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РАБОТАТА МИ НА МОТОРЕН КОРАБ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ 

Наскоро получих от дигиталния архив на „Морски вестник” една моя 

снимка от далечната 1978 г., когато бях старши помощник-капитан на м.к. 

„Капитан Петко Войвода“. Тази длъжност изпълнявах на горния кораб в 

течение на един рейс до Далечния Изток от 28.03.1977 г. до 20.06.1978 г. или 

точно 1 година, два месеца и и 22 дни непрекъснато. Тогава по линията 

Далечен Изток на Параходство БМФ такива дълги рейсове не бяха 

изключение. Моряците не се натискаха за това направление, но от друга 

страна то беше привлекателно с възможността да се натрупа бързо 

плавателен стаж в далечно плаване и вземане на следващата степен по 

наредбата за компетентността на морските лица. По онова време се зачиташе 

само действителен плавателен стаж и за явяване за висшата степен „капитан 

далечно плаване“ се изискваше минимално 24 месеца стаж като старши 

помощник-капитан на кораб в далечно плаване. Рейсовете на този кораб бяха 

за мен доста мотивиращи в професионално отношение и ми позволиха бързо 

да постигна заветната си мечта за придобиване на висшата корабоводителска 

правоспособност. 

Приемният салон на кораб „Капитан Петко Войвода“. 

Авторът е крайният в дясно. 

 Горната снимка е направена в приемния салон за контроли на м.к. 

„Капитан Петко Войвода“ при окончателното му завръщане от този така 

дълъг 14 месечен рейс, т.е. някъде в началото или средата на м. юни 1978 г. 

Посетителите са познати лица от тогавашната Държавна инспекция по 

корабоплаване (ДИК), Бургас, или сегашната Изпълнителна агенция Морска 
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администрация, Бургас. Вече не си спомням с каква цел беше тяхното 

посещение, но кораб, върнал се от далечно плаване, се ползваше по онова 

време с особено уважение в Бургас.  

 Този продължителен и далече рейс беше вече частично описан от мен в 

публикациите на „Морски Вестник“: 22 април 2013 г. Животът на моторен 

кораб „Капитан Петко Войвода“ и 23 април 2013 г. Товарене на битум на 

моторен кораб „Капитан Петко Войвода“. Капитан на кораба по това време 

беше Енчо Манолов Якимов от випуск 1961 -1966 г., а четвърти помощник-

капитан беше бъдещият представител на „Балканфикс”, Лондон и генерален 

директор на Параходство БМФ – к.д.п. Румен Станчев Георгиев от гр. Бургас. С 

него изблизахме не една буца сол в съвместната си работа на кораба, 

включително и някои моменти от дълбоко личен характер за него. В крайна 

сметка, всички останахме добри приятели и до ден днешен. 

Не мога да си спомня повода за горната снимка, но все още ясно си 

спомням последният преход на кораба от Далечния Изток до Бургас. След 

завършване на разтоварването на пълен товар от захар в торби от Бангкок за 

иранското пристанище Бандар Хомейни (Бандар Шапур по онова време) в 

Персийския залив, кораб беше отправен на изток за бункероване от Сингапур, 

където получихме нареждане от БМФ да се отправим към Цингтао, Китай за 

товарене на тютюн на бали, тоалетна хартия на рула в кашони и свинска 

четина на бали за Бургас. 

Свинската четина беше ясно, че ще се превърне четки за зъби, целта на 

тоалетната хартия няма необходимост от обяснение, но за какъв дявол 

товарехме китайски тютюн, който беше преобладаващата част от товара? Все 

пак, на капитана и старшия помощник не им плащаха да мислят за висшия 

пилотаж във външната търговия, а да си гледат конкретната работа. 

Като се изхожда от горния постулат и като се вземе предвид, че 

старшият помощник отговаря непосредствено за товаренето и опазването на 

товара по време на морския превоз, превозът на тютюн на бали си е истинско 

предизвикателство. Тютюнът, макар и откъснат от корен си е жив продукт. 

Той се влияе от влагата в товарното помещение и при образуване на 

кондензат в хамбара може да се овлажни прекомерно и да мухляса. С това той 

може да загуби изцяло търговската си стойност и превозвачът би понесъл 

сериозна рекламация от получателя, която би могла да му изяде навлото, че и 

да бъде в повече от него. 

Предвид на очакваната голяма отговорност при превоза на тютюна 

през няколко климатични зони, след проучване на общите изисквания за 

вентилация по библията по товарно дело “Thomas Stowage“, съвместно с 

капитана изработихме план за вентилация на тютюна. Докато бяхме в 

Сингапур, поръчахме чрез шипшандлера четири или пет комплекта „сух“ и 

https://morskivestnik.com/compass/news/2013/042013/042013_76.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2013/042013/042013_76.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2013/042013/042013_79.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2013/042013/042013_79.html
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„мокър“ термометри, които работеха по принципа на Stevenson Screen, защото 

в карабния алманах „Brown“ имахме такива таблици.  

Цаката на вентилацията е да не се допусне кондензация на влагата в 

хамбара. Това се постига чрез или чрез вентилация с външен въздух, или чрез 

рециркулация на въздуха в хамбара или чрез изключена вентилация и 

затворен и задраен хамбар.  Гвоздеят на упражнението е да се определи 

точката на оросяване на външния въздух, да се сравни с точката на оросяване 

във всеки хамбар и да се приеме решение за прилагане на един от трите по-

горе указани режима на вентилация. 

Точката на оросяване както във всеки хамбар, така и на околния 

въздух, се отчиташе като температурна разлика  между комплекта „сух“ и 

„мокър“ термометри. „Сухият“ термометър отчиташе просто околната 

тeмпература както всеки един термометър. Булбът на „мокрият термометър“ 

беше обвит с просмукваща се марля, чийто край беше потопен в малък 

пластмасов съд с дестилирана вода под него. 

 

 
 

Комплект психрометър със Stevenson Screen термометри 

 Като правило, температурата на „мокрият термометър“ е по-ниска от 

температурата „сухия термометър“. С показанията на тези термометри на 

мостика и във всеки хамбар и с помощта на таблицата за психрометър 

(влагомер) тип Stevenson Screen в алманаха „Brown“ се получава точката на 

оросяване във всяко едно товарно помещение и околната следа, примерно на 

мостика. На базата на горното се изготвя вентилационен дневник, който 

съдържа всички замери през четири часа и назначения режим на вентилация. 

 В Сингапур имаше още и психрометри (влагомери) аспирационен тип, 

но те бяха от модификацията, която съдържаше двата термометъра на една 

обща ръчка и тази ситема се развърташе на ръка неколкократно. В 

ограничения обем на един товарен хамбар това упражнение не беше от най-

удобните, поради което избрахме психрометър от типа на Stevenson Screen. 
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Прашков аспирационен психрометър  

 Разбира се, и двата типа психрометри вършеха същата работа, но при 

прашковия аспирационен психрометър изчисленията ставаха по друга таблица на  

алманаха „Brown“. Имаше и втори вид аспирационни психрометри, коите не се 

развъртаха на ръка, а малък вентилатор подаваше въздух към термометрите, но 

такива в Сингапур нямаше. 

  
Аспирационен психрометър с вентилатор 

 Това ми беше работата като старши помощник по време на целия 

преход от Цингтао до Бургас  - 8389 морски мили или около 25 дни плаване 

нон-стоп, плюс вахтите, плановата поддъръжка на палубната част и други 

задължения на старшия помощник-капитан. Всеки четири часа обикалях 

мостика и четири хамбара, като определях точките на оросяване и режима на 

вентилация с документиране във вентилационния дневник на всички 

подробности. 

 Някъде в началото на юни 1978 г. пристигнахме в Бургас и корабът 

беше поставен на кея за разтоварване. Представител на „Булгартабак” 

пристигна веднага за вземане на проби от тютюна. С нож разпори пред мен 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0UbtFOdX_eEn5M&tbnid=IdGdAlGkvWBRFM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.directindustry.com/prod/ludwig-schneider-gmbh-co-kg/precision-psychrometers-107515-1010307.html&ei=4M9WU9zsOYnPtAabwYDoCQ&psig=AFQjCNFWLXAqQo2N7KX9UerUYLv_mfOldg&ust=1398284591301147
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контролно няколко бали тютюн. При натискане с крак на балите с тютюн, 

листата издаваха характерен звук на суха и добре запазена стока. Това, което 

изглеждаше странно беше, че листаците на китайския тютюн бяха големи и с 

дебели жили. Попитах представителя на Булгартабак какво ще правят с този 

тютюн, след като по онова време в България се отглеждаше ситния и  

висококачествен тютюн „Джебел“. Човекът без колебание ми отговори, че 

китайският тютюн щял да се превърне в отлични цигари „Стюардеса“.  А 

какво става с нашия тютюн „Джебел“ питам аз. Няма проблем, отговаря 

представителя на „Булгартабак”, той ще отиде за експорт по второ 

направление, т.е. за капиталистическа валута. Почувствах се малко нещо 

предаден по един най-безскрупулен начин, особено като пушач-консуматор 

по онова време. 

 На ти булка Спасов ден! Как ще я купуваш „Стюардеса“-та, плевенска 

или шуменска, тя все ще си бъде китайска! Та това беше историята с тютюна. 

 Какво стана със свинската четина не помня. Сигурно отиде някъде за 

производство на четки за зъби. 

 Помня, обаче, много добре какво стана с кашоните тоалетна хартия. 

Цял Бургас се обзаведе с нея. Стифадорите крадяха направо с кашони от 

хамбара. От там хартията отиваше по най-странни пътища през оградата на 

пристанището до крайния потребител.  Тук вече се затруднявам да кажа кой 

беше номиналния получател на този артикул и кои бяха неговите реалните 

ползватели. Най-важното беше, че  всички организации действаха в синхрон и 

рекламации нямаше. 

 Дефицитни стоки значи. О, минало незабравимо . . . 

  

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Вече пенсионер и бивш старши помощник-капитан на  м.к. „Kапитан Петко 

Войвода’’ 

Aberdeen, 21
st
 April 2014 г.  


