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ГОЛЕМИЯТ СИН ПЪТ (1973 – 1974 г.) 
 

Няма нищо по-привлекателно за един моряк 

от далечните и непознати светлини 

на едно ново пристанище. 

  

  В началото на август 1973 г., курсантите от 5-ти курс на 

Военноморското училище във Варна бяхме строени на плаца, където ни 

прочетоха две заповеди. Първата беше от тогавашния министър на 

народната отбрана. С нея първо ни произведоха в звание лейтенант по 

случай успешното завършване на 5-годишния курс на училището. Веднага 

след това заповедта ни уволни от военния флот и ни направи офицери о.з. 

 Следващата заповед беше от тогавашния генерален директор на 

ДСО (държавно стопанско обединение) „Воден транспорт”, с която ни се 

даваше едномесечен отпуск, след което ни разпределяше за Параходство 

БМФ - Варна, Параходство БТФ - Бургас (по това време танкерният флот 

беше отделно параходство) и Параходство БРП - Русе. Не си спомням дали 

четоха заповед от тогавашното Министерство на хранително-вкусовата 

промишленост, към която се водеше предприятието „Океански риболов”, но 

8 души от моето 805 класно отделение бяха разпределени за там. Аз бях 

разпределен за БМФ, Варна. 

 Военните класни отделения на навигаторите и механиците 

присъстваха, но не бяха произведени. Тяхното производство предстоеше 

да стане след някакъв поход, някъде в България и при това, заедно с 

курсантите випускници от други военни училища. 

 След прочитането на заповедите, началникът на училището, контра-

адмирал Чавдар Манолчев, ни раздаде дипломите. Гражданските паспорти 

(които бяха еквивалент на сегашните лични карти) ни бяха върнати, а 

войнишките военни книжки прибрани предварително. Изтропахме по плаца 

последен марш с „автомати на гърди” и изпратихме знамето на училището 

до парадния вход на централната сграда. След това отидохме при 

старшината на ротата, мичман Кирилов да сдадем автоматите и 

единствения чифт парадни дрехи, които бяха на гърба ни. Пременихме се в 

цивилно облекло и бяхме поканени на последен тържествен обяд в 

столовата на училището.  

 На горния обяд не отидох, защото имах по-важни задачи. Спуснах се 

към изхода на морското училище с диплом на инженер – корабоводител и 

излязох преминах през КПП в цивилно дрехи отново, 5 години след като бях 

влязъл там на 28.08.1968 г. Посоката ми беше право към личен състав на 

БМФ, който се намираше по това време в дървени бараки, на мястото на 

сегашния паркинг за служителите на БМФ. 
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 Нямаше нужда да чукам на вратата защото беше топло лято и всички 

врати и прозорци бяха отворени. Представих се инспектора на помощник 

капитаните Стойко Илиев и му заявих, че не желая да ползвам полагаемия 

ми се 30 дневен отпуск и моля за назначение на кораб веднага. Това беше 

добре дошло за личен състав на БМФ по онова време, защото те нямаха 

достатъчно кадри, особено през лятото. Заявих му, че бих желал да плавам 

на кораб до Далечния изток, което беше още по-добре за него, тъй като 

тогава рейсовите до там продължаваха 8 – до 10 месеца през нос Добра 

надежда. По онова време Суецкият канал беше затворен поради войните 

между Египет и Израел. Линията беше дълга, тежка и за там нямаше много 

кандидати. 

 Освен това, бях завършил с отличен диплом и това ми даваше право 

на първоначален избор на кораб. Същевременно разбрах, че корабът 

„Вихрен”, който разтоварваше на 7-мо корабно място във Варна, ще 

отплава за Риека, от където щеше да товари за Валпарайсо, Чили, а от там 

нататък се очакваше околосветски рейс. Предвид на това, третият 

помощник на кораба, който беше един випуск преди мен и се беше оженил 

току що, искаше смяна. Изявих желание да бъда изпратен там и инспектор 

Илиев ми даде записка и ме командирова на кораба за трети помощник 

капитан в понеделник, 06.08.1973 г. Заплатата ми беше по щат 120 лева на 

месец. Теглих авансово една заплата като млад специалист, която ми я 

удържаха след това два месеца последователно по 60 лв. 

 В указаната дата се явих на кораба и представих на старшия 

помощник.капитан. Оказа се, че той беше моят стар познат – Йордан Костов 

Вълканов – Данеца, който ме е учил на таблиците Air Navigation на кораба 

„Опал”, където той беше старши помощник през 1968 г, когато бях изпратен 

там за практикант. Това беше приятна изненада. По-късно пристигна и 

капитана на кораба – Тихомир Яковов, който смени тогавашния капитан 

Тончо Дочев Василковски. Представих се на капитана и поех задълженията 

си на трети помощник. Това за мене не беше новост, тъй като бях правил 

вече един рейс като трети помощник в БМФ на кораба „Димитър Благоев” 

през 1970 г. 

 За мое голямо учудване, вторият помощник на кораба се оказа Петър 

Георгиев или както беше известен - бай Петър Руският. С него се познавах 

пак от кораба „Опал”, където той беше втори помощник преди пет години, 

когато плавах на кораба като практикант. Четвърти помощник беше 

Димитър Манлиев от Бургас, който се беше дипломирал от бургаския 

корабен техникум задочно. Един от палубните моряци – Ванко Клисаров, ми 

беше познат от практиката ми като курсант на учебния кораб „Петър Берон”. 

Оказа се, че не отивам при съвсем непознат екипаж. 
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 Няколко думи и за помполита или както се водеше официално - 

първия помощник капитан. В повечето случаи, за личността, която заемаше 

тази длъжност, морско си беше само последната част от официалното 

название на длъжността им. По същество това бяха политически офицери, 

които насаждаха комунистическата идеология сред екипажите и следяха да 

не би някой да се отклони от „правилния път”. В други случаи, тази 

длъжност беше синекурна за някой провалил се партиен или стопански 

ръководите от средния ешалон. В трети случай, какъвто беше нашият, на 

тази длъжност се назначаваха за един рейс верни на режима интелигенти, 

примерно писатели. Това беше за тях нещо като творческа командировка. 

На кораба бях изпратили за помполит писателят-маринист Върбан 

Стаматов. Той с политиката не се занимаваше много и пердашеше яко 

табла с капитана. В останалото време обичаше да ни шокира с тезата си, 

че българинът е мореплавател от векове и някой от големите 

мореплаватели при Колумб или Магелан е бил българин. 

 Кораб „Вихрен” беше забележителен с това, че за времето си беше 

първият най-голям сухотоварен кораб на БМФ с товароподемност 23 713 

тона. Корабът беше построен през 1971 г. във Варненската 

корабостроителница или както се наричаше тогава Корабостроителния 

комбинат „Г. Димитров”. Вторият забележителен факт е, че кръстница на 

кораба беше Людмила Живкова, дъщеря на тогавашния партиен и 

държавен вожд Тодор Живков, който също е присъствал на кръщението на 

кораба. Третият забележителен факт е, че с предаването на “Вихрен” 

колективът на КК “Г. Димитров” отбелязва свой голям успех – достигнат е 

милионният тон построен тонаж в комбината от 1944 г. до тогава. 

 

 
М/к „Вихрен” броени дни преди тържественото му приемане в състава на 

Параходство БМФ. Снимката е от фонда на Държавен архив - Варна  
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Като оставим настрана пропагандните изявления, корабът „Вихрен” 

беше един средно голям едновинтов еднопалубен кораб, със седем 

хамбара и кърмова надстройка и специализиран за превоз на насипни 

товари. Привеждам основните данни на кораба, така както съм ги записал в 

личната си товарна тетрадка. Данните в нея са снети от корабната 

„Информация за капитана”, която беше утвърдена от Българския корабен 

регистър. 

 

 

Дължина най-голяма      – 185.21 m 

Дължина между перпендикулярите     – 172.00 m   

Ширина без обшивката       – 22.80 m 

Височина на борда       – 14.15 m 

Газене лятно       –   9.80 m 

Дедуейт летен       – 23 713.6 t 

Корабът празен       –   7 236.4 t 

Бруто тонаж        – 15 938.90 

Нето тонаж         –   8 830.76 

Кубатура на хамбарите      – 30 153 m3 

 (включително комингсите)  

Главен двигател                 – 1 х 11 200 hp Zulzer 7RD76  

 

Характерна особеност на този тип кораб, както и на последвалите го от 

този вид 25 000 тонни кораби бяха хамбарите, които при наличието на 

подпалубни танкове бяха само-заравняващи се (self-trimming). На практика, 

това означава, че когато се товари зърнен товар насипно и свободно 

падащо зърно във всички хамбари, допълнително заравняване на 

повърхността на товара, освен обичайното заравнявана с товарната тръба, 

не се изисква – виж Фиг. 1 – лявата част. 
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Фиг. 1 – Напречно сечение на хамбарите на м.к. „Вихрен” 

В допълнение, след слягане на зърното, свободната повърхност на 

товара имаше значително по-малка ширина от ширината на кораба. 

Кренящият момент от свободната повърхност зависи от инерционния 

момент на тази повърхност, а последният е пропорционален на ширината й 

на трета степен.Това означаваше, че кренящият момент от пресипване на 

зърното беше толкова малък, че хамбарите не се нуждаеха от надлъжна 

сепарация на товара за избягване на крена от пресипването му –  виж Фиг. 

1 в дясно. 

Друга особеност на конструкцията на кораба беше възможността му да 

товари през един хамбар, т.е така нареченото алтернативно товарене – виж 

Фиг. 2 по-долу. Седемте хамбара бяха разположени така, че №№ 2, 4 и 6 

бяха с около 65 % по къси от №№ 1, 3, 5 и 7. Това позволяваше много 

тежък насипен товар да се товари през хамбар за избягване на 

прекомерната устойчивост, която би довела до по-къс период на клатене. 

На Фиг. 2 е показан конкретен пример за натоварване на 22 100 тона 

железоруден концентрат с относителен товарен обем 0.54 m3/t. В този 

случай напречната метацентрична височина на кораба беше 2.33m. Ако 

товарът беше разпределен във всички хамбари пропорционално на 

кубатурата им, метацентричната височина би била доста по-голяма и 

периодът на клатене - значително по-крътък.  

 
Фиг. 2 – Алтернативно товарене 
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Навигационното обзавеждане на кораба се състоеше от жирокомпас, 

магнитен компас, лаг, ехолот, един радар Decca, един радар Kelvin Hughes, 

радиопеленгатор, пет секстана и един хронометър. От спътниковота 

навигация, системите Loran и Omega нямаше и помен. Два бинокъла 7 х 50, 

три секундомера, астрономическият ежегодник Brown, таблиците Air 

Navigation и мореходните таблици Norrie’s допълваха навигационното 

обзавеждане. Разбира се, всички навигационни карти по това време бяха 

хартиени и 99 % от тях отпечатани от хидрографската служба на 

Великобритания. Лоциите, фаровите книги, приливните таблици, книгите за 

радиосигналите и известията до мореплавателите (Notices to Mariners) бяха 

също британски. 

На 20.08.1973 г. корабът завърши разтоварването си във Варна и 

отплава за Риека. Преходът беше 1261 морски мили и корабът го проплава 

за около 90 часа при средна скорост 14.0 възла. По условията на договора 

за превоз, капитанът трябваше да заяви с нотис точното количество за 

товарене в Риека. Партидата беше 20 000 тона ± 5 % опция на 

корабособственика. На практика това означава, че корабът трябва да 

натовари между минимум 19 000 тона и максимум 21 000 тона товар. 

Съществен момент от изчисляването на това количество имаше 

относителният товарен обем на товара (the Stowage Factor или SF). 

Организаторът на производство в БМФ, който отговаряше за търговската 

експлоатация на кораба, съобщи, че декларираният SF е 51 кубически фута 

на тон, т.е. 1.444 m3/t. При обща кубатура на товарните помещения плюс 

комингсите им 30 153 m3, очакваното количество за товарене беше 30 153 : 

1.444  = 20 881 тона насипна царевица. 

От друга страна, се сравни чистата товароподемност на кораба като от 

дедуейта се приспадна гориво, смазочни материали, запаси, сладка вода и 

мъртъв товар. Сметката беше както следва: 

 

Летен дедуейт    = 23 713.6 t 

Стопански товар   =   1 577.0 t 

 

 Чиста товароподемност = 22 136.6 t 

 

  

 Разделяме пълната вместимост на хамбарите 30 153 m3 на 22 136.6 t и 

получаваме относителен товарен обем на кораба = 1.362 m3/t или 48 

кубически фута на тон. Очевидно е, че при товар с SF = 51 кубически фута 

на тон, имаме относително лек товар и всички товарни помещения се 

очакваше да се изпълнят до комингса си с насипната царевица. 
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Старшият помощник-капитан Йордан Костов Вълканов беше стар 

кадър на „Булет”, с дългогодишна практика в търговския флот и е бил 

гърмян заек при излитане, полет и кацане. Той изрази мнение пред 

капитана, че този SF от 51 кубо-фута на тон е нереално висок и предложи 

да разчитаме товаренето на база SF от 47 до 48 кубо-фута, при което един 

хамбар щеше да остане частично запълнен.  

Капитан Яковов, в присъствието на помполита Върбан Стаматов, му 

отговори язвително, че насипната царевица не може да бъде толкова 

тежка, като му каза, „че тя трябва да е съвсем зелена”. Това беше една 

нетактична забележка от негова страна, особено като се има предвид, че 

помполитът може да е бил писател-маринист, но не беше компетентно 

морско лице. От друга страна, старши помощник-капитанът не беше 

партиен член, което навремето беше от значение. Така се оформиха две 

антагонистични групи в началото на рейса – капитанът и помполитът на 

една страна и старшият помощник от другата страна. 

С пристигането ни в Риека, корабът беше поставен веднага с десен 

борд на кея, под зърнени силози с електронни броячи на теглото на товара. 

Товарният план беше съгласован със стифадорите и товаренето започна с 

два елеватора на хамбари №№ 2 и 5. Хамбар № 2 беше по-малкият от 

двата с кубатура 3373 m3 и се очакваше да се напълни по-бързо от хамбар 

№ 5. По време на завършването на двата хамбара бях дежурен помощник-

капитан. Старшият помощник Вълканов ме знаеше отдавна и ми имаше 

пълно доверие. Помоли ме преди да легне да си почине да проверя 

натоварения тонаж в хамбар № 2 при завършването му, да разчета по него 

SF на насипната царевица и да му съобщя веднага, ако SF е по-малко от 51 

кубо-фута на тон. 

 

Товаренето на хамбар № 2 завърши късно след полунощ на 

следващия ден и стифадорът на елеватора ми даде натоварено количество 

царевица за хамбара равно на 2 477 t. Не представляваше никаква 

трудност да разделя на сметачната линийка 3373 m3 на 2 477 t, за да получа 

SF = 1.362 m3 на тон или 48 кубо-фута на тон. Веднага стана очевидно, че 

най-малко един хамбар щеше да остане полупразен и с голяма свободна 

площ. Събудих веднага старшия помощник и му докладвах. Какво той е 

докладвал после на капитана и какво са говорили не знам, но от този 

момент нататък отношенията между тях се развалиха рязко. Естествено, 

попмполитът застана на страната на капитана, първо като партиен член и 

второ, като партньор по табла, макар, че старши помощникът Вълканов 

направи абсолютно вярно предположение за реалния SF още в самото 

начало.  
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 Така или иначе, проблемът се беше появил и трябваше да се реши. 

При завършване на другите хамбари се очакваше да се получи почти 

същият SF както и за хамбар № 2. Ако хамбар № 4 беше допълнен до 

горния край на комингса с приемане на още 1290 тона товар, свободна 

повърхност нямаше да има, но това увеличаваше общия товар до 22 171 

тона. Чартърът даваше опция от само + 5 %, т.е. 1000 тона и следователно 

тази опция бе неприложима. При тази ситуация, капитанът прие решение да 

остави хамбар № 4 полу-запълнен и със свободна повърхност. По 

информацията за устойчивост на кораба нямаше вариант за плаване с един 

полу-запълнен хамбар. 

 

 В следващата модификация на тези кораби във вариант 25 000 тона, 

това си беше нормален разчетен вариант. Не знам също защо не се 

изчисли устойчивостта на кораба с полу-запълнен хамбар № 4, а се прие 

решение да се укрепи с четири реда торби повърхността на този хамбар. 

Може би, тя щеше да бъде достатъчна. В момента бях само един трети 

помощник-капитан, който заедно с другите членове от екипажа беше в 

хамбар № 4 и пълнеше с лопата поръчаните 5000 ютени торби с царевица 

за укрепване на свободната повърхност. От друга страна беше още 1973 г. 

и СОЛАС 74 не беше още написан.  

 

 При следващата модификация на 25 000 тонните кораби, 

информацията за устойчивост вече включваше графика за всеки хамбар 

при частичното му запълване. Графиката даваше инерционния момент на 

свободната повърхност на товара при ниво от 0 метра от пайола до горния 

край на комингса на товарния люк, вертикалния център на тежестта на 

товара, хоризонталния център на тежестта на товара (не е показан) обема 

на товара (не е показан) – виж Фиг. 3. Това стана с приемането на СОЛАС 

74 след 1974 г. 
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Фиг. 3 – Момент на свободната повърхност в син цвят и център на 

тежестта на товара във виолетов цвят 

 

 След завършване на натоварването и укрепване на свободната 

повърхност в хамбар № 4, корабът отплава на 28.08.1973 г. с 20 881 тона 

царевица за Валпарайсо, Чили. Предстоеше ни преход от 5 933 мили през 

Средиземно море, Атлантическия океан и Карибско море до Панамския 

канал. 

 Преходът премина при много добро време за около 17.5 дни при 

средна скорост от 14.0 възла. Устойчивото време в зоната на 

североизточния пасат даде добра възможност за упражняване на 

помощник-капитаните в мореходната астрономия. Основните занятия се 

провеждаха малко след залез слънце, в рамките на навигационното 

здрачаване. Използваха се таблиците на Air Navigation. Участваха 

капитанът и всички негови помощници, без вторият помощник бай Петър 

Руския поради напреднала възраст. Сутрин, преди изгрев слънце, мястото 

се определяше отново по звезди от старшия помощник и четвъртият 

помощник-капитан. По време на моята преди обедна вахта, определях 

мястото по две разновременни линии по слънцето, като решавах първата 

като обикновена Съмнърова линия, а втората като ширина по кулминация 
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на слънцето. Същото правеше в следобедната вахта, но в обратна 

последователност 2-ят помощник бай Петър. Поправката на компаса се 

пресмяташе ежедневно по изгрев и залез на слънцето във вахтата на 

старшия помощник от 04:00 – 08:00 часа и 16:00 – 20:00 часа. По този начин 

корабът имаше ежедневно 2 обсервовани места по звезди и две счислимо-

обсервовани места по слънце, плюс две поправки на компаса. Това беше 

напълно достатъчно за практическите нужди на търговския кораб в океана. 

 При вечерните определяния на мястото по звезди и след поставяне на 

обсервованото място от всеки помощник-капитан, капитан Яковов 

събираше всички помощници и правеше анализ на точността на всяко 

място. Съмнявам се, че в наши дни се прави нещо подобно, освен на 

учебните кораби. В допълнение, всеки ден в 08:00 часа, корабният радист 

пускаше по високоговорителя до щурманската със сигналите за точно 

време по ВВС, Вашингтон или Париж, за да определя поправката и хода на 

корабния хронометър, които се записваха в специален дневник. 

 На кораб „Вихрен” плавах малко повече от една година с капитан 

Яковов надлъж и на шир през Атлантическия океан. Гореописаната 

практика се спазваше всеки божи ден в океана. Старите помощник-капитани 

си отиваха и новите идваха, но щурманската практика си оставаше същата. 

 Така корабът си плаваше малко преди да навлезе в Карибско море, 

когато на 11.09.1973 г. дойде новината, че в Чили е извършен военен 

преврат. Законният президент Салвадор Алиенде беше свален от военната 

хунта и генерал Пиночет беше заел властта. Това си беше шокова новина и 

в рамките на деня коментар от БМФ нямаше. Радистът, а по-късно и БМФ 

съобщиха, че корабите под социалистически флаг чилийски пристанища са 

били подложени на малтретиране, унижения и принуждавани да отплават 

незабавно от Чили. При това положение, БМФ взе решение корабът да 

продължи до Панамския канал и да остане там в изчакване на събитията. 

Дали корабът щеше да достигне до Валпарайсо беше вече голям въпрос, 

но БМФ не изпитваше и грам съмнение, че по всички закони те са превозвач 

и трябва да предадат по един или друг начин товара на получателя, който 

беше чилийското правителство, независимо от това дали Алиенде, или 

Пиночет е на власт. Историята беше повече от пикантна. 

 На 14.09.1973 г. подходихме към входа на Панамския канал откъм 

Карибско море, преминахме двата вълнолома и застанахме на котва в 

залива Манзанилло, до пристанището Колон. По това време територията и 

акваторията на Панамския канал бяха собственост на САЩ. Не мина и една 

цигара време и агентът на кораба заедно със служителят, измерващ тонажа 

на кораба по панамските правила (the Admeasurer), се появиха на борда. 

Агентът поиска и попълни стандартните книжа като ни попита кога ще 
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транзитираме канала за Чили. Отговорихме му, че съгласно инструкцията 

на корабособственика БМФ, засега оставаме тук на котва. Агентът не 

пропусна да ни напомни, че доколкото корабът и екипажът са от 

комунистическа страна, слизането на брега е абсолютно забранено за 

екипажа на кораба. Измервачът си свърши работата по обмерването на 

кораба и заедно с агентът ни напуснаха. 

Започна едно изчакване на вътрешния рейд на Панамския канал, 

чиито край не се виждаше. Чрез агентът се свързахме с шипшандлер и 

бяхме снабдявани редовно с провизии. По едно време ни поставиха на кей 

за бункеровка, защото газьолът беше на привършване. Всички си беше 

много цивилизовано, но на брега не ни пускаха. Използвахме случая да 

питаме по УКВ за обстановката в Чили преминаващите край нас съветски 

товарни кораби, които се връщаха от там и минаваха транзит през 

Панамския канал на път за Атлантическия и дома. Всички ни обясняваха за 

наличие на някакъв терор и беззаконие в Чили спрямо социалистическите 

кораби. 

При тази ситуация, старшият помощник-капитан Йордан Костов 

Вълканов – Данеца, бивш републикански шампион по плуване и бивш кадър 

на Булет, от където и авторът на тези редове има някои спомени, заяви на 

всеослушание: 

-  Чудо голямо, намираме се в Панама. Купуваме за $5000 панамска 

регистрация на кораба и панамски моряшки книжки на екипажа. Вдигаме 

панамския флаг и отиваме във Валпарайсо, Чили. Товарът се предава на 

получателя без проблем, корабът се връща обратно през Панамския канал, 

регистрира се отново под-български флаг и край на историята. 

Данецът не каза нищо ново. Това навремето си беше нормална 

практика на дружествата „Тексим” и „Булет”, но в очите на БМФ и техните 

представители на борда в лицето на капитана и особено на помполита, 

това се беше непростима ерес. Не зная колко черни точки получи старши 

помощникът за това, но сигурно не са били малко. 

Така стояхме на рейда в Панама около три седмици, след което 

получехме нареждане да отплаваме за Хавана, Куба. – un Territotorio Libre 

de America. Следва преход от 990 мили и след 3 денонощия сме пред 

Хавана. Корабът е вкаран веднага на кея – носим храна. В това време в 

Куба имаше жесток купонен режим. Не знам как е сега. След входящата 

контрола, фитосанитарните власти ни заявяват, че товарът трябва да се 

фумигира, т.е. да се опуши против разните му там вредни насекоми. Това 

си е стандартна практика за Куба при положение, че носим товар за тях, но 

нашата царевица на борда не е техен товар. Предлагат ни целият екипаж 
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да излезе на хотел по времето на фумигацията, защото газта фумигант е 

много отровна.  

Мнението на капитана е No pasaran. Да ни вземат на хотел и да 

прилапат царевицата. Не и не. Е, щом е не, казват кубинските камаради, 

марш обратно на външния рейд. Излизаме на външния рейд, а там 

дълбочините са големи и няма къде да се застане на котва. Оставаме на 

дрейф с постоянна готовност на машината. Над кораба и 

корабособственика продължава да виси като дамоклев меч задължението 

за предаване на товара на законния му собственик, а вече се мотаем втори 

месец. Приходната част на плана за рейса отиде на кино. Вече сме на 

загуба. Навлото за товара е почти, ако ли не и нацяло изядено от 

постоянните разходи на кораба. Премиални няма да видим, макар, че те не 

зависят от нас. 

След около две седмици на външния рейд на Хавана, БМФ ни 

разпорежда да се отправим към ... Хамбург. Радистът пита отново за 

потвърждение и Варна радио отговаря да, няма грешка – Хамбург, 

Германия. Пред нас са 4567 мили на североизток през Атлантическия 

океан, зимата вече наближава. БМФ е наело италианският кораб „Mare 

Sereno”, на който в Хамбург трябва да претоварим царевицата и този кораб 

да я закара във Валпарайсо, Чили. Да, мърдане няма. Превозвачът трябва 

да си изпълни задълженията. 

 

 
 

Корабът „Mare Sereno” 

 

 Корабът за насипни товари „Mare Sereno” беше построен през 1966 г. 

във Fincantieri Sestri, Генуа с товароподемност 23 724 тона и аналогична 

конструкция на „Вихрен”.  
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 След 14 дневен преход пристигнахме в Хамбург и бяхме поставени с 

ляв борд на пилони в бухтата Oderhafen. От другата страна на пилоните 

беше швартован в очакване корабът „Mare Sereno”. Между двата кораба 

беше позиционирана мощна плаваща вакуумна помпа, която щеше да 

прехвърли товара на италианския кораб чрез изсмукването му от нашите 

хамбари. Операцията по трансбордиране вървеше успешно и бързо докато 

достигнахме до нашия хамбар № 4. Тук се премина на ръчен труд. Торбите 

се отваряха, изсипваха и предаваха празни на „Mare Sereno”. Те също щяха 

да имат свободна повърхност в един от хамбарите и щяха да я укрепват 

както на нашия кораб. 

 В това време, изпълнението на плана на кораба, което вървеше 

надолу по оперативни данни от БМФ, тръгна внезапно нагоре към 

изпълнение, че даже и преизпълнение. Все още не ми беше ясно как 

ставаха тези фокуси. Корабът работи почти 2 месеца без приходи, като 

изяде отдавна предплатеното навло. 

 Погледнато от днешен ден, решението за връщане на кораба и 

претоварването му на друг кораб беше политическо, защото в 

икономически аспект рейсът с царевицата си беше на абсолютна загуба. 

Може би, трябваше наистина ре-флагираме кораба временно под панамски 

флаг и да предадем товара във Валпарайсо. 

 От друга страна се питам как можаха югославяните да изпуснат товар 

с такова привлекателно навло и да го дадат на нас, а не на някой от техните 

кораби. Дали не са имали някаква информация за предстоящите събития в 

Чили? 

 БМФ работеше в това време за следващ товар и към края на 

разтоварването организаторът производство Таня Минчева (Кумпикова по 

онова време) ни нареди да вземем пълен бункер мазут и малко повече 

газьол, като повечето отиваше в т.н. гориво баластни-танкове. Танкове №№ 

5 ляв и 5 десен бяха именно такива. В онези години това беше възможно, 

но днес МАРПОЛ не допуска едни и същи танкове да се използват 

алтернативно като баластни един път и след това като горивни. Главният 

механик не беше очарован от това решение, но то беше на 

експлоатационния отдел. Те знаеха повече и техните указания трябваше да 

се изпълняват. Какво знаеха, ще видим по-нататък. 

 Със завършване на претоварването и бункеровката, корабът получи 

нареждане да отплава за Мурманск, от където щеше да товари насипен 

апатит за Варна. Отплавахме от Хамбург и с излизането ни в Северно море 

попаднахме в бурно, почти щормово време. Доколкото в танкове №№ 5 ляв 

и десен имаше остатъчен баласт, той се смеси с газьола и пред главния 



14 

 

механик се появи сложната задача да сепарира газьола. Поради бурното 

време това беше непосилна задачи, защото на естествената гравитация не 

можеше да се разчита. Колко остатъчен баласт и колко газьол отиде зад 

борда при това сепариране никой не можеше да каже. 

 След 487 мили плаване, при достигане на траверс на Берген, от БМФ 

пристигна ново разпореждане – отправете се незабавно за Порту Алегри за 

товарене на шрот, а след това за Рио Гранде за дотоварване на шрота. И 

двете пристанища са в южна Бразилия. Правим поворот на 180⁰ и поемеме 

прехода от 6544 мили на юг. След преминаване на траверса на остров 

Мадейра времето се успокои, но все още точни данни за наличието на 

газьол нямахме. След 20 дни пристигаме в Порту Алегри, което се намира в 

северозападната част на езерото Патос. Там натоварихме част от шрота, 

до определено газене, за да се спуснем безпрепятствено по канала на 

езерото но Рио Гранде за дотоварване при по-дълбоки води. Едва след 

отплаването от Порту Алегри, главният механик ни даде за първи път от 

Хамбург точно сведени за газьола. Той беше толкова малко, че за прехода 

150 мили от Порту Алегри до Рио Гранде едва щеше да ни стигне. 

Разстоянието проплавахме на супер-икономичен ход и след 15 часа 

застанахме на кея в Рио Гранде. За икономия на газьола изключихме 

щатните дизел генератори и останахме на авариен дизел генератор. 

Капитанът веднага заяви бункеровка на газьол чрез агента, но, тук имаше 

едно но... ни предстоеше ни да разберем защо БМФ изиска така 

настоятелно да приемем газьол в горива-баластните танкове в Хамбург. 

 Местната корабна бункеровачна фирма Petrobras не само отказа да 

ни снабди с газьол, но обяви, че ще се възползва от шанса да има в 

момента кораб на БМФ в Рио Гранде, където параходството дължеше 

голяма сума на Petrobras за предишни бункекеровки на български кораби. 

Те просто искаха да арестуват кораба за компенсация на дълговете на 

БМФ. В този момент, цената на бункера беше дръпнала силно нагоре и 

шега нямаше. 

 Капитанът се свърза веднага с БМФ и старите плащания плюс 

предстоящата бункеровка бяха незабавно заплатени на следващия работен 

ден от фирмата на БМФ „Балканфикс”, Лондон. При получаване на банково 

потвърждение за превода, Petrobras достави 4 авто-цистерни с газьол на 

цени скъпи и пре-скъпи, почти 10 пъти по-скъпи от тези в Хамбург. 

Периодът беше малко след октомврийската война Йом Кипур между Египет 

и Израел и арабското ембарго на нефтопродуктите беше в сила. 

 С получаването на газьола, щатните дизел генератори бяха 

стартирани и хидравличното люково закритие беше отворено за 

дотоварване. То завърши за два дни, след което корабът отплава за Варна. 
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Разстоянието от 6847 морски мили беше проплавано за 20 дни и малко 

преди Коледа 1073 корабът пристигна във Варна. 

 Общият преход от отплаване до пристигане във Варна беше 26 779 

мили или 1.24 земни обиколки около екватора.  

 

Последваха още няколко рейса на този кораб както следва: 

 

- Варна, Иличовск, Ла Специя, Итея (Гърция), Аймойден (Холандия), 

Сиенфуегос (Куба), Бургас – общо 15 908 мили. 

- Бургас, Иличевск, Рощок, Сиенфуегос, Варна – общо 15 395 мили. 

 

Така дойде 05.09.1974 г. с 58 082 мили стаж по морета и океани. Време ми 

беше да сляза в отпуск, а след това да заема следващата длъжност. 

 

По мое време така се правеше стаж на море и океани, в далечно плаване. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

3rd July 2012 


