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Под чужд флаг: 

ОРГАНИЗАЦИЯТА – ЧАСТ 2 

* Продължение от част 1  (26 юли 2012 г. Под чужд флаг: Организацията 

– част 1 - http://morskivestnik.com/spomeni/orlstan26072012.html) 

 

2. Труд и работна заплата 

Заплащането на екипажа беше месечно в американски долари. Заплатата на 

всеки член от екипажа се състоеше от три елемента – основна заплата, 

платен отпуск и овъртайм. При изчисляване на заплата за част от месеца, 

винаги се приемаше, че един месец има 30 дни. Платеният отпуск се 

изчисляваше в дни, съгласно контракта. Ако в контракта е записано 7 дни 

месечен платен отпуск при една примерна основна заплата от $1500.00, 

изчисляването на компенсацията за платен отпуск изглеждаше по следния 

начин: 

$1500.00 : 30 х 7 = $350.00 

Платеният отпуск се заплащаше в брой или чрез банков превод в края на 

контракта. Ако членът на екипажа е направил 6 месеца контракт, 

капитанът му заплаща в края на контракта примерно $350.00 х 6 = 

$2100.00. 

Овъртаймът или извънредният труд се заплащаше на офицерите и готвача 

като фиксирана сума (lump sum), а на изпълнителния състав се 

калкулираше почасово. Всяка седмица палубният боцман представяше за 

утвърждаване от капитана на списък с овартайма в часове на палубна 

команда. Главният механик представяше такъв списък за машинна 

команда. Всеки член от екипажа имаше в контракта фиксирана сума на 

овъртайма както беше обяснено по-горе. 

Изчисляването на работната заплата се извършваше към края на всеки 

месец от капитана на кораба на специално бланка разплащателна ведомост, 

която се наричаше portage. Документът беше в трипликат с размер А1 (841 

x 594mm). Хартията беше карбонизирана, така, че като се пишеше на най-

горния екземпляр, текстът се копираше на първото и второто копие без 

ползване на индиго. 

В лявата половина се нанасяха всички кредити по заплатата като основна 

заплата, платен отпуск (само в края на контракта), овъртайм, а за капитана 

се нанасяха приходи от личната сметка – представителни и консумация на 

екипажа от кантината. В средната част на документа се нанасяха всички 
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удръжки от заплата на екипажа  като лична сметка на екипажа от 

кантината, взета сума в брой, сума приведена по банков път в банковата 

сметка на екипажа (т.н. allotment) и други удръжки, ако имаше такива. В 

най-дясната част се правеше рекапитулация, която показваше разликата 

между всичко приходи и всичко удръжки за месеца, т.е. баланса заплата за 

всеки член от екипажа. Ако членът на екипажа привеждаше по банков път 

цялата си заплата, балансът му в края на всеки месец беше много малък. 

Филипинските членове от екипажа идваха чрез държавната агенция 

Philippine Overseas Employment Agency, която ги задължаваше да 

превеждат минимум 80 % от основната заплата във филипинска банка, от 

където роднините им или те можеха да я изтеглят само във филипински 

песо. Те можеха да вземат в брой, в долари само последната основна 

работна заплата плюс платения си отпуск. 

Друга подробност беше заплащането на членовете от екипажа от 

република Кърибати. Техните заплати бяха в австралийски долари и всеки 

месец фирмата ми изпращаше курса на щатския към австралийския долар с 

точност четири десетични знака. Проблемът беше, че кърибатите можеха 

да изтеглят през месеца 50 – 100 американски долара от каса капитана. 

Имахме само американски долари в касата, но в разплащателната 

ведомост, в която се полагаше един ред за всеки член от екипажа, за 

кърибатите тези разходи бяха представяни като числител американските 

долари, а в знаменател еквивалента на австралийските долари. Докато 

съставянето на портиджа не ми отнемаше повече от час, изравняването на  

сумите с австралийските долари по хоризонтала и вертикала можеше да 

отнеме до три часа. Веднъж казах на един от проверяващите 

суперинтенданти (немец от хамбургския клон на фирмата), че предпочитам 

да поставя в касата 10 долара мои пари, вместо да гоня 3 часа за 

изравнявана по портиджа 10 австралийски цента. Отговорът беше, че те не 

искат моите 10 долара в брой, а им трябват 10-те цена изравнени във 

ведомостта. 

Разплащателната ведомост съдържаше по един ред за всеки член от 

екипажа, с височина около 2 сантиметра. Границите на всеки хоризонтален 

ред на оригиналния лист бяха леко перфорирани. При изготвяне на 

портиджа към края на месеца, за всеки член от екипажа се откъсваше по  

хоризонтална перфорация на оригиналния най-горен лист една лента, 

която беше фиш за заплатата и се връчваше на конкретния член от 
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екипажа. Първото копие от разплащателната ведомост – портидж се 

изпращаше по пощата до фирмата, а второто копие оставаше в корабния 

архив. 

Така нареченият аванс от заплатата не беше никакъв аванс. Това си беше 

малка сума, до около $200 на човек за посрещане на лични разходи по 

време на контракта. Това бяха изработени пари, най-вече от спестените 

суми на платения отпуск, който се изплащаше в края на контракта. 

От казаното по-горе се вижда ясно, че най-добрата алтернатива за 

получаване на заплатата е привеждането й по банков път в собствена 

банкова сметка. Някои наши сънародници, които дойдоха по-късно се 

чудиха къде да скрият заработените и взети в брой заплати към края на 

контракта им. То не беше шиене на тайни дълбоки джобове по дрехите им 

или натъпкване в торбички около врата. 

 

3. Сметката по прехраната 

На кораба имаше един готвач, който приготвяше закуска, обяд и вечеря. На 

кораба „Nordwind” готвачът беше възрастен филипинец, който готвеше  

европейски блюда за офицерския състав и филипински блюда за 

изпълнителния състав. Не беше необичайно ако офицер си поискаше 

филипинска храна вместо европейска.  

Закуската беше като правило овесени ядки с мляко, две яйца на очи по 

поръчка – с бекон, наденичка, осолено говеждо (corned beef) или шунка, 

масло, сирене Edam, конфитюр и препечени филийки хляб. Обядът беше 

супа и някакво месо с картофи и сос плюс десерт – плодове, сладолед, 

парче торта и др. За вечеря имаше нещо по-леко като спагети по болонезе. 

В петък вечер се поднасяше гъста грахова супа с бекон и без хляб. За 

нощна закуска се оставяше в хладилника в кухнята достатъчно бял готово 

нарязан хляб, масло, яйца, шунка, бекон, конфитюр и др., а на печката 

имаше една бака с варен ориз за изпълнителния състав. 

Кафето и чаят бяха без ограничение. Готвачът приготвяше кафе и чай за 

закуска и към 10:00 ч. и 15:00 ч. за двете почивки по 15 минути. На 

мостика в салетите и машинна отделение имаше винаги по един буркан с 

нес кафе и пакет с чаени торбички плюс бързоварка. Кафето и чаят бяха за 

сметка на прехраната. Безалкохолни напитки и минерална вода се купуваха 

от кантината. 

Порционът беше определен на $5.00 на ден на човек, но това не беше 
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абсолютна цифра. Един месец порционът можеше да бъде малко по-малко, 

а следващия месец малко повече, така че към края на контракта средно да 

излиза $5.00. Нямаше ограничение по отношение на продуктите. 

Закупуваше се всичко онова, което екипажът консумираше, в т.ч. и 

шоколадови бисквити за кафето. 

Сметката по прехраната се правеше от капитана и готвача по следния 

начин: 

В края на всеки месец готвачът извършваше инвентаризация по 

определена форма на всички продукти в камбуза по видове и опаковки или 

тегло и предаваше този документ на капитана. Капитанът имаше 

фактурите за всички стоки и остойностяваше всеки продукт съгласно 

фактурата. Курсът на валутата във фактурата към щатския долар в дена на 

приемане на провизиите на борда беше отбелязан на самата фактура от 

капитана. Получената сума беше остатъка продукти в долари към края на 

месеца. 

В специална бланка наречена Provision Account, капитанът внасяше в 

лявата част остатъка провизии към края на предния месец в лявата част 

горна част – виж примера по долу. 

Date Invoice No. or other Amount 
Exch. 

Rate 

Amount 

$US 

01.07.12 Carried over from June 2012   1725.48 

08.07.12 Invoice No. 123 from Kobe 

Chandler 

Yen 465 

220 

$ : Y=151 3101.47 

16.07.12 Invoice No. 237 from Kobe 

Chandler 

Yen 80 660 $ : Y=152 530.66 

24.07.12 Cash purchase Shanghai – no 

invoice 

Yuan 

185.00 

$ : Yn = 

6.37 

29.04 

     

Total received 5386.65 

 

Долната лява цифра $5386.65 е общата сума на продуктите като остатък от 

края на предния месец и закупените през месец юли продукти. От тях 

трябва да извадим сумата на продуктите от инвентаризацията към 

31.07.2012, която нека да предположим, че е $2891.85. 

От $5386.65 изваждаме $2891.85 и получаваме разхода на продукти за юли 

= $2494.80. 
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При екипаж от 16 души за 31 дни имаме 496 хранодни. Разделяме разхода 

от $2494.80 на броя на хранодните и получаваме действителен порцион = 

$5.03 на ден на човек. Това е с $0.03 повече от лимита, но не е проблем. 

Следващият месец ще се постараем да го компенсираме. Икономиите в 

порциона си остават за сметка на корабособственика така, като и 

преразхода. 

След като сметката по прехраната се подготви в оригинал, капитан я 

фотокопира заедно с оригиналните фактури и инвентаризацията. 

Оригиналът се изпраща във фирмата в края на месеца, а фотокопието 

остава в корабния архив. 

4. Представителни и лична сметка 

Въпросът за личната сметка беше разяснен по-подробно в статията ми 

„Кой ти прави кафето?” Бих добавил, че представителните се отчитаха не 

само по стойност, но и по артикули. Не можах да разбера логиката на 

Параходство БМФ по отношение на представителните докрай. Винаги се 

изписваше дадената сума, примерно 200 лв на месец до крайния лимит. 

Цените на стоките не бяха кратни на 2 или 20 и означаваше ли това, че за 

представителни са дадени 6.76 бутилки уиски или 12.34 картона цигари? 

Доколкото личната сметка беше наистина лична, тя се поддържаше от 

капитана и в разплащателната ведомост заплатата на капитана се 

кредитираше с разхода по представителните на месец. Представителните 

се заплащаха от наемателите К-Line и за тях лимит нямаше. Просто всичко 

трябваше да бъде в рамките на нормалното. 

Консумацията от екипажа се приспадаше от техните заплати и с тази сума 

се кредитираше заплата на капитана. Както представителните, така и 

кантината за екипажа бяха от личната сметка на капитана. В края на всеки 

месец капитанът изпращаше отчет до фирмата за дадените представителни 

по вид, количество и стойност. 

 

5. Каса и касова сметка 

В касата на капитана имаше само един артикул – американски долари в 

брой и нищо повече. В стандартния контракт на капитана беше записано, 

че когато касата е заключена, ключът за нея трябва да е при персоната на 

капитана, дори когато спи. Имах късмет в това отношение, понеже касата 

на борда не беше с ключ, а с шифър – примерно 17 три пъти на ляво, 27 

четири пъти на дясно и 33 шест пъти наляво. Шифърът беше като пин код 
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– не трябваше да се записва, а да се запомни наизуст. 

Касата си имаше застраховка до $27000 на борда и до $25000 в транзит, т.е. 

когато сумата се пренасяше от агента от банката до кораба. Това бяха 

суми, които фирмата периодично изпращаше за плащане на екипажа и 

закупуване на провизии. Беше забранено да се държат всякакви други пари 

и ценности, просто защото не бяха застраховани. Ето защо не можех да 

държа заплатите на моите сънародници там, въпреки че те ме молеха. Най-

разумното беше да ги държат в една банка. 

Касовата сметка (Cash Account) се правеше в края на всеки месец и 

нейното пресмятане беше много близко до това на сметката по прехраната. 

В лявата страна се нанасяше остатъка от края на предния месец, а под него 

се описваше всяка получена сума от кораба. В края на месеца тия цифри се 

събираха и даваха сумата, която би трябвало да бъде в касата, ако не са се 

извършвали никакви разходи. На практика всеки месец си има разходи, 

като раздаване на дребни суми на екипажа, закупуване на дребни 

консумативи и инструменти, закупуване на провизии, плащане в брой на 

заплати и платен отпуск в края на контракта на слизащите членове от 

екипажа и др.  

Сумата от всички плащания беше касовият разход за месеца. От сумата в 

лявата страница се изваждаше сумата на всички плащания и остатъкът 

беше наличността на сумата в касата към края на текущия месец. 

Всяко плащане се съпровождаше от оправдателен документ. При 

закупуване на провизии, консумативи и инструменти това беше фактурата, 

върху която шипшандлера написваше Paid in cash и се подписваше с дата 

по този надпис. При плащане на последната заплата и платения отпуск на 

слизащ член от екипажа се издаваше документ Final Wage Account, където 

тези суми се вписваха и членът на екипажа се подписваше. 

Оригиналът и всички оправдателни документи се фотокопираха. 

Оригиналът се изпращаше на фирмата в края на месеца, а фотокопията 

оставаха в корабния архив. 

6. Спортен фонд 

Спортният фонд имаше твърде малко общи неща със спорта, но фирмата 

плащаше по $50 на месец на всеки кораб, които се водеха в отделна 

сметка. Тя се наричаше спортен фонд и служеше за организиране социални 

мероприятия като закупуване на списания, книги, видеокасети, 

организиране на барбекю парти. На нашия кораб имаше даже закупен 
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велосипед. Сумата можеше да се акумулира и изразходва за нещо по-

голямо по предложение на екипажа. Бяхме купили две китари защото 

нашият екипаж от кърибати имаше много добри китаристи и певци. 

Правилата на фирмата изискваха изпълнителният състав да си избере един 

говорител и само той можеше да идва при капитана с молби от този 

характер. 

Помня, че големият телевизор в офицерския салет се беше развалил и не 

подлежеше на ремонт. Направих заявка до фирмата за нов телевизор 

защото наближаваше пак някакво световно първенство по футбол и не 

можех да оставя екипажа без телевизор. Отговорът дойде много бързо. Г-н 

Oldendorff ми написа писмо, с което ми напомни, че сме натрупали голям 

спортен фонд около $450. Бях упълномощен да закупя от Япония нов 

телевизор за около $400, като 50 % от сумата се плащаше от фирмата, а 

другите 50 % от спортния фонд. 

 

7. Тримесечни заявки 

Снабдяването на кораба с консумативи и провизии се извършваше на всяко 

тримесечие. Тук политиката на компанията беше съвършено ясна. Заявките 

се правеха по отделно за палуба, машина, домакинско обзавеждане и 

провизии. Reederei NORD взимаше оферти от поне трима доставчици – 

шипшандлери и ни доставяше заявените неща. Заявката трябваше да се 

направи много прецизно с цел избягване на внезапна допълнителна заявка 

по средата на тримесечието на основни консумативи, които са били 

неправилно планирани. Както се спомена по-горе, г-н Oldendorff не 

обичаше сюрпризи. Той винаги повтаряше високо и ясно, че планирането 

на заявките трябва да се прави грижливо и точно. Примерът, който се 

даваше бе поучителен – ако преговаряме с доставчиците предварително и 

за по-голяма сума, възможно е да се постигне намаление до 40 % от 

първоначалната цена. Ако направи по средата на тримесечието спешна 

допълнителна заявка, шипшанлера вече слагаше + 40 % върху цената. При 

това положение разликата ставаше + 40 % - (- 40 %) = 80 %. Това се 

считаше за недопустимо и се приравняваше към лошо менажиране на 

заявките от страна на капитана и главния механик.  

Г-н Oldendorff казваше, че ако има авария в машината например и се 

изразходват всички пакли и парцали, той би разбрал защо правим 

допълнителна заявка по средата на тримесечието. От друга страна, 



 

 

8 

 

допълнителна заявка за грес или електрически крушки беше недопустима и 

говореше за лошо планиране. 

От правилното съставяне на заявките зависеше доста дали капитанът и 

главният механик ще получат предложение за следващ контракт. 

 

7. Работното предпазно облекло 

Корабът поддържаше определено количество комплекти работно облекло. 

На всеки новопостъпил се даваше по един комплект и той трябваше да го 

носи, когато е на палубата. Комплектът беше работен син дочен 

комбинезон с логото на фирмата, работни обувки с железни бомбета, 

противоударна каска и два чифта работни ръкавици. Ръкавиците се 

раздаваха периодично от капитана защото при тези чести посещения на 

пристанища те бързо се износваха. 

Работно облекло се отчиташе от капитана и попълването му ставаше на 

базата на тримесечна заявка. Когато имаше работа, която замърсяваше 

силно работното облекло, фирмата имаше политика да се даде нов работен 

комбинезон защото държаха на спретнатия външен вид на екипажа. 

 

8. Тримесечно списание 

Фирмата издаваше тримесечното списание Nord News. То се редактираше 

лично от г-н Oldendorff и разглеждаше разнообразни теми от дейността на 

фирмата като подновяване на флота с нови кораби, издигане в длъжност на 

старши команден състав, животът във фирмата, интересни случки от 

корабите и др. Списанието се разпространяваше по корабите на целия 

флот.  

 

В заключение може да се каже, че описаните по-горе дейности са доста 

тривиални и до известна степен скучни. Това е така, но въпреки всичко те 

трябваше да се извършват точно и навреме защото това беше една част от 

ефективното менажиране на кораба. Капитанът и главният механик 

получаваха сравнително много по-големи заплати от тези на корабите на 

БМФ именно защото трябваше да организиран и извършат тези задачи, 

отчети и бумащина плюс оформяне на корабни дневници, водене на ходова 

вахта и прочее. Добрата работа на екипажа рефлектираше пряко върху 

финансовия резултат на рейса, от тук и за успеха на фирмата. Успехът на 

фирмата не само пълнеше джобовете на корабособственика, но 
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осигуряваше постоянна работа на много хора по света и в нашата страна 

през тези тежки преходни времена. 

(Продължението следва). 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ  

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

24
th
 July 2012 

 

Следващото продължение ще бъде за организацията на работа на 

мостика при отплаване и пристигане в пристанище с един човек. 


