше такъв сектор, както и на корабите с дистанционно 

управление на винта за регулируема стъпка (ВРС), командата се предаваше 

по телефона на машинно отделение, заедно с часа и минутите по корабния 

часовник на мостика. Той беше по-точен от часовника в машинното 

отделение. Моментът се записваше в маневрената тетрадка на мостика и в 

машинното отделение. 

От този момент започваше подготовка на главния двигател за маневрен 

режим. Главният двигател се привеждаше постепенно от тежко на леко 

гориво (примерно от мазут на газьол), оборотите се намаляваха от пълен 

ход на пълен маневрен ход, включваше се втори дизел генератор, двете 

рулеви машини, подрулващото устройство, ако го имаше и т.н. Когато 

горните операции биваха изпълнени след около час, машинното отделение 

докладваше на мостика „Готова машина” или на английски това беше 

Engine ready.  
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Спомен 

По време на 17-годишната си работа в БМФ, авторът е изпълнявал няколко 

длъжности, една от които беше суперкарго. Това е нещо като представител 

на наемателя (чартьора), които има грижа за товара на борда на кораба. В 

края на 1983 г. к.д.п. Николай Божилов (випуск на ВВМУ 1969-1974 г.), 

започна да създава контейнерният сервиз на БМФ. По това време в 

корабостроителния комбинат „Г. Димитров” се строеше първият 

контейнеровоз за БМФ и контейнерният отдел трябваше да наеме като 

начало един съвременен контейнеровоз. Това беше (западно)германският 

кораб Ostebay, който по-късно стана „Ocean Carrier”. Корабът имаше 

следните основни характеристики: 

Бруто тонаж:  4226 рег. тона  (1 рег. тон = 2.83 м
3 
 или 100 фута

3
) 

Товароподемност (дедуейт):  5840 тона 

Дължина най-голяма:   109.00 метра 

Ширина:     18.00 метра 

Лятно газене:    6.80 метра 

Построен:     1979 г. в тогавашната Западна Германия 
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Контейнеровозът „Ocean Prince”, бившият „Ostebay” 

 

Корабът беше под западногермански флаг и работеше на тайм-чартър за 

БМФ по ротация Варна, Лимасол, Порт Саид, Аден, Пирея, Солун, Варна. 

Причините да се изпраща суперкарго на даден кораб в наши дни са две. 

Първата е наемателят на кораба да има свои очи на борда на наетия кораб 

по отношение на товара. Втората причина е при сравнително нов и 

непознат бизнес. Това беше случаят с БМФ. Изпраща се сравнително 

компетентен човек (през 1981 г. бях работил като капитан на кораб 

„Капитан Петко Войвода” на тайм-чартър с контейнери на Hapag Lloyd). 

Целта беше изглаждане на системата от гледна точка на придобития опит 

от довереното лицето суперкарго на борда и придобиване на т.н. ноу-хау. 

Присъствието ми на борда на кораба „Ostebay” от 15.05.1984 г. до 

15.06.1984 г. оправда в голяма степен очакванията на БМФ. 

Извърших почти пълен кръгов рейс на кораба и трябва да призная, че 

изпитах дълбок културен шок. Това беше онова, което съм описал за 

работата ми като капитан в Reederei NORD на кораба „Nordwind” в по-

ранните публикации. В това отношение съм задължен на БМФ. Те ми 

отвориха неволно очите. На кораб „Ostebay” видях онази организация на 

работа, която щях да прилагам след 6 години на кораба „Nordwind”. 

Целият екипаж, с изключение на английския радист, бяха западни немци. 

Работата беше закон № 1. Закон № 2 беше да се пийне колкото се може 

повече от представителните на суперкаргото. 

Върховният момент по време на рейса беше разтоварването в Пирея. 

Пристанищните докери в Saint Georgio, Пирея си бяха наумили стачка 

поради някакъв глупав повод. Поради това, корабът „Ostebay” трябваше да 

остане на кея за повече от 3 дни за разтоварване на 10 контейнера. Без да 

се двоуми, капитанът на кораба се качи на корабните кранове, старшият 

помощник захвана въпросните контейнери с бреговия спредер и те бяха 

незабавно разтоварени на кея. Капитанът обяви отплаване и с помощта на 

подрулващото устройство и ВРС отплава за Солун. Не знам как би 

действал един кораб под български флаг по това време. Може ли да ми 

посочите поне един пример преди 1989 г. за подобно поведение на наш 

екипаж? 

Когато говорим за примерите в тази статия, неизменно възниква един 

въпрос – защо те го правеха. Отговорът е елементарен. Защото на екипажа 
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се плащаха бонуси, което не беше възприета практика за корабите на БМФ, 

но за западните кораби на тайм-чартер, БМФ плащаше такива good 

performance bonuses. Това не бяха големи пари, но немският екипаж 

казваше, че макар и малки, бонусите бяха в брой и без данъчно облагане. 

Те бяха доволни и на това. 

Този рейс през 1984 г. ми отвори очите за много неща. По-късно, в 

началото на 1990 г. този опит ми даде шанс да започна безпроблемно 

работа като старши помощник и не след дълго като капитан в Reederei 

NORD. 

Веднага след качването ми на мостика като капитан на кораб „Nordwind”, 

започнах да пиша безпроблемно в маневрената тетрадка при пристигане 

следното: 

SBE 

Engine ready. EOP.  

POB – Pilot on Board. 

Tug fast port quarter. 

Co. & Spd TMO & PA – Course & Speed To Master’s Order & Pilot Advise. 

Passed B/W (passed  breakwater). 

1
st
 Line ashore.  

Secured P/S along berth No. Rocco 2, Kobe. Pilot off. Tug away. F+A = 3 + 1. 

FWE. 

където: 

F+A = 3 + 1 е Fore and Aft 3 lines and spring. Finished With Engine. 

 

Благодарен съм на Бога и на съдбата, че се отнесоха благосклонно към мен 

и ми дадоха шанс да осъществя заветната си младежка мечта. Не останаха 

много хората, които помнят насилственото ми приемане в курса за ВМС 

офицери в Морското училище през 1968 г. При този наш випуск всички 

приети курсанти бяха предварително уведомени кой за къде е определен – 

ВМС, търговски флот - БМФ, речно плаване - БРП и Океански риболов - 

Бургас.  

Приемането ни стана под формата на събеседване с тогавашния началник 

на Морското училище, тогава капитан І ранг (по-късно контраадмирал) 

Дичо Стефанов Узунов. Познавах се с него отдавна, понеже бях съученик 

със синът му Стефан Дичев Узунов в прогимназията Св. Св.„Кирил и 

Методии” гр. Варна. Често съм бил в дома им на пресечката на бул. „Цар 
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Освободител” (бившият булевард „Васил Коларов”) и ул. „Марин Дринов” 

по повод на рождени дни на съученика ми или неговата по-малка сестра. 

Въпреки това и моето желание да уча за търговския флот, Дичо Узунов ме 

натика във военното класно отделени 801. Крепеше ме единствено 

мисълта, че в рамките на тези пет години обучение щях все пак да се 

прехвърля в класните отделения за търговския флот. 

Съдбата изпълни желанието ми след 30 дни от постъпването ни в 

Морското училище, но цената беше много жестока. Изпратиха ни като 

незаклети новобранци на бригада за събиране на царевица в полята на село 

Аврен. По обед ни изпратиха с пикап на стопанство Аврен да вземем 

баките с храна за ротата от Морското училище във Варна. Тримата 

курсанти новобранци – Щерю Маринов, Димитър Самсаров и аз бяхме 

придружавани в пикапа от главен старшина Новкиришки от 500-те класни 

отделения на механиците. Ние бяхме в каросерията на пикапа и по едно 

време Новкиришки се е договорил с шофьора на пикапа да поеме 

управлението му. Докато се спускаме по надолнище с около 60 км/час, 

колата спуква предна гума и се занася рязко. Самсаров и аз сме изхвърлени 

от каросерията на банкета, а Щерю остава да се блъска между седалките. 

Линейката ни прибра с изпотрошени тазове и кости в безсъзнание в 

старата Военноморска болница на бул. Сливница. Там ни лекуваха два 

месеца и началникът на училището ни посети. Предвид на здравословното 

ни състояние и изгледите ни за възстановяване, Дичо Узунов ни предложи 

два варианта – или уволнение поради здравословни причини и 

автоматично записване като студенти в тогавашния Машинно-

електротехнически институт – МЕИ, или да останем редовни курсанти за 

търговския флот в Морското училище, тъй като по медицински показатели 

Самсаров и аз бяхме класирани като „ограничено годни за военна служба”. 

Това беше цената, която беше доста висока и аз я платих жестоко за 

прехвърлянето ми в търговския флот. Все пак, не съжалявам. Първо, 

останах жив, и второ - осъществих заветната си мечта. В крайна сметка, в 

това се заключава моралното удовлетворение от мигновеното ни 

присъствие на тази земя. 

 

Сравнение 

Корабите „Ostebay” и „Nordwind” имаха доста подобни тонаж, размери и 

контейнеровместимост – около 550 х 20 футови контейнери. Броят на 
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екипажа и при двата кораба беше 15 – 16 човека. По това време нямаше 

компютри, е-мейл, интернет и GPS. Корабите работеха успешно и 

екипажите печелеха добри пари. През 1993 г. беше произведен първият 

български контейнеровоз „Станко Стайков” със следните размери: 

 

Бруто тонаж:  9549 рег. тона  (1 рег. тон = 2.83 м
3 
 или 100 фута

3
) 

Товароподемност (дедуейт):  10 873 тона 

Дължина най-голяма:   148.67 метра 

Ширина:     21.49 метра 

Лятно газене:    7.65 метра 

Построен:    1983 г. 

Контейнеровместимост:  564 TEUs 

 

 
 

Контейнеровозът „Станко Стайков” в порт FELIXSTOWE, август 1991 

г. Източник: http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=218158# 

 

Този кораб беше малко по-дълъг и по-широк от корабите „Ostebay” и 

„Nordwind”, но товароподемността му и бруто тонажът бяха почти два 

https://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=218158
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пъти по-големи при почти същия капацитет на контейнери. Като се знае, че 

пристанищните такси се калкулират на базата на бруто и нето тонажа, 

познайте кой от двата типа кораби ще работи на печалба и кой ще бъде на 

загуба. 

Без да се впускам в подробности, в началото на 1990 г. направих своя 

избор и командвах кораба „Nordwind”. Вярно е, че при отплаване бях сам 

на мостика, с управления на подрулващото устройство, машинния 

телеграф и руля, изнесени на двете крила на мостика, заедно с парлангото. 

Вярно е, че сам си пишех маневрения дневник и управлявах кораба. Вярно 

е, че скачах от крило на крило на мостика. 

Вярно е също, че изпитах върховното професионално удовлетворение да 

работя за международно призната фирма с адекватно трудово 

възнаграждение. Това са много силни мотивиращи фактори. 

Оказа се, че това не беше краят. Очакваха ме нови хоризонти в професията. 

 

Край на цикъла „Организацията”... 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ  

Marine Superintendent 

 26
th
 July 2012 

 

Ще следват: 

 Как се работи като капитан в една маймунска компания; 

 10-годишната ми работа в шипинга на брега, в Лимасол, Кипър 

 

 

 


