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Учебна практика на корабоводителите в Техникума по корабостроене и 

корабоплаване 

(Спомени на капитана) 

 

Когато човек се пенсионира, констатира с интерес, че разполага с доста 

свободно време. Отдавна отлагани задачи по домашни работи или 

привеждане на личния си архив в ред или срещи със стари приятели и колеги 

стават едно добре запълващо времето хоби. Във връзка с това, авторът на тези 

редове реши да си подреди старите документи и попадна на някои с давност 

от 12-20 или 40 и повече години. В ръцете ми попадна така нареченото лично 

свидетелство за служба на море, което беше издадено от варненската 

регионална дирекция на агенция „Морска администрация“ на 20.07.2005 г. То 

обхваща цялостния ми плавателен стаж от моряк, практикант, помощник-

капитан и капитан на кораб. 

Взирам се в датите на записване и отписване от различните кораби от 

търговския  флот, на които съм служил и изведнъж ми хрумна да направя 

сравнение на практиките, които съм карал като курсист от Техникума по 

корабостроене и корабоплаване – Варна, и онези като курсант във ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“. Излиза, че в техникума съм прекарал учебна практика на 7 

кораба - общо 5 месеца и два дни за четирите ми години на обучение там, а 

във ВВМУ - общо 4 месеца и 11 дни и то само на три търговски кораба за пет 

години обучение.  

В резултат на това, най-запомнящите ми спомени от практиките са първите, в 

техникума, където прекарвахме практиките на много по-малки групи в 

присъствието на незабравимите ми преподаватели Димитър Симеонов или 

Трифон Левашки. Тези практики в техникума бяха истинско професионално 

удоволствие. Изключение правеше практиката ми през май 1968 г. на кораба 

„Опал“, която я изкарахме самостоятелно в състав на трима души от курса, 

непосредствено преди държавните изпити в техникума. От това практиката не 

стана по-малко интересна. Основната насоченост на последната ни практика 

на кораба „Опал“ беше товарното дело и експлоатацията на търговски кораб, 

като щурманският елемент не се забравяше. Всеки един от нас караше 

дублираща ходова вахта на мостика на ход. 

В по-предните години на обучение на в техникума, и особено след трети курс, 

основната насоченост на практиките беше корабоводенето. След първи курс 

бях на самостоятелна практика на каботажния пътнически кораб  „Калиакра“ 

за 1 месец и 10 дни по ротация Варна - Златни пясъци - Балчик и обратно или 

Варна - Несебър - Бургас и обратно. Това беше с цел оморячване. На преход 

стоях на руля, а в пристанище работих на бака или кърмата. За почистване на 

издрайфаното от пътниците да не говоря – това си беше мое задължение. 
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Знаете ли как се хвърля кофа с въже за загребване на морска вода зад борд на 

ход. Тези трикове на моряшката професия се учат от самото начало. А как се  

завърта щурвала на борд при маневра – първо се завърта щурвала на борд с 

бясно въртене на щурвала от там на механичния привод да румпелния сектор, 

който е проволка и верига. Само след поставяне на руля в дадено положение, 

старшият помощник дава ход по команда на капитана. В противен случай, ако 

първо се даде ход, рулят и щурвалът въобще не можеха да се завъртят от 

рулевия.  

 

 1965 г. Авторът като рулеви на 

пътническия крайбрежен кораб „Калиакра“ и вляво старши помощник-

капитанът Стефан Самсаров (ВВМУ випуск 1940-1946 г.) – лична снимка от 

архива на автора. 

 

 Авторът на бака на кораб „Калиакра“ -

1965 г. при подхождане на Балчик – лична снимка от архива на автора. 

 

Само след трети курс изкарах практика на корабите „Първи май“ – 12 дни, 

„Бургас“ – стария, – 1 месец и 9 дни и на „Н. Вапцаров“ – стария, – 24 дни 

или общо 2 месеца и половина. Пропускам умишлено лятната ни практика 

през 1966 г. На нея ще се върна в един следващ очерк. По-долу ще се спра на 
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щурманската ни практика в техникума през 1967 г. на водолазния кораб 

„Първи май“. Това беше бившият товаро-пътнически параход „Евдокия“, 

построен през 1928 г., а след края на Втората световна война – ремонтиран и 

преоборудван от Параходство БМФ. За него е писано доста в „Морски 

вестник“ и не искам да повтарям всеизвесни факти от историята му. 

По онова време, струва ми се, че корабът беше преминал от Управление на 

водните транспорт към Параходство „Български морски флот”, без да 

променя предназначението си. Корабът се командваше от капитан далечно 

плаване Никифор Герчев от випуск 1955-1960 г. на ВВМУ. Същият беше 

бивш офицер от ВМС, но изкъшкан рано от там по политически причини. По 

онова време той беше много добре запознат с радиолокацията, т.е. с радарите, 

за което ще се спомене по-долу. 

 

  Параход „Първи Май“ около 1967 г. – 

оригиналът на снимката се съхранява в Държавен архив – Варна. 

 

Ръководител на практиката от страна на техникума беше легендарният 

преподавател Димитър Симеонов. Той също сподели съдбата на кап. Герчев 

по политически причини, но напусна Военноморския флот напълно 

съзнателно и с огромно желание.  

 1967 г. - Авторът взема пеленг по главния 

магнитен компас на кораб „Първи май“ – снимка от архива на автора. 
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Корабът отплава от Врана на 03.05.1967 г. по ротация Констанца, Одеса, Ялта 

и обратно до Варна, където пристигна  на 15.05.1967 г. Целта на плаването не 

беше престой в пристанища, а активно плаване с изпълнение на следните 

щурмански задачи: 

- Определяне на мястото на кораба по графично и аналитично счисление; 

- В близост до брега - активно определяне на мястото на кораба по всички 

възможни визуални и аналитични навигационни способи, с помощта на 

компаса, секстанта, лага, лота, радара и разбира се, с използване на корабния 

часовник; 

- Определяне на мястото на кораба по радиопеленги. Това в наши дни е вече 

история и корабите нямат даже радиопеленгатори, но по онова време нямаше 

спътникова навигация и GPS; 

- Извън видимост на брега – определяне на мястото на кораба по 

радиопеленги, астрономически способи, както и определяне на поправката на 

магнитния компас по небесните светила; 

- Определяне на средноквадратичната грешка на всяко навигационно или 

астрономическо измерване с цел подобряване на практическата точност на 

измерването. Тук имаше поставен критерии по пеленг и по отчет на 

секстанта; 

- Извършване на планови зарисовки на характерни навигационни ориентири 

като носовете Галата, Калиакра, подходи към брега и т.н.; 

- Съставяне на пълно описание на посетените пристанища по формата на 

британското пособие Guide to Port Entry; 

- Участие в навигационната вахта на мостика; 

- Затвърждаване на уменията за направа на морски възли и заплетки. 

 Преподавателят ни и курсов ръководител Дмитър 

Симеонов води учебна щурманска практика на кораб „Първи май“ през 1967 

г. – лична снимка от архива на автора. 
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Накратко, не си губехме времето с ала-бала, като всеки един момент се 

използваше пълноценно. Това се дължи на високото чувство за отговорност 

както на нашия ръководител на практиката Димитър Симеонов, но също така 

и на професионалното отношение на капитана на кораба к.д.п. Никифор 

Герчев и неговите помощник- капитани. Безкрайно съм им благодарен от все 

сърце за техните усилия да ни оформят като добри специалисти. 

Отплаването ни от Варна стана рано сутринта на 03.05.1967 г. Първоначално 

направихме едно кратко щурманско плаване по българското Черноморие с 

посещение на пристанищата Несебър, Бургас и Царево (Мичурин по онова 

време). След това се върнахме във Варна, направихме изходяща гранична 

контрола и отплавахме за Констанца. Пристигането ни там беше по план и в 

действителност някъде към ранния следобед. При подхождане от морето на 

рейда Констанца се появи мъгла. Видимостта падна до 800 -1000 метра.  

Параходът разполагаше с радар, който точно в този момент оказа голяма 

помощ. 

 Капитанът на параход „Първи май“ 

Никифор Герчев. 

  

Пристанището на Констанца по това време започна да се разширява. 

Всъщност старото пристанище беше до червената линя, показана на схемата 

по-долу и югоизточният вълнолом беше в начална фаза на строеж като 

продължение на най-стария вълнолом, който е на север от червената линия на 

схемата. Проблемът беше в това, че на корабната карта този строеж не беше 

отбелязан, но нахвърляните вече тетраподи се виждаха ясно на радара. 

Капитан Герчев, като бивш командир на радиолокационната станция на ВМФ 

на нос Емине, успя да разчете правилно радиолокационната картина на 

радара и да въведе успешно кораба в пристанището. По това време някои с 

присмех питаха къде отиват румънците в морето с това разширение, но 

схемата по-долу и след 48 години дава ясен отговор на тези въпроси. 



 6 

 Схема на съвременното 

пристанище на Констанца – източник Google Maps. 

В Констанца престояхме един ден на пътническия кей, който беше в най-

старата, северната част пристанището. На следващия ден отплавахме за 

Одеса, а оттам за Ялта и на 15.05.1967 г. се върнахме във Варна, където 

продължихме още един месец до завършване на трети курс.  

Това плаване ни беше от голяма практическа полза за изкарване на 

пълноценна практика през лятото в Средиземно море на корабите на от БМФ  

„Бургас“ и „Н. Й. Вапцаров“. Там вече, освен щурманската практика, се 

занимавахме и с товарно дело, и с усъвършенстване на морския английски 

език. Но, това е друга история. 

 

Орлин СТАНЧЕВ, 

капитан далечно плаване, 

независим морски консултант 

Варна, 14.06.2015 г. 


