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ПОД ЧУЖД ФЛАГ – MODUS OPERANDI  - ЧАСТ 2 

Продължение. Начало: 09 януари 2012 г. Под чужд флаг: Modus 

Operandi  - част 1 

 
След като през юни 1992 г. слязох в отпуск от кораба „Carl Metz”, предупредих 

менажера на личен състав, че ми е необходимо да бъда повече време в отпуск 

поради някои лични приоритети.  Достигнахме до взаимно съгласие да не ме 

безпокои до края на септември, но тук винаги има едно но – ако обстоятелствата не 

се променят. И така, към края на август 1992 г. се обадих на менажера личен състав 

в Лимасол да му потвърдя, че ще имам готовност за качване на кораб след един 

месец. Той ме увери, че няма проблем и мога да си карам отпуска, както съм си го 

планирал. Да, обаче не. На 1 септември телефонът иззвъня и менажерът на личен 

състав от Лимасол ми съобщи, че спешно трябва да излетя на следващия ден за 

Анверс и да приема командването на кораба „Celine Metz”. Недоумявайки как и 

защо се промениха нещата така, аз го поитах защо така спешно ме вика. Отговорът 

беше, че той също ще пътува на тази дата за кораба и като се видим там ще ми 

обясни всичко. Съобщи ми номера на резервацията на самолетния билет и 

разговорът приключи. 

На следващият ден, 2 септември потеглих по маршрута Варна – София – Виена и 

към 21:00 часа самолетът кацна в Анверс, моята крайна цел. Агентът на кораба ме 

чакаше на изхода и веднага ме взе с колата си на път за кораба. След около 30-40 

минути пристигнахме на кея, някъде в огромното белгийско пристанище, където с 

ляв борд бе привързан кораба „Celine Metz”. 

 

 
 

Моторен кораб „Celine Metz” 

https://www.morskivestnik.com/spomeni/09012013orlstan.html
https://www.morskivestnik.com/spomeni/09012013orlstan.html
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Това беше един стар, но доста здрав бивш източно-германски 

сухотоварен туиндечен кораб с четири хамбара и средна надстройка. 

Основните данни на кораба бяха: 

 Име - „Celine Metz”, бившият „Quedlinburg”, 

 Година на постройка – 1967 

 Място на постройка – Nordic Yards, VEB Warnowwerft, 

Warnemünde – DDR, 

 Флаг - St. Vincent and the Grenadines, 

 Пристанище на регистрация – Kingstown, 

 Дължина най-голяма – 150.30 м, 

 Широчина – 20.20 м, 

 Височина на борда – 11.74 м 

 Дедуейт – 10 130 тона на 8.21 м газене до лятната товарна марка, 

 Бруто тонаж – 8 606  

Фирмата имаше още два такива еднотипни кораба - „Pablo Metz” и 

„Poline Metz”. Тези кораби работеха на линията Канада (Монтреал и 

Квебек) – Средиземно море. Корабът „Celine Metz” работеше по 

линията Анверс - Средиземно море. 

След като пристигнахме на кея, веднага се отправих към кабината на 

капитана и там се видях с моят менажер на личен състав Кириакос 

Христодулу и капитанът, който трябваше да ми сдаде. В кабината 

витаеше една тягостна атмосфера и аз не можах да разбера от начало на 

какво се дължи това. Капитанът беше млад мъж, около 35 тодишен 

румънец и с дълга коса. Той се държеше съвсем непринудено и дори 

малко като плейбой. Менажерът на личен състав явно не беше в 

настроение и ме запита мога ли да започна да приемам веднага. Казах 

му, че времето напредва и е почти полунощ, като попитах не може ли 

да направим това на следващия ден – корабът щеше да стои още 

няколко дни в Анверс. Отговорт беше не. Сдавенето и приемането 

трябваше да се извърши веднага, защото таксито за сдаващия капитан 

вече чакало на кея. 

Като недоумявах все още от каво се налага това пришпорване, поисках 

от румънския капитан да ми сдаде първо корабната каса, както си е 

реда, после кантината (личната сметка) и накрая корабните документи. 

За мое учудване, менажерът на личен състав каза, че касата нямало да 

се сдава, защото в нея нямало нищо. Нещо ми просветна, но сдаването 

започна с кантината, където имаше стока за 250 – 300 долара и която 

приех и заплатих в брой на сдаващия капитан. Със сдаването и 

приемането на корабните документи нямаше проблеми, тъй като 
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всички бяха в срок. След един час подписахме приемо-предавателния 

акт, румънският капитан си взе багажа и без да се сбогува с менажера 

на личен състав, напусна кораба. 

Непосредствено след напускането на стария капитан, менажерът 

Кириакос Кристодулу ме помоли да му налея едно голямо уиски и 

започна да ми разправя историята и причината за прекъснване на 

отпуска ми. От разказаното стана ясна следната последователност на 

събитията на борда през последните 2-3 дни. Както винаги, към края на 

всеки месец, фирмата привеждаше около $25,000 каса капитана на 

всеки кораб. Тези пари бяха в по-голамата си част за заплащане на 

заплатите на египетския екипаж, който нямаше или не искаше да 

открива банкови сметки и за закупуване на провизии и по-дребни 

материали и консумативи от едно или друго пристанище. 

На капитана на „Celine Metz” също е приведена горната сума от 

$25,000 към края на август 1992 г. Капитанът получава тази сума от 

агента в брой, в кабината си и не след много, тя изчезва. 

Обстоятелствата по изчезването или направо казано по открадването на 

тези пари са доста странни. Агентът идва със сумата в кабината на 

капитана, предава му срещу разписка срещу и напуска кораба. 

Капитънът поставя парите в едно незаключено по неговите показания 

дипломатическо куфарче и без да заключва вратата на кабината си 

излиза в града. При завръщането му куфарчето било там, но празно. По 

договора за работа на всеки капитан в Reederei NORD, Metz 

Shipmanagement и в другите  фирми, парите в корабната каса са 

застраховани от кражба единствено и само ако те се намират в касата, 

касата е заключена и ключът за касата се намира в капитана, дори 

когато той спи. Оставянето на пари в незаключено куфарче и 

незаключена кабина са груба небрежност от страна на капитана и това 

би трябвало да се осъзнава много добре от него. В случаят е извикана 

белгийската полиция за извършване на разследване. Първият им въпрос 

бил къде са се намирали парите по време на кражбата им. Когато 

капитанът им обяснява, че те са били извън касата, полицаите казали, 

че за тях повече няма работа на този кораб и си заминали. 

Може много да се спори дали това е груба небрежност, проявена от 

капитана или хитра комбинация за присвояването им от него, без да се 

отправят явни подозрения към неговата съпричастност. Така и не можа 

да се разбере кой е присвоил сумата и фирмата приведе нова сума от 

$25,000 докато все още корабът беше в Анверс. Разбира се, старият 

капитан беше поставен веднага в „черния списък” на фирмата. Въпреки 

изявлението му, че би желал да направи още един контракт, за да върне 
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изчезналите пари, което си беше доста предизвикателно нахалство, 

менажерът на личен състав каза, че това не ще се сбъдне никога. 

На следващия ден товаренето започна и завърши след 2-3 дни. 

Натоварихме генерален товар в хамбарите и тундеците, а на палубата 

един ред контейнери. Разтоварните пристанища бяха Бейрут и Тартус, 

Сирия. Първият и вторият рейс по тази линия се изпълниха без никакви 

проблеми. Екипажът беше румънски офицери и египетски изпълителен 

състав. В машинно отделение имаше един старши моторист от Бейрут 

на име Карим. За него ще стане дума по-късно. За щастие имах много 

добър и съвестен румънски старши помощник – Иваница. 

Малко преди завършване на втория рейс, на рейда в Тартус се извърши 

смяна на египетския изпълнителен състав и в екипажа ми попаднаха 

нови хора, с които трябваше да извърша следващия рейс до Монтреал, 

Канада. Между тях имаше странни личности – един египтянин палубен 

моряк, в чийто паспорт се упоменаваше на англиийски професията му – 

„представител на корабособственик”. Другият образ беше също 

палубен моряк – ливанец. Дойде на борда с едни летни дрехи и малко 

вързопче багаж. Този явно беше кандидат за безплатно еднопосочно 

пътуване до Канада. Най-ценният човек от новия екипаж беше 3-ят 

помощник-капитан. Той беше нубийски негър от гр. Асуан и беше най-

образованият от египтяните. Говореше много добър английски език и 

беше завършил морското училище в Александрия. Нубийските негри се 

ползват с името на много верни и преданни и моят трети пом. капитан 

щеше да покаже тези качества по нататък в течение на рейса. 

Корабът излезе и застана на котва на рейда Тартус за смяната на 

екипажа. След като тя беше извършена, трябваше да се снемем от котва 

и отплаваме за Таранто, Италия за товарене. Един от новите египетски 

моряци (представителят на корабособственика) застана на руля. 

Котвата беше извирана и докладвана „чиста”, т.е. излязла от водната 

повърхност и незаплетена в някакво препятствие на дъното. Подадох 

команда на руля „starboard ten” – т.е. руля да се постави на 10° надясно 

и погледнах към аксиометъра. Гледам и не вярвам на очите си – 

стрелката на аксиометара на мърда, а рулевият ме гледа с умен поглед. 

Повторих командата и отново нищо не се случи, рулевият 

продължаваше да ме гледа със същия учуден поглед. Веднага включих. 

Този въобще не знаеше и дума на английски език, а аз трабваше да 

плавам зимата с тези хора до Канада. Казах на боцмана да ми изпрати 

един от моряците, който разбираше аглийски, изманеврирахме и 

потеглихме за Таранто. Това беше едно разстояние от 1012 мили, което 

проплавахме за 3 дни и 10 часа.  
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Адмиралтейска карта № 1417 – Подходите към Таранто 

 

Разбира се, че нямахме адмиралтейска карта № 1417 за подходите към 

Таранто, защото нямаше от къде да я вземем, фирмата не обичаше да 

прави „излишни” разходи за отклоняване на кораба в Кипър за 

доставка на такава „дреболия”. Добре, че подходите към Таранто са 

„чисти” и с помощта на лоцията, радара и ползване на съветите на 

пилота по УКВ, подходиме безопасно и малко преди достигане на 

входа на залива пилотът се качи. Корабът беше поставен на един от 

северните заводски пирсове в залива. Там натоварихме 300 рулона 

ламарина, всеки по 10 тона. Това беше целият товар за Монтреал, 

Канада. Поради голямата концентрирано точково тегло на рулоните, 

последните бяха натоварени само в долните хамбари. Това не беше 

най-добрият вариант за зимен преход през северния Атлантически 

океан, но друга опция нямаше. Не беше дъбър вариант, защото товарът 

от 3000 тона беше много ниско и представляваше оловно човече – т.е. с 

излишна устойчивост, много малък период на клатене и винто-рулевата 

група се намираше близко до водната повърхност. 
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Товарът представляваше по-малко от 30 % от дедуейта. От друга 

страна, баласт в танковете на двойното дъно не трябваше да се взема, 

тъй като устойчивостта щеше да стане прекомерно голяма и от рязкото 

клатене на борд рулоните можеха да се разкрепят и тръгнат в хамбара. 

Като извод може да се каже, че избирането на по-малката злина е по-

добрият вариант. За всеки случай преброихме контролно рулоните по 

хамбари. Те се виждаха от палубата защото бяха натоварени на един 

ред и се оказаха наистина точно 300 броя. 

След три дни товаренето и укрепването на товара завърши и корабът 

отплава за Монтреал. Плаването в Средиземно море и океана до 

Азорските острови премина при добри метео условия. 

Локсодромичният курс на кораба беше прокаран от нос Сен Винсент, 

югозападна Португалия, до входа на залива Свети Лаврентий, южно от 

Cape Race в югоизточната част на Нюфаундленд. При преминаването 

ни северно от Азорските острови попаднахме в серия от няколко 

интензивни ниски налягания, поради които вятърът и вълната 

достигнаха от щорм  до жесток щорм – 10 – 11 бала вятър по скалата на 

Бофорт и височина на вълната до 9 – 11 метра. Поради сравнително 

високия си свободен борд и голяма устойчивост, корабът не можеше да 

остане на борд на вятъра и вълната от югозапад. Това ме принуди да 

щормовам на курс, при който вълната оставаше на около 30º в ляво от 

диаметралната ръвнина. Скоростта падна до 4.0 – 4.5 възла. 

Автопилотът не можеше да поддържа курса, а така наречените рулеви 

като ливанецът - кандидат за безплатен билет, „представителят на 

корабособственик” и пр. налягаха от вълната и ги нямаше никакви. 

Наложи се да поддържаме курса на ръка на две вахти, аз и третият 

помощник – нубийският негър, който оказа голяма помощ и старши 

помощникът с рулеви третия пом. капитан. 

Времето се запазваше по стойност на вятъра и вълната, но с 

движението на ниските налягания, те  постепенно се завъртаха по 

часовниковата стрелка и започнаха да идват от запад-югозапад, запад и 

след това запад-северозапад. Курсът на кораба се променяше съобразно 

посоката на вятъра и така щормовахме 8-10 дни. Корабът беше много 

здрав и се справи отлично с щормовете. Северният Атлантик не е шега 

работа през ноември. Не напразно за корабите с дължина по-малка от 

100 метра конвенцията за товарните водолинии изисква да има 

допълнителна товарна марка, най-ниската – WNA – зима в Северния 

Атлантик. 

 



7 

 

С подхождане към Нюфаундленд вятърът и вълната започнаха да 

спадат. Едновреммено с това и при достигане на Нюфаундлендската 

банка, температурата на морската вода започна да спада постепенно от 

17ºС до 2-3ºС за периода от една вахта – 4 часа. При достигане на 

траверса на Cape Race, вятърът и вълната спаднаха съвсем и корабът 

навлезе в залива Свети Лаврентий при температура на морската вода 

около 0ºС и въпреки, че ледени полета все още нямаше, към по-

плитките райони на залива беше започнало заледяването. 

От траверса на Cape Race до пилотската станция в река Свети 

Лаврентий – Les Escoumins, разстоянието е около 725 мили. При 

пристигане на траверс на Les Escoumins се качиха двама канадски 

пилоти и продължихме за Монтреал, който е на около още 120 мили 

нагоре по реката. С пристигането в Монтреал бяхма поставени на кея и 

разтоварването започна. Тук вече температурите на въздуха бяха 

минусови. Към 25 ноември фирмата менажер приведе както винаги 

$25 000 каса на капитана и екипажът взе да се услушва за заплатите. 

Като предполагах (с основание, както се оказа по-късно), че някои от 

екипажа чакат да вземат месечната заплата и да дезертират от кораба, 

реших да раздам заплатите на изпълнителния състав след отплаване от 

Монтреал, докато плавахме 139 мили по реката до Квебек. Там се 

очакваше да товарим доста дни генерален товар и ако някой 

дезертираше, фирмата имаше повече време за изпращане на смяна. 

Колко наивен съм бил!  

Разтоварването в Монтреал завърши и за куриоз се оказа, че сме 

разтоварили с 1 рулон по-малко. Протестирах, че това не може да бъде, 

тъй като сме ги броили в Таранто няколко пъти. Вероятно това беше 

грешка на пристанището, защото после не се получи рекламация от 

получателя. Стана горе долу като шегата в английския справочник по 

товарно дело Thomas Stowage – Loaded on deck two elephants, one in 

dispute. 

При завършване на товаренето отплавахме с пилот надолу по реката за 

Квебек. Раздаването на заплатите започна в приемния ми салон, като не 

пропусках да удържа от раздаваните в брой заплати консумацията на 

екипажа от личната сметка – основно цигари и безалкохолни напитки. 

На човек тези удръжки стигаха до 30 – 50 долара, което си беше средно 

10 % от заплатите им. За личната сметка и доколко тя е била лична виж 

публикацията ми в „Морски вестник” от 15 април 2012 г. – „Кой ти 

прави кафето?” 

 

https://www.morskivestnik.com/spomeni/orlstan15042012.html
https://www.morskivestnik.com/spomeni/orlstan15042012.html
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Когато дойде ред на ливанеца - кандидат за безплатен билет, същият ме 

попита с най-невинен поглед и глас дали е възможно да направя 

удръжка от неговата заплата по личната сметка не сега, а през 

следващия месец. Този тарикат ми беше ясен както през стъкло и 

веднага го отрязах като му казах, че консумацията се плаща сега и на 

място в брой. Това беше първият косвен сигнал какво да очаквам в 

Квебек. И така, заплатите бяха раздадени, консумациите – удържани, и 

корабът подхождаше към Квебек. В реката се беше появил лед и 

времето стана много студено. При пристигане и швартоване в Квебек 

температурата на възуха беше вече минус 27ºС и до кея имаше доста 

лед във водата. След подаване на швартовите въжета се наложи един 

влекач да продуха с витовата си струя леда между кораба и кея за да 

застанем плътно до кея. Тази операция се повтаряше всеки два три дни 

докато бяхме в Квебек. Реката постоянно влачеше лед отгоре и 

приливно-отливното течение вдигаше и спускаше кораба на няколко 

метра.  

Товаренето започна и продължи доста време. Коледа изкарахме в 

Квебек. Още след първия ден от пристигането ни н Квебек, на 

следваща сутрин ми беше докладвано, че ливанецът рулеви е изчезнал, 

кабината му е отключена и празна, термокостюмът е изваден от торбата 

и самата торба липсва. Всичко беше ясно. Дезертирал е. Веднага 

събщих за събитието менажерите в Кипър и полицията в Квебек чрез 

агента с молба да ми изпратят смяна.  

На следващото утро липсваше египетския рулеви „представител на 

корабособственика”. И при него същата история, празна и отключена 

кабина с отмъкната торба на термокостюма. По този начин ми избягаха 

от екипажа общо 5 египтяни и един ливанец. От 21 души екипажът се 

намали до 15 души. А корабът беше твиндечен, с биги и тежка бига. 

Това идваше в доста повече като натоварване за екипажа, особено при 

минус 27ºС.  

По едно време и във връзка с тези бягства се появи представителят на 

„Пи енд Ай клуба” в Квебек. Той ме запита дали е целесъобразно да се 

постави платен вацман на трапа. Аз му зададох контравъпрос – ако 

поставим вацман, за който трябва да се плаща, има ли той право да 

спре потенциален беглец от кораба. Представителят на „Пи енд Ай 

клуба” отговори, че тук е демократична страна и това не е възможно. 

Питам го тогава къде е смисъл да назначаваме вацман и той си задава 

същия въпрос. Въобще смешна история. От него научих, че който 

достигне по онова време в Канада, яви се при първия полицай и поиска 

политическо убежище, държавата е длъжна да му помогне с жилище и 
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парична помощ, докато се разгледа молбата му. Поради тази мека 

имиграционна политика се беше натрупала такава опашка от молби, че 

реда на молещите идваше чак след 3 или 4 години, когато те са се 

адаптирали нелегално в страната или са преминали границата към 

САЩ. 

Така или иначе, фирмата менажер не изпрати никакви смени, но 

увеличи малко, за компенсация заплатите на целия екипаж в т.ч. и 

моята заплата с 300 долара. Разбира се, че това не беше идеалното 

решение. В допълнение, в отдела на фирмата по чартиране в клона в 

Монтреал имаше един Самир - ливанец и т.н. портови капитан – бивш 

полу-грамотен стфидор от Бейрут, който се правеше на много 

компетентен. Той имаше претенции да помага в изпълнението на 

товарния план. Понеже беше полу-грамотен, беше се обзавел с един 

калкулатор, който превръщаше бързо метричните мерни единици в 

галони, футове, паунди и др. британски мерни единици. Беше много 

горд с това. 

Един ден се изтъпани в кабината ми и попита колко палубен товар мога 

да взема под формата на чамови дъски на пачки. Товарехме за Салерно, 

Елевсис и Александрия. Отговорих му, че така не мога да му кажа 

направо, без да знам какво ще влезе като товар под палубата – в 

хамбарите и туиндеците. Този ме погледна удивено с насмешка и каза, 

че той може да изчисли палубния товар без тази информация. Като го 

гледах колко мозък има в главата, предложих му да ми покаже свеоето 

изчисление. Самир каза, че общата площ на люковото закритие, върху 

което щеше да се товари дървеният материал, е 350 квадратни метра. 

Допустимото натоварване на люковото закритие е 1.75 тона на 

квадратен метър, следователно 350 х 1.75 = 612.5 тона. Питам го какво 

ще правим с контрола на напречната метацентричната височина и 

изискванията на бреговата охрана на Канада. По това време, канадската 

брегова охрана имаше изискване за изчислявана на устойчивостта за 

палубен товар от дървен материал с виртуално увеличавана на 

действителното тегло с 5 % за просмукване на задбордна вода и още 5 

% през зимата за обледеняване. Този тиквеник ме попита какво значи 

това метацентрична височина. Казах му, че ако натовари една пачка в 

повече от онова, което аз съм изчислил, куфарът ми е готов, слизам от 

кораба и се прибирам у дома. Да го каже това на фирмата в Лимасол и 

да престане да се меси там, където не му е работа. Е, поставих го на 

място най-сетне и нещата потръгнаха. 
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Но шило в торба стои ли? По едно време г-н Самир се изтъпани отново 

и каза, че част от дървения материал на пачки ще се спусне в хамбар № 

2. Отговорих му, че това е технически възможно, но ще вкара в разходи 

фирмата, тъй като за изваждането на този товар в Гърция ще се наложи 

актърма на товара за следващато пристанище – Александрия. Не му 

увря тъпата глава и реши да направи точно така, като твърдеше, че той 

е представител на корабособственика и той поема отговорност. 

Попитах го с много миролюбив тон дали би се разписал черно на бяло 

в товарната тетрадка за тази актърма, което глупакът направи веднага. 

После, при срещата ми с менажера по експлоатациата в Лимасол бях 

попитан защо сме направили тази актърма, която излезе накрая по-

скъпа от допълнителното навло на няколкото пачки дървен материал, 

които бяха спуснати в хамбара. Показах му фотокопие от товарната 

тетрадка с подписа на Самир и човекът започна да си скубе косите. 

Големи икономии на укрепващ дървен материал бяха направени при 

товаренето. Самир достави доста по-тънки греди и трябваше да водя 

борба с него за поставяне на повече греди за укрепване за компенсация 

на по-малкото им сечение – това си беше абсолютна шмекерия от 

негова страна. 

Накрая товаренето завърши, товарният план беше проверен от 

морската администрация на Квебек и корабът отплава за пристанище 

Бе Комо (Baie Comeau), което е на 199 мили надолу по реката от 

Квебек. Там натоворихме алуминиеви сляби отново при минусови 

температури. Поисках от агента да ни снабди с прясна вода. Той каза да 

погледна на кея зад кърмата на кораба. Там един от един парусинен 

пожарен шланг течеше вода под доста силно налягане и се изтичаше 

право в реката. Каза ни да си налеем колкото ни трябва, но като 

връщаме шланга да не затваряме крана, защото температурата на 

въздуха беше отново минус 27ºС. 
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М.к. „Celine Metz” на кея в Baie Comeau - снимка автора 

 

В един зимен януарски ден товаренето завърши, корабът взе ледови 

пилот и отплава от Бе Комо, преминавайки с усилие вече дебелите 

ледени полета в залива Свети Лаврентий. Хубавото на кораба беше 

това, че имаше сериозен ледови клас. Оставихме след няколко дни 

пилота в чисти води на отров Нюфаундленд и продължихме плаването 

в океана.   

 

 
 

М.к. „Celine Metz” в ледовете на залива Св. Лаврентий – снимка автора 
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Почти веднага след излизането ни в океана попаднахме в един от 

легендарните зимни щормове на северния Атлантик. Щом пръснеше 

вода на палубата, тя веднага се превръщаше в лед. Слабите укрепващи 

греди на Самир изскърцака, подадоха и се счупиха. При преминаване 

северно от остров Сейбъл (спомнете си за „Гълтача на кораби” от Лев 

Скрягин) вследствие на удара на вълните, палубният товар от 400 тона 

чамови пачки мръдна, като един блок - с около 30-40 см наляво. 

Положението ставаше критично. Явно укрепването на товар в 

хамбарите и палубата не беше извършено качествено. Приех решение 

да обърна кораба към Нова Скоуша, докато не е късно и информих 

фирмата в Монтреал за проблема. Първоначално те ни разпоредиха да 

следваме към Халифакс за допълнително укрепване на товара.  

След няколко часа указанието се промени да следваме към Шелбърн – 

едно малко рибарско селище в югозападната част на Нова Скоуша. 

После се разбра, че ако бяхме отишли в Халифакс, местните морски 

власти биха изискали пълно разтоварване на кораба, цялостно 

пренатоварване и укрепване на товара под тяхно ръководство. Това 

беше огромна сума и менажерите от Монтреал решиха да избягнат 

Халифакс. Поради тази причина корабът се отправи към Шелбърн. 

 

 
 

М.к. „Celine Metz” на преход за Шелбърн – снимка автора 

 

При заставане на единствения кей в Шелбърн ледът от трапа се 

очукваше от европейските офицери и от мен, египетският екипаж 

очукваше леда за пет минути и пиеше горещ чай по един час. В крайна 

сметка корабът беше швартован и трапът спуснат. На другата сутрин 
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пристигнаха риболовните кораби. За една бутилка водка за пет долара 

получих директно от тях две големи риби треска. Като ги носех високо 

в ръцете си, опашките им, без преувеличение, замитаха леда на кея. 

Освен рибата, траулерите изхвърляха на кея и затралените черни миди. 

Те се даваха безплатно, защото в тази част на океана те не се 

консумираха. В Анверс порцията струваше около двайсет долара. Не 

пропуснахме да се възползваме и от този шанс.  В Шелбърн товарът 

беше укрепен значително по-добре, отколкото при г-н Самир в Квебек 

и корабът отплава за Салерно, Италия на един преход от 3761 мили. 

Рейсът продължи от от Салерно за Елефсис, Гърция, където пристигна 

съпругата ми и заедно с нея продължихме до Александрия.Там, на 

26.02.1993 г. контрактът ми завърши поради изтичане на срока му и 

при пристигане на смяната ми, менажерите от Кипър ни настаниха в в 

хотел в Кайро за една нощ и на следващият ден излетяхме за Ларнака, 

Кипър, където трабваше да прекараме на топло 3-4 дни за 

аклиматизация. 

Съдбата реши така, че това ми беше последният рейс като капитан на 

кораб. Изкарахме почивката със съпругата ми в Лимасол в компанията 

на семейството на бившия главен механик от БМФ и в последствие 

технически суперинтендант г-н Христо Евстатиев Василев. С него в 

БМФ не се бяхме срещали, но покрай Reederei Nord, където той работи 

като технически суперинтендант, ние се познавахме вече добре. 

При срещата ни в Лимасол през март 1993 г. се изпиха много чаши 

вино и се разказаха много истории и спомени. По едно време Христо 

ме попита докога смятам да плавам. Към този момент имах 20 години 

плавателен стаж на море. Попитах го защо задава този въпрос. Той ми 

каза, че парите, които вземам като капитан са добри, но ако остана на 

брегова работа в Кипър, ще вземам малко повече на месец и то за 12 

пълни месеца, а не за един контракт, работата ще е на брега от 

понеделник до петък и дънъците в Кипъ са много ниски за офшорните 

работници. Попитах го кой ще ме вземе и къде. О, не се безпокой, каза 

той. Сега работя в една серозна фирма за менажиране на кораби с 

шотландски менажери. Ти имаш добра история с работата си като 

капитан в местни кипърски офшорни компании. Давай да ти напишем 

едно CV и да ти уредя една среща с нашия менажер по търговската 

експлоатация Алистър Евитт. 

Речено-сторено. CV-то е написано и отпечатано и след един ден се 

явявам във фирмата на събеседване. Алистър Евитт ме посреща и 

покани в канцеларията си. Започна да задава въпроси и си беше 

подготвил няколко листа да записва. Казвам му, че няма нужда и му 
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подавам отпечатаното си CV. Това го впечатли, той зададе още няколко 

уточняващи въпроса и ми каза, че в момента не може да ми предложи 

работа, но след два месеца се открива нова длъжност за корабен 

оператор, т.е. организатор производство по български и той иска да ме 

вземе за тази длъжност. Предложи добра годишна заплата. Каза също, 

че докато не ме повикат, мога да правя или работя както си искам. 

Помоли ме да му дам телефон за връзка в България. С това срещата 

завърши. 

На следващия ден се качихме със съпругата ми на самолета и 

излетяхме за София. С пристигането ми във Варна се завъртях покрай 

БМФ да видя каква е ситуацията там. Не очаквах от тая трънка да 

изкочи заек. Нали бях уволнен дисциплинално от БМФ за три 

последователни дни неявяване на работа, докато плавах на корабите на 

Reederei Nord. 

Случайно срещнах г-н Валентин Русев, лека му пръст, който беше 

технически суперинтендант а в момента зам. директор по техническите 

въпроси в БМФ. Здрависахме се и той ми каза, че търсят точно такива 

хора като мен. Ще създават институцията на старшите 

суперинтенданти в БМФ по чужд образец и им трябват хора, имащи 

опит под чужд флаг, такива като мен. 

 

Но, всичко не може да се каже наведнъж. Продължението следва. 

 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

28
th
 February 2013 

 

 

 

 


