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ЕДИН РЕЙС С МОТОРЕН КОРАБ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ 

Публикацията в „Морски вестник“ 19 април 2013 г. „Георги Сава 

Раковски” - първият ни „магелановски” кораб, на снимка и на картина 

събуди спомен от преди 33 години, когато на 27.03.1980 г. поех 

командването на този исторически за българското търговско 

корабоплаване кораб. Веднага искам да изясня, че нямам никакви 

роднински връзки с капитан далечно плаване Иван Станчев, който 

извърши първото българско околосветско плаване с кораба. Това е 

просто едно случайно съвпадение на фамилните имена. 

Корабът се беше завърнал от редовния продължителен рейс до 

далечния изток и беше застанал с ляв борд на 4-ти или 5-то място в 

пристанището Варна-изток. Това ми беше вторият кораб, който поемах 

като капитан след моторен кораб „Чумерна“. Трябваше да сменя 

капитан Найден Никулкин, който беше титуляр на кораба. Корабът 

беше разтоварил напълно и се баластираше по време на процеса на 

сдаването и приемането ни. След това се очакваше да отплаваме за 

Бургас и да вземем пълен товар урея в торби за пристанище Латакия, 

Сирия.  

Както прехвърляхме документите в кабината с капитан Никулкин, 

корабът започна изведнъж да се накренява на ляво, към кея. Причината 

се установи бързо, но корабът беше легнал вече на 10
0 - 

12
0 
на ляво.

 
 

Оказа се че при запълването на диптанковете под твиндек № 3, 

напречната преграда между левия и десния танк беше корозирала 

силно и се беше пробила поради корозионно износване, т. е. двата 

танка представляваха скачени съдове. Баластирането се прекрати 

веднага и водата в диптанковете се изпомпи до под нивото на 

корозионната пробойна в надлъжната преграда. Опит за временен 

ремонт чрез заваряване на стоманен лист дубльор върху пробойната не 

беше направен, защото не се знаеше доколко е здрав материала около 

пробойната и няма ли да прегори от огневите работи за да отвори още 

по-голяма пробойна. 

След приемане на кораба и окомплектоване с нов екипаж отплавахме за 

Бургас. Старши помощник-капитан беше моят съвипускник Людмил 

Вълов, за главен механик беше назначен Владимир Тачев. В процеса на 

товарене извърших пълен оглед на кораба и констатирах значително 

корозионно износване почти навсякъде. На места, капаците на 

хамбарите и палубата, особено към носа пружинираха при подскачане 

върху тях. Друга особеност на кораба, която беше рядкост за 

търговския флот, беше наличието на собствено размагнитващо 

устройство. Това представляваше един сноп от медни намотки, който 
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беше закрепен околовръст и отвътре на корпуса на кораба по цялата му 

дължина от двата борда. Това устройство беше вече извън строя поради 

сръчните арабски ръчички при редовното преминаване на кораба през 

Суецкия канал - на много места снопът беше направо прерязан и 

липсваха дължини от 1 до 2 метра. Това не беше много важно. По-

обезпокоителното беше, че корабът беше рухнал и деградирал поради 

тежката експлоатация и липсата на елементарна поддръжка. 

Натоварването на кораба завърши без някакви особени проблеми и към 

средата на март 1980 г. отплавахме за Латакия. Разстоянието Бургас – 

Латакия е 929 морски мили и се проплава за 78 часа или 3 дни и 6 часа. 

При пристигане на рейда в Латакия заварихме повече от 50 - 60 кораба 

на котва. Всички очакваха да влязат и да товарят или разтоварват. Ние 

бяхме последните. Кога ли щеше да дойде нашия ред? По едно време 

от пристанището се зададе катер с контролата. След като попълнихме 

куп документи и олекнахме с доста картони цигари от 

представителните, на кораба беше дадена свободна практика. Жълтият 

карантинен флаг беше свален и корабът остана в очакване на ред за 

заставане на кея да разтовари.  

Престоят на котва на рейда Латакия, както и на повечето котвени 

стоянки по Източното Средиземноморие не е приятна работа. От време 

на време, през пролетта и есента се появяват щормови ветрове от 

запад-югозапад. Грунтът е тънък слой пясък, а под него е каменна 

плоча. Това не е най-добрия грунт за закотвяне. Корабите дрейфят на 

котва и при лошо време корабният двигател трябва да е в готовност. Не 

веднъж по време на престоя ни на рейда Латакия съм изпитвал 

изкушението да се снема от котва при лошо време и да се скрия на 

завет под брега на източен Кипър. Това, което ме възпираше, беше 

фактът, че можех да си загубя реда в очакването на място на кея. 

Грунтът на Източен Кипър не е по-добър от този на Латакия, но поне е 

защитен от югозападното време. 

По време на продължилия ни престой на котва около 45 дни, използвах 

всеки хубав ден за работа на екипажа по поддръжка на кораба. 

Главният механик Владо Тачев си познаваше работата и умело се 

сработи с машинна команда за извършване на ремонтно-

профилактични дейности. Аз и старшият помощник-капитан имахме 

по-тежката задача да организираме работата на палубна команда. По 

това време корабът не беше в първа младост и изпращането на него се 

считаше едва ли не като вид дисциплинарно наказание за палубната 

команда. 
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Тук следват няколко думи за битовите условия на кораба. На 

търговските кораби, които бяха строени до края на 50-те години на 20-

ти век, изпълнителният състав се помещаваше в дву-, три- или четири-

местни кабини с общи санитарни възли. Когато корабът „Г. С. 

Раковски” се върна от първото си околосветско плаване, пресата в 

нашата страна протръби един интересен факт за кораба – целият 

екипаж е разположен в единични кабини. Никой не каза какво 

представляваха тези кабини. Публикуваната схема дава представа за 

тяхното обзавеждане и квадратура – те бяха от рода на затворническа 

килия. 

Както се вижда от схемата, кабините имаха едно легло, маса, стол и 

гардероб. Двама души трудно се побираха в тази кабина. Вратата се 

отваряше/затваряше точно като в купе на вагон. За спомагане на 

социалните връзки на изпълнителния състав, в канижела отвън бяха 

разположени фиксирани масички и въртящи се столчета. Доколкото 

корабът беше построен във Великобритания и за британски 

корабособственик, предполагала се е, че офицерите ще бъдат британци, 

а изпълнителният състав от колониите на Нейно Величество. Тук и там 

по канижелите имаше все още надписи останали от завода строител - 

„For Officers Only“, т.е. до тук само за офицери. Имаше такива странни 

длъжности по табелките на кабините като 5-ти, 6-ти и 7-ми механик! 

Очевидно, по онова време не е имало проблем с набавянето на работна 

ръка. 

По време на престоя на котва на рейда на Латакия имах интересен 

случай. По онова време корабите работеха на рейсова заповед по 

отношение на изплащането на дневните задгранични пари. Това беше 

една мъртво родена формална система, която в много случаи 

довеждаше до конфликтни ситуации. Не знам кой, кога и с каква цел я 

беше измислил, но тази система, наречена заплащане по рейсова 

заповед нанесе жестоки морални щети по имиджа на тогавашната 

социалистическа икономическа система.  

Какво представляваше тази система? Същността и се свеждаше до една 

изкуствена и формална отчетност на рейса, без да се отчитат 

съществуващите реалности. Беше публикувана книжка от Стопанско 

обединение „Воден транспорт“ с точните правила на съставяне на 

рейсовата заповед за даден кораб по даден рейс. Без да се осъвременява 

и отчита реалните условия и развитие на пристанищната дейност, тази 

книжка определяше нормативи за товарни и разтоварни операции в 

различните линейни пристанища и или съгласно чартърните норми за 

товарене и разтоварване, ако корабът беше на спот пазара.  
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Корабите по линията Континента (Западна Европа) и Обединеното 

Кралство нямаха проблем. При действителен рейс от 40 – 44 дни, 

рейсовата заповед по норматив излизаше до 60 - 63 дни, въз основа на 

което на екипажа се заплащаха дневни задгранични именно за 60 -63 

дни, въпреки че действителния рейс беше две трети от рейсовата 

заповед. 

Аналогично беше положението на въглевозите по превоз на въглища от 

тогавашния порт Жданов (сега Мариупол) до Варна или Бургас. Там 

даже, рейсовата заповед даваше процентно по-голям личен доход от 

линията Континента (Западна Европа) и Обединеното Кралство. 

Просто нямаше начин да не бъде така. Иначе никой нямаше да отиде да 

работи на въглищарите до Жданов или на кораб „Васил Априлов“ до 

Иличевск. 

Как се пресмяташе тази прословута рейсова заповед? Всеки кораб 

имаше пресметната скорост и по простата формула времето за преход е 

равно на разстоянието между две пристанища и разделено на 

планираната скорост на кораба. Подробности от рода на щормови 

времена по време на прехода трябваше да се доказват, за да се признае 

закъснението. Това беше резонно. Онова, което беше извън всякаква 

логика се състоеше в пресмятането на времето в пристанище. С 

рейсовата заповед се занимаваше вторият помощник-капитан. Той 

трябваше да прерови един куп документация при линейните кораби за 

да види, че при колети примерно от 3 тона и повече се прилага 

намаляване на товаро-разтоварната норма с 30 %, а при колети от 5 или 

10 тона с цели 50 % или повече.  

За да се даде практическо разбиране на тези хватки, достатъчно е да се 

спомене, че например кораб „Русе“ разтоварваше 3000 тона рулони, 

всеки с тежест повече от 3 тона, за общо 6 часа. По нормативите на 

рейсовата заповед и особено като товар над 3 тона за всяка единица, 

времето за разтоварване на това количество се пресмяташе по 

правилата за рейсовата заповед на около 5- 6 пъти повече. И така за 3-4 

западноевропейски пристанища, където действителните норми за 

обработка на товарите бяха с пъти по-високи от нормативите на 

рейсовата заповед. Чудно ли е тогава, че на линията Континета 

(Западна Европа) и Обединеното Кралство рейсовите заповеди 

излизаха за даден рейс приблизително с 30 %  повече от фактическата 

им продължителност, от отплаване до пристигане в българско 

пристанище. 

Някой, който не познава играта ще каже е, и какво от това. Номерът е, 

че на екипажа ще се заплати по рейсова заповед примерно за 60 дни, 
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при фактически рейс от 40 дни зад граница. В пристанищата на 

Континента (Западна Европа) и Обединеното Кралство ред за заставане 

на кея не се чака. Те имат много кейове в Хамбург, Ротердам, Анверс, 

Лисабон, Феликстоу, Ливърпул и т.н., и чакане на заставане на кея 

няма. 

Не така беше при трамповото плаване и линейните кораби, които 

работеха на Далечния Изток. Корабите си чакаха ред на котва в дадено 

пристанище с дни, много дни понякога. Това чакане на ред въобще не 

беше предвидено в рейсовата заповед, а то можеше да продължи много 

дни. С голяма доза безочливо нахалство и безпрецедентна наглост, 

правилата за рейсова заповед предвиждаха в случай на просрочването 

и, примерно при дълго чакане на ред за кея или бавна обработка на 

кораба в чужди пристанища, заплащането на екипажа на дневни 

задгранични за просрочените дни да се извършва на базата на 50 % от 

нормалната дневна ставка на всеки член от екипажа. Това се нарича на 

български език пладнешки обир. Без да е виновен екипажа, плащат му 

по-малко на ден за това, че е просрочил рейсовата заповед, без да има 

вина и съпричастност към това. 

В интерес на истината, винаги когато действителното време на рейса 

превишаваше онова, което беше по рейсова заповед, Параходство 

БМФ, макар и със закъснение, утвърждаваше изплащането на дневните 

задгранични пари на екипажа 100 % ден за ден.  

Тук следва да се направи още едно лирично отклонение. В началото на 

всеки рейс на всеки един кораб на БМФ от онова време, очите на целия 

екипаж бяха насочени към втория помощник-капитан. На колко дни е 

изчислена рейсовата заповед? Това беше основният въпрос. След 

проверката и от страна на капитана на кораба и резервиране на 2-3 дни, 

в първото задгранично пристанище, всеки член на екипажа можеше да 

получи на теория и на практика пълната сума на дневните задгранични, 

минус 2-3 дни, които бяха резервирани от капитана. Въобще нямаше 

значение дали това е на третия, петия или десетия ден от отплаване от 

българско пристанище. Ако рейсът е изчислен по рейсова заповед за 65 

дни, всеки член от екипажа можеше да поиска валута от капитана за 65 

дни в първото пристанище, макар и да не ги беше изработил. Това си 

беше чисто заплащане на зелено. Не бих го нарекъл дори авансово 

заплащане. 

По онова време, а може би и сега, авансовото заплащане не беше аванс 

на заплатата. Така наречения аванс си беше просто плащането на 

отработените пари за първите 15 дни на месеца. Никъде в тогавашната 

държава НРБ не се даваха пари за неотработени дни, освен в 
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параходство БМФ. В чуждия флот винаги се изплащаше единствено и 

само за действително отработени дни. Аванс се изплащаше по 

изключение и винаги не повече от два-три дни по изключение. 

Горните пояснения бяха написани умишлено, за да подчертаят 

абсурдната ситуация, в която ме поставиха част от членовете на 

палубна команда на на м. к. „Г. С. Раковски” в Латакия. Когато им 

беше обяснено, че поради пресрочване на рейсовата заповед ще се 

плаща половин валута, някои от тях заявиха, че ако ще се плаща така, 

те ще работят също по половин ден. Ситуацията взе да става абсурдна. 

Имаше си правила и аз не можех да ги изменя по никакъв начин поради 

желанията на няколко безсъвестни членове на екипажа, които се 

опитваха да ме шантажират по един много безскрупулен начин. 

Проведох едно събрание с екипажа, като им обясних ситуацията и 

факта, че съм изпратил предложение до БМФ за заплащане на екипажа 

ден за ден 100 %. Мнозинството ме разбраха, но няколко души от 

палубна команда продължиха да настояват, че не ще работят цял ден 

докато им се заплаща 50 % валута за просрочените дни по рейсовата 

заповед. 

След дълго чакане на рейда, вече бяхме застанали на кея в Латакия за 

разтоварване и такива изказвания вече не ме притесняваха. 

Организирах общо събрание на екипажа и попитах тъжителите дали 

все още искат да им плащам 100 % ден за ден. Те потвърдиха пред 

целия екипаж. По това време получих потвърждение от БМФ да 

заплащам на екипажа ден за ден по 100 %. Поръчах пари на агента и 

заплатих на целия екипаж почти 100 % до края на рейса, с изключение 

на онези, които искаха да им се заплаща ден за ден. На вас, казах им, 

ще ви заплащам съгласно указанията на БМФ – ден за ден. Поръчах на 

агента пари в по дребни купюри и разпоредих на домакина да им плаща 

всеки ден полагаемото им се, но никога в аванс до края на рейса. 

Приплакаха ми. Не може ли да теглят до края на рейса наведнъж. 

Отговорът беше не. Не може. Вие ми искахте плащане ден за ден. Сега 

ви плащам в брой ден за ден, за всеки отработен ден. 

Не пиша тава, за да се гордея. Напротив. Считам, че системата на 

рейсовите заповеди беше порочна. Тя не стимулираше 

производителността на екипажите и беше една от основните причини 

за упадъка на ценностната система на един обречен на провал строй. 

След като кораб  „Г. С. Раковски” разтовари в  Латакия, отплавахме 

обратно за Варна. При подхождане на южния вход на пролива Босфор 

взехме пилот на борда. Пилотът беше разгледал добре кораба отвън. 
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Докато се качи на ходовия мостик при мен, го беше разгледал напълно 

и ме запита: 

„Г-н капитан, защо този кораб, който е на 20 години, изглежда така, 

сякаш е на 40 години“. Какво да му отговоря? Някой може ли да ми 

каже? 

Доплавахме до Варна и сдадох кораба на капитан Никулкин, а аз бях 

назначен за титуляр капитан на м. к. „Капитан Петко Войвода“.След 

две години корабът „Г. С. Раковски” беше бракуван.  

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Senior Marine Superintendent 

Aberdeen, 19
th

 April 2013 


