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НА ПРАКТИКА НА ПАРАХОД „РИЛА“ – 1966 Г. 

През периода 1964 – 1968 г. се обучавах в Техникума по корабостроене 

и корабоплаване, гр. Варна, по специалността „морско корабоводене“. 

При завършване на втори курс вече имахме навършени 16 години и 

МВР с много зор се съгласи да ни разреши излизане на практика на 

корабите от задгранично плаване на запад. Какво беше изходна виза 

ВМО и ЧМ знаят само по старото поколение моряци. 

По времето на социалистическа България гражданите не се пускаха 

така свободно да шарят по белия свят. За всяко излизане зад граница се 

подаваше молба в МВР и те разрешаваха излизането от страната след 

полагане на съответната изходна виза в задграничния паспорт, който 

след завършване на пътуването трябваше да се върне отново в МВР. 

Сега няма такова животно като изходна виза и всеки може да тръгне 

накъдето му видят очите. По наше време моряците получаваха два вида 

изходни визи. Едната беше ВМО – всички морета и океани, а втората 

беше ЧМ – Черно море, т.е. само до соц. държавите в Черно море. Това 

бяха Съветския съюз и Румъния. За Турция не пускаха с виза ЧМ. Тези 

моряци, които нямаха дори ЧМ виза, плаваха само по българското 

крайбрежие.  

Видът на визата се определяше от МВР в зависимост от степента на 

политическото доверие, с което се ползваше кандидата за 

мореплавател. Тук влизаха доста критерии, които бяха изписани на 

заявлението за изходна виза на около 4-5 страници като освен 

основните данни, например следните: има ли роднини и близки 

засегнати от мероприятията на народната власт, какви чужди езици 

владее и къде ги учил, участвал ли е в ловни и наказателни дружини 

срещу партизаните, в какви партии е членувал преди 09.09.1944 г. и т.н. 

От само себе си се разбираше, че младежи, които не са все още отбили 

редовната си военна служба, нямаха право да излизат извън Черно море 

до западни държави. Нашият преподавател Димитър Симеонов и 

тогавашният директор на техникума, Тодор Кожухаров, положиха 

големи усилия да решат този въпрос и накрая успяха да издействат от 

МВР разрешение за нас, младежите от II-ри курс да получим визи ВМО 

за една практика с кораб „Георги Димитров“ от 5 до 31 май 1966 г., до 

Дубровник, тогавашна Югославия. 

Тогавашната програма за специалността „корабоводене” изискваше 

поне 6 месеца плавателна практика за дипломиране и получаване на 

свидетелство за „капитан от местно плаване“ по тогавашната наредба 

за компетентността на морските лица. Това означаваше на практика да 

имаме още една практика около месец през същото лято на 1966 г. Тя 
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се осъществи на корабите на БМФ, които плаваха в Черно море. 

Изпратиха ни на няколко кораба, които поддържаха курсове на 

прочутата въглищарска линия Варна или Бургас до Мариупол (тогава 

Жданов) и обратно. Това бяха параходите „Рила“, „Родопи“ и 

„Витоша“. Това бяха кораби, закупени втора ръка в началото на 60-те 

години. Друга част от нашия курс бяха пратени на сравнително новите 

и модерни за времето си японски кораби на тази линия като 

„Странджа“, „Стара планина“ и „Средна гора“. 

Трима-четирима души от нашия курс, в това число и авторът, бяхме 

включени в екипажа на параход „Рила“. Тогава ни водеха по паспорт и 

корабен рол като моряци „seaman“ - виж извадка по –долу. 

 

 
 

Параход „Рила“ беше построен в далечната 1952 г. в 

корабостроителницата на John Readhead & Sons Ltd в South Shields, 

Англия за корабособствениците WM France, Fenwick &Co. 

Корабостроителите бяха специализирани в строежа на кораби с парни 

машини и кораб „Рила“ с първо име „Rockwood“ беше едновинтов 

параход. Парната му машина беше с мощност 1890 или 2570 к.с. – виж 

Фиг. 1. 

Корабът беше с дължина 132.39 m, 16.91 m, дедуейт 7945 тона и бруто 

тонаж 6246. Това беше типичен еднопалубен (без туиндеци) три-

островен кораб със средна надстройка и четири хамбара/товарни люка. 

Закритието на товарните люкове беше механично, тип „Мак Грегор”. 
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Фиг. 1 - Параход „Рила“, бившият „Rockwood“ 

Двата хамбара бяха пред средна надстройка, а другите два се намираха 

зад нея. Товарното му устройство беше 5 чифта биги „на телефон“, но 

те не се използваха защото товаренето и разтоварването се извършваше 

винаги с брегови кранове, съоръжени с грайфери. Бигите бяха 

закрепени перманентно във вертикално положение. Само парните 

винчовете за бигите се използваха за придърпване на секциите от 

капаците на люковото закритие при отварянето и затварянето им. 

На 11.07.1966 г. се качихме на парахода. Старши помощник-капитанът 

ни разпредели по кабини и вахти. Аз се паднах във вахтата на втория 

помощник капитан Стефан Самсаров и спях в неговата кабина на 

канапето. С него се познавах от предното лято, когато бяхме заедно в 

крайбрежно плаване на пътническия кораб „Калиакра“. Старши 

помощник капитан беше Беров, а трети помощник-капитан - Васил 

Иванов. 

Корабът разтовари във Варна на 11-то корабно място. Тогава 

въглищата се разтоварваха там на стиф. Новият канал до езерото все 

още не беше прокопан. След завършване на разтоварването, корабът 

отплава за Мариупол със средна скорост 11- 11.5 възла. Това, което ми 

направи впечатление, беше фактът, че корабът, особено в средна 

надстройка беше много тих на пълен ход. Никакви вибрации и шумове. 

Като правило всички парни кораби са много тихи. На мостика в средна 

надстройка се чуваше само прищракването на жирокомпаса „Спери“.  

Параходът „Рила“ нямаше автопилот и лагът му беше от най-старите. 

Рулевото устройство беше от хидравличен тип, а лагът беше от най-
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простите механични лагове Thomas Walker’s "Cherub" III, с вертушка, 

която се спускаше на буксир с въже-лаглин зад кърмата. 

 
Фиг. 2 - Механичен лаг с вертушка и брояч 

1. Вертушка, 2. Лаглин, 3. Брояч, 4. Съединителна круша, 5. Маховик 

 

Практикантите ни изпращаха в края на всяка вахта до брояча на лага, 

който беше закрепен за планцира на кърмата. Точно на минутата в края 

на вахтата снемахме отчета на лага. По външната скала (по периметъра 

на брояча) се отчитаха милите от 1 до 100 – Фиг. 3. По дясната малка 

скала на брояча се отчитаха десетките части от милята, а по лявата 

малка скала - стотиците проплавани мили. От снетия отчет вахтеният 

помощник-капитан изваждаше отчета на лага от края на предишната 

вахта и получаваше проплаваните мили за неговата вахта. Те се деляха 

на 4 часа и така се получаваше средната скорост за вахтата. Лагът се 

прибираше едва когато подхождахме Керченския пролив или 

Варна/Бургас на връщане. 

 

 
Фиг. 3 - Броячът на лаг Thomas WALKER'S "CHERUB" III 
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Преходът от Варна до Керч беше 408 мили, а от там до Мариупол още 

119 мили. В течение на морския преход вторият помощник Самсаров 

вземаше през деня обедната ширина по кулминация на слънцето и към 

14:00 часа една линия на мястото по слънцето, която се комбинираше с 

ширината като разновременна (крюйс) линия за получаване на 

счислимо-обсервовано място на кораба. Той ме въвличаше активно при 

работата по снемане на височините и математическата обработка на 

линиите на мястото с помощта на секстана, хронометър, 

астрономическия ежегодник „Brown’s“ и българските мореходни 

таблици „БМ-53“. За намиране на счислимата височина смятахме чрез 

логаритми по формулата на семиверсуса, а азимута на светилото 

изчислявахме по таблиците АВС на „БМ-53“. 

При подхождане към кримския бряг мястото се уточняваше по радара. 

Брегът там е доста висок и дава отлична радиолокационна картина. При 

подхождане към Керченския пролив се вземаше морски пилот и с 

неговата помощ корабът плаваше общо около 119 мили в Азовско море 

до Мариупол. През лятото това не беше проблем, тъй като фарватерът в 

Азовско море бе отчетливо маркиран с буйове. 

Параходите „Рила“ и „Родопи“ бяха построени шест години след края 

на Втората световна война, когато във Великобритания (и в България 

също) все още имаше купонна система и недостиг на доста материали. 

Все пак, корабите си имаха всичко необходимо, но нямаше нито следа 

от някакъв лукс. 

На мостика имаше радар, радипеленгатор и жирокомпас „Сперри“. На 

крилата на мостика нямаше репитери на жирокомпаса. Пеленгите се 

изчисляваха по вземане на курсови ъгли с пелорус – Фиг. 4. Това беше 

един бронзов диск с вграден най-прост тип пеленгатор, които се 

фиксираше в гнездо на крилото с линията 0˚ - 180˚ успоредна на 

диаметралната равнина. Вахтеният помощник-капитан излизаше на 

крилото, вземаше по пелоруса курсовия ъгъл на обекта и 

същевременно се провикваше към кърмчията през отворената врата на 

ходовия мостик – „Курсът“? Кърмчията запомняше курс с точност до 

половин градус по репитера на жирокомпаса към момента на това 

провикване. След това, вахтеният помощник-капитан просто събираше 

запомнения от кърмчията курс с наблюдавания курсови ъгъл, ако 

обектът беше от десния борд или изваждаше от курса курсовият ъгъл 

ляв борд, в резултат на което се получаваше пеленгът към обекта. 
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Фиг. 4 - Пелорус за вземане на курсови ъгли 

 

С пристигането на рейда на Мариупол, корабът оставаше на котва и 

изчакваше да се освободи кей, за да застане под обработка. 

Пристанищен пилот вкарваше кораба на кея и товаренето на въглищата 

започваше с грайфери. За около 24 часа корабът се натоварваше и 

отплаваше обратно за Варна или Бургас. 

По време на престой в пристанище давахме вацманство на трапа т.е. 

вахтени на трапа и оглеждахме и подтягахме и подлашкавахме 

швартовите въжета с помощта на винчовете. Брашпилът и кърмовият 

винч на кораба бяха парни и при обирането на въжетата се чуваше 

шипенето на парата, а когато стояхме на трапа се чуваше от време на 

време пукотът на парата в тръбопроводите. При отваряне и затваряне 

на капаците на хамбарите вземахме активно участие.  

Освен щурманската и общокорабната работа, боцманът ни намираше 

допълнително работа по изчукване на ръжда по палубата и капаците на 

хамбарите, миньосване и боядисване. Ръждата се изчукваше с ръчни 

чукчета или пневматична машинка. Ползвахме защитни очила, но за 

такива предпазни средства като противоударна каска, наушници и 

светлоотразително облекло не беше чувано даже. 

Времето в Черно и Азовско море през лятото беше хубаво и не сме 

имали никакви проблеми с щормове или мъгли. Често се засичахме с 

другите български кораби въглищари. Параход „Родопи“, за който вече 

е писано доста, беше кораб-близнак с параход „Рила“ – sister ship. И 

двата кораба бяха строени в същия завод John Readhead & Sons Ltd в 

South Shields, Англия и за същите корабособственици. И двата кораба 

бяха закупени от БМФ през 1961 г. и работиха до 1972 г., когато 

параход „Рила“ беше препродаден, а параход „Родопи“ беше превърнат 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=azimuth+mirror+pelorus&source=images&cd=&cad=rja&docid=MvXhfBoETAqEhM&tbnid=Cae_X2mofOCisM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles/scientific-instruments/giant-cased-ww-ii-nautical-pelorus-buff-buff-boston/id-f_638374/&ei=9cIZUu7bMMXP0QWW5IGoCA&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNFPHee_XRrI6oOfAJDOhds8EFqA1A&ust=1377506392662619
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в стационарен учебен кораб на стария канал море-езеро и дълго стоя 

там заедно с кораб „Петър Берон“. 

Другият параход, който се трудеше добросъвестно на тази линия, беше 

„Витоша“. Той беше малко по-малък от „Рила“ и „Родопи“, 

еднопалубен едновинтов параход със средна надстройка. 

Всички стари кораби въглевози като „Рила“, „Родопи“, „Витоша“, 

както и новополучените от Япония 10 000 тонни въглевози от типа 

„Странджа“ бяха с черни корпуси, а надстройката беше боядисана в 

кафяво-жълтеникав цвят, чието название на английски е buff и е 

показан на Фиг. 5 по-долу. 

  

 
Фиг. 5 – цвят Buff 

 

Тази цветова схема стана традиционна за почти всички кораби за 

насипни товари на параходство БМФ до наши дни. 

След 4 рейса на кораб „Рила“, на 23.08.1966 г. завършихме практиката 

си с общо 34 дни на борда и слязохме за кратка ваканция. На 15 

септември 1966 г. започнахме III-ти курс на обучение в техникума. 

Практиката на истински търговски кораб се оказа от безценна помощ в 

последващото ни обучение, а за мен лично тя беше много важна, 

защото след много години, едни от последните ми рейсове като старши 

помощник и първите ми два рейса като капитан бяха именно по тази 

въглищарска линия. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Senior Marine Superintendent 

Aberdeen, 25
th

 August 2013 

 

 

 

https://www.google.co.uk/imgres?q=buff+colour&um=1&sa=N&rlz=1R2LENP_en&biw=1366&bih=623&hl=en&tbm=isch&tbnid=_58Vr3pJ7lJ_KM:&imgrefurl=https://www.watco.co.uk/watco-flowpatch-coloured.html&docid=vtebfR7fPzQFQM&imgurl=https://www.watco.co.uk/media/colorimages/standard_buff_colour.jpg&w=200&h=100&ei=KBIaUuuWMYiJ0AXr_4CIDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:157&iact=rc&page=2&tbnh=80&tbnw=160&start=20&ndsp=26&tx=94&ty=60

