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КИПЪР. МОРСКИ СУПЕРИНТЕНДАНТ – ЧАСТ 4 

* Или как се прави с чужда пита майчин помен 

 

След завръщане от отпуск в края на лятото на 1997 г. Влязох в офиса и 

не можах да го позная. Реорганизацията беше започнала. Моето бюро 

беше прехвърлено в противоположната част на офиса. Първите колеги, 

с които се срещнах ми съобщиха, че вече не съм корабен оператор, а 

ръководството на фирмата ме е назначило за морски суперинтендант. 

Осведомиха ме и кой е шефа на морския департамент – както се 

очакваше: Дейвид Шарп. 

Отидох към местоположението на новото си бюро и там заварих 

няколко бивши опратори и нови лица, които заедно с мен щяха да 

бъдат 8 морски суперинтенданти. Бюрата ни бяха празни и дори 

компютрите ни още не бяха монтирани. Попитах ги дали знаят какво 

ще работим, но всички вдигаха учудено рамене. По едно време излязох 

във вътрешния коридор да изпуша цигара и заварих Дейвид Шарп да 

пуши там. Попитах го с какво ще се занимаваме като морски 

супуритенданти, а той ми отговори с контра въпрос – вие в БМФ 

нямахте ли морски суперинтенданти? Тук отварям една скоба, като 

уточнявам, че Дейвид беше служил в кувейтската фирма КОТС, в която 

БМФ изпращаше на времето много български танкеристи и Дейвид 

познаваше доста българи от БМФ. Отговорих му, че май нямахме 

такива, ако не се счита тогавашния навигационен отдел. Но ние не 

бяхме БМФ и имахме вече изградена много стройна и пълна 

организация. От отговора на Дейвид подразбрах, че май и на него не му 

е много ясно с какво ще се занимаваме. 

Останах с впечатление за строителство на пирамида с връх и без 

основа. Първите дни не се занимавахме абсолютно с нищо -  пиехме 

кафета, пушехме цигари и правехме предположения за нашето бъдеще. 

Сред нас имаше и един шотладдец, Греъм, който дойде като бивш 

оператор в танкерния отдел. Той изкарваше зад бюрото в ровене на 

Интернет до обяд, след това отиваше да обядва, или по-скоро да пийне 

в близкия пъб. От там се връщаше навреме, в един часа по обяд и с 

отворена кутийка безалкохолно в ръката. Сядаше зад бюрото, отпиваше 

на малки глътки и накрая заспиваше. Безалкохолното в кутийката беше 

смесено с джин. Този образ не се задържа за дълго и след няколко 

месеца напусна и отиде да работи в една фирма в емиратствата. 

След няколко дни при нас започна да настъпва някакво раздвижване. 

Компютрите бяха монтирани и свързани към сървъра и шефът ни 

Дейвид на накара да направим тайм-чартърно описание на корабите по 
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групи. Ние и преди това си го бяхме правили като оператори, така че 

все едно преливахме от пусто в празно. След още няколко дни ни беше 

обяснено, че нашите задачи ще се свеждат до следното: 

 Ще следим за срока на някои корабни документи като свидетелството 

за регистрация, свидетелството за минималния екипаж, свидетелството 

за т.н. Carving and Marking Notes (свидетелство за това как точно се 

записва името на кораба на борда, на кърмата и в корабните 

документи), Международното тонажно свидетелство и това беше 

всичко. Разбира се всички гореспоменати документи бяха с постоянен 

срок и нямаше какво да следим и сменяме, освен ако не се смени флага 

или името на кораба. 

 Извършване на смяна на името на кораба при преминаването му от едн 

тайм-чартьор към друг. Това си го правехме и като корабни оператори. 

 Извършване на дефлагиране на кораба. Флагът при корабите от флот № 

2  се сменяше при изплащането на ипотеката, корабите се прехвърляха 

от панамски под малтийски флаг и отново се ипотекираха за вземане на 

заем от банките за постройка на новите танкери химикаловози. Тази 

операция я правехме също като корабни оператори. 

 Изпращане до корабите на пощата с британските известия до 

мореплавателите ежеседмично. Това също беше част от задачите на 

оператора. 

 Поемане на отговорност за част от бюджета на кораба по отношение на 

швартови, проволки и бои. Това си беше чиста намеса в работата на 

техническия суперинтендант и не вървеше така гладко. Разходът и 

снабдяването се отразяваше в т.н. електронна система за планова 

поддръжка на корабите AMOS-D. 

 Накрая, основната задача беше да проверяваме на всеки 4-6 месеца 

всички кораби от групата си по един чек лист от 30 старници, да пишем 

рапорт и да го циркулираме след това между менажерите във фирмата. 

Това беше почти 99 % същият чек лист, който използваха 

суперинтендатите от отдела по безопасност. Те също извършваха тези 

инспекции и работа ни се дублираше. 

И така, важното е, че пирамидата си имаше връх и вече някаква основа, 

на която се опираше новоизлюпения морски менажер Дейвид Шарп. За 

да не стоим без работа, Дейвид ни изпращаше постоянно в 

командировки за инспектиране на корабите. Толкова полети със 

самолет не съм имал през живота си. Олбъни - САЩ, Доминиканската 

република, Хонг Конг, Уелва – Испания, Дърбан и Кейптаун – Южна 
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Африка, Дубай, Емден – Германия, Саутхемптон – Англия, Гаета – 

Италия, Момбаса – Кения и още много места. 

Всички морски суперинтенданти бяхме снабдени със служебна 

кредитна карта MASTER с дневен лимит 5000 долара. С нея си 

купувахме билети за самолети за връщане, при необходимост, 

плащахме хотели, храна и др. разходи, в т.ч. и малки ремонти по 

кораба, който инспектирахме. Например, при една инспекция на кораб 

в Дърбан се оказа, че в предното пристанище Танга, Танзания 

пристанищният влекач е повредил алуминиевия трап на левия борд, с 

който се заставаше в Дърбан. Организирах на място снемане на трапа и 

даването му в работилница за извършване на рихтоване и аргонова 

заварка, а за времето на ремонта наех сертифицирана брегова сходня за 

десния борд. При завършване на ремонта платих на работилницата с 

кредитна карта и извиках сървийор на класа да приеме сходнята. 

Неговото заплащане се извършваше централно от фирмата. 

От друга страна, имал съм и куриозни случаи. Отивам в Уелва, 

Испания, за инспекция на един кораб и неочаквано виждам при агента 

един от нашите суперинтенданти по безопасността там. Какво ще 

правиш тук, приятелю, питам го аз. Отговаря, че щял да извършва също 

инспекция и то едновременно с мен, по почти същия чек лист. Това си 

беше чист фарс. Разбра го даже и агента и остана безкрайно учуден. Да 

не говоря за конфуза, който предизвикахме на кораба. Капитанът се 

чуди на кого да отдели внимание и на кого да се кланя. Взех да се 

питам тези менажери в офиса – морския и по безопасността не си ли 

говорят, не комуникират ли преди да изпратят някого на инспекция на 

няколко хиляди километра от офиса. 

Макар че нашите кораби печелеха добри пари по онова време, тези 

инспекции не бяха евтино удоволствие. Правилата, които беше 

изработил Дейвид, и които бяха утвърдени от роднината му  - 

временният главен менажер Robert Hodgison. Изглежда, че временните 

неща са най-постоянни. Пътуването със самолет беше винаги първа 

класа, хотелите бяха първокласни и морските суперинтенданти бяха 

окуражавани да вземат коли под наем. По отношение на напитките и 

прехраната, в т.ч. алкохолни, нямаше никакви ограничения. По 

стойност и вид. Казваха, че човек има един стомах и не може да 

погълне много. Но един суперинтендант успя да тръшне 5000 долара за 

да се прибере от САЩ с „Конкорд”. Казали му да се прибира бързо и 

човекът се прибра. Винаги се отсядаше в 4 или 5-зведни хотели като 

Royal в Дърбан и Atlantic до езерото Aussenalster в Хамбург. 
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На някои може да звучи странно, но ние нямахме командировъчни 

пари, т.е. лимит на средства, които харчехме за билети, храна и хотел. 

Такава е системата във всички западни компании. Всички разумни 

разходи се признаваха. Не се признаваха само разходите за закупуване 

на цигари, вестници и списания. Ама ял сьомга или изпил две чаши 

вино или бира – няма проблем. Да не би като е в Кипър да не си купува 

соьмга или да не пие вино? За сведение, всички разходи трябваше да се 

отчитат или с фактура или с касова бележка. Имаше и сравнително 

много малки разходи от порядъка на общо 5 – 10 долара за чаша кафе 

или сандвич тук и там, където не даваха разписка. Тези разходи се 

признаваха в отделна графа наречена accidentals – „случайни“.  

Един ден, когато пристигнах от Кипър през Лондон в Дърбан, Южна 

Африка, окоза се, че куфарът ми не е пристигнал с мен. Отидох на 

рекламации за багаж на гишето на British Airways. Те ми казаха, че 

багажът ми не е загубен, просто е забавен и ще пристигне утре или в 

други ден. Като компенсация за неудобството ми платиха сума в 

рандове равна на около 200 щатски долара. Обадих се по телефона на 

Роберт Томпсон, технически менажер във фирмата. Неговата 

инструкция зучеше приблизително така: 

Орлин, ако излезеш от задната врата на хотел „Ройал“ (човекът е бил 

много пъти в Дърбан), пресичаш две преки улици направо и веднага 

след това, в дясно има голям супермаркет. Купуваш си всичко, каквото 

ти е необходимо с кредитната карта и го отразяваш във финансовия си 

рапорт за командировката, плюс евентуалните такси за свръх багаж, в 

случай, че твоят багаж се намери и ти се предаде. 

След пет дни багажът ми беше предаден от British Airways, фирмата ми 

призна всички разходи и с това въпросът се ликвидира. 

Пристигането ми в Дърбан съвпадна с няколкодневни празници по 

случай Великден. Там, както и в Кипър и във Великобритания, ако 

официалният празник от 2 дни се падне примерно в събота и неделя, в 

понеделник и вторник се „отпочиват“ дните за събота и неделя. По 

повод на това, попитах фирмата дали не е по-целесъобразно да взема 

катер и да изляза на рейда да инспектирам нашия кораб, който беше 

пристигнал. Отговориха ми, че катери за тази цел не излизат, а на 

корабите на рейда си отива само с хеликоптер, който струваше около 

10 000 долара. Казаха ми да си стоя в хотела и да чакам кораба тогава, 

когато влезе, а за да не скучая, да си направя екскурзия в околностите 

на Дърбан с такси и да впиша разходите в отчета ми като entertainment - 

„забавление“. Западната командировъчна система е направена така, че 
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нито да печелиш, нито да губиш лични пари от командировката. 

Всичко що е разумен разход, се заплаща. 

Както и да го гледа човек, това си беше едно изкуствно дублиране на 

дълъжности за обслужване на личен интерес – да се издигне 

племенника на по-висока длъжност. Фирмата беше собственост на 

„Совкомфлот”, а не на този или онзи. За мен, това си беше правене на 

майчин помен с чужда пита. Само се чудя как „Совкомфлот” можаха да 

търпят тези безобразия цели три години. 

Що се отнася до компетентността на шефа ни, ще приведа следния 

пример. Във танкерният флот имаше един танкер на име „Зина“. Той 

беше българска постройка и имаше 127 мм магнитен компас без 

Флиндерова тръба за компенсация на девиацията, породена от голямата 

промяна на географската ширина. Корабната девиация се променя при 

голяма промяна на ширината най-много тогава, когато горният край на 

димохода, който е зад магнитния компас, е на едно или почти едно 

ниво  с котелката на компаса. Корабът беше в Бунос Айрес и щеше да 

тръгва на север за транзитиране на Панамския канал. Властите в 

Панама проверяваха тогава за наличие на несъответствие в девиациата 

повече от два градуса и налагаха провеждане на девиационни работи на 

кораби с по-голямо отклонение. Дейвид искаше да направим девиация 

в Бунос Айрес, но аз му казах, че до достигане на Панамския канал тя 

ще се промени пак и затова е най-добре да направим девиацията в 

Панама. Дейвид ми отговори, че такива измишльотини като промяна на 

девиацията с промяна на ширината нямало въобще. Да се смееш ли, да 

плачeш ли? Той не беше чувал за сънародника си Captain Matthew 

Flinders от кралския военноморски флот, който след плаването си до 

Австралия в 1805 г. написа статията по горната тема, която се изучава 

във всеки приличен учебник по девиация на магнитния компас.  

Дейвид беше танкерист и си науми да ни прави и нас танкеристи. Казах 

му, че през живота си не съм се качвал на танкер, а танкерното дело се 

учи на борда на танкера, но не. Хвана ме с един друг морски 

суперинтендант от сухотоварните кораби и ни повлече в Сплит, 

Хърватия, да гледаме как се строи танкера – химикаловоз. Пилеене на 

време и средства беше цялата работа, но човекът искаше да си задоволи 

личните амбиции. 

Някои биха запитали, ака не ти е харесвала новата система, защо не си 

подал молба за напускане, а си продължил да се тормозиш. Отговорът 

на въпроса не е еднозначен. През 1996 г. бях взел заем от банката за 

закупуване на жилище в Лимасол със срок на изплащане до края на 

1999 г. Това ме възпираше от напускане, защото нямаше да има 
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гаранция за бързо намиране на нова работа, а банката си прибираше 

парите за погасяване на заема, заедно с лихвите, на всеки три месеца. 

От друга страна, все още се надявах да се случи чудо и системата да се 

промени или най-малко някой да се отзове на многото ми молби за 

връщането ми на длъжност корабен оператор. 

Чудото се случи през лятото на 1999 г. През месец август на тази 

година президентът на Русия Борис Елцин обяви за свой наследник 

Владимир Путин. Когато в един механизъм с много зъбчати колела 

бавно се завъртят най-големите, на най-малките се скъсват. С 

обявяването на Владимир Путин за наследник, шефът на 

„Совкомфлот”, Вадим Корнилов беше моментално сменен. Новият 

шеф, от своя страна, смени незабавно шифа на Unicom в Лимасол 

Robert Hodgson и издигна на това място опърейшън менажера Василий 

Дмитров. 

След два-три дни уволниха двама оператори поради достигане на 

пенсионна възраст. Промените се чувстваха във въздуха и в далечен 

Кипър. Един ден пушех във вътрешния коридор, когато край мен 

премина бързешком новия шеф Василий Дмитров. Както си вървеше, 

запита ме бързо дали още искам да се върна като корабен оператор. 

Отговорих му утвърдително и той каза да се считам за назначен и да 

отивам веднага да приемам делата от един от пенсиониращите се 

корабни оператори. Дейвид Шарп скръцна със зъби, но нищо не 

можеше да направи, понеже неговият човек беше уволнен. 

Така отново преминах на експлоатационна работа и отговарях за два 

кораба тип „Socol“ и три от типа на Socofl Wave. Жилището ми беше 

вече изплатено към банката, яхтата ми беше швартована в марината и 

прези уикенда излизах на плаване до Lady’s Mile и Governors Beach. 

Животът беше отново красив и прекрасен. Човек трябваше само да се 

наслаждава на труда си и на законно спечелената си почивка. На 

небосклона слънцето светеше ярко всеки божи ден, а през вечерите на 

уикенда виното искреше в чашите, докато барбекюто бавно се въртеше. 

Нямаше никакв признак за скорошните изпитания, които ме очакваха, 

но този път от личен характер. Ще разкажа за тях следващия път, 

защото изводите могат да бъдат много поучителни. 
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