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ПРЕДГОВОР

Към хоризонта - след толкова години сме вече там. Нашият хори-
зонт! Някои успяха да го прекрачат, други продължават нататък. Още 
колко остава?...

Скъпи съвипускници, приятели и колеги, уважаеми читателю,

Идеята за издаване на тази книга беше продиктувана от искреното 
желание да останем завинаги заедно поне на едно място след това чу-
десно петгодишно съпреживяване – служба, следване и завършване на 
ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров”–  Варна. Никой, надяваме се, не е очаквал да 
се получи бестселър, който да се радва на огромна читателска публика. 
Естествено, авторите не са писатели, журналисти или изкушени литера-
тори. Авторите са капитани на кораби, флотски офицери, пристанищни 
пилоти, радиоинженери, успешни бизнесмени, предимно в областта на 
водния транспорт, общественици, обединени от едно основно обстоя-
телство – всички са завършили ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров“ през 1971 
година. Някои написаха сами предоставените им страници, други се съ-
гласиха да бъдат интервюирани, трети предадоха информация, публику-
вана в медиите, четвърти просто отказаха... Не е малък и броят на онези, 
които напуснаха рано този свят и оставиха семейства, които с готовност 
споделиха спомени и статистика.

Тази информация, която изпълва страниците на книгата, е всъщност 
кратко описание на живота на всеки един от нас след завършването на 
ВНВМУ.

Невероятно е усещането да четеш житието на човек, когото си по-
знавал преди повече от 45 години. 

Ние сме си съвсем същите, мили приятели. Остарели външно, помъ-
дрели, преуспели, но характерите, ах, характерите са си съвсем същите 
след толкова години раздяла.

Сигурен съм, че ще се убедите в това, като прочетете книгата, в ко-
ято оригиналните текстове са оставени непокътнати и корекциите са 
единствено върху граматически пропуски. 

Организирането и издаването на тази книга беше вълнуващо и уни-
кално преживяване. Ето, че пак сме заедно!

 Приятно четене!
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БисеР кОсТОв ЛАМБРиНОв

Здравейте приятели и колеги,
Харесвам идеята за Книга на Випуска и откликвам на нея.
Моят живот след завършване на училището протече така – много 

хора знаеха, че не искам да служа във ВМФ, но одисеята ми започна 
там.

Казвам одисея, защото през трите години, когато служих там, бяха 
фалове, гафове, наказания и най-накрая – уволнение от ВМФ.

След това тръгнах да плавам, но не в БМФ, а в „Океански риболов“. 
След седем години напуснах, подлъган от един роднина, че ще плавам в 
„Трансимпекс“ – под чужд флаг. Но това не се случи и след тригодишно 
обикаляне по фабрики и заводи във В. Търново се върнах пак в „Океан-
ски риболов“, защото бачо Стой (Стайко Стоев) беше началник „Кадри“. 
Изкарах още три години там, като същевременно станах член на БКП, 
което беше главно условие да стана капитан на ОРТ (океански риболо-
вен траулер). Но и това не се случи, защото преди това написах рапорт 
против помполита на един кораб. И отново се разделих с „Океански ри-
болов“, този път завинаги.

Постъпих в един завод като шлосер и се „издигнах“ до началник 
Административен отдел. Спомням си, че тогава Черното (Румен Чернев 
от 603) ми уреди дефицитна хартия от Силистра. Междувременно един 
приятел от „Океански риболов“ стана фактор в „Трансимпекс“ и успях-
да направя два контракта под чужд флаг. Напуснах и от там, защото се 
видях с малко повече пари, което беше грешка.

После в завода се скарах с новия директор и в началото на 2000 год. 
отидох на борсата.  Оправих си сертификатите и ме приеха в БМФ – мо-
ята отколешна мечта. И така изкарах 7 години в БМФ. Стигнах до стар-
ши помощник-капитан.  Усещах, че няма за кога да раста, и в началото 
на 2007 год. се пенсионирах.
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До сега съм пенсионер.
Запълвам си времето с лов и риболов и аматьорско земеделие.
Имам една дъщеря, която завърши медицина в Германия, и от десе-

тина години е там. Имам внучка на две години и половина.
През февруари миналата година, 2013, почина съпругата ми.
Живея сам и чакам края.

Прегръщам ви: Ламбро

25.02.2014 год.
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вЛАдиМиР ивАНОв деРНев

След завършване на Морското училище служих до 1998 г. във Во-
енноморските сили – база Бургас, след което се пенсионирах. В послед-
ствие работих в пристанище Бургас и по-късно прекратих активната си 
трудова дейност.

В периода след завършване на ВНВМУ имах много хубави и не до-
там хубави моменти. Спомените ми за годините в Морското училище са 
сред най-хубавите и незабравимите.

С най-добри пожелания за всички колеги и приятели!

владо дернев

Владимир Дернев напусна този свят на 29 ноември 2014.
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диМиТЪР сТОяНОв диМиТРОв

Уважаеми съвипускници, както знаете, аз бях във военното класно 
отделение и още като курсант сключих брак с Радославка Димитрова, 
от който брак още в Морско училище на 29.07.1970 г. ми се роди дъ-
щеря Невелина. След дипломирането, от 04.09.1971 г. до 31.10.1973 
г., бях назначен като офицер във ВМБ – Варна, където през първата 
година бях щурман на тралчик, а след това – командир на БИП към 
щаба на базата.

През декември 1973 г. ми се роди син – Димитър. Бях вече щастлив 
баща на две деца и с по-големи отговорности.

От 01.11.1973 г. до 31.12.1977 г. бях преназначен като командир на 
взвод във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Поради нежеланието ми да про-
дължа кариерата си като офицер от ВМФ подадох молба и напуснах 
армията. На следващата година  –  от 21.06.1978 г. до 22.04.80 г., чрез 
„Техноимпекс“ успях да получа работа към алжирската национална ком-
пания „CNAN“ като 2-ри помощник-капитан на техните кораби. Беше 
добър старт в новата ми кариера като цивилен и успях да се справя. 
Контрактът ми изтече и се устроих на работа в България като капитан на 
шалан в СТФ - Варна от 16.05.1980 г. до 02.10.1983 г.

Съпругата ми, която до този момент работеше като медицинска сес-
тра в Окръжна болница – Варна, кандидатства чрез „Медиксим“ за ме-
дицинска сестра в Либия. Имаше късмет и в края на септември 1983 г. 
замина за Ажидабия, а аз напуснах работа и я последвах в Либия, като 
чрез „Техноимпекс“ се устроих като втори член и от 01.11.1983 г. до 
22.10.1985 г. работих като капитан на спомагателен кораб към Зуетина. 
Там, на брега на морето, имаше дизелова централа за ток и за пречист-
ване на  морска вода и снабдяване с питейна вода съседния град – Ажи-
дабия.
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След приключване на контракта се прибрахме в България и през 
следващата година се устроих на работа в “Океански риболов” - Бургас. 
Плавах като втори помощник-капитан на траулерите „Алфеус “, “Олу-
ша“ и „Кондор“от 15.06.1986 г. до 06.04.1989 г. Реших да остана по-дъл-
го при семейството си и от 26.04.1989 г. до 20.09.1990 г. работих отново 
в СТФ-Варна като капитан на шалан. Следващата година отново реших 
да плавам и започнах да кандидатствам в различни фирми за наемане на 
екипажи, като започнах контрактите си чрез фирма „Златна котва“. От 
01.10.1990 г. и до 01.04.1999 г. работих  на корабите под чужд флаг като 
втори помощник-капитан на танкери и товарни кораби.

Бързо минаха годините и реших, че за да се пенсионирам, ми 
трябваше осигурителен  стаж и започнах работа към Морска админи-
страция - Варна на  длъжност старши експерт-трафик контрол. Така 
че от 01.04.1999г. до 04.09.2008 г. работих на кулата на Морска гара. 
От 05.09.2008 г. до 19.12.2011 г. службата ни мина на подчинение към 
„Пристанищна инфраструктура“, откъдето и се пенсионирах. 

На 10.05.2009 г. ме сполетя нещастие – почина дъщеря ми, радвам 
се, че от нея ми остана една внучка – Катерина. Синът  ми завърши ви-
сше образование и все още не е семеен.

След като се пенсионирах, направих един контракт като втори по-
мощник-капитан чрез фирма „Ахилеос“ от 26.07.2012 г. до 08.03.2013 г., 
с което приключих с далечните плавания.  На 06.07.2013 г. се устроих  на 
работа като капитан на шалан в СТФ-Варна, където работя и до сега.
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дОНьО АНгеЛОв дАчев

Роден на 10 ноември 1947 год. в гр. Велико Търново.
Завършил там Строителния техникум „Г.Димитров” - 1966 год.
1966-1971 год. Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” 
1971-1992 год. на служба във ВМФ – НРБ
1993 – 2001 год . на работа в УПМКАП. 3 год. е 2-ри пом.к-н на сп/

вл „Перун”
2001 год. – 3-ти помощник-капитан
2006 год.  – старши помощник-капитан, БМФ
2009 год. – капитан над 3000 т.

Морето и вятърът – усещане за свобода
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десетгребленият катер е отлична лодка

Брегът на „Тауклиман”

Нужни са образовани командири и капитани
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с незабравимия Цеко... 

Шегичка...



17

в отличната 10 БРТкА

Школници

дежурство на „перун”
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„SEALION” …

спасяването на „карол войтила”

вече сме на лакърдии…пред Буенос Айрес
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иЛия геОРгиев Лесев 

Илия Георгиев Лесев е роден на 16 февруари 1948 година в град 
Ихтиман. Там той прекарва юношеството си, завършва основното си 
образование и развива силен интерес към радиолюбителството, който 
предопределя решението му да постъпи в армията. През 1966 година е 
приет да следва специалност с военен профил във Висшето военномор-
ско училище „Никола Йонков Вапцаров“, а през 1971 година завършва 
във випуск „Бузлуджански“. Във Военноморското училище той получа-
ва военна квалификация „инженер по радиолокация“ и гражданска ква-
лификация „инженер по радиоелектронна техника“. След завършването 
си офицер Лесев е изпратен в поделението на нос Емине като командир 
на радиопост. В този китен и спокоен край, само на няколко километра 
от малкото селце Емона, той служи до 1975 година, а през следващите 
четири години е дивизионен специалист в база Атия.

През 1977 година младият офицер среща любовта – запознава се със 
студентката от Химическия институт в Бургас Пенка. Свързва ги сама-
та съдба – кръщелните им свидетелства, макар и издадени на различ-
но място и в различни години, носят един и същи номер. Пепа и Илия 
се женят през 1978 година. Двамата живеят в Атия и не след дълго ги 
спохожда щастието – през октомври 1978 година се ражда първата им 
дъщеря – Светлозара.

През 1979 година офицер Лесев постъпва във Военноморската ака-
демия „Маршал на Съветския съюз Андрей Антонович Гречко“ в тога-
вашния Ленинград, днес Санкт Петербург, а скоро при него от България 
пристигат съпругата и дъщеря му. През февруари 1981 година в красивия 
аристократичен град се появява малката дъщеря в семейството, която в 
духа на руската традиция е кръстена с не по-малко аристократичното 
име Нина. През юни същата година офицер Лесев успешно се дипломи-
ра в специалността „Инженерна оперативно-тактическа радиоелектро-
ника на военноморския флот“ и заедно с новия си член семейството се 
завръща в България.
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След завършването на образованието си офицер Лесев постъпва във 
ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, този път като преподавател. В те-
чение на дълги години той въвежда младите курсанти в тайнството на 
хидроакустичните системи и участва в подготовката на бъдещите воен-
ни. Специалистите, обучавани от него, го помнят като взискателен, все-
отдаен и талантлив преподавател. Автор е на разработки, отличаващи се 
с висока научна стойност, оригиналност и прецизност. 

През 1993 година получава званието капитан I ранг. През 2000 годи-
на, след няколко десетилетия в служба на родината, капитан I ранг Илия 
Лесев преминава в запаса, но преподавателската му дейност продължа-
ва още две години.

Илия Лесев ни напусна на 16 ноември 2004 година след няколкоме-
сечно боледуване.

Татко –  такъв, какъвто го помним
Баща ни беше много отдаден на научната и преподавателската си ра-

бота. Имало е периоди, когато се прибираше късно нощем. Същевремен-
но, едно от любимите му занимания бе да поправя разни неща у дома. 
Почти всичко вкъщи е майсторено или ремонтирано от него. Обичаше 
да колекционира всякакви „чаркове“ и да ги пригажда за най-различни 
цели. Така се сдобихме с часовник от грамофонна плоча и резе, напо-
добяващо механизъм на крепостна порта, които и до днес служат без-
отказно. Повечето от бижутата, които със сестра ми си правехме, бяха 
от пружини и лагери, изровени от неговите ковчежета. Почти без чужда 
помощ поправяше и къщата на село. Всичко, създадено от татко, бе кра-
сиво и артистично.

Първите си музикални албуми 
имаме от баща си, той ни донесе и 
първите текстове на „Пинк флойд“, 
далеч преди ерата на интернет. Заед-
но записахме на видео „Исус Христос 
суперзвезда“. Заедно слушахме „Джу-
лай морнинг“ на първи юли. Разгова-
ряхме за музика, изкуство, филосо-
фия, астрономия. От него са ни пър-
вите речници и книги на английски. 

Спомням си как една вечер баща ми се прибра с грейнали очи и ши-
рока усмивка, а в ръцете си държеше котка. Беше се огалила в краката 
му и той я бе взел. Така, за огромен ужас на майка ми, се сдобихме с 
първата си котка. По-късно тя роди у дома, а баща ми ѝ акушира.

Няма да забравя колко се разстрои татко, когато обявиха смъртна-
та присъда на българските медицински сестри в Либия. По това време 
той беше много болен, но болестта не го накара да се затвори в себе си, 
напротив – бе изострила чувствителността му към чуждото нещастие. 
Мислеше повече за другите, отколкото за себе си. 

Нина и светлозара
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капитан първи ранг (ор) доцент доктор 
кОсТА ивАНОв ивАНОв 

роден на 14 април 1947 г. в гр. Провадия, Варненска област
 
Уважаеми читателю,
Запитвам се кой би прочел тази книга, за кого е предназначена тя, 

има ли само характер на спомени  или, може би, това са и малко разми-
сли върху нашия живот, оценен от позицията  на човек в края на неговия 
трудов път и началото на изпълнената с мъдрост старост.

Често са ми задавали въпроса: „Кое сплотява випускниците на 
ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров“, че те са така единни, отсели са дребнавото и 
е останало само това, което ги обединява“. 

Бяхме на почти еднаква възраст, когато през 1966 г. постъпихме в 
Морското училище. За добро или не изборът не беше лесен и за едно 
място кандидатстваха повече от 10 души. Живяхме при еднакви условия, 
създавахме характерите си в обстановка на сурова военна действител-
ност, така необходима за упражняваните от нас професии. Изучавахме 
сложната материя на висшето образование в областта на корабоплаване-
то в специалностите (тогава): „Корабоводене“, „Корабни машини и ме-
ханизми“ и „Радиолокация за военния флот и гражданското корабопла-
ване на Република България“. Имахме възможността да се възползваме 
от знанието и опита на прекрасни преподаватели и командири в обста-
новка на значима по своето качество и количество учебно-материална 
база.

И така, завършихме през 1971 г. и всеки пое своя път в живота. Веро-
ятно тук, в контекста на предназначението на Книгата на випуска, тряб-
ва да се опише някакъв спомен, нещо важно, интересно и интригуващо, 
което е най-значимо за всеки един автор. Оказа се (поне за мене), че това 
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не е толкова лесна задача – не само защото са изминали вече близо 43 
години, а защото нашето работно ежедневие няма да е пресилено, ако се 
каже, че е било съпътствано постоянно с такива дела. И аз, както всеки 
един от нас, бих могъл да опиша екстремни ситуации, но сега бих искал 
да се спра само на три неща, които, по мое мнение,  са непреходни и 
характерни за професеоналната практика на всички  нас.

РАБОТА С ХОРА – това е най-трудният материал и предлага най-го-
ляма сложност в процеса на формирането и овладяването му в ежедне-
вието и в сложна обстановка. В частен план, имайки възможността като 
преподавател в Училището да работя предимно с млади хора, споделям 
своята удовлетвореност от това и признателност към тях, защото винаги 
има нещо, което можеш да научиш от младостта.

РАБОТА СЪС СЛОЖНА МАТЕРИЛНА ЧАСТ – кораби, технически 
средства, въоръжение.

ПОСТОЯННА И ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ – отговорност за живо-
та на хората, състоянието на техниката, въоръжението, товара и др.

Това беше моето слово.
А сега, някои биографични данни за мене. Завърших средното си 

образование в Техникума по електротехника, Варна, специалност „Ра-
дио и телевизия“. След това, 1966 г. – 1971 г. – ВВМУ, специалност „Ра-
диолокация“.  След завършването съм служил на брегови и на корабни 
подразделение на ВМС. Защитил съм образователна и научна степен 
„Доктор“ и съм придобил научно звание „Доцент“.  Като преподавател в 
Училището, общо от 1974 г. до 2014 г. съм заемал всички преподавател-
ски дължности, бил съм началник на катедра, началник на учебно-нау-
чен отдел и заместник-началник на ВВМУ по учебната и научната част. 
От 1999 съм пенсионер и до април 2014 г. съм редовен доцент в катедра 
„Електроника“. 

Женен с две деца.

За контакти: Мобилен тел: 0885727684; 
  E-mail: ki_ivanov@abv.bg

Желая на всичките си съвипускници 
добро здраве и късмет!
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ЛюБОМиР ивАНОв кАсидОв

През август на далечната 1966 година с моя приятел Владо Дернев, 
след като бяхме издържали кандидатстудентските изпити, се убеждава-
хме взаимно, че пътят ни в живота е свързан с морето и следва да по-
стъпим в Морско училище – Варна. Дилемата пред нас  беше, че освен 
във Варна, той беше приет и в ХТИ – Бургас, а аз – в МЕИ – София и 
МЕИ – Варна. В края на краищата за постъпването ми във ВНВМУ „Н. 
Вапцаров” за мен надделя факторът „специалност”. От малък живеех с 
убеждението, че ще се занимавам с техника.  

Годините на обучение в Морско училище преминаха  доста бързо 
– специалността беше интересна и мисля, че с право преобладаваше 
мнението, че в него се подготвят едни от най-добрите специалисти по 
радиолокация в нашата страна. Като първенец на випуска след завърш-
ване през 1971 година се надявах да имам право на избор и да започна 
работа примерно в КРЗ „Флотски арсенал” или в новопостроения завод 
за радиолокационна апаратура във Варна, но получих назначение в див-
изион „Подводни лодки” и единствен от групата от випуска от нашата 
специалност попаднах на корабна служба. 

Двете години от службата си на лодките бяха непрекъсната поредица 
от обучение, усвояване на материалната част на старата лодка, втората 
година – на новополучените нови лодки, изпити, стражи и преди всичко 
плавания. Освен специфичните задачи на дивизиона, обезпечавахме и 
практическите занятия на всички противолодъчни кораби на ВМФ. 

В края на втората година за мен беше ясно, че  намерението ми да 
работя като инженер  е утопия, още повече, че на длъжността, на която 
бях назначен като лейтенент, можех да продължа да служа до пенсия. 
По тази причина, когато се появи възможност да напусна, се възполз-
вах. Последва обучение и следдипломна квалификация по икономика 
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във ВИИ – София, а след това и работа в  „Задгранични фирми” на СО 
„Воден транспорт”. Този структура се явяваше представителство в Бъл-
гария на регистрираната с български капитали в Лондон фирма „Balkan 
& Black Sea” Ltd и изпълняваше специфични задачи по транспорт на 
малки товари на български предприятия извън интереса на БМФ, както 
и транспорт на товари до държави, които съобразно тогавашното поли-
тическо разделение на света, корабите на България не можеха да посе-
щават. За практическото навлизане в тази нова за мен дейност много ми 
помогна Хари Дирижанов – випусник на Морско училище  от първите 
випуски след 1944 год., практик с голям опит и необикновен комбина-
тивен ум.

В края на 1977 год. бях изпратен на работа във филиала на “Balkan 
& Black Sea” Ltd в Пирея – Гърция. Ръководител на фирмата беше капи-
тан д.п. Георги Гърдев, аз бях негов заместник, а представител на бъл-
гарската фирма „Булфрахт” отговаряше за чартъринга. Имахме и около 
10 човека местни служители. Обстановката, условията и обществено-
икономическите обвързаности и правила бяха необичайни, но интерес-
ни. Работата беше разнообразна и изискваше гъвкавост и търпение, тъй 
като не всички служители на гръцките власти и администрация бяха 
благоразположени към нас – българите. Освен това, фирмата работеше 
в разрез  със закона на свободния пазар за преследване на максимална  
печалба  –  ние се стремяхме към приходи,  необходими единствено да 
покрият разходите за функционирането на офиса и символична печалба 
в края на годината. Това не беше в разрез с  гръцките закони, но пре-
дизвикваше явното недоволство на конкурентните фирми от бранша. 
Признанието за нашата работа дойде в края на 1982 година, когато след 
проверка на „Държавен контрол” бе отчетено, че представителството на 
“Balkan & Black Sea” Ltd  – Пирея спестява и връща в нашата държава 
между 800 хиляди и 1 млн долара годишно. Въпреки че не бяхме прави-
ли подобни разчети, констатацията не ни учуди много, тъй като по това 
време в гръцките пристанища  около 300 дни годишно се извършваха  
товарно-разтоварни операции и ремонти на кораби на БМФ.

След приключване на мандата и завръщане в България работих  в 
Министерството на транспорта, а впоследствие и в Министерството на 
външните работи. През 1988 година, в екипа на новия посланик на Блга-
рия в Република Гърция – Георги Караманев, заминах отново на работа 
в южната ни съседка. Работата ми като съветник по икономическите въ-
проси беше по-далеч от оперативната практическа дейност, но се стре-
мях да подпомагам всяка една инициатива в полза не само на развитието 
на икономическите връзки между двете държави, но и решаване на част-
ни проблеми на различни български институции. 

След настъпване на т.н. „демократични промени” в нашата страна,  
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мандатът ми зад граница – на мен и на много от моите колеги,  беше 
прекратен преждевременно. Възможностите за работа в системата на 
държавната администрация почти не съществуваха, тъй като политика-
та на новото управление беше  насочена единствено към освобождаване 
от „старите” кадри. За новите управленци  беше без значение, че само за 
две години след  ноември 1989 година търговското салдо в търговията 
между България и Гърция след десетилетия от положително за нашата 
страна, стана  силно отрицателно.

Последвалите години бяха години на работа в условията на свобод-
ния пазар – намиране на незаети и перспективни ниши за реализация 
на идеи и възможности. Докато все още националният индустриален 
потенциал на българското  стопанство не беше разбит и унищожен и 
докато установените от десетилетия икономически връзки с традици-
онни партньори все още съществуваха, нещата се случваха по-лесно. 
Впоследствие, във времената на „перманентния преход”,  трудностите, 
следстие на утежнена администрация, некомпетентни чиновници и не 
на последно място липса на перспектива и заинтересованост в изпълни-
телските кадри, ставаха все повече. Независимо от трудностите, които 
преживява цялата наша икономика, ние продължаваме напред, като за-
лагаме на професионализъм, честно отношение и уважение към парт-
ньори и служители.

Вярвам, че всички ние – възпитаници на Морско училище,  както до 
сега, така и за напред, не само ще  преодоляваме с успех всички  предиз-
викателства, но и  ще успеем и да предадем на тези след нас вярата и до-
бродетелите, в които сме възпитани, за едно по-добро и светло бъдеще. 
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НикОЛА в. НедяЛкОв

ДА СЕ ДОБЛИЖИШ ДО СЕБЕ СИ

Измина почти половин век, откакто прекрачихме прага на Морското 
училище. Наистина бе отдавна, но погледна ли назад, спомените изплу-
ват пред очите ми  като на филм, сякаш не се е случило с нас, но актьор-
ите в този филм сме ние. 

Ясно си спомням явяването ми пред  Приемната комисия в Морско 
училище. Срещу мен стояха мъже в униформи, гледаха ме строго, раз-
меняха си думи и документи, докато седящият в средата отсече „Мла-
деж, ти ще бъдеш офицер от Военноморския флот”. Онемях, бях хла-
пак, който дори не бе навършил 18 години.  Звучеше категорично и още 
преди да вникна в казаното, един от тях хладно попита: „Какъв е този 
Мартин Идън, бе, останалите се прекланят пред герои, революционери, 
а ти пред някаква „западняк”?! В анкетния лист го бях посочил за любим 
литературен герой.  Книгата,  отпечатана с двойно „ъ”, бях  прочел на 
един прашен таван. Как да обясня? Неловка тишина, докато някой в дяс-
но затананика руска честушка – „подожди, подожди, голубчик дорогой, 
нетроную Джека” (Джек Лондон). Последва смях и отново смях. Русиз-
мите бяха актуални.  Ледът се разтопи и ето ме на път към  флота. 

По този път вървяхме заедно. Е, имаше строй, сесии, изпити и се-
риозни предизвикателства. В калейдоскопа от характери всеки от нас 
имаше до себе си рамото на приятел. За мен това бе Илия Лесев. Редом 
до мен бяха още Живко Цвеин със своя интелект, Бисер с остроумния си 
сарказъм, Цонко Хубеков с деликатността си. Спомням си със симпатия 
и неподражаемия хумор на Тачо Панов, който в стил далеч предхождащ 
рапа обори Архимед с „епохално” доказателство, че „по Дунав кирпич 
плава”. Ех, къде сте приятели? Липсвате ми!
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 И така, през 1971 г. всеки тръгна по своя път. Разделиха ни.  Илия 
Лесев бе изпратен на нос Емине, а аз потеглих към Созопол. Съдбата 
никога повече не ни събра. Късно, много късно се сетих да го потърся. 
Уви! Бях безвъзвратно закъснял! 

 Есента на 1971 г. трима от нас, млади и наперени лейтенанти Живко 
Цвеин, Бисер Ламбринов и аз крачехме по пирса пред 4-ти дивизион в 
Созопол. Група офицери разговаряха пред стаята за денонощно дежур-
ство. Забелязвайки ни, млъкнаха и се обърнаха към нас иронично, „Я-
а-а.. инженерите идват”.  За разлика от предходните, нашият випуск бе 
с военноинженерен профил. Двама механици, наши съвипускници, Ицо 
Христов и Димитър Тонков, бяха дошли месец преди нас и вече носеха 
„инженерския си кръст”. Колкото до нас, сигурно сме изглеждали доста 
глупаво, защото получихме по една снизходителна усмивка и така запо-
чна първият ни ден като корабни офицери.

Създадох семейството си в Созопол. Бисер и Живко ми бяха кумове. 
След година дивизионът бе преместен във Военноморска база Атия. Би-
сер реши, че трябва да промени живота си и напусна военния флот. Още 
си спомням последния ни разговор, бе прав. Покрусата му бе голяма. С 
него си замина и част от нас.

И така до лятото на 1974 г. Снизходителните усмивки бяха останали 
в миналото. На 20 юли 1974 г. Въоръжените сили на Турция нахлуха 
в Кипър. Дивизионът ни бе приведен в повишена бойна готовност, но 
корабът на Живко отплава без него. Живко си бе отишъл завинаги. А аз, 
крачейки под звуците на траурен марш по централната улица в Бургас, 
понесъл ковчега на приятеля си – Живко Василев Цвеин, разбрах защо 
животът е „озъбено, свирепо куче”. Той ме беше захапал за гърлото,  бо-
леше жестоко, мразех всичко. 

Изправих се трудно, но белезите останаха. Все пак намерих опора. 
Имах семейство и голямата ми радост  – синът ми.

Дните до 1976 г. вървяха в рамките на корабното разписание в боен 
дивизион, сред железни мъже – кога със смях, кога сред „цветисти поз-
драви” към вкиснати началници. Така преминах по йерархията на длъж-
ностите до командир на кораб. През 1975 г. командвах кораб с бордови 
номер 41, а през 1976 г. флагмана с бордови номер 45.  

С времето удивлението ми от „Лунната долина”, „Морякът на кон”, 
„Старецът и морето”, както и щуротиите от детството, пред които тези 
на Хъкълбери Фин и Том Сойер бледнеят, бяха потънали дълбоко, дъл-
боко в мен.

Месец август 1976 г. заминах за Ленинград (сега Санкт Петербург) в 
комадно-щабния факултет на ВМА. Следвах съдбата си, очаквах ражда-
нето на дъщеря си и вече знаех, че подобно на сина ми, нямаше да видя 
скоро и нея. Така и стана.  
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В академията отново се събрахме трима от 601-во класно отделе-
ние на Морско училище – Цецо Апостолов, Евгени Василев и аз. Млади 
мъже на около 27-28 години, попаднали във великолепен град, с водка, 
сельодка, безкрайна зима и бели нощи. Нямаше корабни звънци, шум на 
агрегати, дим от дизел, недоспали физиономии и ядове за какво ли не. И 
така две безметежни години. 

Завърнах се в Атия в средата на 1978 г. Нищо ново. Корабите си бяха 
същите, поклащаха се лениво във водата до кея. Матросите си вършеха 
работата без много шум, но аз знаех, че зад това привидно спокойствие 
под нажежената от юлското слънце палуба е стаена огромна мощ. От 
мен се искаше да застана на мостика, да я подчиня отново на волята си, 
за да продължим заедно. Но не стана така.

Получих назначение в щаба на Военноморския флот. Преподавате-
лите от академията се бяха погрижили за подготовка ми и нямах притес-
нения. Тук за кратко се пресякоха пътищата ни с Пламен Градинаров, 
съвипускник, механик. В щаба служих до 1980 г., като придобих солид-
ни знания. Благодарение на тези знания през 1980 г. записах редовна 
докторантура във ВА „Г. С. Раковски” и през 1982 г. защитих докторска 
научна степен. Бях заобиколен от хора и специалисти на моя възраст, 
сред които желаех да остана. 

Да, така е, само че желанието не винаги е функция на възможното. 
В потвърждение на това, през следващите две години отново седях на 
ученическата скамейка във факултет за стратегически операции към ВА 
„Г.С.Раковски” . 

През 1984 г. бях назначен в Генералния щаб на Министерството на 
отбраната, а в периода 1986-1990 г. заемах дипломатическа длъжност в 
посолството на България в САЩ. 

И така, от опит мога да кажа, че понякога, мечтите се сбъдват. 
Усетих дъха на прерията. В Кий Уест седях в барчето на брега на 

океана, така както Хемингуей го е правил. Бях в дома му, обикалях око-
ло басейна и търсих къде е зациментирал последния си цент, знаех за 
кого, но се чудех защо е написал „За кого бие камбаната”. Разхождах 
се в Латинския квартал на Ню Орлинс. Плавах по Мисисипи на кораб с 
бордови гребни колела, а в главата ми звучеше припева от „Rolling on the 
river” на Кридънс Клиъруотър Ривайвал. Бях поканен в Кейп Канаверал 
и отброих времето преди старта на космическата совалка „Дискавъри”. 
В строителния док на космодрума пипнах с ръка металните птици „Ин-
девър” и „Атлантис”, а това за мен бе допир до крилете на човешкия 
разум. После се потопих в екзотиката на Хаваите. Видях Пърл Харбър с 
неговия бисерен ореол, величие, история. Държах в ръце си паметната 
книга на мемориала „Аризона” и направих запис от стих на великия Бо-
тев, подтикнат може би от същия импулс, който преди много години ме 



29

бе доближил до Мартин Идън, а може би и до самия себе си. 
През тези години единственият съвипускник, с който понякога се 

виждах, бе Любо Касидов. Двамата тичахме по своя си писта и сами 
носехме своите раници. 

През есента на 1991 г. изпълних офицерския си дълг, на който бях 
посветил  четвърт век от моя живот. Настъпи моментът, подадох рапорт 
за напускане и го направих без колебание.

Огледах се и разбрах, че в този период почти всички колеги от 601-
во класно отделение на Морско училище са постъпили като мен. Неве-
роятно единомислие, което бе естествена реакция на нашия общ свето-
глед, изграден в сградата на хълма до брега на морето, със шпил, забит 
в облаците, и поглед,  впит в хоризонта.

Бях уморен. Децата ми неусетно бяха пораснали и не биваше да пре-
ча на тяхното развитие, те го заслужаваха. 

След щорм неминуемо настъпва затишие
И ето ме свободен. Невероятно чувство, но уви за кратко. „Морякът 

на кон”, притихнал в мен, отново трябваше да се изправи на стремена. 
Постепенно, без сам да разбера как, станах гражданин на света. Ни-

кой не ми обръща внимание, не се интересува кой съм и къде отивам, 
самолетите летят по всички посоки, а това е огромно щастие. 

В новите условия имах нужда от допълнителни знания и опит. Нямах 
избор. Добих ги. Бях принуден и се декорирах с очила с пет диоптъра. Е, 
вече ми се изясниха далечните за флота понятия, абвиатури и индекси 
като пазар, борсова операция, NYSE, LSЕ, „Доу Джонс”, „Стaндарт енд 
Пуърс” и т.н. И какво от това?  Просто се налагаше. 

Работех с чужди компании, които имаха интереси в България, а в 
някои от тях бях и съдружник. Те бяха инвестирали милиони и имаха 
десетократно по-големи перспективи. Обезсърчени, в момента те раз-
продават активите си и напускат България. Защо? Огледайте се. Сами 
ще разберете.

В личния си живот имам прекрасно семейство и страхотни внуци – 
трима беладжии и една госпожица, очаквам още. 

Водя и своята „война на Мърфи”, която не смея да призная, че губя. 
Семейството ми е пръснато по света,  духовната му връзка с Бъл-

гария линее и не съм сигурен, че след едно поколение ще я има. Боли 
ме, тази война водят много български семейства. Повярвайте ми!  Не го 
заслужаваме!

И въпреки това, продължавам да се боря, да „дишам, работя, живея”. 
Иска ми се да полетя и отнеса в ръцете си искри от „едрите звезди над 
Фамагуста”. Ето така, и не с космически кораб, и не до тези звезди, кои-
то заедно сваляхме със секстант на хоризонта, а с полета на духа, който 
да съхрани светлината на звездните искрици в нас, в нашата вяра.
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о.з. к.2р. пеТкО НАНкОв сАЛуТски

Започнах службата си във ВМФ на длъжност командир на група в 
поделение за радиотехническо разузнаване. Дейността в поделението 
изискваше подготовка, която нямах и се наложи самоподготовка в об-
ластта на пасивната радиолокация. През м. октомври 1973 г. бях назна-
чен на длъжност ЗКТЧ, а през м.октомври 1975 г. заех същата длъжност 
в РТБ НиС към ВМБ Атия. Периодът 1975/85г. се характеризираше с 
въвеждане в строя на нови стационарни и подвижни РЛС и експери-
ментални тестове на автоматизирана система за сбор, обработка и из-
образяване на информацията от визуалното и техническо наблюдение 
“Обхват”. Бяха въведени на въоръжение първите РЛС за противоминно 
наблюдение. През 1985г. ме назначиха на длъжност пом. нач. РТО към 
щаба на ВМБ. За периода до 1994 г., когато заех длъжността нач. на 
РТО, освен функционалните си задължения, работих по проектирането, 
изработката и въвеждането в експлоатация на автоматизирана система 
за определяне координатите на целите от РЛС и предаването им БИП. 
През 1987г., съвместно с колегите Каракашев и Рашев, завършихме про-
ектирането, изпълнението и пуснахме в експлоатация Тренажор за так-
тическа подготовка на корабните екипажи. За да се спазят изискванията 
за заемане на дадена длъжност за определено време, се наложи за една 
година да изпълнявам задълженията на дивизионен РТС в 6 отд. диви-
зион ТЩ. Връщайки се на същата длъжност в щаба на базата през 1999 
г., излязох в пенсия. 

За 29 г. служба преживях доста трудни и тежки моменти, но и много 
повече приятни, весели и незабравими събития и епизоди от флотския 
живот. Неприятните няма да коментирам, а приятните са твърде много, 
което ме затруднява в избора. Ще се постарая да споделя някои. При-
ятно изживяване беше заминаването ми през март 1979 г. на курс във 
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ВМА в Ленинград. Бяхме заедно с Васил Панов. По същото време, като 
редовен слушател, там беше и Петър Цветанов Петров. Приятни спо-
мени съм запазил от съвместните плавания (ескадри) с кораби от ВМФ 
на СССР и свързаните с тях посещения на Одеса и Севастопол. Имах 
щастието при едно съвместно учение на десантни кораби да посетим 
базата в Донузлов, недалече от гр. Евпатория, където са базирани кора-
бите на въздушна възглавница. Плаването на тези “кораби” е екстремно 
и незабравимо изживяване. Почти в края на службата си, вече като “на-
товци”, участвахме в съвместно учение с плаване до ВМБ “Ла Специя” 
в Италия. В рамките на мероприятието имахме възможност да посетим 
Флоренция и Пиза. За привържениците на футбола незабравим спомен 
остави посещението в Парма, където все още играеше Стоичков и имаха 
среща с него на стадиона за тренировка. 

От 1975 г. съм семеен. Съпругата ми се пенсионира като преподава-
тел в катедра “Чуждестранни студенти” в БСУ. Имаме двама сина. Го-
лемият е архитект и живее в Лондон. По-малкият завърши икономика и 
живее в Цюрих. 

Понастоящем основно полагам грижи за малко наследствено ме-
стенце в Карлово. На всички колеги поднасям извиненията си, че не съм 
проявявал достатъчна активност да участвам в срещите на випуска и на 
всички тях и семействата им пожелавам да бъдат весели и усмихнати, 
защото това предполага и добро здраве. 

о.з. к.2 р. петко Нанков салутски
Флагмански РТс вмб Атия 1992-1999г. 

12.06.2015г. Бургас
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пеТЪР ХРисТОв

След завършване на ВНВМУ бях разпределен в дивизион „Торпед-
ни катери”, база Созопол. От 1971-1978 г. служих там,  като от 1975 
до 1978г. бях щурман ТКА. От 1978 до 1981 г. изпълнявах длъжността 
щурман на група РТУГ-2, а от 1981 до 1989 г. –  щурман на бригада-
та – БРТКА. През 1989-1990 г. бях пом.-оперативен дежурен на флота, 
а 1990 -1991г. – щатен оперативен дежурен на флота. Междувременно 
прекарах една година (1981) в Баку на учебна практика.

Уволних се от военния флот през 1991 г. и до 2008 г. плавах на раз-
лични кораби от БМФ като 2-ри помощник-капитан.

От 2008 г. съм военен пенсионер. Работих до 2012 г. в различни ох-
ранителни фирми.

Семеен съм, имам съпруга и двама сина. Единият се занимава с ту-
ризъм и живее в чужбина, а другият е ИТ специалист в х-л „Интернаци-
онал”- Зл. Пясъци”.

Пожелавам на колегите си да са живи и здрави, те и техните семей-
ства, да крепят България и да живеят в България.
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контраадмирал 
пеТЪР ЦвеТАНОв пеТРОв

Роден на 2 декември 1948 г. в с.Обнова, Плевенско.

Август 1966 г. - 4 август 1971 г. курсант ВНВМУ.
1971 - 1979 г. служи в Дивизион ПЛ
   - Щурман на ПЛ
   - Командир на Минно-торпедна БЧ.
   - Помощник-командир на ПЛ,
   - Старши помощник-командир на ПЛ.
1979 - 1981 г. Слушател във ВМА Ленинград, СССР.
1981 - 1984 г. Командир на ПЛ, 
1984 - 1988 г. в Оперативния отдел на Щаба на ВМС
1988 - 1990 г. Командир Дивизион ПЛ
1990 - 2003 г. Пом.-н-к щаб на ВМС, където е пенсиониран 
          през 2003 г.
2003 - 2010 г. Работи в Областна администрация Варна.
Починал на 3 март 2015 г.
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Лейтенант ЖивкО вАсиЛев  ЦвейН

Евгени Ценов като капитан-лейтенант.
дА си спОМНиМ ЗА МОРяЦиТе - БРАТОвчеди с
ФАМиЛияТА ЦвейН 
„Да споменем мъртвите с добро“...

Лейтенант Живко Цвейн дойде на служба в 4-ти ОДМПК (отделен 
дивизион малки противолодъчни кораби) през есента на 1971 г., вед-
нага след завършване на ВНВМУ. За проявен отличен успех по време 
на обучението си той бе награден с ръчен часовник от министъра на 
отбраната. И макар че е имал право на избор, бе приел да служи при нас 
– в Созопол. Бе назначен за щурман и по съвместителство изпълняващ 
длъжността помощник-командир на кораба. По това време не достигаха 
командните кадри в поделението и се налагаше обединяване на длъж-
ностите. Не беше лека задачата на двамата новодошли млади офицери. 
Върху тях легна трудната задача едновременно да учат и да изпълняват 
задълженията на помощник-командира. Като прибавим честите дежур-
ства, стражите и бойните дежурства за корабите, които бяха по една сед-
мица, на тях почти не се падаше да имат почивен ден.

Живко Василев Цвейн е роден на 20.09.1947 г. в село Врагимир, Вра-
чанско. Висок, строен, чернокос с матова кожа на лицето. В Морското 
училище идва от София, където живееха родителите му. При малкото 
дни, когато можеше да излезе в града, правеше впечатление на местните 
девойки, още повече, че бе ерген. Задълженията си изпълняваше, без да 
се оплаква. Беше мълчалив, но общителен.

На следващата година корабите бяха пребазирани в Атия. Едновре-
менно с това дежурните кораби застъпваха в дежурство за цяла седмица. 
Службата стана по-тежка. Тъй като офицерите бяха започнали да се мес-
тят на квартири в Бургас, откъдето при тревога трябваше да се извозват 
до Базата с автобуси или камиони, командването реши всички офицери 
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да сдадат изпит за самостоятелно снемане и заставане с кораб на кея. 
Целта беше, докато командирите или старши-помощниците им дойдат 
на кораба, офицерът, който е дежурна стража, да може да изведе кораба 
от базата.

Разбира се, че ергените още не можеха да имат самостоятелни квар-
тири в Бургас. В долното миньорско селище при мина Росен, беше запо-
чнало строителството на новите блокове за офицерите и старшините от 
базата, но още бяха в етап строителство.

Изненадващо за много от колегите офицери, а най-вече за момите от 
Созопол, през 1973 г. лейтенант Цвейн се ожени. Изненадата бе, че той 
се ожени за вдовицата на свой приятел. Докато е бил курсант във Мор-
ското училище, един от най-добрите му приятели, бил от Бургас. Имал 
приятелка от ученическите години. Както при много от случаите на пър-
вата ученическа любов, поривите са силни, постъпките необмислени. 
За да се вижда с приятелката си, курсантът често по време на отпуск 
бягал на автостоп до Бургас. Но не винаги успявал да се върне на време. 

кораб от 4-ти 
ОдМпк по 
време на пла-
ване.

част от щаба на 4-ти 
ОдМпк (отделен 

дивизион малки про-
тиволодъчни кораби) 

и лейтенант Живко 
Цвейн (в ляво). 

снимката е от лич-
ния архив на автора.

Моторният кораб 
„чумерна”
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Закъсненията зачестили и се увеличили, което принудило началството 
след първите наказания, не дали успех, да приложи най-строгото нака-
зание – изключване от училището. Приятелят на Живко дослужил, както 
се полага, времето за служба в редовете на флота. След уволнението два-
мата се събрали, направили сватба, а на следващата година им се родил 
и син. Всичко би трябвало да е наред, но уви! Съдбата е безмилостна.

Роднина на булката бил рибар. В залива на дълбочина около 10 ме-
тра имало скоро потънала лодка с добър мотор. Той се договорил с при-
ятеля на Цвейн, който му бил вече и роднина, да му помогне да извади 
мотора. Намерили някакви водолазни бутилки. Доколко са били изправ-
ни и пълни с кислород, си проличало от случилото се. Отиват с лодка до 
местото. Младежът слага апарата и се вързал със сигнално въже, след 
което скочил до местото, където била лодката и трябвало да демонтира 
мотора. Какво е било договарянето между слезлия с апарата и този, кой-
то го обезпечавал, никой не знае. Но когато от горе мъжът се сетил да 
подръпне въжето, от долу, никой не му отговорил. Когато роднината го 
издърпал горе, момчето се било задушило. А и наблизо не е имало ле-
кар. Докато отидат до брега, да потърсят помощ, всичко било закъсняло 
и напразно.

По това време, когато приятелят му починал, корабите са били вече 
в Атия, а това дава възможност на Живко свободното време да бъде в 
Бургас. Срещите с вдовицата на приятеля му постепенно сближават два-
мата. Негов колега, съпругата на която била във Варна, му отстъпвал 
квартирата, когато той е бил дежурен, без да знае за връзката им. Така се 
стигнало и до брака.

Цвейн осинови детето на приятеля си, за да може след време двете 
деца да не са с различни бащини и фамилни имена. А и той много обича-
ше момчето. Докато дъщеря му бе малка, момчето бе във възраст, когато 
бащите най-много обичат да си играят с тях.

1974-та година започна с подготовката за съвместното учение на съ-
юзните флоти в Севастопол. Също така и с ограничения лимит от гори-
во, с което бяхме длъжни да се съобразяваме и да планираме ученията 
така, че да не пропуснем планираните занятия, без да превишим лими-
та. Лейтенант Цвейн бе вече един от уважаваните и перспективни по-
мощник-командири. Учението в Севастопол бе през месец юни. А през 
следващия месец започна войната в Кипър. Напрежението на южната ни 
граница растеше с всеки ден. Гърция и Турция водеха истинска битка в 
Кипър, която доведе до разделянето на острова и заплашваше да се пре-
несе и на континента. България не предприе никакви мерки за увелича-
ване на войските по южната граница. Поне видимо. В същото време, със 
заповед от горния щаб, екипажите и щабовете на поделението бяхме на 
две смени. През вечер оставахме в поделението.

В тази сложна обстановка, корабът на който лейтенант Цвейн бе 
помощник-командир, застъпи в седмично бойно дежурство. Неделята, 
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денят в който става нещастието, бях свободен. В понеделник, при оти-
ването на работа, разбрахме за нещастието и за предстоящото погре-
бение. Какво се беше случило в този съдбовен за него ден –  предната 
неделя, преди дежурството, на гости на младите са били родителите му, 
дошли от София. За неделята, брата на съпругата му, офицер в Царево 
на „Папия“-та, е имал годишнина от сватбата си. Лейтенант Цвейн по-
молил командира си да го освободи за деня, като негов колега щял да го 
замества през това време. Той отива със съпругата и децата на гости на 
шурито си. След обяд отиват на градския плаж. По някое време, Цвейн, 
който плуваше добре, влиза в морето да се разхлади. Минава повече от 
час, той не се връща. Съпругата му, разтревожена, се обажда на спасите-
лите. Знаейки за кого става въпрос, те не обръщат внимание на думите й, 
успокоявайки я, че най-вероятно е излязъл на съседния бряг. Едва когато 
плажът оредява, те влизат в морето да го търсят. Намират го в района на 
шамандурите, на метър от дъното.

Загубата за всички е голяма. За родителите – загубили син красавец, 
в годините на младостта си, за нас – загубили свой колега, но най-голяма 
бе за младата му съпруга. За 5 години, загубила двама съпрузи, оста-
вайки на 25 години отново вдовица с две деца. И за децата, които ще го 
помнят само по снимки и по разказите на майка си.

Минаха години. Дойде време да оставя военните дрехи на закачал-
ката и да тръгна по дългия син път. През октомври 1991 г. бях в разпо-
реждане на Параходство „Български морски флот” и поне в първите дни 
на месеца, не се очакваше да има смяна. Неочаквано, на 10 сутринта 
агентът на механиците ми се обади да си взема багажа и да се явя при 
него, за да получа направление. Налагало се спешно да сменя колегата 
ІІ-ри механик на моторен кораб „Чумерна“. Предстояха избори и колега-
та слизаше, защото бил в комисията като представител на партията си. 
Касаело се за седмица, не повече. След изборите щял да се върне на ко-
раба. Корабът бе на кея на ТЕЦ „Варна” и привършвал с турбочистката. 
Очаквало се вечерта да потегли за Мариупол.

Нямаше как, взех торбата с багажа и отидох в Параходството. Офор-
мих документите за качването и отидох на влака. На гара Езерово видях 
мой познат рулеви с багажа си да отива на същия кораб. От него научих, 
че колегата му се разболял от хепатит и се налага да го смени. Беше 
притеснен, че ще бъде в кабината на болния, независимо, че е била из-
вършена дезинфекция. За радост, опасенията му се оказаха напразни. За 
тази дата, аз бях поканен от колега, с когото служихме на времето в едно 
поделение, да бъда на неговия 50-годишен юбилей. Дори предната вечер 
му потвърдих, че ще присъствам. Обадих му се, но той се надяваше, че 
може да се задържим и както после разбрах, до късно се е надявал да се 
появя в ресторанта.

Турбочистката завърши и до 20.00 часа ние отплавахме за Мариу-
пол. На кораба остана една бригада от ОКТОФ (Отдел за кораборемонт 
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и техническо осигуряване на флота), за да подменя тръби от охлажда-
щата система на агрегатите. За пръв път бях на кораб от българската по-
стройка – въглевози. Направи ми впечатление, че при конструкцията на 
тази серия е взаимствано от малките японци. Но за разлика от нея, тук 
агрегатите са разположени ниско, под нивото на основната площадка и 
макар и оградени като в кладенец от останалите сантини, имаше опас-
ност да се наводнят при теч. Също и вентилацията не обдухваше добре 
носовата част на машинното, където бяха агрегатите. Също и рулевата 
бе обградена от високи водни цистерни, а авариен изход нямаше.

На другия ден, на обяд в салета, с изненада научих, че капитанът на 
кораба е с фамилията Цвейн. Той беше млад човек, едва ли имаше по вече 
от 45 години. Фамилията бе от тези, които не се срещат толкова често, а 
и не звучеше да е българска. След като се запознахме, престраших се и 
го питах дали има нещо общо с починалия наш офицер. Очакванията ми 
се потвърдиха. Оказа се, че са били братовчеди. Казах му, че с братовчед 
му се познавахме и служихме заедно от идването му в поделението.

Керч ни посрещна с мъгла. От първоначалната прогноза, че до сед-
мица ще се върнем, рейсът продължи две седмици. На връщане също се 
наложи да чакаме. След няколко дни бе неделя и на кораба се проведоха 
избори. Това бяха първите ми и последни избори на кораб извън стра-
ната. Както бе в онези години, изборите преминаха при 100 % участие. 
Когато с моториста излязохме от вахта след 08.00 часа, бяхме единстве-
ните, които още не бяха гласували.

Когато се прибрахме във Варна, колегата се върна и аз слязох от 
кораба. В края на декември се качих отново на друг кораб, за да се вър-
на у дома през месец юли на 1992 г. Когато отидох в Параходството да 
взема бележка за отписване, срещнах ел. механика на „Чумерна“. Поп-
риказвахме и когато се поинтересувах, кой от командния състав къде е, 
той ми каза, че капитан Цвейн е починал. Било скоро. Но от какво – не 
знаел.

Двама братовчеди се бяха посветили на морето и морската професия. 
Бяха на близка възраст. И двамата бяха капитани. Единият във военния, 
другият в търговския флот. И двамата си отидоха млади. Ако някой знае 
нещо повече за тях, нека го сподели. Стават 40 години от деня, когато 
лейтенант Цвейн влезе сам, но сам не излезе от морето, а от смъртта на 
братовчед му –  22 години. Мир на праха им!

                                     О.з. капитан І ранг евгени ЦеНОв
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сТОяН веЛикОв АТАНАсОв

пЪТяТ  
Всеки от нас има своя житейски път, който трябва да извърви. Нача-

лото на моят започна през 1947 г. в с. Сребърна - Област Силистра, там 
съм роден. Завърших основно образование в местното училище, а средно 
техническо в „ТЕ” /техникум по електротехника/ гр.Русе. По основните 
предмети имах отличен успех. Това ми даде самочувствие и смелост да 
кандидатсвам за следващото обучение във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” 
– гр. Варна. Парадоксалното беше, че израснах и живях на брега на р. 
Дунав и природен резерват „Сребърна”, но море не бях виждал. Другата 
изненада дойде след приемните изпити – бях класиран шести или седми 
по бал. Помня, че за събеседване с началника на училището преди мен  
влезе бъдещият ми  съвипустник, колега и приятел – кап. първи ранг, 
доцент  Коста Иванов. В класно отделение 601- Р за нуждите на военния 
флот бяхме приети 10 курсанти. И така от 1966 г. до 1971 г. с колегите от 
другите класни отделения ни завъртя центрофугата на войнския живот. 
Преминах през ситото на много изпити и здравословни  проблеми, кога-
то през лятото на 1971 г. завърших военното си обучение и произведен 
във войнско звание „лейтенант”. От тук нататък всички ние, от випуск 
Бузлужански, поехме своя професионален път. Приятели и колеги се 
разделихме за дълго.

От 1971 г. до 1998 г. офицерската ми кариера се реализира успешно 
и във възходяща градация.  През целия период израствах като коман-
дир или началник на подразделение от „ВМС”. На всеки четири години 
сменях длъжност и месторабота, което ми позволи да срещна много и 
различни по интелект и професии личности. Сред тях имаше адмирали 
и генерали, поети, художници и колеги офицери, които оформиха моя 
мироглед. Имаше много и различни предизвикателства, които  преодол-
лявах с помоща на колективите, с които работих:
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- геоложките проучвания и позиционирането на сондата за добив 
на нефт и газ пред н. Галата беше осъществено с ръководената от мен 
радио навигационна система „БРАС”;

- през 1987/89 г., като главен инженер, създадох и изградих в нова-
та военна болница техническа служба и техническата база за ремонт и 
профилактика на медицинската техника;

- изградих първата и единствена хидроакустична база, за нуждите 
на ВМС;

- през 1996 г. с колеги от ВВС създадохме организация за ремонт и 
удължаване на тех. ресурс в завод „Летец” - България, на вертолетите на 
въоръжение във ВМС. По това време бях зам.-  началник на отделение в 
морския отдел на „ГЩ” – министерството на отбраната.

В резултат на сложната политическа и икономическа обстановка 
през зимата на 1997 г. взех твърдото решение да се пенсионирам. През 
1998 г. септември преминах в резерва на ВМС с военно звание кап. пър-
ви ранг. Пътят на военната ми кариера беше извървян. От дългата и от-
говорна работа крилете бяха изморени. 

С редовно обучение,  дипломна работа и отлична диплома завърших 
„УННС”- София. Не се реализирах като икономист.

 През 2001 г. напуснах магистралния житейски път и отидох в с. 
Аврен – Област Варна.  Десет години строих къща и създавах двор с 
лозе, асми, зеленчукова и овощна градина. През това време работих в 
общината като началник на военен отдел. Приятели ме питат: „Какво 
правиш на село”. Отговарям, че съм решил, като в приказките да напра-
вя три добрини на селото. Ожених се за мома от селото, построих къща 
и с присъствието си – облагородявам селото. По време на работата ми в 
общината бях избран за предсдател на „СОСЗР” /съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва/.  Организацията разви разностранна и 
полезна за селото дейност:

- събра и обобщи материалите за издаване книга за историята на с. 
Аврен. Историята вече е издадена;

- постави паметна плоча на мемориала пред общината на кавалера 
на пет ордена за храброст през войните 1912 г.- 1918 г. – ефрейтор Иван 
Н. Арабаджиев;

- проведе десетки мероприятия и честване на годишнини с руските 
ветерани, почиващи в к.к. Камчия.

От 2012 г. нямам служебни ангажимени, радвам се на семейството, 
внуците и приятелите. Живея по-голямата  част от годината на село. 
Произвеждам и дегустирам хубаво вино, дишам чист въздух с мирис на 
море и съм  потопен в море от зеленина.

с уважение: с. Атанасов
 с. Аврен,   Област варна
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ЦвеТАН АпОсТОЛОв

Привет!
Пиша ви във връзка с информацията за вашия съвипускник Цветан 

Апостолов. След завършването на ВНВМУ като специалист РТС (ради-
олокация) е назначен на работа на НИС – пост Маслен нос.

Година по-късно съдбата ни свързва като семейство и в следващите 
две години ставаме родители на две прекрасни момичета - Милена и 
Бисерка.

След четири години служба на Маслен нос – през 1975 г. е преместен 
като дивизионен специалист – РТС в поделение 26590 – гр .Созопол.

През 1976 г. е изпратен на курс – квалификация в академия в Ленин-
град (тогава) за 6 месеца.

Продължава службата си в Созопол и в ремонтна работилница.
През 1985 г. по желание е преместен в поделение във Видин, година 

по-късно се връща в база Атия.
Така завършва службата си и през 1992 г. излиза в пенсия.
Междувременно семейството е взело решение постоянно да се уста-

новим за живеене в района на Южното Черноморие и като така канди-
датствахме за преотстъпено право за строеж в близкото на Созопол село 
Равадиново – с намерението да имаме собствен дом.

Преживяхме много трудности в трудните тогава години и на фона на 
промените в страната ни.

В информация за членовете на семейството ще спомена, че аз по 
професия съм полиграфист, която съм практикувала известно време , но 
се наложи да напусна, следвайки съдбата на военния.

От момичетата - голямата - Милена, завършва езикова гимназия, по-
сле икономика. Работи като мениджър в Рибекс-груп, по-късно участва 
и спечелва в конкурс за стипендия “Монбушо” и през 1999 г. заминава 
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за Япония, взема магистърска степен по икономика и започва работа 
във фирма Фуджицу, в международен отдел (по препоръка на профе-
сор). Омъжва се, има две дъщери ( род. 2002 и 2005 г. ) и продължава да 
живее и работи там.

По-малката – Бисерка, завършва строителен техникум, специалност 
Геодезия и картография, работи известно време в Техническа служба, 
омъжва се, има син (род. 1998 г.).

За съжаление, на 12.02.2011 г. се прекъсва жизненият път на Цве-
тан Апостолов. Но семейството продължава да поддържа морския дух и 
патриотизъм, което пожелава и на всички съвипускници 603 и техните 
семейства , а на Вас - ползотворна работа по проекта и моля да ми прос-
тите за закъснението.

13.05.2015 г.
с уважение: Жозефина Апостолова
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АНТОН вАсиЛев сОЛАкОв

По информация от съпругата му, Антон Солаков е работил в Българ-
ски танкерен флот, а в последствие  –  в БМФ от 1971 до 2006 година, 
като  преминава през всички степени на професията  –  от 3-ти помощ-
ник до капитан на кораб.

След  пенсионирането си през 2006 г. заболява и на 30.01.2013 г по-
чива.

Има съпруга  –  лекар и един син – музикант, завършил консервато-
рия.
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БОЖидАР  яНкОв  дОБРев
(1966  -  1971)  -  ВНВМУ

Роден  съм  на  23  май  1947 г.  във  Варна.

Израстнах  на  триста  метра  от  централния  плаж.
Завърших Техникума  по  корабостроене,  специалност „Корабо-

строене”.
От  потвърждаването  на  приемането  ми  до  влизането  в  Морско  

училище  си  лягах  в  три  часа  след  полунощ  и  ставах  в  пет  сутрин. 
Нямах  време. Последната  нощ  се  разделих  с  приятелката  си, забра-
них  й  да  ме  изпраща,  рано-рано  сутринта  се  остригах  нула  номер  
и  поех  към  Крепостта. До  обяд  трябваше  да  се  науча  да  шия  кур-
совки  и  да  се  превърна  в  строен  курсант. На  последната  редица. По  
разбираеми  причини.
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 Много  хляб  и  сол  изядохме. Много  наряди  дадохме. Много  
наказания  отнесохме. Цяла  библиотека  „пищови ”  изписахме. Мно-
го  коняк  с  „ Алтай ”  изпихме  - модерно  беше. А  някои  и  мастика  
-  като  Пешо  от  601. В  много  плавания  по  море  и  суша  участвахме. 
В  последното  до  Бузлуджа, за  съжаление, не  успях,  защото  с  Чефо  
Величков  плавахме  в  Средиземно  море.

Хеле, произведоха ни!
Параходствата  ни  лапнаха  като  топъл  хляб!
От  1971  до  1975 г. плавах  в  Параходство  „ Б М Ф ”, от  които  поч-

ти  три  години  на  Учебния  кораб  „Петър  Берон ”. Екипажът  достига-
ше  до  150  души. Голямо  писане  падаше  на  раздрънканите  пишещи  
машини. С  два  пръста. Десетки  коносаменти  влизаха  в  хамбарите.

През  1975 г. се  ожених. Точка.
Две  години  работих  в  Д С О  „Воден  транспорт”  като  организатор  

производство  в  Отдел  „Международни  връзки  и  сътрудничество”. 
Работа  интересна  и  динамична, за  разлика  от  възнаграждението. За-
веждах  Интеграцията  със  социалистическите  страни  и  ме  пращаха  
на  бригади  в  строителството  на  жилищни  блокове. Интеграцията  
набираше  сили.

От  1977 г. до  1981 г. се  преквалифицирах  в  капитан  на  портови  
влекач. Пристанищата  бяха  пълни  денонощно. Преобладаваха  черве-
ни  флагове  с  инструменти  по  корабните  кърми. Интеграцията  беше  
в  разгара  си.

 През  лятото  на  1981 г. се  озовах  пилот  в  пристанище  Варна. 
И  така  –  до  1991 г. Интеграцията  нещо  започна  да  скърца  и  да  
закъсва.

В периода от 1992 до 1995 г. плавах  под  чужди  флагове  с  преиму-
ществено  зелен  цвят. Като  се  върнах, гледам  в  пристанище  Варна  
пак  преобладава  червения  флаг, но  с  друг  символ.  Викам  си – дошла  
е  нова  интеграция.

Взеха  ме  в  частната  кооперация  „Пилотска  станция -  Варна”. До  
01.10.2012 г. От  тогава  съм  млад, щастлив  и  надежден  пенсионер,                   
щастливо  женен  със  син, дъщеря  и  една  внучка. Все  още.

         06.03.2014 г.
         варна        
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геОРги АТАНАсОв геОРгиев 
– 602 класно отделение
Випуск „Бузлуджански“ – 1971 г.

Привет на всички съвипускници от випуск 1971 г. и поклон пред 
тези, които не са вече между нас!

Ще се опитам съвсем накратко да опиша как премина професионал-
ната ми кариера след завършване на военноморското училище. 

Родих се и израстнах край морето. Мечтата ми беше животът и про-
фесията ми да бъдат свързани с него. Затова завърших военноморското 
училище и започнах работа като помощник-капитан в държавно пред-
приятие – „Океански риболов“. Независимо от желанието и ориентаци-
ята си към мореплаването нямах намерение да плавам до края на живота 
си. Затова още във военноморско училище през последната година се 
смених с колегата си – Стефан Бузев, който не знам по какви причини 
беше определен за “Океански риболов”. 

Годините в “Океански риболов” бяха плодотворни за моето профе-
сионално развитие. Още на втория си рейс бях вече старши помощник-
капитан. За 6 години плаване в “Океански риболов” направих 6 рейса 
с риболовните траулери Р-Т.  „Гларус“, „Меланита“, „Албатрос“ и два 
рейса с Р-Т. „Афала“ .

Сключих граждански брак през 1972 година с Иванка Божкова Са-
вова – медицинска сестра от град  Исперих. Четири години по-късно ни 
се роди син на име Александър. След средното си образование той за-
върши специалност „Политология“ във Варненски свободен универси-
тет  „Черноризец храбър“. В момента работи като редактор в регионален 
телевизионен център. 

За съжаление ми се наложи да прекратя предсрочно договора си 
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с “Океански риболов” поради здравословни проблеми в семейството. 
След приключване на службата ми в “Океански риболов” започнах ра-
бота в ДИК – Варна като навигационен инспектор. В качеството си на 
инспектор в ДИК – Варна имах повече свободно време. Построих си 
вила в местността „Боровец“ край Варна и в известна степен се отдадох 
на лозаровинарство. 

След две години работа като инспектор отново се върнах в систе-
мата на риболова. През 1979 година постъпих в държавното предпри-
ятие „Черноморски риболов“. Започнах като капитан на риболовен ко-
раб, технолог – корабен риболов и заместник-директор по ПТВ. По това 
време, макар и неофициално, директорската функция вървеше заедно с 
длъжността „партиен секретар“ на изборна – неплатена длъжност. 

През този етап от професионалния ми живот се случи едно от най-
вълнуващите събития, което няма как да не разкажа. С група ентусиасти 
проведохме изследователска експедиция до Гърция с малкия риболовно-
водолазен кораб – „Камчия“. Тя бе наречена „По пътя на спондилуса“. 
В организацията и самото провеждане на експедицията взеха участие 
Радко Радулов – съвипускник и бивш районен кмет, Иван Иванов – ди-
ректор археологически музей – Варна и проф. Михаил Лазаров – изсле-
довател на древното корабоплаване по западното Черноморие. 

Целта на експедицията по маршрута – Варна – Пирея  бе проучване 
на древното корабоплаване и търговските контакти през халколитната 
епоха. Наименованието на експедицията произлиза от седефената мида 
– Спондилус, която в онези древни времена е играела ролята на разменна 
монета в търговските взаимоотношения. От мидата са били изработвани 
различни видове украшения – амулети, гривни, огърлици и други. Обик-
новено те са били разменяни срещу земеделска продукция. Крайната 
цел не беше напълно постигната, тъй като гръцките власти ни забрани-
ха използването на водолазното оборудване в техни води. За сметка на 
това по време на прехода успяхме да посетим Зографския манастир на 
Атонския полуостров – „Св. Георги зограф“. Имахме уникалната въз-
можност да се срещнем с българските монаси  там и да се докоснем до 
литературната съкровищница на манастира, сред която и най-ценната 
българска средновековна реликва – „История славянобългарска“. Това 
си удоволствие заплатихме със солена глоба.

През 1989 година напуснах Черноморски риболов, поради възник-
нали противоречия между мен и градското партийно ръководство. През 
същата година постъпих в Строителен флот – Варна като помощник-ка-
питан на дълбачка – „Добруджа“. В продължение на две години и поло-
вина изградихме пристанището на ТЕЦ – Варна. Удълбочихме канала на 
езерото край „Варна – запад“ и извършихме други полезни хидро-стро-
ителни дейности за целия варненски регион. 
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  В началото на 1992 година започнах работа в предприятието „Тран-
симпекс“ – Варна. Длъжността ми бе капитан на танкера – „Арчар“. Още 
в началото на периода – през същата 1992 година, паралелно направих 
осеммесечно плаване към БМФ с танкера – „Камчия“ като старши по-
мощник-капитан. В предприятието „Трансимпекс“, което в последствие 
стана частно, бе и най-дългият ми трудов стаж. Окончателно излязох в 
пенсия през месец май  2010 година.
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деяН  НикОЛОв  кОЛев 
– 16-та елитна рота 602 кл. отделение

Дългоочакваното завършване на училището (ВНВМУ) не се полу-
чи така, както очаквах, благодарение на нашия ротен командир капитан 
трети ранг Колев (Чигата), който не постъпи умно като ротния командир 
на механиците (26 та рота) капитан трети ранг Здравков (Сома). Вярвам, 
че все още си спомняте глупавото и тъпо решение на Чигата – да док-
ладва (6 бр.отсъстващи от сбора) на началника  на училището, поради 
което завършихме като младши лейтенанти, за което ми е ”мъчно” и до 
ден днешен.            

След завършването не беше лесно да се качиш веднага на кораб и 
да заминеш. Останах на брега на ремонт 5 месеца, след което през март 
1972 г. се качих като 3-ти помощник-капитан на БМРТ ”Баклан” (трау-
лер от Океански риболов, който вече не съществува). През 1977 г. на-
правих първия си капитански рейс на ОРТ ”Бекас” в централния Атлан-
тик – Канарските острови. Месец след месец, рейс след рейс неусетно 
минаваха годините в преследване на рибните пасажи и изпълнение на 
рейсовите задания (5-6 милиона лв.) по всички световни океани. През 
юли 1985 г, завръщайки се от Патагонския шелф северно от Rio de La 
Plata с ТХК  “Златни Пясъци”, натоварен с пълен товар 3700 т. калмари, 
попаднахме в жесток щорм. Огромни вълни заливаха палубата, корабът 
изпитваше тежка бордова и килева качка. Една огромна вълна грабна 
двойка кранци (Ориенбургски балони с диаметър около 2 м. всеки един), 
скъса укрепването им и ги отнесе в океана. За наша радост задните две 
проволки се оказаха здраво закрепени за палубата. Незабавно дадох ко-
манда дясно на борд – идеята ми беше да направя подветрения борд 
надветрен. Маневрата се извърши като по часовник – следващата голяма 
вълна грабна кранците и ги върна обратно на борда. Веднага промених-
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ме курса по вълните, след което всички двойки кранци бяха надеждно 
укрепени. Легнахме на курса си и до разтоварното пристанище Livorno 
нямахме повече проблеми. След този рейс напуснах риболова и 2.5 г. бях 
в Портови флот – Варна като капитан на буксир. През 1988 г. се върнах 
в “Океански риболов” и след един рейс в началото на 1989 г. заминах за 
Нигерия на работа като капитан в Офшор Траулерс за една година. Това 
бе Българо-Индийско-Нигерийско дружество. От 1990 – 1992 г. продъл-
жих да работя в “Океански риболов”. През 1993  –  1994 г. плавах един 
контракт 6 месеца в БМФ като старши помощник-капитан на МК’’ Ви-
тоша”, тъй като бях нов за компанията. 

Чаровното незабравимо лято, предполагам за всички българи  –  Све-
товното първенство по футбол в Щатите 1994 г., прекарах пред телеви-
зора. БМФ  в този момент нямaше нужда от капитани и ми предложиха 
да плавам като старши помощник-капитан още неопределено време, за-
това си потърсих късмета на корабите под чужд флаг. От 1995 до 2001 г. 
плавах под чужд флаг. На 24 октомври 2001 г. получих в Лисабон МК” 
Еuropean” първия кораб за VST – Varna. Бях решил да бъда по-често със 
семейството си, а този кораб оперираше повечето време в Средиземно 
море и веднъж, понякога два  пъти месечно, се връщахме във Варна. 
През кораба са минали повече от  60 кадета на практика, както от ВВМУ, 
така и от Техническия университет. За съжаление подготовката им не 
беше на ниво, каквото ние получихме по наше време. 

Имам син кардиохирург в УБ ”Света Екатерина” – София и дъщеря  
зъболекар-асистент в МУ – Варна.    

На 15.02.1914 г. слязох за последен път от мостика на МК ”European”, 
а два месеца по-късно корабът завърши своя последен рейс до  режище-
то на Ali Aga ( Turkey ). Това беше някакъв своеобразен знак, че е време 
и аз да изляза в заслужена почивка. 

Живея във Варна,  к-с ”Чайка”, на 12-тия етаж. Нос Галата, заливът, 
пристигащите и заминаващи кораби са пред погледа ми и имам чувство-
то, че съм на мостика и плаването все още не е завършило.
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диМиТЪР диМиТРОв МиТев
Роден в с. Речица, Сливенски окръг на 08.10.1947 година

данни за образованието:
- Курсант – 1966 година
- Инженер - корабоводител – 1971 година

данни за трудовия стаж:
- Помощник-капитан, танкерно плаване в БМФ  – 6 години
- Зам.- директор в ДКЗ „Димитър Славов” – 3 години
- Гл. специалист „Безопасност на движението” към ОУ на МВР Сли-

вен – 2 години
- Специалист по транспорта и съобщенията в Община Сливен – 11 

години
- Помощник-капитан в БМФ АД – 17 години
- Година на пенсиониране - 2008 година

Починал на 29.06.2009 година.

БиОгРАФичНА спРАвкА
от съпругата му иринка

Димитър Димитров Митев е роден на 08.10.1947 година в с. Речица, 
Сливенски окръг. Основното си образование завършва в родното си село 
през 1962 година. Същата година е приет в ТМТ гр. Сливен, специал-
ност „Технология на машиностроенето – студена обработка”. През 1966 
година завършва техникума с много добър успех и кандидатства във 
ВНВМУ „Никола Вапцаров” гр. Варна. Приет е за редовен курсант  – 
специалност „Корабоводене”. Дипломира се през 1971 година и постъп-
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ва на работа в параходство Български морски флот – танкерно плаване 
на 01.10.1971 година на м/т „Туджа”.

След шест години трудов стаж, през 1977 година, поради здраво-
словни причини сменя местожителството си от гр. Бургас в гр. Сливен. 
Тудовият му път в гр. Сливен започва от ДКЗ „Димитър Славов”, където 
работи като зам.-директор до 01.12.1980 година. От 1980 година до 1982 
година е главен специалист в комисията по „Безопасност на движени-
ето” към окръжно управление на МВР Сливен. През 1981 г. завършва 
следдипломна квалификация към ВМЕИ София със специалност „Орга-
низация и безопастност на движението по пътищата”. От 1982 г. е спе-
циалист по транспорта и съобщенията в община Сливен.

От април 1991 г. отново постъпва в параходството на Български мор-
ски флот АД като помощник-капитан и е бил на корабите м/т „Осъм”, м/т 
„Панега”, м/т „Батова” и други. През 2008 г. се пенсионира като старши 
помощник-капитан с 23 години  и 3 месеца плавателен стаж.

Почива внезапно на 29.06.2009 година от инфаркт.
Семейството му се състои от: съпруга Иринка (машинен инженер по 

образование, в момента пенсионер), син Димитър – работи като компю-
търен специалист, женен с две деца и дъщеря. Мария работи като банков 
специалист, омъжена с две деца.

През есента на 1968 г., при посещение на правителствени делегации, 
е член на отделение гвардейци - 8 души курсанти под командването на 
к-н 3р. Пенчо Велев за представителна охрана в двореца Евксиноград. 
С приятеля си Стоян Стоянов предпочитат да посрещат гостите като 
Индира Ганди, Шведския крал, Иранския шах Реза Пех лави и други 
на портала на двореца, който цар Фердинанд е превърнал в Ботаниче-
ска градина. Освен редки дървесни видове има лозя и овощни дървета. 
Двамата приятели шетат из градината и берат едри дренки в баретите и 
джобовете на лятната парадна униформа. Резултатът е силно аргасани 
панталони и барети. При завръщането в ротата мичман Шугев е бесен и 
ги заплашва, че ще докладва на ротния командир и ще нареди да запла-
тят дрехите. Но ядът бързо му минава и им дава други дрехи.
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еНчО АНгеЛОв

Да завърша Морско училище беше детската ми мечта, може би по-
влияна от съседското момче, което  учеше в Нахимовското училище. За 
мен беше безразлично какво средно образование ще завърша. Важното 
беше да имам средно образование, за да кандидатствам в Морско учи-
лище. И така се озовох в Техникум по дървообработване и вътрешна 
архитиктура със специалност – дърворезба. Резбата не стана професия 
за мен, но остана едно хоби, с което от време на време се занимавам, 
очаквайки времето, когато няма да ходя на работа, а ще се отдам изцяло 
на хобито си. Кога и дали ще дойде това време не зная.

След завършване на Техникума през 1965 г. кандидатствах в Мор-
ско училище, но не ме приеха. Това беше огромно разочарование, което 
преживях много тежко. Независимо от това, не се отказах от мечтата 
си. Служих една година в Гранични войски – Видин и отново кандидат-
ствах. Този път ме приеха. 

След завършването, по разпределение постъпих на работа в Пара-
ходство Българско речно плаване-Русе. За БРП  от навигаторите бяхме 
разпределени: Емил Куцинов, Стоян Генчев, Владимир Живодинов и аз. 
Още през първата година Стоян премина във ВМФ. На втората година 
Емил постъпи на работа в МВР, а на третата година Владо премина на 
работа в обединение Воден транспорт-Варна, след което постъпи в Ми-
нистерството на транспорта. 

Бях назначен за трети помощник на влекача „Г.С.Раковски” и още 
първия рейс до пристанище Рени установих, че всеки моряк на кораба 
знае повече от мен за корабоводенето  по р.Дунав.

Дунавското корабоплаване е основано на познаването на лоцията на 
всеки участък от реката съобразно водните стоежи и многократни мане-



56

ври  по съставяне и разформироване на конвоите при отплаване и пре-
минаване през критичните участъци на реката. Първата година  премина 
основно в изучаване на лоцията на долният участък на реката. Втората 
и третата  година, понатрупал опит и знания, плавах като втори помощ-
ник. 

През октомври 1971 г., месец след постъпване на работа в БРП, се 
ожених за Дияна, момичето,  което обичах от ученическите години. Съ-
пругата ми по професия е преподавател по немски език и като такава  ра-
боти  до пенсионирането си. През 1973 година се роди дъщеря ни Елица.

През 1974 година преминах на работа в администрацията на Пара-
ходството. Първоночално като специалист в новосъздадения отдел АСУ 
/Автоматизирани системи за управление/, а след година – като инспек-
тор аварии и застраховки в отдел ”Навигационен”. 

През януари 1978 г. се роди синът ми Владимир. 
През 1978 година бях изпратен на работа като специалист в тър-

говският отдел на новосъздаденото международно корабоплаватерно 
предприятие „Интерлихтер” – Будапеща. Предприятието оперираше два 
лихтеровоза „Юлиус Фучик” и „Тибор Самуели”. Първият на линията 
Уст Дунайск – Карачи и Бомбай, а вторият Уст Дунайск  – Пенанг и 
Сайгон. Съвместната работа със специалисти от Унгария, Чехословакия 
и СССР, както и специфичната работа по управлението на тази лихтеро-
возна система беше за мен изключително полезна школа за натрупване 
на опит и знания.

През 1983 г., след приключнане на мандата в Интерлихтер, започнах 
работа в отдел ”Търговски” на БРП.  През 1984 г. бях назначен за начал-
ник отдел ”Търговски” и като такъв работих до средата на 1989 г. През 
1989 г. СО ”Воден Транспорт” беше реформирано и беше създадено 
Обединение ”Дунав”, в което влизаха  БРП и всички дунавски приста-
нища. След тази промяна бях назначен за директор на Параходство БРП. 
Тази длъжност изпълнявах до декември 1991 г., когато бях освободен, но 
останах в Параходството като ръководител направление”Маркетинг”. В 
началото на април 1992 г. напуснах Параходството и през май с още два-
ма колеги от БРП създадохме фирма „Донау Транзит” ООД  с основна 
дейност транспорт и спедиция, в която работя и досега.

Дъщеря ми Елица завърши международен туризъм във ВИНС – Ва-
рна. Работи в нашата фирма като спедитор.  Омъжена е и има две деца 
– близнаци – Калина и Боян, родени през 2010 г.

Синът ми Владимир завърши Стопанската академия в Свищов. Ра-
боти също в нашата фирма. Женен е и има дъщеря Виктория, родена 
през 2007 г.          

Постигнал ли съм това, за което съм  мечтал и съм се надявал? Не 
мога да отговоря еднозначно на този въпрос, но мога с увереност да за-
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явя: „Гордея се, че съм завършил нашето училище. Винаги съм харесвал 
и уважавал момчетата от нашия випуск, защото, макар и различни, жи-
веехме дружно и се радвам и до сега на срещите ни. Радвам се на добро 
семейство, което винаги ме е подкрепяло в трудности и неуспехи. Оби-
чам децата и внуците си, които са радостта и гордостта на живота ми.“

В общи линии това е животът ми до сега, събран в две странички. 
Получи се сухо и скучно четиво, но за мен във всеки ред се крият много 
трудности, разочарования, надежди и радости. Може би така е по-добре, 
за да имаме възможност да споделяме спомени от нашите преживявания 
при бъдещи срещи на випуска, в което най-искрено се надявам и вяр-
вам.

енчо Ангелов
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ЖеЛяЗкО с. ЖеЛяЗкОв

Здравейте приятели,
В следващите редове ще се опитам накратко да ви разкажа за профе-

сионалния път на морския труженик Желязко С. Желязков – бай Желяз, 
както някои от вас ме наричат.

Разказът започва от юни 1971г., когато ние, новоизлюпените морски 
лъвчета, получихме своите дипломи и първите си назначения. Аз, като 
дунавско чедо, очаквах да бъда пратен на реката, но сценарият на Жи-
вота се оказа друг. Всъщност на Живота изобщо не му пука за нашите 
планове, той си има собствен план за всеки един от нас и често ни при-
нуждава да правим доброволно разни неща. 

Към този момент аз току-що бях станал горд татко на една прекрасна 
дъщеричка (Искра) и това определи моето разпределение в Бургас.  Още 
повече, че след 3 години семейството ни порасна с още един член – на-
шият син Светлин. 

Наскоро създаденият танкерен флот набираше кадри и щедро разда-
ваше жилища на семейните. И така, в края на септември, нашето малко 
семейство се засели в Бургас и до ден днешен сме бургазлии. 

Първият кораб, на който ме назначиха, беше м/т „Чумерна” – четвър-
ти помощник-капитан. Дотук добре – семейство, жилище, работа – за-
почнаха годините на море. Обикновено нашите очаквания често и силно 
се разминават с действителността. Заредиха се еднообразни рейсове до 
съветските черноморски пристанища, рейсове, пропити с мирис на нефт 
и дъх на алкохол, много алкохол. Перспективата не изглеждаше особено 
добра. Все пак девет месеца по-късно нещата се промениха. Някой ме 
беше забелязал и аз получих временно назначение на флагмана за онова 
време м/т „Струма” като трети помощник-капитан. Като начало ми каза-
ха за няколко рейса, а останах там почти седем години. Имах късмета да 
работя под командата на кап. Динчо Лютов – един изключително еруди-
ран капитан, педагог и човек.  Това бяха годините, през които аз станах 
моряк, изучих танкерното дело и започна изграждането на бъдещия ка-
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питан Желязков. Хубави години, хубави с преживяните трудности, хуба-
ви с радостите от срещите със семейството и с трудните дълги раздели. 
Естеството на разказа не предполага излагането на големи подробности 
от ежедневието, така че преминавам към следващия етап.

През 1978г. придобих степен щурман Д.П. и бях назначен за стар-
ши помощник капитан на м/т „Резвая”. Три години порихме вълните на 
Средиземно море, Атлантика (Куба) Индийския океан – беше хубаво, 
весело и трудно.  С добри приятели – колеги като Румен Русев, Иван 
Колев и др. времето минава бързо.  Работехме здраво и правехме много 
щури неща. Капитан Дянко Кънчев (моряка–поет) вечно ни навикваше 
и не тръгваше на рейс без нас – младост. 

На танкерите трудно се събираше плавателен стаж и напредването 
по стълбата на степените беше бавно. Едва в края на 1982г. успях най-
после да събера необходимия за КДП стаж и през пролетта на 1983г. се 
явих на изпит. Мечтаната степен MASTER извоювах от раз, при това с 
отличен успех. И отново бях „забелязан”, буквално на другия ден след 
изпита ме вписаха като старши помощник-капитан в новосформирания 
екипаж на м/т „BAHRAH” (кувейтски танкер). 

Може би не всички знаят, но в тези години, за да отидеш от БМФ 
под чужд флаг, трябваха или здрави връзки, или да си много добър в 
занаята. Мисля, че бях от вторите. Това си назначение дължа на капитан 
Георги Василев – Царя. Да работиш като негов старши помощник си 
беше чест и задължение отвсякъде. Вероятно съм се представил добре, 
защото след този контракт бях утвърден за капитан в Кувейтската ком-
пания КОТС. В следващите осем години с прекъсване направих пет кон-
тракта като капитан на танкерите „ RЕHAB”, „ BAHRAH”, „Al Derah” и 
„WARBAH”. Работата под чужд флаг е сериозно изпитание особено ако 
имаш за началници едновременно англичани и араби. 

Както и да е, личната ми оценка е, че се представих достойно и за-
щитих доброто име на българския морски капитан. 

Кувейтският период споменах с прекъсване, защото в същото време 
междурейсово работех като пилот в пристанище Бургас. Сещам се за 
приказката за двете дини и затова как се носят две дини под една миш-
ница – отговора бил „може, ако са хубави” ... Това между другото.

Както споменах от 1988 г. съм сертифициран капитан – пилот за Бур-
гас и работя като такъв и до днес. Живот и здраве през август 2015 г. 
спирам.

Има много специфика в тази древна професия. Ти си първият, който 
посреща корабите, идващи от далечно плаване, а после си последният, 
който слиза от кораба преди открито море.  Спомням си като капитан 
след дълъг и уморителен преход съм очаквал качването на пилота, за 
да се отпусна и отдъхна, оставяйки кораба в сигурни ръце (юридически 
неправилно!). 

Сега, като пилот, винаги се стремя още с качването си на мостика 
да създам атмосфера на спокойствие и доверие – така маневрите проти-
чат леко, а чувството за добре свършена работа е нашето емоционално 
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възнаграждение. Тази професия е един достоен завършек на морската 
кариера на един капитан. 

Трябваше да разкажа и за различни изпитания и приключения в мо-
рето през годините. Добре, ще спомена някои, макар че за толкова годи-
ни работа на море броят им изглежда малък и ми се виждат не толкова 
сериозни. 

През февруари 1973 г., в Босфора, м/т „Струма” се сблъска с итали-
ански товарен кораб.  Като резултат танкерът горя дълги часове, а ние от 
екипажа гасяхме, гасяхме. Като разбраха, че няма да напуснем кораба, 
турските пожарни влекачи се включиха в гасенето и пожарът беше по-
тушен. 

Март 1991 г., вече като капитан на м/т „BAHRAH” в порт ASAP – 
Eритрея, цяла нощ над нас прелитаха снаряди от артирелийския огън на 
враждуващи групировки, а товарът ни беше авиационно гориво за тях 
самите! Беше много „вълнуващо”. 

1993 г. с м/т „Al Deеrah” ни застигна тайфун в Японското пристани-
ще Мацушита. Нищо особено, но тогава видях какво означава японско 
пристанище при бедствие и нещо много интересно – японците се радва-
ха на този тайфун, защото той им носи много вода. 

Сигурно бих могъл да опиша още някои премеждия, но едва ли има 
смисъл. Погледнато през призмата на времето, всичко изглежда дребно 
и незначително. Спокойно мога да кажа, че годините ми на море са ми-
нали, без да срещна очи в очи истинско нещастие. 

Впрочем нека ви разкажа за друг един такъв капитан. Годината е 
1907 г.. Попитали капитан E.J.Smith как би описал по най-подходящ на-
чин своя почти 40-годишен опит на море. Отговорът бил: „без преме-
ждия, разбира се, имало е зимни щормове, мъгла и други подобни, но 
като цяло никога не ми се е случвал нещастен случай, честно казано. 
Никога не съм виждал корабокрушение или самият аз да изпадна в по-
добна ситуация”. Пет години по-късно, на 14.04.1912 г., „Титаник” потъ-
ва, отнасяйки 1500 живота. Един от тях е капитан E.J.Smith. Любопитно 
и в същото време трагично. Знае ли човек? 

Искам да завърша разказа си с няколко думи, с които да изкажа без-
крайната си благодарност към моята половинка в живота – Дорето, коя-
то през всичките тези години ме посрещаше и изпращаше с най-добрите 
очи, която беше и все още е пазителка на нашия дом и на огъня в него, 
която сама отгледа нашите деца, докато аз развявах знамето по моретата 
– благодаря й. 

Е, приятели това е моят кратък разказ – малко факти, повече разми-
сли – отсъдете сами. 

Проплавахме стотици хиляди мили, останаха някакви си „стотина” 
метра, които обаче ще трябва да преплуваме. 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
        

 20.11.2014г.                                                                                                              
Бай Желяз
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ивАН ЦОНев ивАНОв

Живуш в гр.Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 24 вх. 4, ап. 15
Моб:+359 888 409 276 
      
Роден съм в с. Джулюница, обл. В.Търново на 20.09.1947 год.Завър-

ших  основно образование през 1962 г в с. Джулюница. Растяхме в след-
военни години. Родителите ни бяха изключително заети. Нямах баба и 
дядо. Сестра ми е 7 години по-голяма и учеше във В.Търново. Растях на 
воля без опекунство. Нямаше компютри и играехме по цял ден. Къпехме 
се, ловяме риба в реката през лятото, а зиме – на ски и шейни. Средното 
образование завърших през 1966 г. в Техникум по корабоплаване в гр. 
Русе, специалност „Корабни машини и механизми”. Специалността от 
техникума даваше отлична перспектива за кариера на главен механик по 
Дунава. Бяхме първият випуск, а нямаше кадри. И действително, тези, 
които след казармата започнаха работа, станаха бързо 2-ри и главни ме-
ханици. Но съдбата ме подтикна към морето. Като на шега издържах 
изпитите и влязох в Морското заедно със съучениците си от техникума 
Стоян Генчев, Стефан Спасов, Славей Василев, както и Димитър Даска-
лов, Иван Нейчев и Евгени Монов от 26 р-наборите. Завърших  ВВМУ 
„Н. Вапцаров” – 1971г , специалност „Корабоводене”.

В периода 1971 -75г. работих в БМФ като 3-ти, 2-ри и 2 години старши 
помощник-капитан. От 01.10.1975г. преминах на служба във ВМФ, во-
еннослужещ във ВВМУ ”Н. Вапцаров”. Уволних  се през октомври 1992 
г. и продължих работа в БМФ като старши помощник-капитан. От 1993г. 
съм к.д.п. до 2003 г. съм капитан на бълкери. От 2004  – април 2011г., 
плавах  като капитан на мултифункционални кораби. От 01.05.2011г. се 
пенсионирах в БМФ. От 20 май 2011 – 20 септ. 2011 г. бях капитан на 
„multipurpose-heavy lift ship” в немската компания ‘KG’.



62

Във Варна  извършвам драфт и бункер сървей операции за няколко 
компании, за да съм близко до корабите и морето, за да бъде раздялата с 
тях по-безболезнена.

Семеен съм от есента на 1971 год. Съпругата ми Иванка Иванова е 
прекрасен и силен човек. Такава, каквато трябва да е съпругата на мо-
ряка. Както знаем, зад успял мъж стои сериозна жена. Тя е много до-
бър преподавател по български език и литература. Имаме дъщеря и син. 
Семейни са. Дъщеря ми е инженер във „Виваком“. Зет ни е завършил 
Морско училище. Работи в ТЕЦ Варна. Дарили са ни с внуци момиче и 
момче.

Синът ми завърши  Морско училище – 2000 г. Плава до ст.пом.кап. 
Има длъжност КДП, но работи като навигационен суперинтендант в ко-
рабна компания. Семеен е. Съпругата му е завършила ВИНС – Варна Ра-
боти в учебен отдел на Медицинския университет – Варна. От тях има-
ме 2 внучета – момчета. Живеем в гр. Варна, жк ”Възраждане“, бл. 24, 
вх.4, ап, 15,  МОБ: 0888409276, дом.: 052734473, e mail: capticivanov@
abv.bg.  

От 2012 г. съм пенсионер. Занимавам се с внуците. Съдба, за която 
мечтаехме.

кАРМА иЛи сЪдБА Ме свЪРЗАХА с вОдАТА и МОРеТО  

Беше един слънчев и прекрасен мартенски ден на 1958 година. Учи-
телите на ОУ  „П. Р. Славейков“ в родната Джулюница  последните 2 
часа изведоха  учениците от 4-ти до 7-ми клас на пързалка на замръзна-
лия рибарник на Стопанството. Пързалката бе близко до селото. Тези, 
които живееха наблизо, си взеха шейните и кънките. Тези, които нямаха, 
се пярзаляха със засилване... Ледът се полираше и който беше с по-из-
носени обувки, летеше по 20 метра. Трима от нашия 4-а клас, след като 
се наситихме на пързалката, започнахме игра  – „ти гониш”. Имаше една 
зона, където ледът бе по-тънък. Когато бягахме, се гънеше на вълни. Аз 
бях гонещият. Точно на границата с дебелия лед изведнъж пропаднах в 
студената вода до шия. Вероятно от емоциите на играта не се изплаших. 
Умеех да плувам. Захванах се за дебелия лед, но дрехите ми  бяха нате-
жали от вода и не успявах да се  измъкна. Останалите около 100-тина 
ученици притихнаха и наблюдаваха моите опити да се измъкна. Стра-
хуваха се да се приближат. Някои викаха, че се давя. Учителите  бяха  
заминали с по-голямата група ученици. Разбрах интуитивно, че спасе-
нието е само в мои ръце. Извиках на най-едрия и силен от всички, почти 
като команда: „Първане, приближи се пълзешком и ми подай един стик! 
Първан бе от 5-ти клас, но бе най-едрият в училище  – като Котоошу. 
Сега е около 180 кг. Първан се приближи внимателно, подаде ми стика и  
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аз се измъкнах. Един съученик бързо ме прибра. Топлата стая изведнъж 
ми се стори сауна. Преоблякох се с негови дрехи. След малко пристигна 
майка ми. Беше научила за станалото и естествено беше поизплашена, 
но като ме видя  облечен и приютен, се успокои.  Интересното е, че след 
това зимно къпане, боледуването ми от настинки през следващите годи-
ни рязко намаля.

Завърших 8-ми клас. Обичах електротехниката. Кандидатствах  в 
Електротехникума в гр. Г. Оряховица. Но съдбата отреди друго. Поща-
льонката донесе известието, че съм приет с ден закъснение. Изпуснах 
записването. Ходихме при директора. Твърд и категоричен. Местата на 
неявилите се на определената дата са заети от резервите. След няколко 
дни научихме, че се открива нов техникум по корабостроене и корабо-
плавне в гр. Русе. И така съдбата ме свърза с водата и корабите. След 
това най-логично бе продължението на образованието да бъде в Морско-
то училище. Мечта на много момчета по онова време.

НикОгА Не се пРедАвАй

Този девиз  научих, когато бях курсант в 5-ти курс. Чествахме пър-
вата заплата на един мой приятел. Прекалихме с алкохола и закъснях с 
прибирането от отпуск. В района на Червения площад спря едно жигули. 
Шофьорът, около 50- годишен, ме покани. Когато наближихме портала 
на Морското,  аз поисках да спре. Той продължи още 40 метра . Спря 
колата и ми каза: ”Никога не се предавай” и ми посочи мястото, откъде-
то най-лесно се прескача оградата. Разкри се,  че е к.1 р.и като курсант 
често е прескачал от тук.   Този девиз ме направи упорит и доста ми е 
помагал за преодоляване на трудностите.

На 14 септември през 2006 г. в 20 ч. акостирахме  с м/к ”Тетевен” в 
чилийското пристанище Сан Антонио след 27 -дневен преход от Адела-
ида. Целият екипаж беще изтощен от безсъние. Около 20 дни плавахме в 
район, близък  на ”ревящите 40” при бурно югозападно време  –7,8 бала 
отдясно по кърмата. Най-притеснен бе главният механик Николов. Беще 
назначен за главен механик от 3 месеца. Но машината и екипажът издър-
жахме. Особено нощите бяха трудни. Навън бурята ревеше, а корабът 
се тресеше от ударите на вълните. Екипажът се събираше в моряшкия 
салет за кураж. Имаше и моряшки лакардии: „Сега да са наште мадами 
тук,че да видят как се изкарват гущерчетата“. При един от стотиците 
трусове на 5-ти септември, слизайки от мостика, рулевият Деньо падна 
и си счупи ходилото. В болницата на Сан Антонио  го гипсираха и бе 
откомандирован.

 В Сан Антонио предстоеше разтоварване на оборудване от ”Мицу-
биши” за ТЕЦ. Тежкото оборудване беше натоварено в Куала Лумпур и 
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подсигурено със заварени  застопоряващи планки. Когато приех кораба, 
бях възмутен, че колегата е разрешил заварки в твиндек 3, където са го-
ривните танкове, затова настоявах пред наемателите отрязването им  да 
става с ъглошлайф. За да ускорят разтоварването обаче, те бяха назначи-
ли лицензирана бригада, която да използва ацетиленови (АЦ) горелки. 
Предупредих суперкаргото, че в твиндек 3 забранявам използването на 
АЦ резачи, защото в трюм 3 има запалителни товари и горивни танкове. 
Извърших инструктаж на палубна команда. Назначих отговорен – стар-
ши помощник-капитана. Разпънати бяха 2 противопожарни линии. Въ-
тре в твиндек 3 да има вахтен с пожарогасител. При опит да използват 
АЦ резачи да бъда уведомен.  Работата на бригадата трябваше да запо-
чне  след няколко  часа,  02. 00 ч. на 15 септември. В 03.00 ч. тревожно 
ме събужда 2-ри  помощник-капитан: „Г-н капитан, пожар в трюм 3“. 
Скачам и поглеждам през филистрина. Една огромна димна гъба над 
пристанището. На кея 5-6 пожарни автомобила. Излитам за секунди. На 
палубата екипажът разделен на две. Палубна команда под ръководството 
на старши помощник-капитана, сега много активен, полива твиндека с 
вода с едната линия. Другата част с обезумели погледи на трапа и готови 
да бягат. Начело бяха 3-ти и 4-ти механици, които по разписание тряб-
ва да се облекат с противопажарните костюми. Със стресиран поглед 
ме посреща боцманът и реве: “Кептан, да бягаме!” Пожарът пламва в 
02.30 ч. в трюм 3, след като старши помощник-капитана по необясними 
причини разрешава на бригадата използуването на АЦ резачи. Запускат 
всички пожарни помпи и започват да гасят, но не влизат в трюма. Поли-
ват през пролуките на затворения твиндек. В трюм 3 имаше 5 филтъра 
за ТЕЦ с електроника в 40-футови контейнера, обвити с велпапе и дебел 
найлон. Велпапето гори, а найлонът отделя страхотен дим. Наругах от-
цепниците. Разпоредих един моряк да ме следва, а боцманът – на крана. 
Взех пожарния шланг и слязох в трюма. Вътре картината не бе толкова 
страшна. Горяха 3 контейнера. Успях да загася най-опасния и близкия до 
него. От силното налягане шлангът се освобождава от връзките и водата 
спира. Излизам. Разпореждам да донесат нови шлангове. Влизам с но-
вия шланг. Остана един слабо горящ контейнер. Стъпвам на междинната 
площадка. Водата отново спира. Изведнъж полетях с главата надолу от 
около 2 м. Бях с каска, но ударът бе силен и загубих съзнание. И така – на 
челна стойка, заклещен между товара. За миг животът ми премина като 
на филмова лента. Стори ми се, че съм живял щастливо и успях да кажа: 
„Благодаря, Господи, живях добре!” Отворих очи. Пожарът продължа-
ваше. Държах  шланга в ръце.  Осигуряващият моряк се беше изплашил 
и избягал. Не зная какви сили се появиха, но по шланга се издърпах  и 
излязох. На палубата се бе събрал пристанищен щаб, начело с един ка-
питан първи ранг – комендантът на пристанището. Тяхното решение бе 



65

да затопят трюм 3 с вода. Бях много ядосан  от всичко случило се. Не се 
съгласих. Разпоредих трюмът да бъде затворен, а главният механик да 
подготви СО2 системата. Затворихме трюма и запуснахме системата. От 
напрежение механикът запусна и 3-те батерии – 99 бутилки, вместо една 
батерия от 33 бутилки. Важното е, че пожарът бе загасен. Беше 04.30ч. 
Комендантът и пристанищните пожарникари си заминаха, но чрез аг-
ента ми предадоха в 06.00 ч да бъда в канцеларията му. В 05.30 главни-
ят механик, 3-ти помощник-капитан с противогазови апарати влязоха в 
трюма. Пожарът бе загасен. С агента бяхме точни. В залата присъстваха 
над 10 офицери и старшини. Приличаше на военен трибунал. Комен-
дантът се изправи и започна да чете на испански. Споменаваше се ко-
рабът и моето име. Някои неща схващах. Накрая бе упоменато, че ме 
глобяват 1 млн песос. Агентът ми обясни, че това е 1000 щ.д. Не заради 
глобата, а заради топлината в стаята и смъкнатия товар, а може би и от 
дима, загубих равновесие няколко  секунди. Комендантът се почувства 
неловко и заяви, че действията на  екипажа са били правилни, но зара-
ди допуснатия пожар трябва да има виновни, а наложеното наказание е 
най-минималното. От 08.00 ч. разтоварването продължи. Трите опожа-
рени контейнера бяха свалени. Щетите бяха за около 50 хил.щ.д, а зато-
пяването на трюма щеше да коства няколко милиона, както и излизане 
на кораба от наем и много загуби за параходството. Не наказах старши 
помощник-капитана. Той разбра грешката си и се укоряваше. В момента 
е един от добрите капитани. Заредихме СО2 станцията. Всички щети 
бяха платени от наемателите и фирмата, причинила пожара.  Морска 
администрация извърши проверка и без задръжки м/к”Тетевен” отплава 
за следващият чартърен рейс към Ванкувър. 
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ивАН БОяНОв кРЪсТАНОв

След завършване на ВНВМУ работих по разпределение в ДП „Оке-
ански риболов” като 3-ти, 2-ри помощник-капитан, старши помощник- 
капитан  и от 04.07.1977 г. – капитан – Директор на Океански риболовен 
траулер до 1992 г. След това преминах на „свободна практика” – където 
и когато намирах кораби за работа – „Трансимпекс“, арабски, гръцки и 
други частни компании.

Капитан далечно плаване от 1992 г.
Капитан на м/к „Еланта” 2000-2004 г.
2003 г. – капитан на м/к „Катуа –Z”
2004-2005 г.– капитан на м/к „Gerry” и “Dessy”
2006 г.– капитан на м/к „Ina” и „Regulus”
2008-2011 г.– капитан на м/к „Atina” и „Nikke”
2014-2015 г.– капитан на м/к „Pearl K”
Живея в София. Женен съм, имам дъщеря и син в USA.

с поздрав и уважение:
      /п/ иван кръстанов

21.06.2015 г.
софия
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йОРдАН ивАНОв йОРдАНОв

IN MEMORIAM
(запис от” Алманах на капитаните и главните механици от пара-

ходство БМФ”)

Роден на 22.05.1947 г. в Разград. Завършва ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров” 
през 1971 г. От 1971 до 1982 г. работи в ДСП „Океански риболов”– Бур-
гас; от 1977г. е капитан-директор на кораб-майка. От 1987 до 1989г. е ка-
питан-пилот в ДИК Варна. В ПБМФ постъпва през 1990 г. като ст.пом-
капитан. Правоспособност КДП придобива през 1991 г. Длъжността ка-
питан изпълнява на м/т „Камчия”, „Хан Аспарух”, Марица”. Освободен е 
от ПБМФ на 06.05.1997 г. поради плаване под чужд флаг. От 01.10.1999г. 
е назначен в БМКЦ, катедра „Корабоводене” за преподавател. Освобо-
ден от ПБМФ на 18.04.2000г., поради настъпила смърт.
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йОРдАН  ивАНОв  сТАНкОв

Уважаеми съвипускници, читатели и приятели,
Оказа се, че не е така лесно да се започне такъв биографичен разказ, 

есе на живота, така да се каже.
Началото е на 20.09.1971 г., когато с инициатора на тази идея Румен 

Чернев (Черното) потеглихме от Варна за Бургас със служебния автобус 
на БМФ – той като трети помощник на неговия кораб  „София“ (или 
„Преслав”),  аз – на еднотипния „Велико Търново”.

Две години и половина – сурова школа за млади навигатори между 
Западна Европа и Гърция, Турция и България.  Трети, втори и накрая 
малко аварийно – три месеца старпом,  основно за класов ремонт в Ри-
ека.

През 1974 г. като резерв обиколих няколко малки корабчета –  “Тряв-
на“,  „Златоград”, „Самоков“, „Веслец“, пак „Златоград“ и през февру-
ари 1975 г. – втори помощник на „Петко Р. Славейков “ – пак ремонт в 
Риека и два рейса по Далечния изток. През това време на два пъти  се 
явявах на изпити за степени и през август 1976 г. официално бях назна-
чен за старши помощник на „Дряново“. Няколко кратки рейсчета в Сре-
диземно море и от януари 1977 г. – старпом  на „Хр. Ботев“.

Още един рейс в Далечния Изток и през есента ме смени нашето 
момче Стефчо Бузев.  След кратка почивка през януари 1978 г. бях вече 
старпом на първия 25 000 т. „Вихрен “. Алумина, апатит, зърно, желязна 
руда и накрая един соев шрот от Аржентина за Варна.

Малко особено ще прозвучи, но в петък, 13.07.1979 г., получих пър-
вата си капитанска заповед – на корабчето „Жеравна”, което се оказа 
13- я кораб, на който се качвах след рейсовете на практика и помощник-
капитански длъжности.

Почти три години кръстосвахме Средиземно море, какво ли не пре-
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возвахме между десетки пристанища, а след като сега успешно преда-
вам на листа спомените си, фаталното 13 за мен стана щастливо.

През 1982 г. отново смених статута и започнах превози на въглища, 
метали и рудни концентрати. За година и половина в Черно море рабо-
тих на следните кораби – „Перелик”, „Богдан”, „Огражден”, след това 
на „Веслец”, „Люлин” и „Пирин” и накрая през април 1984 г. изкарах 
капитанската сесия и получих степента КДП.

Преминах в група по-големи кораби – „Мургаш”, „Оборище” и „Лу-
догорец”. Въглища, метали, зърно – Черно море, Средиземно море, За-
падна Европа и Балтика – още две години. После за малко и отиде поло-
вин година на „Жеравна” и през есента на 1986 г. станах навигационен 
инспектор в БМФ. Това бе ерата на 16-та рота в навигационния отдел 
– Христо Илиев, Данчо Стайков, Стефан Стойнов и аз.

Квартетът не успя да работи дълго, защото скоро след постъпването 
ми ръководството на БМФ ме уведомиха, че съм утвърден за работа като  
представител в Букурещ. Така от 01.11.87 г. започнах работа в столицата 
на Румъния.

Основната задача беше да координирам действията по дело в Москва 
срещу наши клиенти в Румъния, дължащи пари на БМФ за наши пре-
вози. Организации на срещи с румънски партньори във Варна, на наши 
специалисти в Букурещ или Констанца, посещения на нашите кораби, 
участие в дипломатическия живот на българското посолство – един жи-
вот доста по-различен от моряшкия, но спиране нямаше и четирите го-
дини се изнизаха неусетно бързо.

На 31.07.1991 г. се прибрах във Варна и на 24.08.1991 г. приех длъж-
ността капитан на кораба „Оборище”. Отново на море – за половин го-
дина.

От февруари 1992 г. започнах приемането на новостроящия се във 
Варна 21 000 т. насипен кораб “Миджур”. За съжаление, по семейни 
причини, не можах да замина на първия му рейс,  но пък нашето момче 
Стефан Спасов Николов направи това.

Поради стечение на редица обстоятелства в края на октомври аз пък 
го смених в порт Катания в Сицилия. Един дълъг преход до Аржентина 
– Сан Лоренцо,  60 часа товарене и отново на път. За Коледа си бяхме 
във Варна.

На „Миджур” изкарах до юни следващата година – въглища, зърно, 
въглища, зърно – от Черно море до Северно и обратно.

Последваха рейс до Далечния Изток на борда на „Захари Стоянов”, 
после изкарах курс за радиокомуникации, след това на „Плана” – сис-
тър-шип на „Миджур” – шест месеца превоз на сяра от Мариупол за 
Тунис – Сфакс и Габес, ремонт в Гърция, след това четири месеца на 
„Балкан “ – поташ, въглища, зърно, торове – насипно.
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Още половин година на ветерана „Генерал Владимир Заимов” – ре-
монт в България, поташ от Израел за Холандия, торове от Санкт Пе-
тербург за Турция, торове за Бразилия и преди отплаването от Ашдот 
самолета за Атина и София.

Последни седем месеца на „Козница” – от Черно море и Средиземно 
до Северно море. После Мурманск – Констанца, Мариупол – Лимасол, 
Мариупол – Сен – Назер, Стокхолм – Чивита-Векия и Неапол и послед-
но – Казабланка – Варна.

 През 1998 г. прекратих голямото плаване и от февруари 1999 г. ста-
нах инспектор в Морската администрация – Варна. Разследване на мор-
ски аварии, четири месеца капитан на спасителя „Перун”, порт стейт 
контрол, инспектор по опасни и специални товари, контрол по дълбо-
чините по канали, фарватери и кейове, хидрография и морско строител-
ство –  и стигнах до пенсия на 65 години и половина.

От 1971 г. съм женен и съпругата ми Калинка е била винаги до мене, 
независимо накъде скитам професионално. Имам  един син – Иван – и 
той от дете следваше богатата ми подвижна кариера. И двамата са ме 
подкрепяли, поддържали и страдали поради отсъствието ми. Синът за-
върши инженерни науки в ТУ – Варна, но сега е бизнесмен в областта 
на международни автомобилни превози. Женен е, снахата е застрахова-
телен специалист.

Не мога да не спомена, че в многото години на плаване и работа в 
морските служби момчетата от набора винаги са ме посрещали, приема-
ли  и имали като брат – в Бургас – Младен Михайлов, Желязко Желязков, 
Николай Господинов, Тодор Грозлеков, Тодор Стоянов, Данчо Каваков, 
Иван Диев, Димитър Митев (Бог да прости). Във Варна – Александър 
Станков (Бог да прости ), Иван Цветанов Чорлев (Чочо), с когото съдба-
та ни събра половин година да плаваме заедно. Любомир Касидов ме е 
посрещал в Пирея, Гено Генов – в Порт Саид и впоследствие във Варна, 
Атанас Атанасов и Стефан Бузев. И още много, много срещи. 

Наборът си е набор и нищо не може да го замени. 
А над всичко е нашето Морско училище – 43 години срещи, курсове, 

изпити – огромна е ролята му върху нашето професионално и лично-
стно развитие.
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к. д. п. МЛАдеН МиХАйЛОв 

“Потомци на Хан Аспарух, моряци - силни по дух”

 Роден съм през 1948 година в Искърското дефиле  в дома на дядо 
ми при бабуването на собствената ми баба по майка, в с. Желен,  съвсем 
близо до Своге. Железничарската професия на баща ми ни преведе през 
гарите на Дефилето и от гара Пирин до Оряхово на Дунава. Юноше-
ството ми премина в град Враца, където завърших Техникум по меха-
нотехника” Н. Й. Вапцаров”  и през лятото на 1966 год. пристигнах във 
Варна, за да кандидатствам в Морското училище, след като в живота ми 
се бяха случили ред “морски неща”. На пет години вече плувах в Искъ-
ра, имах си моряшко костюмче с почти истинска барета и още сричах, 
когато най-интересната ми книжка бе за “младият моряк”, а в трети клас 
– след приключването на летния лагер, плаването с м/к “Емона” от Об-
зор до Варна ми изглеждаше като презокеанско пътешествие, нищо, че 
колективно “нахранихме рибите”. С годините отчитам, че патронът на 
техникум във Враца също е съпричастен в това мое начинание. 

Категоричното ми решение бе да кандидатствам единствено по 
специалността “Корабоводене – граждански профил”. Не бях имал по-
емоционално преживяване свързано с учението от приемните изпити в 
ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Така необходимото за моряка  чувство за 
дисциплина и трудови навици бе вече добре изградено у мен от средата, 
в която израснах, и нищо през петте курсантски години не ме затруд-
няваше. Учението и носенето на курсантската служба бе за мен въпрос 
на лично достойнство. Преподавателите бяха за мен образец за високо 
научно и педагогическо ниво. Нищо, освен временните “фатмашки” из-
стъпления на някои старши курсанти, младши командири не са помра-
чавали тези пет години на личностно израстване. Въпреки че два пъти 
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“квартирувах” в гарнизонния арест, военната педагогика не попречи да 
останат добрите спомени от нашите командири в лицето на Капитан I 
ранг Николай Икономов.

Морското училище е школа за възмъжаване. Преди да се дипломи-
рам, вече имах в моята кауза две скъпи същества – съпруга и дъщеря. 
Те заедно с втората ни дъщеря, родена 8 години по-късно бяха горещата 
връзка с брега през целия период на активно плаване и осмислиха моя 
досегашен живот.

Кадровата служба на СО“Воден транспорт“ се оказа на висота. Въ-
преки продължителното оспорване на разпределението от мен, бях из-
пратен в ДП „Български танкерен флот“ - Бургас. Надеждата да живея 
във Варна остана зад килватерната струя на кометата към Бургас, къде-
то предвидливо тогавашните ръководители бяха запазили за поредния 
випуск подходящи апартаменти в нов, вече станал престижен квартал. 
Така, спокойно, далеч от нашите родни места и близки, отгледахме де-
цата си, без притеснение аз и моите колеги съвипускници. 

Започнах  морската кариера на танкер “Дунав”– септември 1971 г., 
продължих с приемането от норвежците първия в “СИВ” супер-танкер 
“Струма”– май 1972 г., където достигнах до втори помощник-капитан, 
след което в Япония вдигнах флага на най-модерния за времето си тан-
кер на България “Места” – януари 1974 г.. На същия кораб станах ст. 
пом.-капитан през 1974 г. и в продължение на 5 години утвърждавахме 
превъзходството на българските танкери пред съветските в превозите 
на нефт за България. Последва усвояването на експлоатационните въз-
можности на танкер “Хан Аспарух”– декември 1979 г., на тайм-чартър 
от френската фирма Тотал. Това бе наистина едно върхово постижение 
в професионално отношение. Да устоиш на динамиката и да излезеш 
от чартъра, без  загуби за наемател и корабособственик с този кораб 
и да предопределиш бъдещата му експлоатация,  както и да защитиш 
родното корабостроене, бе повече от престижно. Професионализъм и 
обществения почин тогава за интелектуализация на труда и човещината 
станала вече традиционна българска черта в корабоплаването бяха во-
дещите. М/т „Хан Аспарух“ си остана “гордостта на българското кора-
бостроене”, благодарение на огромния потенциал на българите, когато 
се обединяваме в името на патриотичната идея. Въпреки отрицателните 
оценки на много хора танкерът се пенсионира по старост, донесъл ми-
лиони долари печалба за БМФ.

 Никога не съм се чудил какво повече от професионализма и здрава-
та психика помага на море. Може би доверието. А то дойде много бързо, 
след грамотното отношение към проблемите и определянето на причи-
ните за “злото”. Така и се роди и прие мотото на корабният вестник 
“Флагман” – “Потомци на Хан Аспарух, моряци – силни по дух”. Тряб-
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ва наистина нов прочит на това любителско издание, за да се осмисли 
резултата от постигнатото, въпреки разминаването в размера на запла-
щането на международния пазар, където работехме. Последва ст.пом.
капитан на  м/к „Родина“ – 1981 г., където в продължение на 8 месеца 
приключих със стажа си за К.Д.П. След танкерната съдба флагманът на 
бълкерите показа, че плаването има и други – по-приятни измерения.

Човешкият фактор ще остане най-важният от моята практика на 
море. Оказва се, че героят може да бъде измежду тези, които не очак-
ваш. Сега изглежда наивно или политизирано, но рационализаторското 
движение, съревнованието, викторини, спортни занимания по корабите 
пораждаха благороден ентусиазъм, който наред с много други обстоя-
телства бе част от характеристиката на един добър градивен период от 
българското корабоплаване. 

Не ми се иска да говоря за екзотиката на моряклъка. За мен, без да я 
изключвам, тя е присъствала, но не като нещо значително важно. За мен 
корабът, а по-късно и менажирането на кораби от брега, е дейност, която 
може за се сравни с работата на конвейер и то с много по-висок рисков 
фактор, защото веднъж качил се на борда, той отнема цялато ти внима-
ние. Понякога дори спира мислите ти по брега и близките. 

Не е сериозно да се поставят на преден план екзотичните моряшки 
истории, най-често украсени от въображението, пред отговорния и съ-
зидателен труд в неестествена и изцяло вредна за здравето среда. Този 
необичаен за човека труд може да се сравни с Христовата саможертва в 
името на по-доброто за семейството. 

Последва капитанството на танкера „Росица“ – 1982 г., конкурс за 
“началник експлоатационен отдел в БМФ” и градът, за който бях вече 
загубил мечтите си, ме прие след 12 години през октомври 1983. Доведе 
ме натрупаният опит на най-ефективните кораби на България, където 
освен технологични познания, се прилагаше в пълна сила икономиче-
ският подход в експлоатацията на кораба. Операциите не се вършеха 
на всяка цена, а  при спазване на заложените технически параметри за 
най-малък разход на енергия, труд и експлоатационно време. Може би 
не само добрите резултати от конкурса, а и един мой добре оценен ре-
ферат в курса по Икономика на водния транспорт на тема “Защита инте-
ресите на корабособственика при превоз на насипни и наливни товари” 
или курса по танкерна безопаност в колежа Саутхептън са мотивирали 
приемането ми в Параходството за началник на Танкерно плаване. За 
мен това бе нова стъпка към професионалното ми развитие –  нов път в 
личния ми живот.

Имах благодатната среда за работя на море с водещи капитани и глав-
ни механици от БМФ. Отлични спомени оставиха у мен в съвместното 
ни плаване съвипускниците Иван Владов на м/т „Дунав“, Лукан Милев 
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и Желязко Желязков на м/т „Струма“, Димитър Митев на м/т „Осъм“, 
Михаил Грамчев на м/т „Велека“. 

Работата ми в Параходство БМФ, свързана с разбирането за ефектив-
ност на кораба като отделна транспортна единица, ми даде възможност 
да пристъпя към един по-висок етап в моето развитие, а именно експло-
атация на група кораби, подчинявайки техните специфични характерис-
тики на нуждите на пазара и „връзване на двата края“ на една стопанска 
система на взаимоотношения. Не напразно 75% от конкурсните въпроси 
бяха от изпита за капитан далечно плаване. Работехме по стратегия за 
развитие до 2005 г. и  след промените в 1990 година не биваше да ос-
таваме без “невязка” в стратегическия път, защото една дейност, която 
не се развива, умира. По моя идея и съвместна с Института по воден 
транспорт разработка се сдобихме с танкери-химикаловози. Тези пре-
вози, които и до днес са актуални, ние напуснахме  след продажбата  на 
танкерите. При натрупан огромен опит и опитни кадри ние не бележим 
ръст в корабоплаването и то не по друга причина, а поради отсъствие на 
държавна стратегия за развитието на Морската индустрия на България. 

Акомодирането на брега след продължителна работа на море е също 
трудно нещо. Независимо от желанието за развитие на брега в приятна 
и желана от мен сфера материалните стимули са определящи за успеш-
ната реализация. Появи се необходимост от доработване на корабите 
и направих рейсове с „Милин камък“ – 1985 г. и „Рила“ – 1986 г. Имах 
чувството, че трябва да се върна на корабите отново. Но от 1986 до 1990 
бях назначен за  представител на БМФ в пристанище Новорусийск по 
обработката на нашите танкери. Там ме свари началото на промените 
в социалистическия блок. Тези промени се превърнаха в нови приори-
тети в нашите взаимоотношения и определено ние загубихме позиции, 
независимо от това, че геополитическите приоритети са открити още 
от Хан Аспарух, ние ги загърбихме. От това време останаха неразвити 
доста възможности за по-ефективно използване на танкерния ни тонаж, 
включително и създаване на съвместни предприятия. 

Положението в България през 1990 година  не ми даваше друга идея 
освен да се върна на корабите като капитан последователно на танке-
рите „Велека“ – 1991 г., „Струма“ – 1991 г., „Осъм“ – 1992 г. и балкера 
„Адaлберт Антонов“ – 1992 г.. Връщах се към рутината. С огромно съ-
жаление установих отстъплението от достигнатите стандарти на безо-
пасност, качество и дисциплина на нашите кораби през тези начални 
години на криминален преход към нова икономическа система, който 
унищожи индустрията ни. 

Нуждата да печеля на мори ме заведе  в гръцката компания „Тена 
Марис Шипменъджмънт Лимитид“ през декември 1902 г.– в един от 
първите екипи от български старши команден състав и помпиер. Оста-
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налите бяха филипинци. За кратко време тази динамично развиваща се 
компания прие на работа стотици български офицери и механици и то 
приоритетно пред руските и полските кадри, с които също имаха опит. 
Това е добра оценка на нашите кадри, чийто потенциал ние не можем 
да използваме поради недалновидност. След два дълги контракта при 
определено добро за тогава заплащане в края на 1994 г. бях поканен 
от колеги – механици да развиваме частно корабоплаване. На следва-
щата година регистрирахме компанията „Корабно морско дружество“ 
с основен предмет на дейност корабоплаване. Закупени бяха от БМФ, 
при крайно неизгодни кредитни  условия, три кораба от БМФ от сери-
ята „Сопот“, строени в Русе. Освен нереалното им оскъпяване кораби-
те бяха и морално остарели и това предприемачество след пет години 
самоизмъчване сведе нещата до отрезвяване на началния ентусиазъм и 
корабите заминаха за нарязване. Аз  продължих дейността си на бре-
га в моето ЕООД “КМ И Д“ (KM & D, Ltd.-Knowledge Management & 
Development), корабно  менажиране, корабен брокераж, агентиране, 
спедиция, застрахователно посредничество и други съпътстващи кора-
боплаването дейности, осветление. Все още си мисля, че потенциалът 
ни да развиваме корабоплаване е голям, отсъстват условията, които, ако 
не бъдат преференциални, то поне да съответстват на водещите морски 
страни. А корабоплаването е трудоемка, наукоемка и свързана с изис-
квания за високи стандарти за безопасност и качество на управлението. 

Участвам в различни сдружения на морския бизнес – Българската 
морска камара, Морски кластър България, Българската асоциация на 
морските капитани, Българската асоциация на  корабните брокери и аг-
енти, Асоциацията на възпитаниците на Морското училище, Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва, Фондация “Морски съд-
би“. Споделям тревогата на морската общественост от лошите условия 
за развитието на морската индустрия на България, които не напълно от-
говарят на собствените ни традиции и възможности, а вече и на пози-
цията ни на пълноправен член на ЕС. Надявам се и у нас в скоро време 
парламента да не разглежда морска проблематика без мнението на мор-
ската камара, както е в развитите морски страни.

Дойде време и за истински пенсионерски години. Лошото е, че на 
финалната права на житейския маратон обществените промени не ни 
пожалиха и ни наложиха съревнование с младите. А това е ненужно и 
несправедливо. Остава ни  удоволетворението от създаденото:

- Дъщеря Венета, завърши Московския държавен университет - Ма-
тематика. Развива туризъм в България. 

- Дъщеря Мария, завърши Софийския университет – Китаистика, 
работи във фирма от отрасъла Информационни технологии.

- Внуци: Александър, 18-годишен. От петгодишен посъпи в Мате-
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матическата гимназия във Варна, а понастоящем довършва средното си 
образование в Darbi College - София с личен професионален избор да се 
посвети на строителното инженерство. Заедно с  Димитър и  Младен, 5- 
годишните са неотразимото дядово виликолепие и надежда. 

И още очарование за моряка на бряг  – топлите приятелски сре-
щи със съвипускниците, традиционните петгодишни и месечните във         
Варна. Връщат те назад в младостта, когато, облечени еднакво, бяхме 
толкова различни. Бяхме братя по оръжие и мечти – останахме братя по 
съдба. И сега сме различни, но колкото и бавно да остаряваме, вече си 
личи. Оставаме си духовни братя по съдба.

Споделям най-топли спомени и чувства към всички съвипускници, 
командири и преподаватели и отправям най-искрени благопожелания 
към всички, които с Вапцаровски дух преминахме годините на профе-
сионалното изграждане и оставаме завинаги съпричастни с Морето и 
хората, които се трудят на морe.

Март 2014 г Младен Михайлов – Випуск „Бузлуджански“
гр. Варна, м. Евксиноград; ул. 14-та №7
Моб.тел.0888596771 mladen@kmandd.com

Младен Михайлов напусна нашия свят на 21 ноември 2014 година.
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пеНчО сТАНев БОТев 

Роден на 03.03. 1948 година в гр. Габрово. Детството и юношество-
то ми преминават в Габрово.  

Cпортуваx ски бягане – бях окръжен първенец и участвах в две на-
ционални състезания за пионери) и футбол (детска школа на ФК “Бал-
кан” и после юноши на ФК “Чардафон”).

През 1966 година завърших Политехническа гимназия “Васил 
Априлов” (първото светско училище в България). Същата година бях 
приет във ВНBМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, специалност “Кора-
боводене”.

След завършването си през 1971 година постъпих на работа в БМФ 
като III-ти помощник-капитан.  През първата година плавах основно в 
Средиземно море,  след това – далечно плаване и накрая три месеца в 
Черно море.

В края на 1975 година се наложи по семейни причини да напусна 
БМФ (кон се бърка в скопяването, а мъж в брака – поговорка от нашия 
край).

Започнах работа като технолог в ЕТЗ “Подем” - Габрово – най-го-
лемият завод за електротелфери в света, построен със съдействието на 
СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ) в социалистическия лагер.

През 1977 година сключих брак отново (втори) и през следващата 
година ми се роди дъщеря.

След въвеждането на Държавно приемане на продукцията през 
1978 година работих като инспектор две години и половина и после 
постъпих като н-к производствен отдел към Комбината за телферо-
строене “Подем” - Габрово. След четири години и половина, през 
1985 година бях назначен за ръководител ДП (Държавно приемане на 
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продукцията) в СО “ЗТС” (Стопанско обединение “Заводски транс-
портни системи”) към Комитета по качеството към Министерски съ-
вет. След прекратяване на Държавното приемане през 1990 година 
започнах отново работа като н-к производство, после главен експерт 
към фирмата (фирмата е все същата, само сменяха имена, реоргани-
зации и др.)

През 1992 година изкарах следдипломна квалификация със специ-
алност “Производствен мениджмънт и експортен маркетинг” към “The 
Universty of Delaware” България, после – отново н-к производство. През 
1997 г. завърших задочно в Стопанска академия “Д.Ценов” - гр. Сви-
щов – специалност Финансов мениджмънт. След това настъпиха тежки 
финансови времена за семейството ми (издръжка на студент и др.) и 
започнах подготовка за завръщане към първата професия – моряшката 
(курсове, сертификати и др.). От средата на 1997 година съм назначен 
за н-к “Инструментално производство”. Това време за мен беше много 
трудно  (през почивните дни работех какво ли не) и през следващата 
година 1998 г. настъпиха кардинални промени в живота на мен и семей-
ството. Благодарение на моите приятели и съвипускници (кап. Б. Добрев 
и кап. М. Михайлов) можах да хвана в последния момент, последния 
влак в последния вагон и да тръгна отново да пътувам – един месец след 
навършване на 50-годишна възраст.

От 1998 година до средата на 2007 година плавах в няколко фирми. 
Със съвместните усилия на цялото семейство бързо си стъпихме, както 
се казва, на краката. През годините, когато плавах, имах много трудни 
моменти, помогна ми верността и подкрепата на семейството – съпруга 
и дъщеря, на приятели и съвипускници (кап. Ст. Бузев и кап. Хр. Донев), 
както и немалкият житейски опит, който съм натрупал. Ако знаех какво 
ме чака, може би не бих се решил, тъй като сегашното корабоплаване 
няма нищо общо с това, което помня от първите години след завършване 
на Морското училище (според мен светът тотално се е променил, всичко 
живо е луднало за пари).  

От средата на 2007 година, след като се оказа, че трябва да плащам 
данък на хора, които са приели закони и наредби и не знаят какво е рабо-
та, реших да напусна морския живот, пък и годините си оказват своето 
въздействие.

Веднага започнах работа в малка телферостроителна фирма “Тес-
пом” АД – Габрово като н-к производство и главен инженер. Там рабо-
тих до пенсиониране и още около година след това. 

Сега съм активен пенсионер със средна пенсия. Живея в гр. Габрово 
в наследствена къща от родителите ми. Имам неголям двор с овощни 
дръвчета, много голямо куче и зайци.

На с. Кумани (между гр. Дряново и гр. Трявна) разполагам със собст-
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вена стара къща, наследство от дядо Пенчо.
Това е накратко моята история.

кАк РеШиХ дА сТАНА МОРяк

През 1963 година, разхождайки се с мой съученик по главната ули-
ца в Габрово, виждам младеж в моряшка униформа с някакви знаци по 
единия ръкав, много нисък на ръст. Смеейки се, казах на глас, може би 
малко по-силно: “Това момче може да го изядат рибите”. След най-мно-
го две крачки усетих силно дръпване за ръката и бях завъртян обратно. 
Срещу мен стоеше една разярена майка, толкова ядосана, че на развален 
българо-руски език ми каза, че трябва много ум, за да учиш в Морското 
училище. Амбициран от нея (имам македонска и куманска жилка) ре-
ших да пробвам, за което не съжалявам, защото мисля, че няма такова 
висше учебно заведение, което да изгради такива междуличностни от-
ношения и приятелство между съвипускниците.
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РОсеН сТеФАНОв гиНев

ИДЕЯТА:
Интервюто с Росен Гинев проведохме в градината на вилата му, на-

мираща се по пътя за Златните пясъци. Видима е страстта на Гинев към 
градинарството и дърводелството. Всеки детайл, всяко стръкче, дърво 
или цвете са подредени с любов и стремеж към перфекционизъм. На-
учаваме за Росен любопитни и  малко известни подробности. Преди 
постъпване в Морското училище Росен Гинев е работил от 16-годишна 
възраст като стругар и фрезист, учил е вечерен техникум, специалност 
„Корабни двигатели и механизми”

1. след завършване на вНвМу къде започнахте работа?
През 1971 година постъпих в Параходство БМФ.

2. кой беше първия кораб и на каква длъжност?
Започнах като 3-ти пом.-капитан на турбоход „Силистра”, където 

плавах до м. 08.1972 г.

3. кои бяха следващите кораби и длъжности?
След това се заредиха „Добри Войников” -2-ри пом.-капитан, „Лю-

лин”, „Раковски”,”Плиска” и „Русе” – старши помощник и така до 1978 
година. През 1978 г. бях назначен за старпом на Спасителния кораб 
„Перун”/“Нептун”, където капитан беше известният  български море-
плавател Георги Георгиев.

4. колко години плавахте под български флаг?
„Перун” беше последният ми български кораб, на който плавах до 

1983 година.
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5. плавахте ли под чужди флагове, на кои кораби, на каква длъж-
ност и колко години?

В периода от 1983 година до 1996 година плавах на Кувейтски танке-
ри на всички длъжности, включително 4 години като капитан. От 1997г. 
до 2008 г. плавах като капитан на гръцки танкери. От 2008 г. до 2012 г. 
правих еднократни епизодични рейсове и от 2012 г. преустанових окон-
чателно пътуванията си.

6. с какви значими или незначителни случки и преживявания 
сте се сблъскали на море и на суша, които са оставили трайни спо-
мени у вас?

Спомените са безброй – с „Раковски” в центъра на циклон; спасител-
ни операции с „Перун” – заседналият „Таксиархис”; с „Перун” и руския 
„Афанасий Никитин”–  спасяването на „Лунния камък”...

8. с какво се занимавате сега?
Дърводелството и градинарството заемат почти цялото ми време. 

Наскоро претърпях опостушителен пожар, който унищожи цялата ми 
работилница, складове, машини, инструменти... Трябваше да започна 
всичко отначало. И ето сега отново всичко е както си беше, дори много 
по-добро.

9. имате ли семейство, кои са членовете му, с какво се занима-
ват?

Женен съм и имам един син – Стефан, специализира компютърен 
софтуер.

10. какво ви се иска да кажете още за себе си и на колегите от 
випуска?

Годините в Морското бяха най-хубавите ми години. Пазя хубави 
спомени от приятелите и колегите. Дано още много години сме живи и 
здрави и да се срещаме и помним с добро!

Благодаря за откровените отговори!
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сТАйкО пеТкОв сТОев

Започнах трудовия си стаж на 01 октомври  1971 г. в “Океански ри-
болов” по договор, според заробващите социалистически идеи. Първият 
ми кораб беше риболовен траулер „Пингвин“ като трети помощник-ка-
питан. В началото на плаването ми там рейсовете бяха по 8-9 месеца, 
така че бързо събрах необходимия стаж и през 1981 г. си взех сертифи-
ката за КДП. Не си струва да изброявам всички кораби, на които съм 
бил, ще отнеме много място, пък и това е минало, което никого не ин-
тересува.От 1976 г. ме направиха капитан, тогава можеше в риболова с 
щурман далечно плаване. До края на социалистическия период изкарах 
в океански риболов – да се откопчиш от лапите на договора и агентите 
на партията, трябваше солидни връзки. За съжаление, родът ми не е бил 
партизански. Стигнах до началник Личен състав в периода 1983-1988 г. 
и разбрах на тази длъжност как партията и ДС държат властта с поста-
вяне на техни агенти и протежета навсякъде. Успях да се откопча едва 
през 1988 г., когато станах черна овца в очите на ДС, тъй като отказах да 
назначавам техни хора в плавсъстава. От тогава до 2013 г. плавам на вся-
какви кораби като старпом или капитан. Като си гледам стажа, съм бил 
на около 45 различни кораба по чужди компании. Последните 6-7 год. се 
спрях в компания в Малта и там вероятно спрях с плаванията.

Преживявания в живота всеки си има, мисля, че всеки си ги помни 
за себе си.

1976 год. се ожених, бях си дал дума да си върна от живота петте го-
дини, които ми взе ВНВМУ. С жена ми Мария имаме двама сина. Голе-
мият завърши ВНВМУ, плава известно време, сега се занимава с превоз 
на хора с маршрутки и туристи. Малкият го пратих на 13 год. в САЩ да 
учи, след като разбрах, че тук няма да има сносно бъдеще. Сега живее 
там, има добра работа. Имам внук и внучка.
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Мисля, че трябва да сме доволни от живота си, независимо, че сме 
негодували от много неща. Доволен съм, че съм завършил Морското.
Много ми е мъчно, че някои вече не са между нас и доста често вечер си 
си спомням различни случки.

Сега се занимавам с неща, които ми са приятни. По природа съм 
работохолик и не стоя празен. В Казанлък имам лицензирана ракиджий-
ница, така че си намирам работа и приятели. Ако някой иска добра отле-
жала гроздова ракия, да ми се обади. 

На всички от нашия випуск желая здраве и дълголетие! На тези, кои-
то ги няма и ни чакат в по-добрия живот, Господ да бди над душите им!
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сТеФАН веЛичкОв

Въпроси и отговори.

1. след завършване на вНвМу къде започнахте работа?
- В  БМФ.

2. кой беше първия кораб и на каква длъжност?
- Трети помощник капитан на м/к “Иван Вазов” - линейно плаване, 

Далечния Изток.

3. кои бяха следващите кораби и длъжности?
- До 1998 год. като втори, старши помощник-капитан и капитан на 

кораби от линейно и трампово плаване в БМФ.

4. плавахте ли под чужди флагове, на кои кораби, на каква длъж-
ност и колко години?

- До 2012 год. плавах под чужди флагове като капитан – генерални 
товари, насипни товари, контейнери, многофункционални кораби, сна-
бдителни кораби.

4. с какво се занимавате сега?
- Пенсионер съм. 

5. какво ви се иска да кажете още за себе си и на колегите от 
випуска?

- Да сме живи и здрави и на собствен ход още много години! 
Не искам книга, предпочитам да си остана със спомените от морско 

училище.
поздрави!

вили
Благодаря за откровените отговори!
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сТОяН дОчев геНчев

Роден съм на 21.02.1948 г. в с. Смирненски, окръг Русенски. Основ-
ното и средно образование завърших в град Русе. Аз съм от първия ви-
пуск на Техникума по речно корабостроене и корабоплаване. През 1966г. 
бях приет във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. 

След дипломирането си плавах известно време на корабите от тър-
говския флот, а след това постъпих на редовна военна служба във ВВМУ 
като взводен, а по-късно и като ротен командир. Военната си служба 
приключих през 2000 г. със звание капитан 1 ранг. Награждаван съм с 
медали и граждански орден за гражданска доблест и заслуги III степен. 
От 1978 г. бях преподавател в катедра „Морска практика” като главен 
асистент и началник на катедрата. Уволних се от флота през 2000 година 
и останах на граждански договор като главен асистент в катедрата до 
2014 година. 

 От дете и досега се занимавам активно с корабомоделизъм. Като 
преподавател съм плавал с ветроходен кораб „Калиакра”. Участвал съм 
в множество ветроходни регати „Кати Сарк” и по случай 500 години от 
откриването на Америка участвах в 6 месечната регата „Колумб” с вет-
рохода „Калиакра”.

Женен съм. Имам двама сина, две внучки и един внук.
В момента съм пенсионер и работя като хоноруван преподавател във 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.
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м-н сТОяН диМиТРОв сТОяНОв 

К-н на м.к. “РОЖЕН” – 1984 - 1989 г.

Роден съм на 19 ноември 1946 г. във Варна. 8-ми клас завърших в 
3-та гимназия, след това ТМТ, който 1962 г. разделиха на ТМТ, ТЕ и 
ТКК. ТКК преместиха в кв. Аспарухово на мястото на 6-та гимназия. За-
върших  специалност „Корабостроене“ през 1965 г. След изпитите не се 
явих на събеседването с н-ка на ВНВМУ и на 11 окт.1965 г. ме прибраха 
във ВМФ –  новобранец и РТШ – хидроакустик в под. 20250 - “Пясъка”. 
Продължих службата в Дивизион ПЛ - под. 20130 - Б като хидроакустик 
на  Подводна лодка с номер 41 „Победа“ .

След изпитите в МУ, на 25 август 1966 г. започнах службата си една 
седмица по-рано като “стара пушка”. Такива бяхме 10-12 души от ВМФ 
и БНА   – Проданов, И. Русков, И. Кръстанов, Грозлека, П. Ангелов, Г. 
Алеков, Х. Попов и др. 

В МУ бях “Тяната –  самотния бегач на дълги разстояния”.
След дипломирането в МУ, на 22 септември 1971 г., започнах работа 

в БМФ като 3 пом.к-н на м.к „Средна гора“, „П.Хитов“, два рейса  до 
Далечния Изток на м/к “П.Р.Славейков“.

От март 1973 г., 2 пом. к-н на п/х „Шипка“ смених С. Янков – 604, 
п/х “България“ и от лятото на 1974 г., след като взех “К-н БП”, про-
дължих като ст. пом. к-н на п/х „България“ ,“Батак“, на контейнеровоза 
“Самоков” смених Гатьо - 603,  след това „Вола“ . През декември 1975г.  
защитих ЩДП и служих 2 години на „Мусала“  –  от януари 1978 г. на 
„Миджур“ и на 25 октомври 1978 г. „Миджур“ се запали в Жданов на 
кея. Това събитие препъна катеренето по капитанската стълбичка. След 
злополучния „Миджур“ бях старши помощник-капитан  на „Бургас“ и 
у/к „Вапцаров“.  Като 6-ца от ТОТО беше 6 мес. рейс на  Виетнамския 
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m/v „JADE STAR“  под  панамски флаг от 13.07.1980 г. -18.01.1981 г. 
Така си купих новичка ЛАДА с дойлери без ред. Май 1981 до август 
бях ст. пом. на „В.Априло“. И последния кораб  като ст. пом. ми беше 
„БАЛКАН“ – 25 х.т. до март 1982 г.. Май 1982 г. се класирахме с Деян 
Колев-602 и Насо-603 за КДП.

Капитанската служба  започнах на  „Ср. гора“,“Ст. планина“ и 
„Огражден“. От 1984 г. на „Рожен“ (25х.т,),“Каменица“(25х.т),“Българи
я“ (50х.т.) и завърших службата си в БМФ на 38 х.т. “Йордан Литиброд-
ски“  – два рейса по 7 месеца. Последният от 18.11.1992 г. до 24.06.1993г.  
беше околосветски: Анверс – Алборг и Фредериция/Дания/ пълен товар 
ръж, насипно за Япония. През Суец на 24.12.1992 г., където к-н Генов 
ме агентира, после Сингапур и разтоварих в 4 п-ща в Япония: Хаката, 
Кашима, Томакомай и Куширо – там смених българския флаг със Сейнт 
Винсент и през Тихия океан до западното крайбрежие на САЩ – Орегон, 
Портланд на Колумбия ривър. Натоварихме царевица за Южна Африка, 
през Панамския канал порт Елизабет, Ийст Лондон. После товарихме 
руди и концентрати в Дърбан и Ричардс бей за Холандия – Ротердам, 
където завъши рейса на 24.06.1993 г. и след продъжителен отпуск, на 
30.11.1993, напуснах БМФ.

Продължих от 01.12.1993 г. в Зодиак - Лондон чрез Нептун менинг 
на к-н Меледжиев. Първият кораб беше „Norman queen“ – 9 месеца. 
След втория “Вета” – в Лисабон ме смени Вешо - 604. Зарязах евреите 
и продължих в „Стамко“ на една бракма  „Alexandros P“  с Кипърски  
флаг на гръцката фирма  „Ocean mari“, която търсеше къде да потъне, 
издържах 7 месеца. Лилян от мадамчетата (500) искаше да пробие при 
италианците BSN – изпрати ме с договор чрез фирма ‘Меридиан’ на m/n 
„Kristin star“. След 8 месеца трябваше да потърся по-сериозна фирма. 

Синът завърши ВМУ като първенец на випуск 1992/1997 г. и името 
му е изписано с релефни букви на стената във фоайето на нашата Алма 
матер. Класирах се в Японската фирма „К-line“ – KNKK, базирана в Кобе 
чрез „Stargate“ на Любо Попов. Започнах на специализирани кораби за 
превоз на суровина за хартиената промишленост. „Forestal Esperanza“ 
беше първият Wood chip carrier, след това „Sweet brier“ ,“Globulus“ и 
„Forest creator“.

Най-дълго бях капитан на м/к „Рожен“  – обхваща 6 календарни го-
дини.

На 20 декември 1987 год., след като натоварих жито в Нови Орле-
ан, отплавахме за Бургас. На 26 дек. 1987 г. сутринта ст. пом. к-на Д. 
Крумов ми докладва, че подминаваме яхта, която изглежда необитаема.
Не отговаря на УКВ и светлинни сигнали. Подготвихме гл. двигател за 
маневра и се завъртяхме около яхтата. Изстреляхме две звукови гранати 
– никакъв отговор. Пуснах на вода работната лодка с 3-ма души, начело 
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с боцмана. Веднага вдигнаха ветрило, но докладваха, че не слуша руля. 
Перото на руля липсваше. Натовареният кораб трудно маневрираше, но 
успях да залепя яхтата на борда. Докладвах с р/г на гл. директор к-н 
Йонков, че съм намерил яхта без екипаж, швартовал съм я на борда и 
съм вдигнал на грот - мачтата български флаг: яхта “ATHENA” дом.п-
ще Тroy, Мichigan, USA.     

К-н Йонков нареди да я вземем на палубата. Отговорих, че по на-
мерените документи яхтата има водоизместване 24 тона, а корабните 
кранове са 12.5 т. Сдвояване на два крана в океана при наличието на 
4/5 бала мъртвак беше невъзможно. Назначиха зам.-гл.директор по техн.
част Г.Павлов/Джери/ за ръководител на операцията по провлачването 
на яхтата до Бургас. Яхтата беше изоставена поради загуба на руля  в 
лошо време, правен е опит за буксиране и беше изкъртен брашпила на 
бака. Влекало с к-бно въже 60 мм задържахме за предна мачта и започ-
нахме буксировка на НМ ход. Яхтата беше серийна 52 фута дълга про-
изведена във Финландия (Noticat-52) Д=24т, две мачти, автоматизирано 
управление на платната. Акомодейшън за 12 души и впечатляващ лукс и 
навигационо оборудване. На втория ден букс. въже се скъса. Подадохме 
стом. шпринг от кърмова  лебедка.  Докладвах за промяната и предло-
жих на директора да се върнем в Куба. Имаше 3 кораба от войводите, 
имат тежка бига и могат да вдигнат яхтата на борда. Струваше си закъс-
нението 3-4 дена, беше застрахована в Лойда Лондон за 1 млн долара, а 
навлото за товара трябваше да плати бълг. фирма “Хранекспорт” около 
400 х. долара. Отказаха ми и продължихме към Гибралтар, а зимното 
време надигаше 6-7 бала и напред се влошаваше. Втори път скъсахме 
буксира. Нова проволка с 80 кг. тежест по средата беше най-доброто, 
което можеше да направим. Навръх Нова година – на 31 дек. 1987 г., 
при опитите да повишим скоростта от малък на среден, буксирът пак 
се скъса. Бяхме съборили фок-мачтата и буксира третия път беше за-
държан на грота, но яхтата  с рул само от 15м шв. въже зад кърмата при 
вдигане скоростта, бягаше встрани, а от малките ходове гл. двигател се 
товареше и грееше, механиците мърмореха. С маневри хванах яхтата на 
борда, раб. лодка вече не можеше да се пусне, времето беше лошо. Ях-
тата се мяташе и блъскаше в борда. Нова година  – 1988г. посрещнахме 
на дрейф и корабът клатеше сериозно. Сутринта говорихме със зам.- 
главния директор за състоянието на яхтата. И грота се пречупи, чудехме 
се къде да задържим буксира. Наредиха ми да я изоставя и да продължа 
рейса. Пуснах юнаците да снемат нав. оборудване и каквото може да се 
снеме: резервни ветрила, надуваема лодка и др. В Бургас-запад снехме 
на снабдително корабче на БМФ плячката, която отнесоха в Яхт клуба 
във Варна. Намереният пистолет: ”Смит Уесън” с 3 пълнителя предадох 
на специално пристигналия офицер от ДС Варна. На к-н Йонков пода-
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рих красива бронзова склянка, окачена на котва. В БМФ синът си избра 
м/к „Смолян“  3 и 2 пом. к-н. 3 години в БМФ. И от май 2000 г.  го при-
виках при японците, където е и досега 2 ст.пом и от 2005 г.  вече капитан 
на огромни каркериъри.

През  2003 г. се върнах при италианците „Bnavi“ същата BSN сега ба-
зирана в Марина ди Карара с ново име бяха нагазили в лука. „Portinari“, 
„Valpolicella“,“Altair“ и „Verona castle“ бяха последните кораби на чуж-
ди компании. Най-последния беше „Skif“ на български мошеник, който 
не плащаше и трябваше да го съдим.

През март 1973 г. промених семейния статус, като се бракувах за 
една ФЕЯ, с която сме вече повече от 40 г. Имаме син и дъщеря и вече 
4 внука (3 момчета и още една Фея). Продължиха ми името  – семейна 
традиция. И сега малък Стоян войвода напира и той да става капитан.

През май 2005 г. в Рио де Жанейро на гости на кораба ми дойде Ни-
хриза-каза че се е пенсионирал. Давали 150/160 лв. достойна пенсия за 
български капитан.

След 37 години на море от 16 юли 2008 г. слязох от мостика.
Сега първия четвъртък на месеца правим преброяване в “За Прияте-

ли” на ул. ‘Македония’- 82/84. 
Оня ден срещам на улицата колега капитан  – старши випуск, бях му 

ст.пом на „Jade star“,  питам го: „Как е?“
 „Нали виждаш – дишам“ -  отвръща ми той. „И аз“ беше моят отго-

вор...
Съвипускници, колеги, приятели! Заповядайте на ежемесечните 

преброявания! Има какво да си кажем, има какво да си спомним...

Тяната-602 – самотния бегач на дълги разстояния
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сТОяН НикОЛОв яНкОв

Роден на 16 април 1947 г. 
Починал на 23 март 1992 г.

сеМейсТвО: 
Роден в семейството на Стоя и Никола Илиеви, но поради техни-

ческа документална грешка носи фамилията Янков. Има една по-мал-
ка сестра – Димитринка, която понастоящем е покойница, без преки 
наследници. Женен – за Магдалена Ненкова Янкова, с която създават 
две дъщери: Светла, родена през 1972 г. и Елена, родена през 1974 г. 
Светла е омъжена и има една дъщеря – Ирина, родена през 1999 г., 
понастоящем ученичка в ПМГ „Никола Обрешков“, Бургас. Елена е 
омъжена и има две дъщери: Магдалена, родена през 2005 г. и Боряна, 
родена през 2013 г.

ОБРАЗОвАНие:
Основно образование – Бургас 
Средно образование –  Техникум по механотехника – Бургас
Висше образование – ВНВМУ „ Н. Й. Вапцаров“ – Варна, специал-

ност „Инженер корабоводител“

кАРиеРА:
БМФ - Старши капитан – Пилотска станция Бургас - Капитан пилот

ЗА ЖивОТА:
За съжаление нашият баща почина съвсем млад, на 44 години, време 

твърде кратко, за да запълни много страници с преживявания, а и твърде 
сложно за нас, за да го опишем от негово име. Това, което със сигурност 
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знаем е, че той беше искрен, жизнерадостен човек, който се раздаваше 
безрезервно в името на добруването на семейството и близките си хора. 
Човек, който беше истински приятел и имаше много искрени приятел-
ства. Обичаше веселите вечери навън, в компанията на съвипускници и 
колеги, с които споделяше нелекия моряшки живот. Баща ни обичаше да 
плува, да лови миди и рапани, обичаше плажа и слънцето. Наслаждава-
ше се да слуша хубава музика и да чете. С лекота изучаваше чужди ези-
ци, владееше изключително добре английски, руски и полски. Обичаше 
реда и дисциплината, държеше много на честността и  благоприличие-
то, това бяха част от ценностите, на които ни учеше, а ние от своя страна 
днес предаваме на децата си. 

Светла му памет!

светла Томова, елена панайотова
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ХРисТО диМиТРОв пОпОв  

IN MEMORIAM!

Остави твърде кратка диря след себе си. След малко повече от една 
година плаване, загина нелепо при автомобилна катастрофа през про-
летта на 1973 г. Имаше много приятели и се раздаваше безрезервно. До-
мът му беше желана и постоянна спирка за приятели и колеги.
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АТАНАс диМиТРОв  АТАНАсОв
Роден на 20.09.1947 год. в с. Беглеж, окръг Плевенски

През месец май 1966 год. завърших средното си образование в 115 
политехническа гимназия с преподаване на английски език (Втора ан-
глийска) в София. Същата година кандидатствах и след успешно изка-
рани приемни изпити постъпих във ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров“, специал-
ност „Корабоводене“ за търговския флот. Веднага след успешното за-
вършване през 1971 год. сключихме граждански брак с Денчето – Дена 
Димитрова Георгиева, и практически автобиографията ми свърши до 
тук. Следва професионалното развитие.

На работа постъпих в Параходство БМФ по разпределение. На 
07.11.1971 год., тогава национален празник, ме командироваха като тре-
ти помощник-капитан на м/к „Беласица“ с капитан Петко Михайлов Та-
шев. Рейсът на кораба, а и моят първи рейс като правоспособен помощ-
ник-капитан, беше от Бургас до Оран, Алжир с пълен товар насипно 
жито. Продължих да плавам по корабите на Параходство БМФ.  Някъде 
около 2 и половина години ме държаха старши помощник-капитан на 
така наречената „Българо-съветска линия на дружбата“ – основен товар 
беше въглища за ТЕЦ Варна и Кремиковци, както и стоманени слитки за 
Кремиковци. Товарен порт беше Жданов (сега Мариупол), Украйна, за 
Варна и Бургас. Най-дълго изкарах на м/к „Странджа“ с капитан Кирил 
Петров Начев. На м/к “Странджа“ бяхме заедно с „набора“ Ангел Богда-
нов Георгиев – Мао, той  – като втори механик. Съгласно тогава дейст-
ващите нормативни документи плаването в този район и на тези кораби  
– “въглищарите“ –  не се признаваше за плавателен стаж за придобиване 
на по-горна степен от щурманите. По-нататък интересно беше лятото на 
1980 год. Тогава, като старши помощник-капитан на м/к Шипка /25 000 
тонен/, с капитан Тончо Дочев Василковски изпълнихме три последова-
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телни рейса от Западна Европа през St. Lawrence Seaway, започващи от 
Монреал и през Великите езера (Great Lakes) до порт Дулут, Минесота, 
Чикаго, Илиной и други и обратно до Западна Европа. Това е един много 
интересен район – такава природна красота във всичкото си разнообра-
зие не съм виждал другаде. Водата в езерата е сладка, чиста, основно от 
топенето на снеговете в близките планини и може да се използва за пи-
ене, миене, готвене. По каналите, между езерата, газенето е ограничено 
до 8.00 м /26 фута/ и управлението на кораба изисква специални умения. 
Едва през 1982 год. имах изискуемия се плавателен стаж на море и след 
успешна изпитна сесия на ДИК придобих правоспособност „капитан 
далечно плаване“. Първият кораб, който приех като капитан, беше м/к 
„Витоша“ –  командването приех от капитан Атанас Томов Папазов – 
Пашата.

През 1985 година се установих на брегова служба в Параходство 
БМФ. Тогава търговската експлоатация и оперативното управление на 
флота  се осъществяваше от така наречените „Технолози“. Аз бях назна-
чен за „Технолог“ в отдел „Трампово плаване“ с началник-отдел к.д.п. 
Йордан Петров Динчев (от петстотните класни отделения). На опера-
тивно управление към отдела бяха всички еднопалубни кораби за насип-
ни товари. Работата включваше и чартъринг, което тогава се осъществя-
ваше единствено чрез държавното предприятие „Булфрахт“.

В началото на 1991 година – м. февруари, заминах на първия си 
контракт под чужд флаг и чужд корабособственик  –  mv Alexis на Ofer 
Bros Хайфа.

В началото на 1993 година, заедно с колеги съвипускници и познати, 
като съдружници основахме фирма „Браво Шипинг“ ООД. Предмет на 
дейност – морско фрахтоване и брокераж, агентиране и експлоатация на 
морски кораби, контракт оператори. Установихме добри делови контак-
ти с много от руските речни параходства, които имаха кораби в басейна 
на Черно и Средиземно море. Осъществихме може би единствения (поне 
аз не съм чувал за друг) превоз на стоки с 1 000 тонен морско-речен ко-
раб тип СТК с порт на товарене Варна запад и разтоварване в Москва, 
Южний порт, и по вътрешните водни пътища на Русия – р. Дон, Волга.

В края на 2001 година напуснах частния бизнес, за да бъда назначен 
в Параходство БМФ на длъжност директор на Дирекция Трампово пла-
ване. Това фактически беше единственото печелившо звено в ПБМФ. Аз 
имах дългогодишна практика в търговската експлоатация на еднопалуб-
ните кораби за насипни товари и работата, макар и много напрегната, 
ми доставяше и удоволствие. Трябвяше и да преодолявам изключително 
лошата и некомпетентна  непосредствена намеса в ущърб на Параход-
ството на министъра на транспорта и съобщенията Николай Василев.

След като ме уволниха от Параходство БМФ през септември 2006 
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година,  до края на 2010 година продължих да работя  във фирма „Бълк 
Шипинг Интернешънъл“ ООД  като работещ съдружник. Полагащата 
ми се пенсия оформих и започнах да получавам от месец декември 2008 
година.

На 30.04.1972 год. ни се роди син Димитър. Образованието си завър-
ши в Английската гимназия, Варна, след това беше в първия випуск на 
Американския университет в Благоевград – ОКС бакалавър и по-късно 
– магистър в Baylor University, Waco Texas, USA.  От университета си на-
мери работа в Baker Hughes Inc., където работи и до сега. На 22.12.2001 
год. в Хюстън сключи брак с Христинка Димитрова Берджарова от До-
брич. Имат 2 момчета – Атанас ( на американски Athan) на 10 години и 
Стивън (Stephen) на 5 год.

юни 2014 год.,  варна
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БОРисЛАв и. гАйгуРОв

Уважаеми приятели и колеги, 
Благодаря за поканата да опиша накратко съдбините си до ден дне-

шен. 
Преди Морското училище съм учил в електротехникум, а там бяхме 

съученици с нашия съвипускник Живко Цвейн.
След завършване работих на корабите „Габрово”, „Васил Друмев”, 

„Богдан”, „Стефан Караджа”, „Стара планина”, „Персенк”, няколко 
други с имена на планини, „Панайот Хитов” и „Сливен” на длъжност-
ите трети и втори помощник-капитан. После работих при колегата Ал. 
Станков в пристанище „Варна-запад” като диспечер в складово-експе-
диционния отдел.

Преместихме се в София.Там работих на различни места, от които 
като  по-престижни бих посочил БДЖ и БТК. Нямах никаква партийна 
принадлежност, кое-
то може и да е било в 
мой минус, но пък не 
съм сътрудничил на 
секретните служби.

Женен съм от 1972 
година. Със съпругата 
ми Величка имаме две 
дъщери – Маргарита 
и Весела, а от 1994г. и 
внучка –Дарина.
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вЛАдиМиР сЛАвчев ЖивОдиНОв
1947 – 2008 г.
IN MEMORIAM

Роден на 13 юни 1947 г. в с. Арчар, обл. Видин, в скромно и трудолю-
биво семейство. На мен, като негова съпруга, ми е изключително трудно 
да говоря за качествата и добродетелите, които притежаваше, защото те 
бяха наистина такива. Времето ни заедно, а именно 34 години брачен 
живот – както се казва „в добро и зло“, беше едно от най-хубавите и 
щастливи неща в живота ни. През всичките тези години, независимо от 
трудностите и предизвикателствата, пред които е бил изправен неведнъж, 
той успя да съхрани у себе си всички човешки качества и да остане един 
наистина достоен човек. Отдаден изцяло на семейството си, се отличава-
ше като любящ баща и съпруг, с респект и дълбоко уважение към роди-
телите си. Обожаваше внуците си Виктория, Владимир и Иван. Обичаше 
приятелите си, за които се раздаваше безрезервно и помагаше с каквото 
може. За него мога да кажа, че винаги беше позитивен и отговорен, ве-
сел, усмихнат, състрадателен, толерантен, с невероятно чувство за хумор 
и самоирония. Обичаше много професията и работата си, на които беше 
отдаден изцяло. Познавайки го най-добре, си позволявам да кажа всички 
тези неща за него, не защото вече не е между нас, а защото наистина беше 
изключително добър и невероятен човек с голямо сърце.

Надявам се такъв да остане в мислите и спомените на всички свои 
колеги и приятели, които го познавахаили по една или друга причина са 
имали възможността да се докоснат до неговата личност.

По-късно съпругата на Владо Живодинов даде следната информа-
ция по телефона:

След завършване на ВНВМУ Владо е постъпил и плавал по Дунава 
като 3-ти и 2-ри помощник-капитан на пасажерските кораби на БРП. 
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По-късно преминава на работа в СО „Воден транспорт” и след това в 
Министерството на транспорта – отдел „Воден транспорт”. От там го 
изпращат в Будапеща в Секретариат на Дунавската комисия, където ра-
боти 10 години. Връща се обратно в СО „Воден транспорт” – морска 
администрация, където остава до края през 2008 година.

Има съпруга, 2 деца и 3-ма внуци.
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геНО ЛюБОМиРОв геНОв 

След завършване на ВНВМУ през септември 1971 год. бях назначен 
в Параходство БМФ. През октомври започнах работа като 3-ти помощ-
ник-капитан  на м/к Плиска, пътуващ до Зaпадна Европа. Рейсът започ-
на Бургас – Измир –Лейшоес – Хамбург – Ротердам – Анверс – Пирея–
Солун – Истанбул – Бургас.

На този кораб бях до длъжността старши помощник-капитан или-
щурман далечно плаване. През 1978 година Параходството вече имаше 
много кораби и  недостиг на капитани и ми бе предложено да стана ка-
питан на м/к ,,Троян“. Приех, а през следващата година – 1979 г., взех 
“капитан далечно плаване“.

До 1981 г. бях капитан на м/к,,Троян“, „Виден“, „Плана“. От сеп-
тември станах капитан на м/к, „ВеликоТърново“ до 1985 год. Същата 
година завърших пл. стаж и започнах работа като организатор производ-
ство в линейно плаване. Поради факта, че далечно линейно плаване се 
командваше от един и нищо не се научаваше.

Поради заминаването на Теодосиев за Лондон ми бе предложено 
да заема неговото място в СО “Водентанспорт“, което приех през 1986 
год.

През 1988 год. ми бе предложено да бъда представител на БМФ в 
Порт Саид, Египет, отговарящ за Суецкия канал транзит. Първоначално 
се поколебах, но после приех. След 1991 г.  станах и представител на 
Интерлихтер.

В Порт Саид бях до 1995 год., когато Представителството бе за-
крито. И бях прехвърлен в Александрия, където отговарях за целия 
Египет – транзити на канала, контейнерна линия ,,булкон“, линейни и 
трампови кораби. Агенциите задължително бяха държавни и аз играех 
като проектингагент, което спестяваше много разходи на БМФ. В Еги-
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пет служих 10 години.
През ноември 2001г. бях назначен за генерален директор на БМФ.

Пазарът беше много слаб, поради което имахме големи проблеми с раз-
лични плащания, наследени от старото ръководство. Параходството бе 
дало 10 милиона долара авансово на корабостроителния завод за по-
стройка на 2-хиляден кораб, на който бе направен само корпус и остана 
във фалиралия завод. Дължахме плащания на снабдители, застраховате-
ли  и др. Единственият начин за излизане от това положение бе прода-
ване на много от старите неефективни кораби за скраб, но министърът 
на транспорта бавеше с месеци разрешенията за продажба, което още 
усложняваше обстановката. Взехме заем за заплати и частични плаща-
ния за горива след ипотекиране на танкерния флот. 

След 4 месеца министерството на икономиката реши да продаде на 
търг фалиралия корабостроителен завод. Бордът на директорите едино-
душно реши да участваме с подкрепата на нар. парламентарна група. 
На търга се явихме БМФ и собственикът на пернишкия металургичен 
завод. След няколко часово наддаване той се отказа и ние спечелихме 
търга, за което трябваше да платим до седмица, но нямахме необходи-
мите средства, за което бе нужен заем. След седмица получихме кратко-
срочен заем и платихме 15.5 милиона долара на банка КТБ и станахме 
новите собственици на завода. От тази сделка БМФ си върна вложените 
пари и след година спечели многократно. Последва нов кредит от гер-
манска банка, с който довършихме първия полузавършен 42 000 т. кораб 
на завода – вече наша собственост.

Към средата на 2003 год. пазарът започна да се вдига. Правителството 
смени министъра на транспорта, който прекрати договора ми за дирек-
тор и ми предложи да стана негов съветник, което аз отказах. През април 
2004 г. бях одобрен от борда за директор на фирмата “Балкан&блекси“ в 
Пирея, Гърция. На тази позиция бях до 2009 год. БМФ вече бе привати-
зирано и новият собственик закри всички външни агенции. След завръ-
щането ми се включих в Бълкшипинг, къдетоработя все още.

През 1973 г. се ожених за Антонина Папазова, а през 1974 г. се роди-
синът ми Любомир Генов. През 1981 год. се роди дъщеря ми Весела Ге-
нова. Двете ми деца завършиха американското училище в Александрия, 
Египет, след което университети в САЩ. Синът ми е още ерген –  до 
2003 год. работи в САЩ, след което се прибра в България и се занимава 
със строителен бизнес. Дъщеря ми се омъжи през 2012 год. През 2013 г. 
роди момиченце на име Кайра,  а тази година чакаме ново бебе – мом-
ченце. Тя работи като консултант и живее в САЩ.

На всички мои колеги от випуска желая да са здрави и да имат успе-
хи, въпреки напредващите години.
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к. д. п. геОРги АЛекОв

Стефан Денков
Роден  е на  29 април 1946 г. в с. Селановци, Врачанско, където за-

вършва основното си образование. После учи в техникум по механизация 
на селското стопанство в Бяла Слатина и през 1971 г. завършва ВВМУ 
(изтъква, че Никола Й. Вапцаров е патрон и на трите негови училища). 
Постъпва като трети помощник-капитан на траулер в бившето ДП „Оке-
ански риболов”  на БМРТ „Фрегата”и след това – 6г. на други траулери. 
През този период стига до щурман първа степен и капитан – директор 
на траулер. През 1977 г. става преподавател във ВВМУ по въведената 
тогава нова специалност ”Организация и техника на океанския рибо-
лов” и стига до главен асистент. Автор е на 2 учебника „Суровинна база  
на промишления риболов в Атлантическия океан” (319 стр.) и “ Техни-
ка и тактика на тралния промишлен риболов”(403 стр.), по които учеха 
курсантите. През 1991 г., с  ликвидацията на ДП „Океански риболов” и 
закриването на  специалността във ВВМУ, преминава на работа в БМФ. 
През периода, когато е преподавател, няма година да не плава минимум 
от 3 до 6 месеца с курсанти като капитан наставник или по съвместител-
ство (сертификат за к.д.п. придобива през 1982 г.) В Параходството пла-
ва на танкери - химикаловози - основно на Кастор”(15 год.). След 2006 
г., когато се пенсионира в БМФ, работи на кораби под чужд флаг. През 
2012 г. окончателно слиза на брега и сега е секретар на Асоциацията на 
българските морски капитани. Семеен, с две дъщери и две внучки.

Разбрах едно от дългия си морски опит – човещината и личният 
пример правят добрия капитан. Останалото в професията се учи, стига 
да желаеш, споделя от капитанския мостик к.д.п. Георги Алеков. На-
времето,  от чист прагматизъм (заради пълната държавна издръжка при 
положение, че има граждански профил) отидох във ВВМУ. Никаква ро-



104

мантика – до тогава изобщо не бях виждал морето, а за корабите имах 
представа от шлеповете по Дунав. В селската немотия нямаше място за 
романтика. Затова и още като курсант, без някога да съм бил любител 
въдичар, пак прагматичното мислене ме насочи към „Океански рибо-
лов” – най- тежката работа на море, но и най- добре заплатена. 

Иначе още от самото начало лесно се разбрахме с морето. Първо-
то ми истинско плаване като курсант беше с лодките на Морското – на 
гребла и ветрила от румънската граница надолу до Резово. Помня,  май-
ка ми, лека й пръст, идва да ме види, а ние таман сме слезли от лодките и 
ни пуснат в отпуск. Излизаме двамата с нея в града и тя ми вика: – ”Защо 
ме блъскаш, като вървиш?” “Ама, майко, моля ти се, ти знаеш ли какво 
чудо е в тези лодки!” Момчето от село, без да усетя, вече съм променил 
походката си в моряшка, онази клатещата се. Ама лошо не ми ставаше в 
морето.  Плаваме с учебния кораб „Вапцаров” – старо, дървено корито, 
клати се като оловно войниче, вътре мирише, паткани, а аз, за разлика 
от някои курсанти, ям на поразия, нищо ми няма. В интерес на истината 
само веднъж ме хвана морската болест по време на първия рейс вече 
като трети помощник-капитан на БМРТ (болшой маразилний риболов-
ний траулер) „Фрегата” на „Океански риболов”. Излизаме от Гибралтар 
и ни удря такава вълна, че изкърти тръбата с корабната камбана и я от-
несе. Тогава ми става лошо, прегънат на две, непрекъснато повръщам, а 
старшият помощник, руснак, много опитен моряк само ми вика: ”Ста-
вай! Ядеш, плюеш и продължаваш! Няма да умреш.” Така ми беше 2-3 
дни и повече не ме е хващала морската болест. Тогава си го обясних с 
много особения период на люлеене на траулера. За да не му става лошо 
човек, трябва вътрешно да се настрои към клатенето на кораба. 

Тежкото на риболовните траулери бе това, че 6 месеца и повече си 
непрекъснато в открито море при 12-часов работен ден, разказва кап. 
Алеков. Случвало се е да почивам 20 дни и отново половин година на 
кораба, далеко от семейството. Океанският ни риболов тогава се създа-
ваше и бяхме “придадени” към руската флотилия. Поискови (търсещи) 
кораби насочваха към местата с благоприятни условия за големи пасажи 
риба (скумрия). По радиовръзката се провеждаха капитански съвети– 
първо се изказваше флагманът, след това капитаните на търсещите ко-
раби и накрая на риболовните траулери– какво са хванали, колко трала 
са хвърлили и т.н. Когато обстановката се влоши, няма риба, тези съ-
вети бяха и на 12 часа. Благодарен съм, че още в началото попаднах на          
опитни специалисти. Помня, същият онзи старпом, руснак, Иваненко се 
казваше – непрекъснато гледах какво прави. Има приказка – човек, ако 
има желание за една работа, може да не стане супер, но все пак добре 
ще я свърши, а на другия, ако и да му е дадено от Бога, но липсва же-
ланието, работата няма да се получи. Ето това правило ме е ръководило 
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винаги и не от някаква болезнена амбиция, просто искам да съм добър в 
работата си, вмъква кап. Алеков и продължава. Влачим трала, изкарваме 
едва 100-200 кг, при условие, че вадим по 30-40 т.  Старпорът ми вика: 
„Жора, донеси една скумрия!” Нося му я, къса на две рибата, гледа  и 
помирисва вътрешностите й. После казва: „Жора, отиваме в тази посо-
ка.” Приборите са включени, наближаваме мястото и пасажите започват 
да се появяват. Той гледа с какво се е хранила рибата, дали е това, което 
обича,тоест е в благоприятна среда или е поглъщала, каквото й попад-
не. Чисто риболовни прийоми. Съчетани с информацията от прибори-
те – вятър, течение, температура, помагат да се насочиш към района с 
големите пасажи. Първият ми рейс беше по американското крайбрежие 
срещу Лонг Айлънд и при хубаво време, когато доближим до 12-мил-
ната зона на териториалните води,  виждахме Статуята на Свободата. 
Там имаше много вкусни видове риба, особено скумрията, добавя кап. 
Алеков.

На траулера бяхме 70-77 души екипаж, след работа сядаме да се на-
храним в салета и всеки гледа към таблото- 9 -12 български траулера, на 
нашия кораб днес пай моряк е примерно 70 лв. (изкараното за деня, като 
единицата мярка „пай моряк” е на рулевия). За сравнение в началото на 
70-те години у нас  се вземаше толкова почти за месец. На таблото пи-
шеше колко риба е уловена, замразена (цяла, почистена, без глави, филе, 
дробчета и др), колко рибено брашно е направено, колко рибено масло, 
колко е паят на моряк. И това става всеки божи ден. Гледахме да няма 
похабена риба. Тук ще вмъкна нещо интересно. Още при първото ми 
излизане в океана край Канарските острови бях на кораба база „Албена” 
с кап. Димитър Матеев, викахме му дядо Мута – страхотен моряк, много 
научих от него.  В морето наоколо събрани цели флотилии – български, 
руски, полски, румънски, японски, корейски траулери. Покрай кораби-
те на всички се виждат големи ята от морски птици, които се хранят с 
изхвърлените във водата отпадъци, развалена риба. Само покрай япон-
ските кораби няма нито една птица. Беше по комунистическо време и се 
пазехме да контактуваме с японците, но един ден реших да се кача на 
един от техните траулери. Оказва се, че те събират дори люспите на ри-
бата (ловяха карас, която е много люспеста), от тях ставал най-добрият 
лак за нокти. А след нашите кораби съм виждал цяла лунна пътека от 
изхвърлена риба.

Питаш за изпитанията в морето? Най-тежките са не толкова онези, 
свързаните с лошото време – хващало ни е по цяла седмица, корабът е 
малък, обръщаме по вълната, хвърляме трала като плаваща котва, за да 
го държи и докъдето ни откара, след това се връщаме. На кораба истин-
ски тягостно става, когато се заредят дни без риба. Хабиш гориво, на-
строението – никакво. Очите на всички са обърнати към старпома и ос-
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таналите от офицерския състав –работата му е не само навигацията, а и 
да насочва кораба към рибните пасажи. Отношенията се обтягат, защото 
хората са дошли да си изкарат парите. Разказвали са ми  за много тежки 
случаи, дори за пиянски изстъпления на други кораби, но при мен не е 
имало. Може би, защото имам претенцията, че съм един от най-човеч-
ните капитани. От баща си знам (много изстрадал, бил сирак и работил 
какво ли не, дори по едно време свирили заедно с известния Дико Или-
ев), той казваше – винаги трябва да бъдеш човечен. Гледай човека насре-
ща, вярвай му, разбира се, без да забравяш да имаш и едно наум. Това, 
човещината, съчетано с личния пример (никога не са ме виждали пиян) 
е много важно за моряшкия живот, в затвореното общество на кораба и 
то за дълги месеци. Идва на мостика Хасан от Бургас и ми казва:” Кеп-
тън, Айшето родило, ще дойдеш ли в каютата, ще почерпя малко?” Оти-
вам. Какво да го правя – да кажа, че е циганин ли? На всеки от екипажа 
трябва да знам всичко за децата, жена му, какви болежки има, а не само 
да тропам и да изисквам по устава. Тази човечност ти дава и спокойната 
съвест. Знаеш, че паднеш ли зад борда, веднага Хасан, Драган или някой 
друг ще те извади. Помага във всеки критичен момент. Помня, после, 
когато бях на химикаловозите в БМФ ( пак  най- тежката, рискова рабо-
та, защото е добре заплатена), първата година отиваме с танкера „Кам-
чия”  на чартер в Индонезия. Корабът беше много стар и от единия танк 
влязъл бензин в другия. Слизаме вътре всички, за да го измием, после се 
събираме в салета и гледам – палубния боцман го няма. Къде е, бе мом-
чета? Отиваме в танка, където работихме и го виждам лежи долу възнак 
с пяна на устата. Вторият механик и един моряците слязоха и го изтег-
лиха. Повиках лекар, дойде с един кораб, а през това време боцманът 
вече се отърсил, станал и пее: ”Вставай страна огромная”(беше бивш 
военен). Паднала долу едната му обувка, слязъл да я търси и се натровил 
от бензиновите пари. Ето, ако я нямаше  човещината, вторият механик 
и морякът изобщо не бяха длъжни да го вадят с риск за собственото си 
здраве. А те веднага сами предложиха: ”Кептън, слизаме долу!”

Има и друго. От дете мога да готвя, понеже съм най-малкият от 
шестима братя и майка очаквала да се родя момиче, та ме научи тогава. 
Въпреки че съм капитана на кораба, остане ли малко свободно време, 
слизам при готвача, за да приготвя нещо вкусно за екипажа по рецепта 
от нашия край. След като се пенсионирах в БМФ,  веднъж бях капитан 
на турски химикаловоз и естествено реших да направя мекици. Нося 
от тях на старшия помощник, намазани с мармалад, яде човекът, чак 
ушите му плющят. Слизам пак при готвача, турчин, мой набор, много си 
допадахме и той вика на старшия помощник, току-що слязъл сутринта 
от вахта:” Капитанът направил едни мекици, ела да хапнеш.” А оня, въ-
преки че вече беше ял от мен, вика:”Аз от гяурски ръце не ям!”Значи до 
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обяд вече бях изпратил съобщение  до компанията: – ”Моля, той или аз, 
единият да напусне кораба”. Стана така, че не можаха да намерят друг 
старши помощник и аз слязох, бях категоричен. Уважавам всеки, но не и 
когато се мине тънката червена черта на човешките отношения. Тогава 
съм безкомпромисен.

Дори сега, след повече от 41 г. моряшки живот, човек винаги има 
какво още да научи, добавя старият капитан. В Морското учихме като 
луди диференциално смятане, без да разбирам, за какво ми е после на 
мостика – никога не съм решавал задачи от висшата математика, но явно 
е оставило отпечатък в мозъчните ми гънки, за да мога да се справям 
бързо с всяка ситуация. Като курсант стоях по 2 ч. на пост до знамето и 
се чудех защо е тази дивотия, но след това се убедих, че това ме е тре-
нирало, ако трябва и 2 дни непрекъснато да стоя на мостика, за да следя 
обстановката. Всеки опит е полезен, стига човек да не губи онова важно 
качество, човещината, заключава кап. Алеков.

Ценя и уважавам един капитан, когато няма загуба на кораб, загуба 
на човешки живот, няма сблъскване,  няма засядане, няма пожар с голе-
ми последствия.



108

к.д.п. геОРги НиХРиЗОв НиХРиЗОв

Здравейте съвипускници,
Приветствувам идеята да се издаде книга на випуска и с удоволст-

вие сядам да напиша  следващите няколко реда, с които да опиша на-
кратко  моя живот  през изминалите вече 43 години от завършването 
на ВНВМУ.

Условно, това време бих го разделил на няколко периода –  пом.-ка-
питански, капитански в БМФ и капитански  – под чужд флаг. Не мога да 
не спомена ония далечни летни дни на 1966 г., когато и аз като един от 
многото кандидати, пристъпих прага на Училището и как много скоро 
след това на плаца – почернял от народ, започнаха да обявявят резул-
татите от изпитите. Всеки път, щом чуех името Георги, ми се свиваше 
стомахът, а после въздъхвах, чувайки друга фамилия – че и този път не 
съм аз и така до последния ден на кампанията, когато стана ясно, че и аз 
съм един от приетите. Последва новобранската вечер, довиждане с при-
ятелите и започна курсантският период. Петте години изминаха и в един 
хубав септемврийски ден с дипломата в ръка се явих в отдел „Кадри“ 
на БМФ и на 27.09.1971 г. бях вече назначен на работа в Параходството 
като  III  помощник-капитан.Чудех се какво точно случило се през го-
дините да опиша, защото съм сигурен, че то няма да е кой знае  колко 
по-различно от случилото се и с всеки един от нас, чийто живот мина по 
корабите – лоши времена, мъгли, проблеми с машинна, радари, разме-
стване на товари и т.н. и т.н. За това съвсем  сбито ще се опитам да спо-
мена някои моменти, останали в съзнанието ми... Първият ми кораб бе 
м/к „Ботевград” и така започна пом.-капитанският период в моя живот. 
Корабът плаваше по Английската линия – возехме предимно генерални 
товари, оказа се, че не съм добре подготвен за работата по товаренето 
и сепарирането на товарите в корабните трюмове, съгласно товарния 
план и т.н., но благодарение  на това, че случих на много добър старши 
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помощник-капитан (за което съм му много благодарен), скоро навлязох 
в тънкостите на товарното дело и след първия кръгов рейс си изпълня-
вах задълженията безпроблемно. Заредиха се рейс след рейс, всеки път 
имаше по нещо ново, трупах професионален опит, трябваше да се чете 
допълнително за попълване на липсващите знания и умения. Така изми-
на 1 година и  2 месеца и след домашния отпуск – сменен ІІ помощник- 
капитан – по 1 рейс на различни кораби – парните „Шипка” и  „Родина”, 
наскоро закупените от Япония 13 500 т. балкери „Оборище”–  с него 
минахме за първи път по новия канал до Варна-запад – „Мусала”, „Мур-
гаш”. Времето и работата на тези нови кораби бе истинско удоволствие. 
– по-голяма скорост, климатик, добри радари... 

През есента на 1974 г. се ожених, на следващата година ми се роди 
син, а от септември 1975 г. – старши помощник-капитан на корабите 
„Карлово”  – 2 години –  до продажбата му. Закарахме го до Пирея. След 
това  – учебният кораб ”Н. Й .Вапцаров”, ”Осогово” и дойде време за  
голямото четене за капитанските изпити. Взех изпитите – първият от 
нашия випуск и най-младият КДП в БМФ (30 год.) в него момент. Така 
завърши помощник-капитанският период. И най-после, с назначаване-
то ми на дълго мечтаната длъжност капитан (на „Клисура”  през юни 
1978 г), започна капитанският период в БМФ с неговите хубави и не 
толкова хубави моменти по време на преходите, в пристанищата, ра-
ботата с екипажите и с властите и т.н. След всеки рейс ставах все по-
уверен и сигурен в действията си, учех се от всяка по-тежка ситуация 
и удоволствието от правилно взетите решения в критични ситуации и 
тяхното изпълнение и накрая успешният завършек  беше все по-голя-
мо и по-пълно удовлетворение. Следващият кораб беше учебният „Н. 
Й. Вапцаров”  – модерен, бърз (15 възела скорост). Удоволствие беше 
да се плава в Гибралтар, Английския канал, Босфора –- лесно и бързо 
маневриране, сигурна машина и т.н. Но както и другаде, и тук по време 
на един от преходите (на траверс на Лисабон ) се спука цил. втулка на 
главната машина, последва изолиране на цилиндъра и  бавно-бавно – в 
Лисабон – за смяна на втулката. Там работата се проточи, после време-
то се развали, главният механик заяви, че не може да дава пълен ход, а 
там, на излизане ол Лисабон, има плитка и тясна част на фарватера – в 
лошо време и напречно течение трябва скорост, за да се мине безопас-
но. На борда имаше курсанти, програмата им закъсняваше, започнаха да 
пристигат радиограми от БМФ и от училището да тръгваме при първа 
възможност, а реката пред Лисабон всеки ден се пълнеше с кораби, по-
търсили убежище от лошото време... Свиках тъй наречения Капитански 
съвет, като поканих и ръководителя на практиката капитан първи ранг 
Михайлов – флагмански щурман на ВМФ и председател на държавната 
изпитна комисия  по навигация при нашето завършване, капитан първи 
ранг Николов (О кея) – преподавателят ни по метеорология. Питам ги 
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за мнението им – всеки хънка-мънка, а и какво ли биха могли да кажат 
накрая:  „Каквото решите, др. капитан“... Спомних си тогава думите на 
един мой капитан по повод капитанския съвет – той ми каза: „Старпом, 
станеш ли капитан, оставаш сам, забрави главния механик, старши по-
мощника, капитанския съвет и т.н. Никой няма да застане зад теб, не се 
доверявай на никого, всеки ще се отдръпне, така че – надявай се само на 
себе си“. 

В следващите години това се потвърди многократно и по различни 
поводи. След няколко дни времето поспадна, преминахме теснината и 
продължихме пътя си. При повората голяма вълна удари бака, разби се 
върху него и помете боцмана  и дърводелеца, запращайки ги под бра-
шпила, за щастие – без сериозни наранявания. От тогава дърводелецът 
всяка година коли курбан.

Следващото назначение  –  капитан на „Велико Търново” – 2 месеца 
ремонт в Полша, после до Западна Европа, Англия, из Средиземно море. 
Измина година и половина отпуск, после -1 год. на м/к”Богдан”. През 
тези години съпругата ми завърши медицина, по разпределние  започна 
работа в болницата в Разград и времето между рейсовете прекарвах в 
Бургас, Варна и Разград.

През 1979 г. се роди  дъщеря ми. На преден план излезе жилищният 
проблем, в апартамента на родителите стана тясно, тъй като и брат ми се 
ожени, роди му се син и ако и ние се върнехме там (вече 4 души) щеше 
да станем бетер и от италианска къща. Реших да се устроя на брега, за 
да уредя жилищния въпрос. Главният директор се съгласи и така станах 
капитан на една от кометите, после – на един от пътническите кораби  – 
уж само за един рейс, а изкарах в пътническия флот цели 10 год. Тези  
години  бяха един от най-добрите и най-приятните от всичките години 
на море. А и как иначе – „стоката” сама се товари и разтоварва, чисто, 
бяло, няма прах, няма рейдове, заставахме на най-хубавите места. Бях 
се зарекъл никога повече на товарни кораби, но... друго ми било писа-
но...Сезонът  обикновено започваше за 8-ми март  – до Одеса, после 
пролетната ваканция – с ученици до Одеса, Ялта, Сочи, после почваха 
рейсовете до Истанбул, Пирея, Солун, Ница, Монте Карло, Барцелона 
– смяна на групите и обратно и закривахме сезона в късна есен. После 
отпуски, ремонт – времето минаваше между Варна и Разград. Съпруга-
та ми взе специалност по детски болести, децата растяха.... През тези 
години си построих апартамент, жена ми спечели конкурс за завеждащ 
отделение в Градска болница, прибрах семейството си във Варна, синът 
ми завърши Морския техникум и влезе в Морското училище, а дъще-
рята учеше в Испанската гимназия. След приключване с пътническото 
плаване  бях  1 година старши преподавател в БМКЦ, после един рейс 
под кипърски флаг (да видя как е там – хареса ми). Върнах се и започнах 
да се оглеждам пак за работа под чужд флаг, но тогава се появи една 
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частна компания, която беше  в процес на закупуване на  модерен път-
нически катамаран от Норвегия и набираха екипаж. Обадих се, приеха 
ме и така – отново в пътническо плаване. След кратко време заминахме 
два екипажа уж да се запознаем с катамарана и да се понаучим да го 
караме и управляваме, преди да си тръгнем за България, но по разни 
причини имахме само една тренировка и разбира се, че нищо не научи-
хме и тръгнахме така –  учейки се по пътя. Катамаранът бе  задвижван 
от два независими  водометни движителя, в открито море беше лесно, 
но при маневриране за швартовка  беше по трудно, въпреки че с тези 2 
движителя той можеше да се движи на борд, да се върги почти на място  
– с една дума беше много маневрен. Как да е – стигнахме благополучно 
Варна, малко почивка и плаванията започнаха: Варна – Истанбул, а по- 
късно и до Несебър и Созопол. Лятото мина, разбрахме, че ще купуват 
втори катамаран, определиха мен за капитан и хайде пак в Норвегия на 
същото място. Уж всичко беше уредено, но се оказа, че има проблеми 
с плащането на катамарана и ха днес, ха утре – останахме там няколко 
месеца. Дойде зимата, времената започнаха да се развалят...

Най-после дадоха документите, вдигнахме българския флаг и на 
път. До преминаването на Английскя канал времето бе поносимо, но 
на излизане от него времето бързо се влоши и дойде моменг, в който 
трябваше да търсим убежище. Най-близко се оказа Брест, късно през 
нощта се швартовахме и... в хотела. На сутринта се върнахме на катама-
рана, огледахме го – нямаше никакви поражения, пристанището – праз-
но. Зачакахме агента с по-дългосрочна прогноза. Оказа се, че Северният 
Атлантик ври и кипи. Всяка сутрин, идвайки на кораба, виждахме как 
пристанището се пълни с кораби (някои с повреди, други – без) тър-
сейки убежище. Надявахме се да стигнем за Никулден, после за Нова 
година, но поради лоши времена си дойдохме в средата на януари. Този 
катамаран бе изпратен да работи между Констанца и Истанбул. Сезонът 
мина, прибрахме се във Варна, стана ясно, че фирмата има намерение да 
изпрати катамараните  на работа зад граница  – къде, кога, при какви ус-
ловия  не беше много ясно, имаше и некоректност от страна на фирмата 
и аз и някои други си взехме довиждане с нея. Така завърши пасажер-
ският период. През това време синът ми завърши, започна работа в БМФ 
като 4 механик,  дъщерята след една година в УНСС, София замина  в 
Испания. А аз? Сега накъде...                                                                                                          

Подадох документи за работа под чужд флаг, назначиха ме и  за-
почна следващият етап – пак на „мръсните” кораби – балкерите. И се 
започнаха едни дълги контракти – по 7-8 месеца, дълги преходи – 20-30 
дни, кратки тов./ разтоварни операции – по 20-30 часа за 60-70000 т. то-
вар, прашни, мръсни товари, почти във всяко пристанище – проверки от 
различните власти, снабдяване, смяна на част от екипажа, формалности  
и почти никакво време за почивка...Първият кораб, на който попаднах, 
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се оказа специализиран за превоз  на дървени трупи (Log Carrier). Качих 
се в Нова Зеландия, от там – Австралия и Япония. От там  – за Южната 
част на Чили– залив Консепсион – да товарим трупи за Япония и Южна 
Корея. И започнаха проблемите – нямах никакъв опит с такъв товар, до-
кументите за устойчивост на кораба при превоз на пал.товар – непълни, 
укрепващият (lashing) инвентар – подвижни и неподвижни стойки по 
фалшборда, талрепи, блокове, проволки  ръждясал, неокомплектован, 
мерните единици вместо тон/куб.м. – някакви други – (jas/cbm)  – оказа 
се, че било “Japanese agricultural standart/cubic meter” – напълно непо-
знати за мен и т.н. Как да е стигнахме, с помощта на местните  стифа-
дори и агенти  успяхме да се справим, но на излизане от пристанище-
то – при поворота след  входните фарове, корабът „полегна” на едната 
страна и остана така да „мисли”, а всички знаем какво значи това... Как 
да е, стигнахме, разтоварихме, после Ванкувър  – въглища за Чили и пак 
трупи за Южна Корея. Но сега вече всичко бе ясно ,никакви проблеми. 
Пристигнахме благополучно и край на контракта. След това се заредиха 
по-дълги и по-къси контракти - отначало на по-малки кораби –27000-
35000т DW, („handy size”), a после и на по големи  – 70000т DW Panamax 
size. Първият, на който се качих от този тип, беше новопостроен в Южна 
Корея – модерен, напълно компютризиран, безвахтено обслужване на 
гл. машина, последна дума на навигационното оборудване на мостика. 
Зарадвах се много, защото и аз както и всеки друг, надявам се, съм си 
мечтал да бъда първи капитан на  нов кораб и  въпреки  че това се случи 
не в БМФ, а под чужд флаг, бях много доволен. Пристигнах в завода, 
там заварих гл. механик и старши помощник-капитана, които били там 
от десетина дни, запознали се с  всички системи и уреди и участвали в 
сдатъчните изпитания. На другия ден - снабдяване, последни пригото-
вления, вечерта банкет и на другия ден по обяд кръщаването и на път. 
Заредиха се порт след порт, добри и лоши времена и се наложи в един 
момент да спираме за бункер в Сингапур. Оказа се, че пилот няма да 
има, бункерната стоянка препълнена с кораби, силно течение, корабът 
не слуша руля, т.к.няма скорост, беше много трудно, но приключи ус-
пешно. Друг критичен момент с този кораб бе първото преминаване на 
Панамския канал с пълен товар. Корабът е построен  по проект, одо-
брен от властите на Канала с максимално допустими размери за вземане 
на максимално количество товар. При изчисляването на товарния план 
падна голямо смятане, за да не допуснем грешка, а при самото товаре-
не  – контролът бе завишен. Който е минавал  там, знае че допустимото 
максимално газене, с което се разрешава преминаването на канала, се 
проверява от техен инспектор във втория шлюз и ако е по-голямо от 
допустимото... следва котва в езерото Гатун, облекчаване на кораба и 
тогава преминаване, после обратно товарене и т.н. При пристигането  в 
Балбоа на борда се качиха дузина инспектори, плъзнаха навсякъде из 
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кораба – проверки, замери, минахме първия шлюз, навлязохме във вто-
рия, а корабът едва-едва пълзи, машината не може да отработва иска-
ните ходове, товари се, не може да вдигне обороти... Пилотът извика 
още 2 локомотива. Как да е  влязохме, отчетоха газенето – ОК, отдъхнах 
си, седнах на капитанския стол и изпих най-сладкото кафе, което съм 
пил  по корабите. Отвориха шлюза и не можем да тръгнем – машината 
работи колкото може, а корабът едва-едва пълзи  – извикаха още по 2 ло-
комотива на бака и кърмата и с голям зор излязохме. Пилотът се ядоса, 
графикът на  шлюзовете закъсня, аз обаче съм спокоен, казвам му: „Как 
да се движим по-бързо, като между бордовете и стените има по около 
метър вода, а под дъното – почти нищо, нали за  да работи винта нормал-
но, трябва да има достатъчно количество вода, което да обтича кораба и 
нали вашите власти са одобрили проекта на кораба...“

Как да е – продължихме и стигнахме по живо по здраво, само при-
тесненията останаха. Отпуската свърши и хайде пак на път за следващи-
ят кораб  – 68400 т DW бълкер в Шанхай. След няколко кратки рейсове 
между Китай – Индонезия – Япония дойде нареждане след разтоварване 
в Кашима (Япония)  да отидем в Порт Кембла (Австралия), а от там – Сан 
Николас (Аржентина). Там, където щяхме да ходим, започваше зимата, 
а трябваше да минем през Нова Зеландия (протока Кук), после – по па-
ралела 50 градуса южна широта (по на юг е опасно), после –покрай нос 
Хорн или през Магелановия проток („все хубави  райони”) и да стигнем 
река Парана. Като прочетох телекса, усмивката ми замръзна, а стомахът 
ми се сви на топка...Но няма накъде, като си си дал д....под наем, ще се 
въртиш както ти кажат...  И тръгнахме. Както  се предполага, имахме и 
добри моменти, и проблеми по време на този преход, но най-тежкият 
беше, че на около 7-8 дни от Магелан гл. машина се повреди и се наложи 
да се сменя една от цилиндровите втулки на гл. машина.  Времето лошо  
– тежка мъртва вълна, корабът постоянно се  клати, водата залива палу-
бата, но след като опитахме да вървим с намалени обороти и се оказа, че 
корабаът става неуправляем поради ниската скорост, решихме, че няма 
друг изход. Давахме си ясна сметка, че при неуспешен резултат корабът 
щеше да остане  почти без ход, неуправляем а най- близкият Чилийски 
бряг бе на 7-8 дни път при пълен ход. Наоколо – само океанската пус-
тош - сиво, мрачно, няма никой... Гледам екипажа, лицата им посивели, 
умислени, сигурно и моето е било такова, но какво да се прави. И се 
започна...  След  около 12 часа машината се завъртя, постепенно достиг-
на пълните обороти и... ура, браво на машинна команда – те извършиха  
подвиг. След това заобиколихме нос Хорн и пристигнахме  в Сан Ни-
колас. Надявах се, че от там ще  ни пратят към Бразилия и Европа, на-
ближаваше края на контракта, синът ми щеше да се жени, подготовката 
вече  вървяла, но...пак изненада  – ще товарим от Росарио (по-нагоре  по 
реката от Сан Николас) за Филипините. – пристанище, близо до Мани-
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ла. Т.е. пак плаване в зимни условия. Заобиколихме нос Добра Надежда, 
спряхме в Дърбан, ЮАР, покрай Кокосовите острови и през пролива 
Зунда  пристигнахме благополучно,  извършвайки почти околосветско 
плаване. Най-после му  се видя края и на този контракт. После отпуск, 
сватба, следващи контракти.  Роди се първото  внуче, годините минава-
ха, синът ми завърши и Навигационния факултет на Морското училище, 
тръгна по капитанската стълбица, роди му се и втори син. Да са живи и 
здрави! Стана капитан далечно плаване и сега командва един от кораби-
те на голяма контейнерна компания. С него се чувахме  от дъжд на вятър 
по радиото, по-късно по  интернет. Дъщерята, след като завърши, остана 
в Испания. Цялото семейство се разпиляхме по света. През следващите 
години вятърът ме отвя къде ли не  – по Амазонка, Ориноко, Парана, по 
пристанищата на двата бряга на САЩ, из Карибите, Колумбия, Вене-
цуела, из джунглите до  остров Борнео и из Филипините...Срещали сме 
се с някои от колегите по пристанищата, по летищата, с някои се случи  
да работим на един кораб (в ранните години), с други се чувахме по 
радиото, бидейки на море, но умишлено не споменавам  нищо, тъй като 
предполагам, че всеки  по своему  е запазил нещо от тези моменти. Го-
дините минаваха и колкото по-малко време оставаше до пенсия, толкова 
по ми дотежаваха последните месеци. Най-после дойде и този момент  
– навърших 60 години, пенсионирах се,  дъщеря ми се върна  и сега е 
в  ръководството на един от големите испански хотели, синът е по 3 ме-
сеца в морето и 3 – на брега., по-често сме заедно, а аз вече 7 години се 
радвам на спокойствието и нормалния живот. Имам малка вила с двор, 
две внучета, които водя по тренировки, школи, на училище и много, 
много свободно време.

Пишейки тези  редове, като на филмова лента през съзнанието ми 
преминаха всички по-значими моменти – и приятни, и опасни – до кои 
характерни точки на глобуса стигнах – (най северната точка – Норд Кап, 
най-южната – нос Хорн, минах между Австралия и Тасмания, покрай 
Големия бариерен риф, Торесовия проток, заобиколих Южния остров 
на Нова Зеландия, в Тихия океан – северно от алеутските острови), но 
останаха и още места, където не успях да мина – Канадските езера, Ма-
гелановия проток, Беринговият проток и т. н , но не съжалявам. Колкото 
– толкова.... Сега  важното  за мен, а навярно и за всеки от вас, е да имаме 
добро здраве и по-дълго време да си получаваме пенсиите, което  най- 
искрено пожелавам на всеки.

Благодаря  за отделеното време и дано да сте намерили  нещо, макар 
и малко интересно, в тези писания. Бъдете здрави!

г. НиХРиЗОв
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IN MEMORIAM

еМиЛ куЦиНОв (МОкО)

От Йордан Стайков
Беше най-добрият ми приятел в Морското училище. След завършва-

нето ни беше разпределен и плава кратко време на корабите на БРП по 
Дунава. По-късно постъпи на работа в КПП Дунав мост и извървя пътя 
до началник КПП. Премести се с цялото си семейство в София, къде-
то работи до пенсионирането си като главен инспектор в КПП София. 
Продължи да се занимава с частен бизнес. Още в Морското училище се 
ожени за Димка, която тогава завършваше медицина във Варна. Имат 
двама сина – Калин и Виктор. Почина на 06.12.2014 година.

Спомените ни за него са за най-веселия и жизнерадостен приятел и 
колега, извор на смешки, песни,  рисунки и всевъзможни дяволии. Си-
гурно и сега изпълва с добро настроение душите на хората в по-добрия 
свят.

              
ЗА  МОкО

(Енчо Ангелов)

С Емил Куцинов /МОКО/ се познаваме няколко години, преди да по-
стъпим в Морско училище.Той е съученик на моята съпруга от Руската 
гимназия в Русе. С Емил сме не само приятели, но и със съпругата ми 
сме кръстници на сватбата му  с Димка. И до сега си спомням запоз-
нанството му с Димка. Бяхме в четвърти курс. Моко се връща с влака 
от отпуск. На гара Разград в купето се качва едно момиче, студентка по 
медицина във Варна. Емил естествено, с присъщата му общителност и 
галантност, ухажва момичето. На това събитие присъства и нашият съ-
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випустник Игнат Игнатов /Гатьо/. Не зная как е протекло пътуването до 
Варна, но когато се прибра в училището, забелязах, че с Моко нещо се е 
случило. Ние спяхме легло до легло и вечерта го попитах нещо случило 
ли се е. Тогава Емил ми каза, че се е запознал с едно момиче във влака, 
което му е направило силно впечатление. При първата отпуска в града 
ще се срещне с нея и иска аз „случайно” да  ги срещна, за да си кажа 
мнението.

Предварително уговорената „случайна” среща стана при „Севас-
топол“. Димка беше умно момиче и веднага разбра колко е случайна 
срещата. Дълги години след това се шегувахме за тази сгледа. Емил и 
Димка имат двама сина Калин и Виктор.

След завършване на училището Емил също беше разпределен за Па-
раходство БРП. Беше назначен за трети помощник на м/к „Л. Каравелов” 
и като такъв работи  почти година и половина. На втората година постъ-
пи в МВР – Русе като инспектор в КПП. След няколко колко години 
беше издигнат до началник КПП - Русе. Не си спомням точно годината 
–  1987 г. или 1988 г., Емил беше изтеглен на работа в Министерството 
на вътрешните работи. Работата му беше свързана с КПП-та в страната. 
След преселването му в София срещите ни станаха по-редки, когато той 
идваше в Русе или когато аз бях в София.

Като служител на МВР, Емил се пенсионира млад. Впоследствие се 
занимаваше с различни дейности. Държеше на концесия паркинг, отда-
ваше коли под наем, помагаше на големия си син Калин, който имаше 
няколко фризьорски салона.

Преди 3 години почина Димка. От този момент като че ли нещо се 
отключи в Моко. Не искам да обяснявам каква е болестта му, но в мо-
мента Емил е в старчески дом, не познава хората, които го посещават. 
Тежко ми е да говоря за това, защото той ми беше като брат и не мога да 
си представя, че този жизнерадостен човек, душата на всяка компания, 
е в безпомощно състояние. 

След тежко боледуване Емил Куцинов почина на 06.12.2014 година.
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еНчО дРАгАНОв пОРОЖАНОв

След завършване ма ВНВМУ постъпих в корабен дивизион мино-
чистачи без желание, защото насила бях назначен за офицер. Постепен-
но службата ме увлече и изкарах седем години на корабите до чин ко-
мандир на кораб. След това преминах на служба “оперативен дежурен” 
във Военноморска база Варна, където изкарах девет години. По-нататък 
продължих като офицер по кадровите въпроси и там заварих идването 
на демократичните времена в България. Тогава много кадърни офицери 
напуснаха военния флот. Аз също смятах да напусна, но не можех да 
понеса лошото отношение, което изпитваха запасните офицери в цивил-
ния живот и особено тези, които постъпиха на търговските кораби. Ос-
танах на служба във ВМФ и се пенсионирах със звание капитан първи 
ранг и на длъжност оперативен дежурен по ВМФ. След пенсионирането 
се отдадох в грижа на семейството си, която продължавам и сега. 

Гордея се с трите си дъщери, които завършиха висше образование 
и всяка пое по свой път. Помагам им в грижите за шесте внучета и съм 
щастлив дядо, баща и съпруг.

Поздрави!

енчо пОРОЖАНОв
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ивАН иЗМиРев

След завършването на ВНВМУ започнах работа в параходство БМФ. 
Пърият ми кораб беше “Васил Друмев”. От 01.10.1971 год. бях назначен 
за 3-ти помощник капитан на кораба. Следващите ми кораби бяха “Цан-
ко Церковски” – 3-ти помощник-капитан, “Руен”  – 2-ри помощник- ка-
питан, “Перущица” –  2-ри помощник-капитан. От месец ноември 1974 
год. бях назначен за старши помощник-капитан на м/к “Копривщица”. 
Следващите години до 1977/78 год. бях старши помощник-капитан на 
кораби,  плаващи предимно в Средиземно море, Западна Европа. От 
1981г. започнах да плавам на по-големи кораби. Първият от тях беше 
“Милин камък”. След това бях на корабите “Бузлуджа” и “Славянка”. 

През 1984/85 год.  бях на курс за КДП във ВНВМУ. През м. май се 
явих на изпит за КДП, който не успях да взема тогава. По мое скромно 
мнение тогава бях най-подготвен за изпита. Има, според мене, една не 
маловажна подробност, която ще опитам да предам накратко.

През 1973 год. бях приет за член на БКП. При подмяната на пар-
тийните документи през 1979/80 год бях освободен като член на БКП, 
заради моя произход, а по-точно братът на моя дядо по бащина линия е 
бил кмет на Сливен през 1932-40 година. Мисля, че това изигра немалка 
роля, за да не взема изпита за КДП. В тази връзка има и други подроб-
ности, за които не искам да пиша.

Явих се на изпит за КДП през 1988 г. Пак неуспешен.  През 1991 год. 
вземах изпита, като се представих доста добре.

Между 1985 г. и 1991 г. плавах на корабите на БМФ. След като взех 
изпита, отидох да работя в една гръцка компания като три месеца бях 
старши помощник-капитан, а след това 6 месеца – капитан на кораба. 
Потвърди се правилото, че никой не е пророк в собствената си страна. 
През 1998/1999 год. бях капитан в “Зодиак”. От м. февруари 2007 год. 
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съм пенсионер. 
През периода ми на работа имам доста екстремни преживявания. За 

едно от тях искам да напиша сега.
През м. август 1985 год. (29) пътувахме с к/б “ Родина” под баласт 

от Новоросийск за Аржентина.  Сутринта се качвам на вахта в 03:45 
часа. След приемането на вахтата около 04:20 - 04:25 часа, мисля (убе-
ден съм), че видях извънземни. Три фигури се появиха пред носа на ко-
раба от ляв борд. Фигурите бяха с размери около 2.5-3.0 м. като средната 
беше доста по-висока от другите две. Те остояха на нивото на океана 
около 2-3 минути, след което се потопиха в него. За мене това беше сре-
ща с извънземни.

През времето си на работа преживях с корабите, на които съм бил, 
доста урагани и екстремни метеоусловия.

Имам два околосветски рейса. Първият 1987 год. с кораб “Йордан 
Лютибродски”, а вторият – през 1998/1999 год. като капитан на кораб в 
“Зодиак”.

Имам семейство. Съпругата ми Елена Николова Измирева е иконо-
мист. В момента работи по договор в Германия. Синът ми, Ивайло Из-
мирев, завърши икономика в Кьолн през 2005 год. През 2004 год. завър-
ши  ЦСМС в Санкт Гален, Швейцария. В момента работи като бизнес 
консултант в “Хюлет Пакард” София. През април тази година синът ми 
стана доктор на икономическите науки. Защитата му беше в СУ “Кли-
мент Охридски”. Още нямам внуци, защото снахата в момента също 
пише докторантура.

Това е в общи линии всичко, което е станало с мене след завършва-
нето на ВНВМУ  “Н. Й. Вапцаров”.

Смятам, че годините в това училище ме оформиха като човек и лич-
ност в общ смисъл и всичко, случило се по-късно с мене, е функция на 
това време.

Август, 2014 г.
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ивАН Ц. чОРЛев 

Уважаеми колеги от випуск 85, скъпи приятели,
Признавам,че идеята на уважавания ни съвипускник Черното ме раз-

вълнува и след доста размишления и колебания достигнах до извода,че 
ще е добро дело да издадем книга на випуска. Да си припомним част от 
прабългарския надпис на хан Омуртаг: „Човек и добре да живее, умира 
и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да 
си спомня за оногова, който го е направил“... Нашата книга ще остане 
и след нас за идните поколения, колкото ние и делата ни да изглеждат 
незначителни.

Накратко кой съм аз и от къде идвам. Роден съм в село Лесичово, 
област Пазарджик, където живях и учих до завършване на четвърти 
клас. Майка ми Мария от съседното село Калугерово и баща ми Цветан 
Чорлев са обикновени селски хора. Имам брат Атанас, с две години по-
малък от мен. През 1959 година семейството ми се премести да живее 
в гр. Пазарджик, където през 1966 г. завърших гимназия, която година 
е начална за всички нас във ВНВМУ. Ще ми се да споделя как понякога 
случайността изиграва решаваща роля в живота на човек. След завърш-
ване на средното образование пред всеки младеж стои въпросът „А сега 
накъде...?“ И както се разхождах около комендантството в Пазарджик, 
видях рекламен афиш за кандидатстване във висшите военни училища. 
Погледът ми беше привлечен от частта за ВНВМУ „Никола Йонков Ва-
пцаров“ и тази случайност предопредели  съдбата ми.

Бих искал да си спомните драги приятели, че ме наричахте с пряко-
ра „Чочо“. Продължението на този прякор „Чочо маслинката“ мисля, че 
дължа на бай Бузак, след като изядох цяла фасада с маслини от нощната 
закуска на танкер „Марица“ по време на стажа ни след втори курс и едва 
не пукнах след това. Ще спомена и условното ми изключване в трети 
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курс от началника на училището след рапорта на коменданта на гарни-
зона полковник Гевезов. Мисля, че беше 26-ти май 1966 г., понеделник 
сутринта. След вдигане флага първи и втори курс бяха освободени, ро-
тите се пристроиха в „П“. Началникът на училището Дичо Узунов раз-
пореди всички провинили се по време на гарнизонния отпуск в събота 
и неделя да излязат пред строя, като след това персонално се разпореди 
кой и как да ги накаже. Мен ме остави последен и след като дръпна една 
тирада, че“не може да ме нарече курсант и даже не заслужавам да бъда 
наречен и трудовак“, заради провинението ми издаде заповед да бъда 
разжалван от старшина първа степен в матрос и да се считам условно 
изключен от училището при първото ми, провинение. Под звуците на 
барабана старшината на ротата ми клъцна нашивките. Провинението 
ми в действителност беше, че преди уговорената среща с приятелката 
ми и впоследствие моя съпруга, гледах четвърта серия на филма „Братя 
Карамазови“. Силно впечатлен от филма и размишлявайки по детайли 
от него, след излизане от киносалона „Корабостроител“, без да го искам 
и осъзнавам, бях свалил ръкавицата от дясната си ръка, в която държах 
незапалена цигара, възнамерявайки да я изпуша пред тоалетната, къде-
то се събираха феновете на „Спартак“. Внезапно джип с коменданта на 
гарнизона, тогава полковник Гевезов, спря пред мен и аз бях арестуван, 
заради свалената  ръкавица и незапалената цигара. Е, в коменданството 
след приканване от коменданта да си кажа името на дежурния старши-
на, за да ме запише в книгата, аз отговорих ядосано, че „в книжката 
името ми го пише“. И заради тези думи стана тя каквато стана...Не съм 
огорчен от случая и наказанието. Такива бяха времената, по които съм 
настроен носталгично.

Накратко моето житие и битие след раздялата ни с Морското учили-
ще в хронологичен ред. Непосредствено след напускане на нашата Алма 
Матер, на 01.08.1971 г. сключих брак в гр. Пазарджик с приятелката ми 
Иванка,с която ни свързваше тригодишно приятелство преди това и коя-
то току-що беше завършила Икономическия техникум във Варна.

На 23-ти октомври 1971 г. бях назначен за трети помощник-капитан 
на траулера „Чайка“, тип „Тропик“ и с това започна моята морска ка-
риера в системата на ДП „Океански Риболов“. По време на първия ми 
рейс на този траулер, на 4-ти март 1972 г., по време на риболов срещу  
гр. Уолфиш бей, Намибия, получих съобщение, че ми се е родила дъще-
ря, която кръстихме Мария, на името на майка ми. По съвпадение, след 
около 5 години, на 3 февруари 1977 г., точно на същото място по време 
на риболов с траулера „Сагита“, получих известие с  радиограма за раж-
дането на сина ми Ясен.

До пролетта на 1981 г. работих като помощник-капитан на следни-
те риболовни траулери: трети помощник-капитан „Чайка“ - 23.11.1971 
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г. - 10.02.1973 г.; втори помощник-капитан „Олуша“ 30.05.1973 г. – 
07.07.1973 г.; база „Китен“ 17.07.1973 г.-14.08.1973 г.; “Чайка“ 15.08.1973 
г. -10.10.1974 г.; старши помощник-капитан „Фрегата“ 23.11.1974 г. 
-01.07.1975 г.; „Роталия“ 07.09.1975 г. -12.05.1976 г.; „Сагита“08.09.1976 
г. -04.06.1977 г.; “Буревестник“ 12.12.1977 г. -14.08.1978 г.; „Афала“ 
21.12.1978 г. -27.04.1979 г.; „Аргонавт“ 26.07.1979 г. -24.02.1980 г.; 
„Капрела“ 01.08.1980 г. -26.03.1981 г. След рейса ми на „Капрела“ на-
пуснах „Океански Риболов“ по моя молба, поради изтичане на десет-
годишния срок на договора. През същата година постъпих на работа в 
„Портови флот и пилотска дейност“ към пристанищен комплекс Варна 
като капитан на портовия влекач „Леда“, който беше най-новият по оно-
ва време. Този влекач и понастоящем работи в пристанище Варна. Ра-
ботата  беше интересна,четирисменният режим осигуряваше доста сво-
бодно време, но скоро ме подгони носталгията по риболовните кораби. 
Престоят ми на брега за около шест години ме сблъска с реалността, 
която се оказа, че не познавах и за която не бях подготвен. Как може 
един млад човек да познава реалния живот, когато на осемнадесет годи-
ни постъпва във военно учебно заведение от онова време за пет години и 
след това веднага започва работа на корабите. Караш около шест месеца 
рейс, връщаш се за месец-два и пак на корабите. Живял съм с идеа-
листични представи за живота и когато се сблъскаш с грубата, кирлива, 
сметкаджийска и пр. действителност, която не си успял да опознаеш, по-
ради изолираната среда, изпадаш в шок, че си непригоден за живота на 
брега. Имаше и още една причина да реша да се върна на риболовните 
кораби – финансовата. Макар че заплатата на влекачите по онова време 
беше сравнително добра, не бях свикнал да си правя сметката и се появи 
напрежение в отношенията с жена ми. От 11.09.1987 г. до 16.03.1992 г. 
отново започнах  работа в „Океански Риболов“ като старши помощник- 
капитан. В хронологичен ред направих рейсове на следните траулери: 
„Аргонавт“, “Физалия“, „Сагита“, „Алка“, „Лимоза“ и „Офелия“.

Накратко ще се опитам да разкажа за този безвъзвратно изминал етап 
от по-новата ни история  и да споделя някои мисли и случки от работата 
ми на риболовните кораби. ДП „Океански Риболов“ беше създаден през 
1964 год. с получаването на първия риболовен кораб „Феникс“, постро-
ен в Щралзунд – ГДР. По наше време „Океански Риболов“ се разрасна 
до 36 риболовни и транспортно-хладилни кораби, построени в ГДР, Пол-
ша и СССР. Риболуваше се в шелфовите зони на Канарските острови, 
Югозападен Атлантик (От Ангола до нос Добра Надежда), Северозапа-
ден атлантик,Тихи океан (САЩ, Канада, Перу и Чили), Море Ирмин-
гер, Северно море, Фолклендските острови, района на острови Южна 
Джорджия, Ирландският шелф и други райони. Срещу Перу и Чили се 
риболуваше извън шелфа. Лично аз съм риболувал и в Английския ка-
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нал на сафрид. Екипажите на корабите първоначално бяха 77 човека, а 
впоследствие бяха намалени на 69. Капитанът се титулуваше „капитан 
директор“. Технологична и трална команди бяха разделени на две сме-
ни. Работният ден беше с продължителност 12 часа за всички членове 
на екипажа, а рейсовете траеха средно по около 6 месеца. Обикновено 
не се излизаше на бряг по време на риболов освен по неотложни техни-
чески и др. причини. Предаването на готовата продукция на транспорт-
но-хладилни кораби (съветски или български), снабдяване с провизии, 
оборудване и пр. се извършваше в открито море. Снабдяването с гориво 
ставаше също в открито море от съветски танкери. Спасителните лодки 
доста често се използваха за снабдяване с липсващи стоки и материали 
от други кораби. Запомнил съм случай, при който спуснахме лодка за 
среща с друг кораб в района на СЗА като повод за това бе получаване на 
два пълнителя за химикал срещу един или два молива. След всеки рейс 
корабите се ремонтираха в пристанищата основно от специализирани 
ремонтни групи на предприятието за около месец, а екипажите се сме-
няха с чартърни полети предимно със самолети на БГА „Балкан“. От-
начало екипажите се набираха от рибари от Созопол, Несебър и Бургас 
– добри и здрави момчета, но с по-нисичък интелект. Една част от капи-
таните си бяха гемиджии. Квалифицираните кадри бяха кът. По кораби-
те работеха и руснаци като старши помощник-капитани. Постепенно от 
Военноморското училище и създадения техникум по морски и океански 
риболов в Бургас започнаха да постъпват млади и интелегентни кадри и 
обликът на екипажите се промени. 

С пускането на първия трал основната заплата се спираше и се пре-
минаваше на т.нар. пайова система. Всеки вид риба (с глави, чистена 
или филетирана), калмарите, рибното брашно и рибното масло имаха 
спуснати разценки. Заработката зависеше от произведената продукция. 
Единица пай се базираше на заплатата на моряка. Всеки делеше своята 
заплата на моряшката и изчисляваше възнаграждението си. Технологът 
на кораба поставяше табло в моряшкия салет, където ежедневно отра-
зяваше произведената продукция и заработката. Случваше се с дни на 
таблото да не се пише нищо или твърде малко и тогава атмосферата на 
кораба беше тягостна и потисната. Очите на моряците бяха вперени в 
капитана и помощник-капитаните, от които се очакваше да намерят и 
уловят риба.Това беше основната причина понякога да се нарушава ри-
боловната зона от мен и събратята ми в търсене на рибата. Това си беше 
игра на котка и мишка с бреговата охрана. Помощник-капитаните бяха 
хората, в чиито задължения основно влизаше търсенето и улова на риба. 
А това си е тънък занаят, за усвояването на който се изискваше време 
и умения. Странно ще прозвучи, ако споделя, че гледайки ехолота имах 
чувството, че се движа по познат терен – следват вдлъбнатина, корали, 
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плавна или стремителна промяна на дълбочината и пр. подробности, ко-
ито се научават при продължителна работа в даден район. Често можех 
да позная каква риба влиза в трала по плътността на сигнала от фишлу-
пата. Просто отражателната способност на различните видове риба е 
различна, но това се научава в течение на времето. Рейсовете бяха тежки 
и се изискваше здрава психическа устойчивост. Понякога устата ти се 
пука за една лимонада или бира. Лишения от различно естество съпът-
стваха живота ни по време на рейс. Спомням си, че при разговор на бор-
да с инспектиращи офицери от бреговата охрана на САЩ последните 
просто отказваха да приемат за истина, че работим по около 6 месеца 
в океана без излизане на бряг. Един любопитен случай на „Чайка“ – по 
време на вахтата ми, около 3 часа през нощта, при обирането и изсипва-
нето на трала, от него, освен рибата се изсипаха на палубата и метални 
касетки със зеленчукови консерви. По време на траленето с дънен трал 
недоволни от втръсналото им „консервено“ меню моряци изхвърлят зад 
борд складираните под спаситителните лодки касетки с консерви. За тя-
хно съжаление тралът ни си ги прибра и върна всичките.

Пишейки тези редове, в съзнанието ми изплуват десетки интересни, 
любопитни, а понякога и драматични случки от работата ми в „Океански 
риболов“, но поради ограничения формат ще спомена за една или две. 
В началото на 1973 г., след завършване рейса в Югозападния Атлантик с 
траулера „Чайка“, се отправихме към Бургас за ремонт и смяна на екипа-
жа. Бях трети помощник-капитан. Както си беше по правилата по оно-
ва време, спряхме в Гибралтар за тридневна почивка на екипажа. Беше 
края на м. януари. При тези полагаеми се почивки обикновено се изпла-
щаше цялата валута за рейса. Е, сещате се, че на много от членовете на 
екипажа им се искаше през тези престои да компенсират лишенията по 
време на рейса по отношение на храна, общуване, жени и т.н. Май доста 
от нас се постараха в компенсирането по време на престоя в Гибралтар. 
Започна се едно шеметно пазаруване, пийване и вечери в разни заведе-
ния. Почти всички се заредиха с алкохол и безалкохолни напитки. След 
отплаване от Гибралтар започнахме да приемаме прогнози за изключи-
телно неблагоприятно време за района на централно и източно Среди-
земно море. След Сицилия времето рязко се влоши. С всеки изминал 
час вятърът се усилваше все повече, а вълните ставаха все по-големи,но 
ние следвахме по курса си към нос Матапан. Спомням си, че в края на 
вечерната ми вахта вече беше невъзможно да се поддържа курса на кора-
ба, поради ураганния вятър и огромните вълни. Капитанът разпореди да 
започнем да щурмуваме под благоприятен ъгъл срещу вълните. Поради 
ужасното напречно и надлъжно клатене не беше възможно да се спи и 
почива. Корабът „Чайка“ беше малък кораб с нисък надводен борд и 8-10 
метровите вълни го заливаха изцяло. Помня, че след вахтата, с огромни 
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усилия и лазейки по пода на каютата ми, едва успях да уплътня с въз-
главници в гардероба закупения стереорадиограмофон тип „Комбайн“ – 
ценна придобивка за онова време. Лошото стана, когато поради пропуск 
от дейдвуда машинното отделение се наводни. Водата заля плитовете в 
машинното, а впоследствие електромоторите на ВРШ и корабът остана 
без ход. Наводни се и цехът за производство на рибно брашно. Вслед-
ствие наводнените отсеци корабът получи голям диферент към кърмата. 
Имаше проблем със стационарните осушителни помпи и се осушавахме 
с преносна такава, но дебита й бе доста по-малък от постъпващата зад-
бордна вода. Капитанът заповяда на радиста да излъчи сигнал за бед-
ствие, на който се отзова най-близкият щурмуващ танкер под съветски 
флаг (не му помня името). След многочасови маневри на танкера успях-
ме с линомет да подадем буксирно въже. Корабът ни бе пред потъване 
южно от остров Закинтос – Гърция и вече се бяхме почти отписали, но 
извадихме късмет – екипажът успя да възстанови осушението, а вятърът 
и вълната постепенно започнаха да стихват. По време на буксировката 
до Пирея, след нос Матапан, танкерът застопори хода си и легнахме в 
дрейф. Със спасителната лодка на танкера на борда ни се качиха капита-
нът му, главният механик, и първият помощник-капитан (помполитът). 
След като нашият капитан подписа подготвения договор за спасяване, 
продължихме към рейда на Пирея. Лошото време по време на рейсовете 
беше наш постоянен спътник. В открития океан няма къде да се скриеш. 
Очакваме приближаващия се циклон, но до започване на лошото време 
риболуваме без спиране. После щурмуваме, а веднага след като стане 
възможно, търсим рибата и пускаме трала отново. В паметта ми се е за-
печатало двудневно щурмуване в района на СЗА срещу остров Сейбъл 
– Канада, където вълните надхвърляха 10 метра височина. Корабчето се 
катери по вълната, след това се сгромолясва надолу и всичко е под вода. 
Следващата вълна ни изглежда като Еверест и се чудим как ще я изкате-
рим. В паметта ми е останал и следният детински момент. Река Хъдсън 
при вливането си в океана е издълбала корито в него, което се засича 
ясно от ехолота. По време на риболов в този район с „Фрегата“веднъж 
заедно с рибата извадихме и дамски сутиен, който моряците развяха на 
задната мачта като вимпел.

След промените през 1989 г. дните на „Океански риболов“ бяха пре-
броени. Изплащането на заработените възнаграждения започна да е под 
въпрос и през април 1992 г. напуснах работата си. Месец след това по-
стъпих в „Параходство БМФ“. За кратко време бях капитан на 3000 т. 
бункеровчик „Ропотамо“, а след това до м. март 1993 г. втори помощник 
капитан на контейнеровоза „Варна“. Като старши помощник-капитан 
служих на танкер „Струма“ и един рейс на „Места“ – от 24.03.1993 г. 
до 30.12.1993 г. До този момент по различни причини не желаех да ста-
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вам капитан, но реших, че кариерата си е кариера и не бива да бягам от 
отговорност, за която съм се готвил с години и за която съм готов. През 
1994 г., след успешно положени изпити, ми бе присъдена и най-високата 
степен – капитан далечно плаване. След това като старши помощник-
капитан плавах на следните кораби от трампово плаване:“Славянка“, 
„Плана“, „Поморие“, “Чумерна“, „Руен“ и „Странджа“. През 1999 г. бях 
назначен за капитан на кораба за генерални товари „Стефан Караджа“. 
Аз бях и последният капитан на този кораб. Той бе бракуван и продаден 
за скрап. При най-високия прилив, на пълен ход, изкарахме кораба на пя-
съка край град Аланг - Индия за нарязване. Обходих мъртвия вече кораб 
за последно, полях цветята в кабината и в салона ми, качих се заедно с 
екипажа в приготвените спасителни лодки, с които доплавахме до брега.
Тъжно е да гледа човек умирането на кораб, на борда на който е прежи-
вял добри и лоши моменти, плавал е в спокойни и бурни води, посетил 
е толкова много пристанища по света. След „Стефан Караджа“ преми-
нах на 38 000-тонните бълкери родно производство, на които работех до 
2009 г. Последователно бях капитан на „Свилен Русев“, „Димитровски 
Комсомол“ – три рейса,“Петимата от РМС“, „Адалберт Антонов“– три 
рейса. Рейсовете на последните кораби бяха успешни, според мен, и ми 
донесоха удовлетворение. Признавам, че преднамерено търсех кораби, 
опериращи в района на Южна Америка. Честите посещения на аржен-
тински и особено бразилски пристанища ми донесоха много познанства 
там. При качването на борда на познати пилоти за въвеждане и извежда-
не на кораба взаимно се радвахме като деца на срещите си.

В работата си като капитан лоялността към корабособственика ви-
наги е била приоритетна за мен. Стремял съм се да мотивирам подчине-
ните си към изпълнение на задълженията им с нестандартни, а понякога 
и в разрез с правилата методи. Например при обучението на екипажа за 
претърсване помещенията на кораба за оръжие и наркотици предвари-
телно скривах две маркови бутилки водка и уиски, а това си беше доста 
добър стимул за открилите ги, създаваше се настроение и се разведрява-
ше обстановката. На ежемесечните събирания на корабния комитет по 
управление за безопасност и качество винаги на масата се слагаше бу-
тилка уиски, ядки и безалкохолни напитки. С лека почерпка и в непри-
нуден и свободен разговор се разискваха проблемите в обучението, под-
дръжката на кораба, снабдяването, състоянието на аварийно-спасител-
ното и противопожарно имущество, планиране работата за следващия 
месец и пр. Мисля, че тези методи дават по-добър резултат. Според мен 
важно е морякът да изпитва удовлетворение от свършената работа. През 
2009 г. се пенсионирах и напуснах БМФ. Същата година бях поканен да 
работя за варненската фирма „Космос Шипинг“. Направих два рейса по 
около 6 месеца на 25000-тонните бълкери българска постройка „Емине“ 
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и „Калиакра“. След слизането от последния кораб през юни 2011 година 
заварих съпругата ми болна от коварна болест – рак на белите дробове. 
Въпреки проведеното лечение в истанбулската клиника „Аджъбадем“, 
Господ прибра вярната спътница в живота ми на 24.06.2012 г. Тежко 
е да загубиш партньорката си, с която си се познавалот трети курс на 
Военноморското училище, делил си радости и скърби, която те е очак-
вала търпеливо да се завърнеш след всеки рейс и с която сте създали и 
отгледали две деца.

Когато получих предложение за работа като капитан на танкер „Бе-
лона“– собственост на „Лукойл  Бункер“, през лятото на 2012 г., не се 
поколебах да го приема. Дейността на този 3700-тонен танкер е превоз 
на нефтопродукти и бункеровъчна дейност. От средата на юли т.г. (2014) 
ме преназначиха на танкер „Нави“, собственост на същата фирма.

Равносметката ми е около 42 години на море и ако е рекъл господ, 
ми се ще да ги увелича.

В заключение, драги приятели и съратници, искам да кажа,че наше-
то поколение е знаково. Знаково, защото едваслед 1960 г. България се 
превърна в морска държава и ние определено имаме някаква заслуга за 
това. Отделиха се големи средства, закупиха се и построиха много кора-
би, развиха се корабостроенето и кораборемонтът, както и всички други 
дейности, съпътстващи морския бизнес. В Морско училище от двадесе-
тина започнаха да се приемат по около 200 човека годишно, създадоха се 
морски техникуми. За кратко време България по корабен тонаж изпрева-
ри такава морска държава като Португалия. Освен БМФ се създадоха и 
разраснаха също “Океански риболов” и БРП.

Благословени да са всички съвипускници и съратници в морските 
дела! Пожелавам им здраве и спокойни години. Уважаеми колеги, сигу-
рен съм, че сътвореното от нас ще остави диря в сърцата на потомството 
ни, както и в бъдещето. Бог да пази морска България!
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игНАТ геОРгиев игНАТОв

След завършване на Морското училище постъпих на работа в Пара-
ходство БМФ, където работих без прекъсване до своето пенсиониране 
през 2008 година. Бях 17 години капитан на пътнически кораб на под-
водни криле „Комета”, а впоследствие заемах длъжността старши по-
мощник-капитан на бълкери. 

Имам съпруга и един син.
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йОРдАН АТАНАсОв сТАйкОв

Здравейте приятели,
Благодаря Ви, че бяхте част от живота ми – младостта, която ще ос-

тане в паметта ни.
Бяхме млади и сърдити, каквото беше времето. Изживяхме младост-

та и живота си достойно и честно. Сътворихме почти всичко, за което 
мечтаехме пет години, както и да го наричат сега. Имахме мечти – осъ-
ществихме ги – такива, каквито бяха и най-важното – имахме ги.

След завършването на Морското училище, постъпих на работа в Па-
раходство БМФ  (спомняте ли си плаката „Да живеят всички Бе-Ме-Фе-
Та по земните кълбета)? Там завърших кариерата си до капитан и през 
2009 год. се пенсионирах.

Работих и като капитан на кораби и в израелска, виетнамска и турска 
компании.

През този период се ожених, родиха ми се двама сина, една внучка и 
сега с нетърпение очаквам  следващите.

Сега живея в с. Китка, близо до Варна. Ще бъда щастлив да ми гос-
тувате.

С много от Вас не съм се срещал от години. Това не значи, че съм ви 
забравил. Очаквам ви!

Надявам се в тази книга да се срещнем и познаем такива, каквито 
бяхме и винаги ще бъдем в нашите спомени.

Благодаря на Румен Чернев за инициативата и осъществяването на 
идеята му.

Бъдете здрави и до нови срещи!

стейка 
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НедяЛкО НикОЛОв йОРдАНОв

След завършване на Военноморското училище постъпих на работа 
в Танкерен флот – Бургас. 9 години плавах на МТ „Искър” като 4-ти, 
3-ти, 2-ри и старши помощник-капитан. 3 години плавах на химикало-
воза „Росица” като ст. помощник-капитан. Още 2 години бях старпом на 
„Осъм”, „Камчия”, „Велека”, „Резвая”. 

През 1985 г. напуснах БМФ и се завърнах във Велико Търново. Меж-
дувременно през 1983 г. се ожених и през 1984 г. се роди дъщеря ни.

Във Велико Търново работих като Личен състав на СД МПБУ. 
От 1989 г. до 1997 г. изпълних 6 контракта на кораби от Кувейт, чрез 

„Трансимпекс”. Бях 2-ри пом. капитан и често се сменях с колегата Гроз-
леков. През 1997 г. прекратих с плаването и след няколко години се пен-
сионирах. Живея в Търново и разделям времето си между хобито ми 
– спортен риболов и семейството – съпруга, дъщеря и две внучета.

Желанието ми от самото начало беше да завърша Морското училище 
и до сега не съжалявам за този си избор.

Искам да поздравя колегите си от тази страница иа да изразя радост-
та си, че бяхме заедно.
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НикОЛАй АНгеЛОв гОспОдиНОв

Ул. “Филип Кутев” No 9
Бургас; тел. 0888564371

През 1966 г. завърших ТЕТ в  гр. Пловдив, специалност” Ел. енер-
гетика и обзавеждане на промишлени предприятия“. Същата година по-
стъпих във ВНВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” и завърших желаната от мен 
специалност “КОРАБОВОДЕНЕ” за СО “Водентранспорт” - Варна. От 
ранна юношеска възраст бях изчел всичко възможно и налично от Град-
ската библиотека за морето, корабите и корабоплаването. По-късно това 
ме мотивира да участвам в клуба за ТНТМ към катедра “Навигация”, 
където работихме заедно с колегите Атанасов и Шивачев, както и други 
по-старши колеги. Не мога да пропусна да отбележа добрата теоретич-
на, практическа и психическа подготовка, която получихме във ВНВМУ. 
Определено трябва да подчертая, че въпреки обстоятелствата на вре-
мето, в което учихме и работихме, огромната част от випуска останаха 
предани на морската идея и в останалите направления на стопанството 
в страната. Нямам сведениеня кой отнас да е работил в посока, обратна 
на интересите на държавата.

Огромно сътрсение беше за мен разпределението ми в БТФ Бур-
гас. В онези години професионалния старт за СО “Воден транспорт”, 
според мен задължително трябваше да започне на “карго” кораб. По-
късно, след обединението на БТФ и БМФ, имах щастието да бъда 2-ри 
помощник на м/к “Персенк” и старпом на м/к “В.Левски”. По-късно, 
в продължение на 7,5 години бях представител на БМФ в Бургас, една 
година капитан-наставник и член на УС на БМФ. През времето, когато 
бях на административна работа, ви уверявам, че в стопанско направле-
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ние правих всичко, което е било по силите ми да реагирам своевременно 
за вземане на добри за родното корабоплаване решения. Архивите на 
БМФ и БТФ съхраняват моите действия, както като администратор, така 
и като капитан в Танкерно плаване. Всички си спомняме 70-тегодини, 
когато изпълнителните кадри за флота се подбираха измежду служилите 
във ВМС, трите средни морски техникума в Бургас, Варна и Русе, както 
и МУШ - Варна. Нямам лоши чувства, но смятам, че сега държавата 
е обърнала гръб на обществото в морско направление. Имам много за 
споделяне за никому ненужното експериментиране от СО “Воден транс-
порт” – кадрово и регионално – твърде късно и недостойно е сега да се 
връщам назад. Все пак, ако се съпоставят с времето, в което живяхме и 
работихме, добрите неща преобладаваха. При обединението, една годи-
на в Бургас остана звено “Експлоатация танкери” под ръководството на 
капитан Неделчо Донев. В отдел “Търговска експлоатация” работи по 
това време капитан Тодор Шивачев и н-к отдел Стоян Куюмджиев. За 
около месец през 1977 г. замествах Т. Шивачев и за първи път оцених 
документооборота на корабния брокер. Споделям го като неосъществе-
на мечта в онова време.

Плавателният ми стаж основно премина по танкерите. Бил съм-
по мощник-капитан на „Искър”, „Огоста”, „Дунав”, „Осъм”, „Места”, 
„Тунджа”, „Росица”, „А.Иванов”. Капитан съм бил продължително на 
танкерите „Осъм”, „Места”, „Хан Аспарух”, „Бахра”, КОТС Кувйт. Око-
ло четири години работих в техническа група по подготовка за закупува-
не на 4 броя танкери химикаловози от Япония. Преговорите проведохме 
в Лондон и Варна. По време на работата ми в Представителство БМФ 
Варна, Бургас през 1992 г. съвместно с капитан Стоян Димитров взехме 
участие в идейната подготовка, строителството и последвалата експлоа-
тация на единственото по това време в Черно море и източно Средизем-
но море, фендерно стопанство за аварийно и експлоатационно претовар-
ване на наливни товари между голямотонажни танкери. По това време, 
със съдействието на ”Шел” - Англия и под ръководството на капитан 
Джон Хълок и капитан Стоян Димитров, беше извършена първата лим-
бовъчна операция на ход от голямотонажни танкери. В онези години на 
танкер „Осъм “ беше извършено единственото 100% измиване със суров 
нефт и след 4 дни и 20 часа корабът беше качен на сух док в Гърция и 
взет сертификат “Газфри”.

От 1997 г. до 2014 г. работих като капитан-пилот в порт Бургас. През 
1983 г. по здравословни причини работих като капитан на портови вле-
кач “Марс” и “Плутон”, извърших две морски буксировки с провлачване 
в двете посоки на морски съдове до и от порт Рени, обезпечавахме про-
водката на м/т “ХанАспарух” през Босфора, Мраморно море и Дардане-
лите в буксирна линия с океански спасител “Ягуар” 9500 к.с. ледоразби-
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вач “Афанасий Никитин”.
Въпреки многогодишното участие в помощ на яхт-клуб Бургас, вет-

роходната ми експертиза остана на нивото от Морското училище – дест-
гребен, рейково стъкмяване катер и надеждата на стари години да имам 
ветроходна лодка.

Женен съм, имаме дъщеря, родена през 1972 г. и син, роден през 
1974 г. И двамата са адвокати. Имаме седем внуци, две момчета и пет 
момичета. Както казва нашият приятел Насо – капитан Атанасов, “...да 
покажем, че дядовците правят внуци“.

От 29.05.2014 г.  съм ДС - “Домашно снабдяване”.
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НикОЛАй седевчОв ФеРдОв 

Роден е на 18 декември 1946 г. в с. Клисура, близо до Банкя. Баща 
му е общ работник и поради липса на финансови възможности работи 
и учи във вечерна гимназия в София. Завършва ВВМУ ”Никола Й. Ва-
пцаров” през 1971 г. Разпределен е за БМФ, но тъй като вече е семеен 
и има 2 деца, предпочита да постъпи в „Океански риболов”, където за-
плащането е значително по-добро. Става капитан на траулер през 1978 
година. На риболовните траулери остава до 1983 г. (същата година става 
капитан далечно плаване). След това става началник на отдел „Ликви-
дация на аварийни нефтените разливи” в ДПЧМВ, като междувременно 
чете лекции в тогавашния Ведомствено-учебен център на БМФ.  По съ-
щото време периодично плава на танкерите на Параходството. От 1987 
г. е преподавател в БМКЦ, след 2 години напуска и се качва на танкери 
под чужд флаг. През 2008 г. за седем месеца  е суперинтендант  в офиса 
в Хамбург на голяма международна корабоплавателна компания, след 
което се прехвърля на либийски танкери. Поканен е да работи в офиса 
на фирмата като суперинтендант. Там изкарва 11 месеца и поради  съби-
тията, предизвикали свалянето 
на Кадафи, се прибира у нас с 
последния самолет, изпратен от 
премиера Бойко Борисов за бъл-
гарските граждани в Триполи. 
След това се връща на либий-
ските кораби, които са далеко от 
техния бряг. През 2012 г. окон-
чателно приключва с плаването 
и остава на брега да се радва на 
семейството си и внуците. 
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За първи път видях морето, когато дойдох да кандидатствам във 
ВВМУ. Дотогава за него знаех само от книгите на Джек Лондон – люби-
мата ми беше „Морският вълк” (от там тръгна мечтата ми да стана мо-
ряк). Та отидохме тогава на плаж с едно софиянче –  беше лятно време, 
хубаво, шумно, красиви момичета, но момчето получи слънчев удар и на 
връщане от плажа припадна. Тогава разбрах – освен многото си хубави 
страни морето има и други, които са твърде сериозни, и човек трябва 
да се съобразява с тях. Така е, нещата винаги имат своите две страни  
–добрата и лошата. И те са разделени по равно, за да са в равновесие. В 
моряшкото плаване също всичко е на две равни части – 50 на 50.

  Най- хубавото на всеки рейс е завръщането. Никога не съм искал да 
ме изпращат, когато заминавам  – тъжно е да се разделяш, а най-прият-
ното е да видиш хората, които обичаш, да те чакат и ти да ги прегърнеш. 
Всичко е 50 на 50 в моряшкия живот – така започва разказът от капитан-
ския мостик на к.д.п. Николай Фердов. 

Ето, хубавото на траулерите на „Океански риболов” беше много до-
бро заплащане (младо семейство с две деца трябваше да спечеля за къща). 
За сметка на това рейсовете продължаваха от най- краткия ми – 7 месеца 
и 8 дни,  до най-дългия – 11 месеца и 20 дни. Работи се по 12 часа без 
почивен ден – 8 часа вахта на мостика и още 4 часа в цеха за преработка 
на рибата. Натоварването е такова, че не остава време човек да мисли за 
вкъщи. Не остава време за скука, за тъга. Трудът е, който лекува всичко.  
Виж, по-голямата трудност в случая е за съпругата на брега, казва кап. 
Фердов. Всеки ден уловът и пая на всеки от нас се изписваше на табло, 
бяхме страшно нахъсани да търсим добри пасажи. Сновяхме навсякъде 
– в Атлантика, Тихия океан. Конкуренцията – жестока. Непрекъснато 
следим по радиото кой траулер къде се намира и какво улавя в момента. 
Тези, които имат добри прибори, лесно се ориентират  къде е рибата,  
останалите обаче веднага чуваме и бързо бягаме при тях. Скупчваме се 
като гларусите – засмива се кап. Фердов. В същото време цялата фло-
тилия от български, руски, полски, немски (източногермански)  кораби 
си помагаме, когато някой има нужда. Веднъж около винта на кораба се 
усука въже и го блокира, а се очакваше лошо време. Пълна безизходица. 
Тогава дойдоха от други кораби, помогнаха с леководолази, за да осво-
бодим  винта. После по него време нямаше интернет, скайп, писмата 
ни пътуваха по няколко месеца, идваха накрая на рейса,  заедно с тях и 
заявените продукти, част, от които вече развалени от дългото пътуване. 
И ние всеки ден пускаме лодки, за да си набавяме необходимото от дру-
гите кораби. Все едно живеем в една махала – отиваш до комшията да 
поискаш олио или сол. Имаше практика да си разменяме гостувания за 
по една седмица за обмяна на опит. Бях втори помощник и се разменяме 
с един колега на немски кораб. Бяха от соцлагера като нас, източногер-
манци, но ме порази идеалната им организация на мостика, в цеха за 
преработка на рибата. Имаха даже параклис на борда, въпреки идеоло-
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гията не бяха задраскали религията.  На немеца, който дойде на мое мяс-
то, толкова не му харесало, че настоял бързо да се върне на своя кораб. А 
на мен ми се искаше да остана. Интегрираните системи за управление, 
които наскоро се въведоха, ги имаше на немския кораб още през 1973 г. 
Всичко събрано пред този, който управлява: стои на едно място, срещу 
него са приборите за търсене на рибата, малко над тях са средствата за 
комуникация, от дясно се намира електронната карта, отляво е радарът. 
А при нас бяха пръснати из целия мостик, трябва непрекъснато да сно-
веш между тях и така може да пропуснеш важна информация.

Ако риболовната флотилия бяхме една махала по време на дългите 
рейсове, то на кораба всички ставахме като семейство – със своите общи 
радости и грижи – продължава кап. Фердов. Помня, плавах с кап. Никола 
Левенов (има паметник на баща му в центъра на Банско), имаше много 
добри капитански качества, макар че обичаше да си пийва. Веднъж, пъ-
тувайки за района на улова, спряхме в Лас Палмас и купихме две малки 
прасета –  мъжко и женско. Пресичайки Екватора ги кръстихме Ромео 
и Жулиета. По време на рейса ги хранехме с рибата, залепена по трала. 
Когато някой им дава лакомство, те се изправяха на задните си крака. 
Всички от екипажът така се привързаха към тях, че когато се охраниха и 
накрая ги заклаха, някои не искаха да ядат от тяхното месо. Бяха станали 
част от екипажа.

Още един пример за това, че всичко е 50 на 50. В „Океански рибо-
лов” всички операции ставаха на море. Корабът майка идва, за да вземе 
рибата и тогава нашият траулер застава борд на борд с него, което е мно-
го рисково. Веднъж бяхме в Тихия океан, близо до Сиатъл и правехте 
такава операция, когато едно от въжетата, с които се бяхме превързали 
за другия борд, се скъса, а това има камшичен ефект. Върна се на кораба 
и удари едно момче право през устата, като му изби всички зъби (в БМФ 
имаше случай, стана в Гибралтар, когато направо отряза главата на мо-
ряк). Това момче имаше късмет, че не само се отърва с избитите зъби, 
ами те бяха  грозни, криви и на брега веднага му имплантираха хубави, 
равни, стана като холивудски артист. Така че наистина във всяко нещо, 
каквото и да е винаги има положително и отрицателно, по равно разпре-
делени – подчертава кап. Фердов. 

Мозъкът ми е така устроен, че има селективната способност да оста-
вя само хубавите неща от всяко плаване – продължава той. Както казах 
– най-хубаво е завръщането. Едно стихотворение на поета, тогава кур-
сант от ВНВМУ  – Георги Вълчев, завършва така: „Да кажа на пътеката 
в морето, че тя не почва, а завършва тук на моя бряг”… Питате повече за 
лошата страна, където са изпитанията? Корабът е много скъпо и слож-
но техническо съоръжение (един голям танкер струва 100 млн. долара 
и товарът му още 200 млн.), на което всичко трябва да работи в цялата 
му комплексност. Това  го осъзнават само офицерите, но не и отделните 
моряци, които гледат само тесния си интерес. Затова добри моряци са 
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тези, които могат да следват заповедите и да ги изпълняват. Когато пла-
вах под чужд флаг и ми казваха, че идват български моряци, това никак 
не ме правеше щастлив. Защото още с идването си, без да са работили 
и един ден, започват да се пазарят за извънредния труд. Абе, просто сме 
объркана нация – правилното е първо труда, после възнаграждението, а 
не обратното. Правихме рейс до Индонезия и един моряк често повта-
ряше:  „на нас ни плащат, за да работим, ние не работим, за да ни пла-
щат”. На танкерите екипажите са многонационални  – веднъж имах от 8 
народности на кораба.  Най-много съм доволен от филипинците, много 
добри моряци, изпълнителни. Кажеш да свършат нещо, отвръщат само: 
„Да, сър!” и го изпълняват. Докато нашият моряк ще започне:”Ама защо 
аз, а не някой друг?” Трябва да докараш вода от 15 кладенци, за да го 
накараш да го направи и то с много обяснения и разговори …

Бях вече капитан и плавах на танкерите, когато веднъж пуснахме 
котва на  Фуджейра, пристанище на входа на Персийския залив. Корабът 
беше 120 000-тонен, натоварен и трябваше да го преместим до Корфакан, 
което е наблизо,  за да вземем гориво. На борда имаше група техници 
индийци, които трябваше да слязат, преди да се преместим на Корфакан. 
Там дълбочините за закотвяне са големи, 100-120 метра. Обираме кот-
вата и тръгваме полека, междувременно, за да слязат индийците, давам 
стоп машината. Те напускат, а ние се движим с малка скорост 2-3 възела. 
Давам малък  ход, обаче машината не сработва. Обаждам се на главния 
механик, а той отвърща: „Не може да пуснем двигателя, турбината не 
вдига обороти!” Около нас имаше много кораби, а спирането на танкер 
като нашия е много трудно. Пуснах едната котва. Веригата  се разви до 
края и се скъса. Пуснах втората, разви се цялата котвена верига, но за-
държа кораба.  Спряхме  само на 30-40 метра от друг голям танкер. Ако 
се ударят, ще последва страшна експлозия и ще се чуе в цял свят. Тогава 
от притеснение получих захарна болест – клати глава кап. Фердов. Сва-
лихме турбината, закарахме я на ремонт на брега, дойдоха от фирма, 
намериха котвата със скъсаната верига и платихме 70 000 долара, за да 
си я получим обратно. Главният механик беше българин, неговата сла-
бост бе, че не знаеше английски и не можеше да ръководи филипинците. 
Когато отидох да видя какво правят, гледам – те стоят настрани, а той 
сам се опитва да направи нещо. Това са недопустими неща. Машинната 
команда е голяма и трябва да работи като екип, но как можеше да стане, 
след като той не можеше да общува с хората си. За съжаление, някои 
менинг компании изпращат напълно неподготвени  офицери. Първо е 
много лошо за имиджа на българите и после крие голям риск за кораба 
и екипажа. Веднъж ми бяха изпратили старши помощник, който беше 
плавал само на шаланите, превозващи камъни в езерото, въпреки че има 
изисквания за придобиване правото за растеж в йерархията  и специал-
но за работа на танкери .

Когато си на кораба,  имаш много време за размисъл, четене; всеки 
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се нуждае от собствено време, за да бъде сам със себе си, а там имаш 
такава възможност. Смятам, че всички ние, колкото и да сме различни, 
сме частици от едно единно цяло, наречено Вселена.  Ние всички сме 
свързани  в това единно цяло. Слънчевите изригвания оказват влияние 
върху нашето здраве. Облакът от аварията в Чернобил прекоси Европа и 
Балканите, повлиявайки здравето на хората. Избухна войната в залива и 
цените на горивата се покачиха в цял свят! Ние сме свързани и  общува-
ме дори и на клетъчно ниво! Ако аз съм болен и близкият човек до мен  
ще се разболее! 

Има поверие, че за всеки видян изгрев на човек му се прощава по 
един грях. Винаги съм ставал рано, за да видя изгрева –  имам над 34-35 
години на море, така че много грехове вече трябва да са ми простени. 

Морето много ми е дало, но и много ми е взело. Даде ми повече във 
финансово отношение, но пък ме лиши от близостта с най-близките ми. 
Лиши ме дори от елементарно – да изпратя своите близки. Когато съпру-
гата ми почина, бях на рейс, върнах се чак след 6 месеца, същото стана 
и на кончината на баща ми. Капитаните сме самотни хора. Като тегля до 
тук чертата,  не съжалявам за изминалия живот в морето, защото в него 
има и много хубави преживявания, каквито не можеш да получиш ни-
къде другаде. Ако трябва да съм пределно откровен, ще кажа, че трябва 
по-рано да слизаме на брега, за да можем да пуснем корени. Моряци-
те нямат корени. Създаваме блага, обаче те остават някъде далеко, като 
емигрантите сме. Вярно, имаме връзка с близките си, осигуряваме ги 
финансово, което никак не е малко. Шансът да пуснат корени, обаче е 
само на тези, които остават на брега. 

Сега, като погледна към корабите на рейда с техните светлинки, 
знам, че там са хора, които в момента не са особено щастливи, защото 
са далеко от своите близки. После работата на борда ще ги грабне и ще 
забравят всичко, ще преживеят и хубави моменти, за които ще разказват, 
когато се приберат вкъщи с парите от изпълнения контракт. Наистина, 
всичко в природата разпределено така, че да има баланс  – плюс / минус; 
магнитните полюси – север /юг, мъж/ жена; добро и лошо;  всичко е по 
равно. Каквото и да избереш в живота – професия, съпруга, приятел, 
трябва да се стремиш да оценяваш добрите страни и да им се радваш,  а 
лошите страни – знай, че ги има, но не ги събуждай и винаги прощавай! 
Всичко е разпределено по равно - 50/50 – повтаря кап. Фердов. 
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РуМеН диМиТРОв чеРНев

Съвсем логично животът показа по-голямо въображение от мен. 
Ако някой ми беше казал, че след завършването на ВНВМУ ще пла-

вам само 4 години, ще се оженя преди да навърша 26, ще живея в друга 
държава и ще имам внуци от смесени раси, щях да изпадна в недоуме-
ние и неудържим смях.  Или пък, че след толкова следване, следдиплом-
ни квалификации, професионално усъвършенстване, ще си вадя хляба с 
наученото от гимназията и ще разчитам на пенсия,  получена по такъв 
начин.  Да, обаче се случи точно така.

Имах късмет да започна плаване на интензивна западноевропейска 
линия, а по-късно и на кораби за насипни товари с грамотни и опитни 
капитани. Беше чудесно, чувствах се свободен и независим. По-късно 
се влюбих и доброволно замених свободата с брак. Още на втората го-
дина с помощта на  к-н Иван Антонов получих разрешение от Дирек-
тора на БМФ да кандидатствам “Икономика на транспорта” във ВИИ 
“Карл Маркс” - София. Заредиха се очни занятия, изпити... Смених 7 
кораба за 3 години: “Преслав”, “Бузлуджа”, “Мургаш”, “Копривщица”, 
“Люлин”, “Хр. Смирненски”, “Велико Търново”. Всъщност “Велико 
Търново” беше последният кораб на БМФ, където направих сватбения 
си рейс. Година и половина преди това се бях запознал с Искра и к-н 
Стефан Бузев с жена си Янка присъстваха на сватбата ни в отговорна-
та роля на кръстници. Хареса ми идеята да се върна в родния си град 
Силистра и да стана началник. Началникът на местното пристанище се 
пенсионира и аз, като високо квалифициран кадър, заех неговото място, 
без да знам, че погубвам амбициите на местния партиен секретар да се 
издигне. Започнах с много проблеми, подводни камъни и непредвидими 
ситуации. След една година всички роми (сега така им казват) в града 
ме познаваха, наред с битките си спечелих язва и така на шестата година 
управление си взех неплатен отпуск и пак с помощта на к-н Антонов се 
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качих на виетнамските кораби чрез “Трансимпекс”.  Плавах два рейса 
по 7 месеца, върнах се в родното пристанище и продължих да управля-
вам още 5 години. Появи се нов проблем – големите началници искаха 
да закрият малките пристанища по Дунава и да оставят само 3. Отново 
битки и емоции. Въпреки че отново спечелихме, реших да се пробвам в 
туризма като шеф на местното туристическо бюро и на втората година 
бях издигнат за Директор на “Балкантурист” - Силистра.

Беше сравнително лесно и забавно. Бяхме монополисти на хотел-
ските и ресторантските услуги в града, имахме бюро за местен и меж-
дународен туризъм, посрещахме всички гости на Силистра и всички ни 
познаваха. Организирахме седмични срещи на силистренските медии 
и обсъждахме градските проблеми. Приватизирахме предприятието с 
работническо-мениджърска приватизация, построихме малък пътниче-
ски кораб за разходки по Дунава, венециански вечери, шампанско, чер 
хайвер, романтика... За построяването на кораба голяма заслуга има доц. 
Николай Трънулов, който изработи проекта и даваше ежедневни указа-
ния. За оборудването помогнаха старите приятели от Морското – Бузев, 
Атанасов, Илиев, както и много местни колеги и приятели. 

Междувременно дъщерите пораснаха и ето ги на прага на живота. И 
двете спечелиха пълни стипендии за американски колежи и отидоха да 
учат в САЩ. Като на шега играхме в лотарията за зелена карта и я спе-
челихме. Толкова различни лотарии и ТОТО съм играл и никога не съм 
печелил – само тогава спечелих. Седнахме да мислим с Искра какво да се 
прави и ето какво измислихме. Бях на 52 години, когато решихме, че мо-
жем да опитаме нов, различен живот. Голямата щерка беше започнала ра-
бота в един институт в Канзас Сити, малката още следваше в Бриджпорт, 
Кънектикът. През октомври 2000 година се преместихме да живеем в Кан-
зас Сити и първите месеци деляхме едностайния апартамент на дъщеря 
ни. Оказа се, че в този край не се нуждаят от туристически директори и 
трябваше да се примиря с позицията на куриер в една банка – най-слад-
ката работа, която съм работил. Да, обаче бързо ме издигнаха в чиновни-
ческа позиция и когато разбрах, че няма да мога всяка година през лятото 
да си бъда в България, започнах да си търся работа в образованието. Ясно 
защо –   американците се шегуват, че трите предимства на учителската 
професия са юни, юли и август. С жена ми завършихме по две различ-
ни специалности в американски университети и сега сме квалифицирани 
учители в държавни училища в Канзас Сити, щата Мисури. 

За 14 години съм си бил 15 пъти в България, имаме близки и прия-
тели, не сме продали нищо от имуществото си, опитваме се да живеем 
стъпили с единия крак в САЩ, с другия в България. Заблуждаваме се, че 
живеем два живота, макар и добре да знаем, че е само един. 

Дъщерите се омъжиха, родиха се внуци. Голямата е професор по 
икономика в колежа “БАРД”, щата Ню Йорк, малката е учителка в Кан-
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зас Сити и живеем наблизо. Имаме четири внучета - две момчета и две 
момичета. 

С малки изключения все още се държим, но годините се забелязват 
и усещат.  Вече имам една от онези продълговати кутийки със седем 
гнезда за ежедневната доза хапчета и витамини. Още не съм решил къде 
да се спра, когато няма да мога да прелитам от там до тук и обратното. 
Надявам се решението да се открие само. Знам, че повечето неща, които 
трябваше да се случат, вече се случиха и не съжалявам за нито едно от 
тях. Животът прелита по правилата на автомобилното движение –  на 
каквато предавка си се изкачвал нагоре, на същата предавка се осъщест-
вява спускането. Но след като не можем да спрем препускащото време, 
нека поне да го пояздим с удоволствие.

Горд съм, че завърших Морското училище. През 1966  г. освен във 
ВНВМУ,  бях приет в МЕИ - София и в СДУ - специалност физика. Из-
борът ми беше продиктуван от романтични и финансови съображения. 
Радвам се, че не съм сгрешил. Много пъти при вземане на трудни реше-
ния или преодоляване на препятствия съм се ръководил от мисълта, че 
аз мога да направя това, че аз ще успея и този път, защото съм от Мор-
ското, където хората са научени да успяват. Чувството за принадлежност 
е силно като при брака,  дори понякога по-силно.  Бракът може да е не-
сполучлив, да се стигне до развод. От принадлежността към Морското 
няма как да се откъснем.  

Преди години се опитвах да пиша стихове, но разбрах, че не съм за 
тази работа. Все пак, ето едно, дето си го обичам:

1968, АЗОвскО МОРе
Чужда ми е водата
във всяко друго море.
Няма я там синевата,
която познавам добре.

Няма очите на мама,
дето водата солят.
Твоите очи ги няма,
дето с всеки залез скърбят.

Няма ги и вълните,
които със чудна мощ 
ни захвърлиха в залива скрити
и прегърнати цяла нощ.

Ще проплавам морета
и страна след страна
ще пребродя, додето
потъна в някаква дълбочина,

но вълните любими
ще ме носят на рамена
и духът ми ще има
само една страна,

дето камъни остри
покриват чудния бряг,
върху които просто
ще завърша своя бяг.

С молба за прошка, с обич и уважение!
Румен чернев (черното) 603
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сТАНчО ХРисТОв МеРдЖАНОв

След завършване на ВНВМУ постъпи на работа в БМФ, а после в 
Булфрахт София. По-късно беше представител на Булфрахт в Москва.

След настъпването на демократичните промени у нас стана съдруж-
ник в брокерската фирма AVL – София.

Страстен спортист в миналото, сега изкушен ловец и риболовец.
Женен, съпруга и две дъщери.
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сТеФАН НикОЛОв БуЗев

15 септември 1971 г. при инспектора Стойчо Илиев се вихри скандал. 
Кораб „Бургас” стои втори ден на рейда в очакване на 3-ти помощник-
капитан. Появяването ми слага край на спора и веднага съм назначен за 
3-ти помощник-капитан на м/к „Бургас”, под командването на капитан 
Крум Божков. На 17-ти отплавах в първия си рейс за Англия.

Започнаха най-вълнуващите години в професионалния и личния ми 
живот. След една година непрекъснато плаване, бях вече 2-ри помощник 
капитан на м/к „Бургас”. На 30.10.1972 г. слязох в отпуск ина 06.11.1972г. 
сключих брак с приятелката си Янка. През 1973 г. се роди първият ни 
син Виктор, по време на курс от Ливърпул за България, а аз продължих 
да плавам на м/к „Бургас”.

М/к „Бачо Киро” – тъга по южните морета – отделям специално вни-
мание на корабите с това име, защото ми се струва, че имат необясни-
мо влияние върху живота ми. 1971 г.– курсовата ми работа по КТД бе 
пресмятане рейс на м/к „Бачо Киро” по линия Варна – Далечен Изток. 
Работих по нея с необяснима радост и вдъхновение. 1974 г. – капитан 
Костадин Примов събира екипаж за предстоящия рейс на м/к  „Бачо 
Киро”. Суецкият канал е затворен и предстои един наистина дълъг и 
труден рейс. На 06.06.1974 г. отлавахме от Бургас –  ротация –  Лас Пал-
мас – Лагос – Аден – Бомбай – Калкута – Кокинада – Сингапур – Кобе – 
Чионжин – Сингапур – Кейптаун – Лас Палмас – Aлександрия –  Тартус 
– Варна. Корабът отплава от Бургас без лява котва...

Едва след отказа на капитан Примов да продължи за Калкута с една 
котва, от БМФ разрешиха закупуването на котва „second hand” от Бом-
бай.

Завърнахме се в България на 15.06.1975 г. след една година и девет 
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месеца плаване.
През 1975 г. защитих степен ЩДП и работих като ст.пом.капитан на 

корабите „Бургас”, „Шипка”, „Христо Ботев” и „Вола”.
Вторият ни син Никола се роди през 1977 г.
През септември 1979г. се явих на изпит и защитих степен КДП. Бях 

капитан на м/к „Сливен”, м/к ”Христо Ботев” и м/к „Малин Камък”.
През октомври 1982г. бях преназначен на длъжност „Технолог” в от-

дел „Трампово плаване” на БМФ. Същата година записах, а 1985г. завър-
ших магистърска степен „Икономика и управление на ВТ” при ВИНС 
Варна. На 01.11.1985 г. напуснах бреговата работа и бях преназначен в 
плавателния състав на БМФ. На 15.12.1985 г. получих заповед за прие-
мане на новопостроения многоцелеви кораб „Бачо Киро” от КЗ Варна. 
На 24.12.1985г. бе вдигнат флага на кораба. На 14.02.1986г. отплавахме 
от Бургас за Либия, натоварени със специална продукция. Преодоляхме 
морската блокада, наложена от САЩ на Либия. Поради естеството на 
товара и интензивните бомбардировки, бяхме пренасочени  от Триполи 
в Мисурата. Разтоварването на кораба завърши на 26.04.1986г. и отпла-
вахме за Варна. По време на разтоварването извършихме над 80 мане-
ври. Всяка вечер корабът бе извеждан на рейд и въвеждан през деня. На 
29.04.1986 г. пристигнахме във Варна. Застанахме на кей в  КЗ „Т. Дими-
тров” и на 06.05.1986 г. върнахме м/к „Бачо Киро на КЗ за последваща 
продажба.

След  Либия за кратко време бях капитан на м/к „Странджа”, м/к 
„Люлин” и м/к „Ботевград”. На 02.06.1987 г. отплавах с м/к  „5-та от 
РМС” за Китай и Япония. „5-та от РМС” е първият български кораб 
посетил порт Янтай.

На 06.07.1988 г. поех командването на м/к „Йордан Лютибродски” и 
на 8 юли отплавахме от Варна. Рейсът продължи 13 месеца и 9 дни и на 
17.08.1989 г. в порт Равена  предадох командването на капитан Йордан 
Стайков.

На 08.02.1990 г. излетях за Сингапур, за да поема командването на 
м/к „Васил Лески”. Корабът беше на ремонт в „SembawangShipYard” и 
екипажът стачкуваше. След завършване на ремонта извършихме рейс 
Сингапур –  Банжармасин –  Банкок – Лимасол –  Александрия – Бур-
гас. 

През есента на 1990 г. напуснах БМФ и постъпих в „Нептун Ме-
нинг”. Бях капитан на м/к „Арис” и м/к „Ламда”. За следващ контракт 
бях плануван за капитан на м/к „Алфа”.

Нещата изглеждаха наред  до есента на 1992 г., когато кап. Атанасов 
събра група приятели на вечеря – телешка глава. Там възникна идеята за 
създаване на компания – напълно в духа на времето. В продължение на 
месец Атанас  ме убеждаваше да напусна „Нептун Меминг” и да създа-
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дем своя фирма. Накрая успя. Съобщих на кап.Меледжиев, че трябва да 
потърси друг капитан за м/к „Алфа”. През февруари 1993г. регистрирах-
ме фирма „Браво Шипинг” ООД. Мнозина предричаха, че с Атанас ще 
се разделим. Е вече 22 години сме заедно.

Наред с обичайните дейности агентиране и чартъринг, реализирах-
ме няколко сериозни проекта. Съвместно с фирмата „Донау Транзит”, 
ръководена от Енчо Ангелов, разаботихме транспортната схема по кон-
тракта между Сербиа Шуме и Шелман – Гърция. 

„Браво Шипинг” обезпечаваше превозите по вода от Варна до всич-
ки обекти на Главболгарстрой в Русия. Компанията беше генерален аг-
ент на GardLine.UK за района на Черно море.

На 01.11.2001г., със заповед на министъра на транспорта Пламен 
Петров, бях назначен за член на СД на ПБМФ АД. Оперативното ръ-
ководство бе поверено на кап. Г. Генов –  изпълнителен директор и кап. 
А.Д.Атанасов – директор експлоатация. Назначенията ни бяха по пред-
ложение на нашия съвипусник Ст. Минков, депутат от НДСВ. Печалба-
та на БМФ през 2001г. бе 326 хиляди USD. След 3 години управление на 
нашия екип, печалбата за 2004г. бе 25,5 милиона USD. На 01.11.2005г. 
бях освободен като член на СД на БМФ.

През 2005г. регистрирахме ново дружество –  „Бълк Шипинг Ин-
тернешънъл” ООД със съдружници Генов, Атанасов, Бузев, Минков.

Синовете ми вече са големи и имат семейства. Имам внучка Мария 
и внук Стефан. Със съпругата ми Янка обичаме пътешествията. Обичам 
приятелите си и често мисля за тях, когато са далече.

Ако ме питате дали бих поел по същия път днес – отговорът е ДА.
   

стефан БуЗев 
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сТеФАН сп. НикОЛОв

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ВНВМУ

На 26.09.1971 г. се качих на м/к “Мусала” като 3-ти помощник-ка-
питан. След 1 година слязох от м/к “Мусала”, за да се оженя за жена ми 
Величка Върбанова. На 05.11.1972 г. се качихме с жена ми да правим 
СВАТБЕН РЕЙС на м/к “Н. Вапцаров” като 2-ри помощник-капитан. 
На английската линия останах 1,5 - 2 години – посещението на Кардиф, 
Ливърпул и Лондон в тези спокойни години ме дариха с много спомени 
и приятни емоции.

От 1974 г. до 1981г. съм плавал в БМФ като старши помощник-капи-
тан на 8 кораба. Искам да разкажа за някои събития, случили ми се по 
време на най-дългият ми рейс – 1 год. 2 мес. и 6 дни като старши помощ-
ник-капитан на м/к „Ст. Караджа“. През 1977 год. застанахме на котва на 
рейда в порт Читагонг (Бангладеш). Агентът ни каза, че след 3-4 дена ще 
ни поставят на кея за обработка. Корабът беше наобиколен от лодки на 
туземци, които предлагаха сувенири, мидени изделия и други предмети 
– даже в една лодка имаше малка козичка. Основно се извършваше раз-
менна търговия с екипажа. Вечерта (в сумрак – току-що е залязло слън-
цето) гледам Симеон бяга по стълбите към гл. палуба и каза “видя ми се 
някой на бака”. Аз и още един моряк хукнахме след него. И виждаме, че 
2 корабни въжета през котвения клюз са спуснати във водата и 2 дълги 
лодки (като за академично гребане) с 4 - 5 гребци и един на руля, който не 
гребе, завързват гашите на въжетата. Развикахме се и почнахме да хвър-
ляме по тях каквото ни попадне. Морякът хвърли метлите и едно желязно 
столче от винкели и удари туземеца, който е на руля в главата и веднага 
от кръста тялото му се килна в водата. Гребците бяха с гръб към рулевия 
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и не можеха да видят, че главата му е във водата (май го убихме). След 
3-4 мин., като разбраха какво е станало, се развикаха като на война. От 
спасителните лодки взехме едни “петарди”, които като гръмнат в близост 
до човек, почва да му тече кръв от ушите от взрива – така се спасихме и 
ги изплашихме. Когато казахме на Агента, че май сме убили туземеца на 
руля на лодката, той ни каза да не се притесняваме и разказа как на един 
гръцки кораб му открадват всичките въжета и не може да застане на кея и 
не може да купи от там въжета, а от друго пристанище.

През 2004 г., когато  карах 7-дневен курс за СЕРТИФИКАТ “SHIP 
SECURITY OFFICER”, лекторът даде пример за пиратско нападение с 
„войната”, която водихме в Читагонг. Попитах го откъде го знае, а той 
ми каза: „Един капитан ми го разказа” – това е бил 3-ти помощник-ка-
питан Ванко от Бургас.

Среща в Жълто Китайско море с тайфун на име „БЕЙБИ”. Отплава-
хме от Дайрен (Порт Артур) за Шанхай и се получи авария на гл.двигател 
– спукана цилиндрова втулка. Налага се да се отдаде котва и да се под-
мени цилиндъра. М/к „Ст. Караджа“ отдава котва и машинната команда 
започва работа. И тогава тропическият циклон (тайфун) „БЕЙБИ” при-
ближава към нас. Скоро се почувства действието на тайфуна – вятърът 
се усили и вълните станаха много големи. Корабът тежко се залюшка, 
кренът стана 30-35градуса и в М.О. работата по подмяната на цилиндъ-
ра стана невъзможна. Спомням си как 4-ти механик Владо държи “тали-
ята”, не я пуска и така увисна на нея, че тялото му започна да се блъска 
в бордовете, леерите и така 5 - 6 пъти, докато краката му докоснаха пло-
щадката да се стабилизира. При такива тежки условия екипажът успя да 
укрепи тежкия цилиндър и веднага гл. мех. Джимито, 2-ри. мех. Орлин 
и маш. боцман Вълчо изолираха „движението” (с 1 цилиндър по-мал-
ко) и приведоха гл. двигател в готовност. Вълнението стана извънредно 
силно, крена достигаше 40 градуса, а в от делни случаи – и крайната си 
точка 45. Радистът каза: „В близост до нас 3 кораба излъчват SOS –по-
тъват”. Аз и пал. боцман Сашо се вързахме с въже и отидохме на бака да 
„извираем” котвата. Толкова силен беше вятърът, че лицето на боцмана 
бе „изменено” – имах чувството, че има чорап на лицето си (такива, ка-
квито крадците поставят, за да не ги разпознават). Извирахме котвата и 
почна борбата с тайфуна – щурмуването. Вълните бяха толкова големи, 
че за известно време кораба ставаше като подводница – всичко във вода-
та, а от втория етаж нагоре на кърмовата настройка във въздуха. На м/к 
„Ст. Караджа“ височината на окото на мостика е 14 м. От време навреме 
вълната заливаше вратата на щурманска рубка, което означава 10 - 12 
метра вълна, а силата на вятъра беше 145 км/час. Аз се страхувах  „да 
не свърши морето” от към страна на Корейския полуостров. След два 
дни „щурмуване” се озовахме в близост до Шанхай – това означава, че 
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ако сме се движели с 2-3 възела по посока на щурмуването, вятърът ни 
е снасял с над 20 възела. Щетите по кораба бяха: скъсани леери на бака 
и почти всички вентилационни „лули” бяха смачкани, а корабът е нов и 
здрав, преди 1,5 година е излязъл от корабостроителницата.

През 1978 г. м/к „Ст. Караджа“ плава между Големия бариерен риф 
и Австралия (Куинсленд), 05 ч. 50 мин. Аз съм сам на мостика и чувам 
взрив, а след 2-3 сек. втори – излизам на лодъчна палуба и виждам от 
двете бутилки на стойката изтича газ. От едната изтича кислород, а от 
другата – ацетилен, и се образува голяма огнена струя с диаметър 20 - 30 
см. и височина 1 - 1,5 м., която стапя комина на кораба. Връщам се на 
мостика и обявявам пожарна тревога – целият екипаж се яви при пожара, 
но нищо не можеше да се направи при тази голяма огнена струя – когато 
свършиха в бутилките кислорода и ацетилена, сама загасна струята. Как 
се е стигнало до тези взривове: 2-ри механик се е опитал да запали ок-
сижена да прави заварки, но няма воден филтър и искрата през шланга 
отива в бутилката и гръмва 1-ви път и изхвърля арматурата от двете бу-
тилки, когато струята става голяма, гръмва 2-ри път и изхвърля покрива 
на дъсчената барака, в която са бутилките. Бутилките ги бяхме купили 
от Япония (те са перфектни), но БМФ не му се дават пари за воден фил-
тър и така рискуват живота на моряците.

На 28.05.1981г. придобих правоспособност Капитан далечно плаване 
и първият ми кораб като капитан беше м/к „Елена“. От 1983 г. до 1990 г. 
съм работил като капитан - пилот в порт Варна. През 1992г.бях в БМФ и 
получих от корабостроителницата новия кораб „Миджур“. Имаше много 
дефекти и конструктивни несъответствия при постройката на м/к „Ми-
джур“ – над 32 бр. недопустими несъответствия, според БКР. Дефектите 
по м/к „Миджур“ и експлоатацията му ме скараха с директора Борисов. 
А и фактът, че бях правоспособен  пилот и  директорът ми предлагаше 
голяма заплата да извършвам пилотажа на фериботите – естествено не се 
съгласих, напуснах БМФ и тръгнах да плавам под чужд флаг.

През 1995 г.  ме наеха за капитан на научно-изследователския кораб 
„Академик”, собственост на БАН, за едно проучване с международен 
екип на ТЕХАСО – от  газовото находище до Варна - запад, а аз останах 
за 2 години. Има древна притча „Човек, който се връща от път, знае по-
вече”. В Даоизма Животът се смята за Път (Дао). Ние хората сме в това 
измерение (живота ни) да трупаме „опит и знания”. Дългогодишното ми 
плаване като капитан на кораби под „чужд” флаг ми е дало любовта на 
хората от 4-те континента – посетил съм 109 държави и съм имал еки-
паж от 28 националности. Семейството ми вече 43 години се състои от 
жена ми – Вили, сина ми – Върбан на 36 г. и дъщеря ми – Мария  на 28г.  
Преди 4 год.се пенсионирах и спрях да плавам, но за в бъдеще не е из-
ключено да се върна в морето отново, защото се чувствам 18- годишен.
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ТОдОР Т. гРОЗЛекОв 

Създадох три човешки същества (две момчета и едно момиче), по-
строих три къщи, посадих десетки дръвчета и когато ми дойде часът, ще 
тръгна спокоен от този свят.

Забавлявам се неуморно!...
Обичам МОРЕТО и всички ВАС!!!
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ТОдОР г. ШивАчев

Бузлуджански випуск  71

Август на 1966 г. ни събра от всички краища на България. На 25-я 
ден от месеца, плацът бе изпълнен  от куфари, чанти, смутено любо-
питство и очаквания... Така започна... Искаха да ни направят еднакви, 
както безпардонно се изрази един офицер (Бог да го прости), но това не 
се получи!

Септември 1971 г. – както се събрахме, така и се разпиляхме. Буз-
луджански випуск застъпи на вахта в търговския и ВМ флот. Започнах 
като 4-ти помощник в „Танкерен флот” Бургас на м/т „Вит”. Стигнах 
до 2-ри помощник, когато ми бе предложено да започна работа в ад-
министрацията – отдел „Търговска експлоатация”. Работата ми хареса 
много, защото не беше рутинна – свързана с чартиране, морско право и 
много английски. За две години, благодарение на г-н Стоян Куюмджи-
ев, научих много за експлоатацията и натрупах опит, който използвах в 
последствие като старши помощник и капитан за защита интересите на 
Корабособственика и Товародателя. След ликвидирането на танкерния 
флот през 1976 г. отново започнах с корабоплаването, но този път на су-
хотоварните кораби. Имах късмета и щастието, като 2-ри помощник  да 
вдигна флага на новопостроения най-голям сухотоварен кораб на БМФ  
– м/к „България” под командването на к.д.п. Живко Гавраилов. Започ-
наха дългомесечни пътувания (полезни за кариерата ми, но за сметка 
на семейството ми). През 1981 г. моряшката  съдба ме срещна с к.д.п. 
Атанас Вълков на борда на м/к „Русе” – за първи път като ст. пом и без 
опит с генерални товари. Сбъдна се една моя мечта – линейното корабо-
плаване, защото винаги съм смятял, че там е „занаятът” (много товари, 
коносаменти,  стифиране, каргоплани...)

Юни 1985 г. Приех командването на  м/к „Рила” на рейда  Констанца 
за един рейс ???? На този кораб бях повече от 5 години. Може би щях да 
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остана още, но партийният и проф. комитети бяха взели решение да сме-
нят изпълнителния състав на пет години в името на „справедливостта”. 
Аз имах друго разбиране, считайки, че микроклиматът на един кораб е 
много важен и по тази причина предпочетох да „сляза” от м/к „Рила”.
Това ме изправи пред ново предизвикателство. Получих предложение 
да приема командването на ро/ро „Пре-
слав”– закупен на старо кораб с тенденция 
СОМАТ да построят два нови ферибота в 
скандинавска страна, като за строежа на 
единия финансирането е било осигуре-
но. Това бе годината, в която започнаха 
демократичните, икономически и всякак-
ви промени, чиито последствия влачим и 
днес. Перспективата естествено се загуби 
в необозримото бъдеще. 

Така се качих на контейнеровоза „Бур-
гас”.  Службата беше много напрегната и 
тежка от честите посещения в пристани-
щата на кратки преходи, но за сметка на 
това се работеше на смени от два екипажа 
с цикличност от около 65 дни.

До късната есен на 1992 г. имах общо 
19 год. на море. Романтиката на море съ-
ществува само в романите и стиховете. Правейки равносметката, не 
може да не отчетем всъщност какво сме загубили. Тъй като тези раз-
съждения не са предназначени за широката публика (нека си остане с 
„едрите звезди над Фамагуста” и тихия шепот на прибоя и вълните) ще 
ви  спестя колеги, моите съждения и изводи, които не се различават от 
вашите. Всеки от нас е имал трудни моменти в професията на моряк и 
се е изправял неведнъж пред природната стихия. Ето защо ще спестя 
вълнения, страхове и други подобни преживявания.

Много трудно взех решението да сменя попрището на море с това 
на  частния бизнес. Това се случи през 1992 г. Съпругата ми имаше го-
лям опит в международната спедиция, придобит от ДП „Деспред”. Вече 
работеше в частна спедиторска фирма, когато наши софийски познати 
от същият бранш предложиха сътрудничество в пристанище Бургас. 
Това ме изправи пред тежката дилема – сигурната работа по корабите 
или предизвикателството на частния бизнес. Съпругата ми регистрира 
фирма и така се появи  ЕТ „Астра Шипинг”, а аз, както предположихте, 
слязох от корабите.

Бизнесът  тръгна добре, но със започването на масовата приватиза-
ция и икономическата стегнация, предприятията в южна България за-
почнаха да изчезват от картата. Това нямаше как да не се отрази и на 
шипинга. Започнаха спадове, пикове и несигурност за следващият ден, 



152

особено ако не си свързан с пар-
тии и групировки. Имаше удари 
под кръста, над кръста и открове-
но по пръстите. „Астра шипинг” 
се държеше над водата, но за-
почна прецизиране на състава и 
се наложи да потърся помощ от 
съвипускниците си. Много съм 
благодарен за подадената ръка. 
Станах държавен чиновник на 
01.02.2005 год.

Първите стъпки бяха в „На-
ционална компания пристанищна 
инфраструктура”. След решение 
на Конституционния съд, НКПИ 
бе трансформирана в ИА „Прис-
танищна администрация” и ДП 
„Пристанищна инфраструкту-
ра”. Вероятно това предизвиква 
във Вас, колеги, недоумение, и 
ще поясня, че в Националната 
компания бе съсредоточен, как-
то държавният контрол върху 
пристанищата, така и чисто ико-
номически функции, присъщи на 
предприятие – недопустимо най-
малкото заради конфликт на инте-
реси. Станах директор  на дирек-
ция  „Пристанищна администра-
ция”– Бургас. Пенсионирах се 
на 31.01.2012 г., но това не беше 
краят на професионалното битие. 
Направих 6 месеца контракт при 
млада гръцката корабна компания 
и след това повече от  година в 
българска компания. 

От октомври 2013 г. „акусти-
рах завинаги на няколко шпринга 
и котви” и дано Господ даде вре-
ме да се наслаждаваме със  съпругата ми на живота. Женени сме от 1973 
г. Имаме един син Георги, все още неженен.

С чисто сърце си правя равносметка, че наистина съм късметлия в 
семеен и в професионален план и не на последно място, защото  съм  
един от Вас, скъпи колеги.
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АЛексАНдЪР йОНкОв сТАНкОв
30.09.1948 г. – 03.02.2014 г.

Роден е на 30.09.1948 г. в град Търговище – областен град, стопански 
и административен център в североизточна България.

Детството и юношеството си прекарва  в родния град. Завършва гим-
назия. В Търговище става инструктор по гребане и обучава деца. Това 
може би е и първата стъпка към по-нататъшната му отдаденост на мор-
ската професия.

Завършва  ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” –   Варна – Бузлуджански ви-
пуск 1971 година.

Започва работа в ПБМФ като трети помошник-капитан на м/к „Вола”. 
Там става и втори помощник-капитан. Итересен факт е, че по време на 
последния му рейс на м/к „Вола“ старши помощникът  на кораба се раз-
болява и до края на рейса от Балти-
ка до Варна Александър Станков е 
старши помощник. От този период 
с най-дълбоки спомени е съвмест-
ната му работа с капитан далечно 
плаване Баю Баев. Винаги е гово-
рил за него с огромно уважение и 
признателност за това, което е на-
учил в нелеката професия на капи-
тан. Обиколил е много държави по 
света, сред които Бразилия, Куба, 
морските държави в Европа. Има 
обаче един много ярък спомен от 
пребиваването си в Либерия. От 
там докарват дървения материал, 
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с който е мебелирана резиденция Бояна.
През 1974 година преустановява пътуването си по моретата и оке-

аните и започва работа на пристанище „Варна-запад” като организатор 
производство. По това време създава и семейство. Има двама сина, с 
които много се гордее. И двамата са завършили навигация в ТУ Варна. 

През 1977 г. за кратко е секретар в районния комитет на комсомола, 
преди отново да се завърне в пристанище „Варна-запад” като партиен 
секретар. И това не продължава дълго. Става заместник-началник на 
пристанището, след което и началник на пристанище „Варна-запад”. На 
тази позиция е до 1998 година.

След това кариерата му продължава в частния бизнес. Работи после-
дователно в „Браво шипинг”, „Белл ТТ“ и „ТСК“ ООД.

От 2001 г. е поканен от новия изпълнителен директор на пристанище 
Варна г-н Данаил Папазов като директор по Експлоатацията – позиция, 
на която остава до последно. 

След кратко боледуване на 03.02.2014 г. земният му път свършва и 
отива, да се надяваме, в един друг по-хубав свят.

Експерт в професията си и много уважаван от колеги и приятели. 
Носител е на званието „Червено знаме на труда”.
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вАсиЛ пЪРвАНОв ТОНев

Завърших Морското училище през 1971 година.  Петте години обу-
чение сa свързани с мили и весели спомени. В трети курс, поради греш-
ка и неспазване на разпоредбите, малко остана да ме изключат.

След завършването на ВНВМУ “Никола Вапцаров” постъпих в 
“Океански риболов”, Бургас. След първия рейс се ожених за прекрас-
ната Станка Димитрова и се сдобих с двама сина, понастоящем на 38 и 
35 г. Големият работи от 2 г. в Германия, а малкият е при мен. Съпругата 
почина от рак на гърдата и след няколко години се събрах с друга ху-
бавица, но съдбата ми е била да нямам другар в живота. След 6 години 
съвместен живот и тя почина от рак. Но животът продължава. За 11 год 
в “Океански риболов” преживях две корабосблъсквания и два пожара. 
Имах добър учител и израстнах като много добър риболовец и мане-
врист.

След 11 г. в “Океански риболов” постъпих в “Строителен и техниче-
ски флот” – Варна като капитан на влекач “Венера” и участвах в стро-
ителството на АЕЦ “Белене”, пристанищата Китен, Приморско, Балчик 
и Бургас. Периодично правех рейсове в частни фирми. За една година 
бях и управител на яхт-клуб “Златни пясъци”. Бях капитан на дълбачка 
“Добруджа”, 100 т. плаващ кран “Гигант”, с който участвах в строител-
ството на пристанище Сочи за олимпиадата. Понастоящем работя като 
капитан на яхта “Рома” в град Балчик за морски круизи. Животът ми 
досега е изпълнен с много весели и тъжни премеждия, но ако има начин 
да преживея живота си отново, бих го преживял по същия начин.
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диМиТЪР ивАНОв НАйдеНОв

Роден на 18 октомври 1946 г., живущ в гр. Бургас, кв. Сарафово, 
ул. Буревестник 10, тел. 098 888 0776, FB - https://www.facebook.com/
dvetebrezi, skype: krokera2009

От октомври 1971 г. до март 1987 г. работех в ДСО Рибно стопанство  
– клон “Океански риболов” като помощник-капитан и капитан. 

През 1982 г. при пожар на кораб ОРТ «Буревестник», заедно с екипа-
жа напуснахме кораба, на който бях капитан. 

През 1983 г. придобих степен щурман – първа степен. 
От април 1987 г. до януари 1989 г. работех в офшорна копания в Ни-

герия като капитан на риболовен кораб. 
През януари 1989 г. основах частна фирма Атила и се занимавах с 

търговия и транспорт.
От март 1992 г. до май 2004 г. чрез Трансимпекс - София работих на 

кораби на различни чуждестранни фирми –  гръцки, арабски и др. като 
старши помощник-капитан.

От 1988 г. съм пенсионер.
От 2004 г. работя като ръководител на фирма ЕТ “Балкан”, занима-

ваща се с недвижими имоти и хотелиерска дейност в собствения ми се-
меен хотел.

Имам две деца Александра – родена през 1978 г. и Ивелин – роден 
през 1981г.
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диМиТЪР пеТРОв НедеЛчев

След  завършване на Морско училище работих около 17 год. в “Оке-
ански риболов”.

Най-запомнящото се беше разстрелът от аржентински военен кораб 
през 1977 год. Бях старши  помощник-капитан на траулер „Офелия” с 
капитан Левенов. През деня бяхме навлезли в риболовната зона. Вечер-
та бяхме на котва на 200 мили от брега. Около 04:00 часа на 01 октомври 
бях събуден за вахта. Започнахме да вдигаме котвата и да следваме Южна 
Джорджия. Тогава започна обстрел от аржентински военен кораб. Той 
изстреля 21 снаряда срещу нас. Бяхме уцелени в бака, левия ходови огън 
и два снаряда в средата на кораба, единият от които мина между краката 
на спящия домакин, който беше ранен. След като предадохме ранения 
на военния кораб, под конвой ни арестуваха в аржентинско пристанище. 
След един месец бяхме освободени и работихме 6 месеца около Южна 
Джорджия. Единият снаряд е все още в къщи – сувенир.

Около Южна Джорджия съм работил 2 пъти между айсберги. Тогава 
за първи път пресичах ледено поле и впоследствие установихме про-
бойна на форщевена около 1 кв.м.

След това работих на м/к „Елена”. Бяхме натоварени с винкели в 
хамбарите и дървен материал на палубата. При заставане на котва до 
брега, от вълнението дървените палети се разкъсаха и ако не бяхме вдиг-
нали котва и чрез маневриране, можехме да се обърнем.

Около 5-6 години работих в БМФ. С един от корабите стигнахме 
южно от нос Хорн, най-южната точка на Южна Америка.Р

Работих и на чужди кораби. На кувейтски буксир около Катар, сто-
маненият буксир с диаметър около 60 мм се скъса и започна да играе 
като камшик. Успях с ръце да се отблъсна от буксира.

След пенсионирането си работих в няколко частни български фирми. 
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Нито една не ми изплати заплатата. Интересно беше, че при буксиране-
то на един плаващ док от Канарските острови със спасителния кораб 
„Перун”, докът получи крен и бяхме принудени да отрежем стоманения 
буксир, за да не ни повлече към дъното.

С друг кораб изкарах 4 месеца като заложник в Италия. Бяхме ос-
тавени от собственика без храна, вода, гориво. Само благодарение на 
помощта, която получихме  от „Стела Марис”, се спасихме, за което съм 
вечно благодарен.

След разочарованието от неполучаване на заработени пари спрях да 
пътувам и сега я карам като пенсионер.

Женен съм с един син, който е студент 2-ри курс в МЕИ - Варна.

03.07.2014
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ивАН диев АТАНАсОв

ИДЕЯТА
С Иван Диев сме на кафе в лятно кафене на една от главните улици 

на Бургас. Срещата си определихме „под часовника” и както винаги, 
беше безупречно точен. 

1. след завършване на вНвМу къде започнахте работа?
- Бях разпределен в БТФ (Български Танкерен Флот) Бургас
2. кой беше първия кораб и на каква длъжност?
- Започнах работа като 3-ти помощник-капитан на МТ „Марица”.
3. кои бяха следващите кораби и длъжности?
- Заредиха се „Тунджа” – 3-ти помощник-капитан, „Огоста” – 2-ри 

помощник-капитан и после старпом.
4. колко години плавахте под български флаг?
- До 1994 плавах в БТФ, в периода 1994 - 95 г. бях  капитан на бунке-

ровчик в пристанище Бургас.
5. Работихте ли на сушата, в кои държави, на какви длъжности 

и колко години?
- През 1996 г. се размених с колегата Стоян Янков и започнах работа 

като пилот в Пилотска служба – Бургас.  Пенсионирах се през 2000 г., 
но продължих да работя като пилот. Окончателно преустанових работа 
през февруари 2014 г.

6. с какви значими или незначителни случки и преживявания 
сте се сблъскали на море и на суша, които са оставили трайни спо-
мени у вас?

- Имам хубави и не дотам приятни спомени от годините на активна 
трудова дейност. Продължителното плаване в басейна на Черно море не 
ми даде възможност да натрупам достатъчно плавателен стаж за КДП.
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7. с какво се занимавате сега?
- Наслаждавам се на дните в пенсия и се радвам на внуци (единият 

е също Иван).
8. имате ли семейство, кои са членовете му, с какво се занима-

ват?
- Женен съм от 09.1971 година. Съпругата ми е пенсионирана учи-

телка, имам двама сина. Единият завърши право, а другият – информа-
тика в СУ.

9. какво ви се иска да кажете още за себе си и на колегите от 
випуска?

- Беше чудесно времето във ВНВМУ. Спомените са незабравими. 
Тогава не го съзнавахме, но сега е кристално ясно.

Благодаря за откровените отговори!
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ивАН кОсТАдиНОв кОсТОв

Намирам Иван Костов в Провадия, в апартамента, където живее. От 
11 години Иван има операция на гласните струни и разговаря с ларинго-
фон. Тази операция го е спасила от разсейки на ракови клетки в остана-
лите му органи. Иван Костов разказва:

След завършване на училището постъпих в ДП „Океански риболов” 
на траулер „Буревестник” и достигнах до старши помощник през 1976 г. 
След изтичане на 10-годишния контракт през 1981 г. напуснах и се вър-
нах в Провадия. Започнах работа като началник снабдяване в Завод за 
електродомакински уреди. Там работих до 1986 г., когато отново се за-
върнах в риболова. Продължих да работя там до 1993 г. с прекъсвания. 

От 1995 до пенсионирането ми през 2004 година работих като капи-
тан на влекач в Портовия флот – Варна. Излизането в пенсия съвпадна 
с операцията на гласните ми струни. Впоследствие работих 3-4 години, 
вече пенсионер, като охрана в различни фирми.

Женен съм, имам съпруга и две деца – момче и момиче. От сина 
имам двама внука близнаци. И двамата са първокурсници във ВВМУ, 
специалност „Навигация”. От дъщерята имам внучка, която също след-
ва във ВВМУ, специалност „Експлоатация на търговския флот”.

Не достигнах до върха на капитанската кариера и смятам това за 
грешка.  Всеки, който започне тази професия, би трябвало да стигне до 
върха.
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йОРдАН ЖеЛев кАвАкОв

Роден в село Кошарица, обл. Бургаска, на 17.04.1948 г.

Образование: 
• основно образование –  с. Кошарица
• средно – Първа мъжка гимназия ”Г. С. Раковски”
• ВНВМУ ”Н. Й. Вапцаров 1971 г. – инженер корабоводител

Трудов стаж

От 1971 г. до 2005 г. трудовият ми стаж премина само на море. Слу-
жил съм по корабите на БМФ (танкери и пасажери), “Океански рибо-
лов” (само на траулери). Около две трети от трудовия ми стаж премина-
ва в „Портови флот и пилотска дейност” Бургас като капитан на морски 
буксир.

Извършил съм повече от 80 задгранични буксировки безаварийно. 
На 31.03.1986 г. с указ №1033 на Държавния съвет на Народна републи-
ка България бях удостоен с Орден на труда”сребърен”.

На 28.04.1990 г., след потъване на траулера „Кондор”близо до Хи-
бридските островина Шотландия, влязох в гилдията на живите корабо-
крушенци. 

През 1982 г. участвах в последното голямо учение на Варшавския 
договор, наречено “Щит 82”, като щурман на дивизион десантни кораби 
– офицерско звание “капитан лийтанант от запаса”. 

След пенсионирането ми през 2005 г. продължавам още да работя на 
граждански договор в Портови флот – Бургас като “диспечер”.
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семейно положение

На тригодишна възраст съм останал сирак (без баща). Отгледа ме 
майка ми Ангелина, която си остана вдовица до края на живота си. Брат 
ми Горан завърши ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 1958 г.. Последно 
беше капитан пилот в Пилотка станция – Бургас. Почина през 2004 г., 
остави дъщеря Анжела и син Благовест. Благовест е к.д.п. Работи като 
капитан пилот в  Пилотска станция – Бургас. 

Ожених се като курсант през 1970 г. Съпругата ми  Зойка е родена 
през 1953 г. в гр. Варна. Имам две дъжери – голямата се казва Ангелина, 
родена през 1970 г.  От нея имам една внучка – Йорданка, която тази 
година е абитуриентка. 

Малката ми дъщеря се казва Горанка, родена през 1973 г. От нея 
имам две внучета – момче и момиче. Момчето Стефко е родено през 
1994 г.. В момента е студент първа година във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 
специалност „Навигация“. Момичето се казва Зоя и е родена през 1996 г.  
В момента е 11 клас и учи в Математическата гимназия в Бургас.

Изминавайки 67-годишния си житейски път на планетата с различен 
обществен строй, виждайки различни „демокрации“, стигнах до извода 
– за обикновения човек на земята най-добрата диктатура е „диктатурата 
на пролетариата“. 

сърдечен привет на випуск „ Бузлуджански“
йордан каваков

п.с: Предлагам книгата да се казва  
Алманах
на възпитаниците на ВМВМУ„Н.Й.Вапцаров“
випуск „Бузлуджански“ 1966 - 1971г.
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кОсТАдиН РАйчев кОкЪРчиН

Роден на 3.02.1946 г. в гр. София.

Учи в Електротехникум в гр. Радомир.
Завършва ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 1971 г.
Плава като помощник-капитан към БМФ в периода  октомври 1971г. 

- юни 1976 г.
Става капитан на влекач   в периода  юни 1976 г.  – август 1977 г.
Работи като капитан-пилот   от август 1977 г. до ноември 1981 г.
Плава като капитан на Кувейтски танкери от ноември 1981 г. до но-

ември 1992 г.
Работи като навигационен експерт „Корабни аварии” към ДИК –  

Варна  от  април 1989 г. до февруари 1990 г.
Поканен като старши преподавател в Български морски квалифика-

ционен център  – февруари 1990 г. – септември 1990 г.
Обслужва като частен капитан-пилот Варненските пристанища  –де-

кември 1992 г. – май 2003 г.
Работи като капитан-пилот към Пилотска Станция - Варна  – май 

2003 г. –  май 2009 г.
Женен с две дъщери. 
Почива на 6 май 2009 г. 
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МиЛчО Б. БЪчвАРОв

Драги колеги,
Ето накратко моя живот и работа след завършване на Морско учи-

лище 1971 г.
Работил съм изключително само в плавсъстава на Параходство 

“БМФ” и ВТО “Трансимпекс”- Варна.
Преминал съм през всички длъжности на мостика до капитан. От 

1983 г съм КДП. Работил съм предимно на бълкери и танкери. 
От септември 2005 г съм пенсионер, живея и досега във Варна.
От 1973 г съм семеен, имам две дъщери и двама внуци.
По време на службата си по корабите съм имал и хубави, и много 

трудни преживявания, видял съм много неща по света, но те са лични и 
едва ли представляват интерес за широката аудитория.

с уважение: Милчо Бъчваров 



168

пеНчО кОЛев кАРАпчАНски

Роден на 15 януари 1948 год. в с. Черково, окр. Бургаски

Образование  
- Средно – Политехническа гимназия „Хр. Ботев” в Айтос – 1966 г.
- Висше – ВНВМУ „Никола Йонков Вапцаров” във Варна – 1971 г.
                               
                                  служебна дейност 
               
 - Щурман на трален дивизион в Балчик – една година
 - Командир на спомагателен кораб във Варна – пет години
 - Девиатор в Хидрографски район Варна – седем години
 - Ръководни длъжности в Хидрографски район Варна – 
           шест години
 - Командир на Хидрографски Район - Варна – две години
 - Пенсиониране след 21 години военна служба – 1992 год. 
                 

              
АвТОБиОгРАФия:

от пенчо колев карапчански

Роден съм на 15 януари 1948 год в с. Черково, окр. Бургаски. Израс-
нах и се изучих до зрелостник в град Айтос. Кандидатствувах в Морско-
то училище, повлиян от представата за Варна, морето и възможността 
за получаване на солидно образование, съчетано с отбиване на войнския 
дълг. Най-значимият момент в моят живот след приемането ми в Учили-
щето е свързването на живота ми на незабравимата ни курсантска сват-
ба с моята първа и последна голяма любов Стефка, с която делим до сега 
и до веки и радости, и трудности. Най-радостните преживени мигове са, 
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разбира се, раждането на децата ни и впоследствие на внуците.
Всеки преживян момент е значим, но определящи за по-нататъшния 

живот са няколко. Подредени във времето за мен безспорно са много 
важни изборът на командуването на училището да ме прехвърли, макар 
и против желанието ми, от Търговския във Военния флот, както и пре-
минаването на службата ми по описания вече ред. А в по-личен план ето 
и някои други:

Синът ни Станимир се роди през време на бойно тралене на фарва-
терите и подходите към Варна през 1972 год. Въпреки това той не про-
дължи по пътя на баща си, а след Руското училище завърши Икономиче-
ска информатика в ИУ, с която от 2000 година приобщава американската 
цивилизация към европейската, като развява българския трибагреник в 
Бостън и усвоява световния опит. 

Дъщеря ни Таня се роди шест години след брат си, докато осигуря-
вах действията на бойните кораби. Тя се опита да свърже живота си с 
морето, но след Руското училище и ТКК като специалист по ЕПФ сега 
практикува магистратурата си от ТУ по компютърни системи и техно-
логии.

В Америка се родиха най-големият ни внук Преслав и най-малката 
внучка Мина, които се учат и в българско училище, а през ваканциите са 
в България при дядо Пенчо и баба Стефка. 

Тук във Варна се родиха средните ни внуци, като и по-голямата Ния, 
и по-малкият Самуил, следват пътя на майка си чрез Руското училище и 
мечтите за големия син път.           

Докато изпълнявах дълга си към Родината, поддържах и усъвършен-
ствувах нивото на квалификацията си като корабоводител. 

След пенсионирането си без проблеми продължих упражняването 
на професията като втори и старши-помощник на капитана в различни 
български и чужди фирми. Имах възможността и удоволствието да пла-
вам на различни кораби по три океана, да посетя пристанища на четири 
континента, да се запозная с културата, религиите и начина на живот 
на почти всички раси и цивилизации. Това обогати теоретическата и 
практическата ми подготовка и съчетано с военновременните ми спе-
циалности позволява с по-големи усет и увереност да плавам на борда 
на научно-изследователския кораб „Академик”–  вече близо тринадесет 
години и понастоящем.

            
           Написаното започнах на Великден 
           и завърших на дваж по-велик Гергьовден
           навръх празника на Храбростта 
           и Българската армия в лето 2014-то
           в красивата морска столица Варна.
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к. д. п. РАдкО дОБРев РАдуЛОв

Роден на 25 май 1948 г. в гр.Варна. Завършва ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров“ през 1971 г. и започва работа в Параходство БМФ като трети по-
мощник-капитан на м/к „България“.

От 1974 г.до 1990 г. работи в различни административни структури, 
като започва с комсомолска дейност в Параходство Български морски 
флот, след това – секретар Воден транспорт, първи секретар на градски 
комитет на ДКМС - гр. Варна, зам.- секретар на Градски комитет на БКП 
- гр. Варна, кмет на район „Одесос“. На 20 февруари 1990 г. се връща в 
Параходство Български морски флот и преминава по всички длъжности 
до капитан далечно плаване. От 1996 г. до 2004 г. е капитан на моторни-
те кораби:

1996 г. – м/к „Сакар“
1998 г. – м/к „Витоша“
1999 г. – м/к „Перелик“
2000 г. – м/к „Околчица“
2001 г. – м/к. „Перелик“, ро-ро „Царевец“
2002 г. – ро-ро „Царевец“
2002 г. – 2004 г. – м/к „Богдан“
От месец април 2004 г. е назначен за началник на отдел „Админи-

стративно обслужване“ в Параходство БМФ – пост, на който го завари 
смърта.

Като човек с многостранни интереси се е сблъсквал с много екс-
тремни преживявания. 

През лятото е ветроходец, а зимата - скиор. 
Като запален пещерняк участва в покоряването на една от най-дъл-

боките и опасни подземни пропасти –  пещерата „Снежная“ в бившия 
СССР.
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Негова е идеята за покоряване на най-недостъпната и дълбока пеще-
ра „Жан-Бернар“ в Алпите - Франция. 

Участва в експедиция с група алпинисти от туристическо дружество 
„Галата“ в покоряването на връх „Елбрус“ в Кавказ – Русия. 

На семейството и приятелите си разказва екстремни случаи в море, 
като обледеняване и накреняване на кораба и преодоляване трудностите 
по почистването на леда по време на път. Сред тях са и случаи на силна 
буря в океана, когато отказват и двата двигателя на кораба, преживява-
нията на моряците да не се случи най-лошото, нападение на кораба от 
морски пирати край бреговете на Южна Америка и други.

През 1972 г. сключва брак с Магдалена Я. Радулова – машинен ин-
женер, работи като конструктур, технолог и 20 години метролог – понас-
тоящем пенсионер.

От този брак имат три дъщери: 
- Яна Р. Радулова, завършила медицина и работи като лекар в отде-

ление „Кардиохирургия“ в болница „Св. Анна“ - гр. Варна, майка на две 
деца.

- Зорница Р. Радулова, завършила ВИНС - гр. Варна и работи като 
счетоводител в отдел „Баланс и анализ“ в Параходство БМФ, майка на 
две деца.

- Калина Р. Радулова, завършила икономика, работи като финансов 
одитор в една от „Голямата четворка“ - одиторска фирма „Ърнст и Янг“, 
майка на едно дете.

Остана споменът за нашия интелигентен, отговорен, взискателен и 
трудолюбив съпруг и баща.  
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сЛАвейкО пеТРОв вАсиЛев

16-та рота, класно отделение 604
Роден на 10 ноември 1947 г.
Живущ Варна, Царевец 9 вход Б , тел +359-888-468-894

След завършване започнах работа септември 1971 г. в БМФ на кораб 
„Перелик”. В параходството бях до 1990 година на различни карго кора-
би, след което напуснах и до 1993 г. бях в „Трансимпекс” на контейнерни 
кораби от UASC.

В началото на 1994 година постъпих на работа в ЗОДИАК – Лондон 
на бълкери до 1997 г., след  което до 2014 г. на различни по тонаж кон-
тейнеровози и същата година, през месец май, след почти 43 години на 
море, от които 36 като капитан, се пенсионирах.

Женен от 1971 година, две дъщери и двама внука. Големият внук е 
вече в Морската гимназия с желание за Морското след това.

Любими занимания – екскурзии с жена ми в България и чужбина 
всяка година, ветроходство и риболов.

До момента не съм присъствал на юбилейните събирания на випуска 
поради факта, че все се случваше да съм на рейс, да се надявам – живот 
и здраве, това да стане през 2016 година.

Пожелавам на всички колеги здраве, щастие, достойно остаряване и 
много късмет!

вешо
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сТеФАН Х. сТОйНОв

Скъпи  съвипусници, колеги, приятели,
От завършването на ВНВМУ до днес в живота ми е ималоразлич-

ни интересни събития, но спомените от курсантските години cи остават 
едниот най-ярките, затова реших да подкрепя идеята на Румен Чернев, 
като напиша няколко думи за житието си.

Роден съм на 07.09.1948 г. (рождената дата на др. Т. Живков) в гр. 
Пещера, където през 1966 година завърших гимназия. Кандидатствах 
в МЕИ и ИСИ в София и бях приет за студент в ИСИ, та би трябвало 
да стана строителен инженер. Съдбата обаче явно беше решила друго. 
По съвет на брат ми (по това време офицер в 3-та армия Сливен) кан-
дидатствах и във ВНВМУ. Причината беше донякъде наивната юноше-
ска романтика и прочетените приключенски романи. От друга страна не 
исках да обременявам допълнително финансово родителите ми, които 
вече издържаха сестра ми (студент в МЕИ София).

И така, като повечето от нас, прeз септември 1971 г. постъпих в БМФ 
– 3ти пом. к-н на м/к „Васил Друмев“, а първият ми рейс беше до Бомбай 
(сега Мумбай) – обикаляйки покрай Африка, тъй като Суецкия канал по 
това време беше затворен. На кораба бяхме  заедно с Иван Измирев (Ми-
рюхата) – 4-ти пом. к-н и набора  Мирчо Божков (Боби) 4-ти механик.
След това 3-ти пом. к-н на м/к „Вихрен“,  2-ри помощник  на м/к „Дря-
ново“ и „Габрово“ , старши помощник на м/к „Габрово“,  „Пловдив“ и 
„Ботевград“. 

През есента на 1979 год., заедно с колегите Стефан Бузев и Гено 
Генов се явихме на изпитната сесия за КДП и на 19.10. 1979 г. начал-
никът на ДИК Варна – капитан Говедаров, ни връчи значките като ни 
пожела „…гордо да развяваме знамето на НРБ по всички океани…“ . Аз 
това знаме го развявах до края на 1984 година като капитан на корабите 
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„Белмекен“ и „Вихрен“. След това плавах под различни чуждестранни 
флагове  (до м. март  2014) година, но все – пак мисля, че к-н Говедаров  
донякъде е бил прав – родното знаме е едно нещо, а чуждият флаг – съв-
сем друго.

В края на 1984 год. бях преназначен за „технолог“ в отдел „Навига-
ционно осигуряване“, където вече работеха к-н Й.Стайков и к-н Сл. Ва-
силев, а през 1986 год.  дойде и к-н Хр. Илиев.  В съседната канцелария 
(„Трампово плаване“) работеха к-н Ат. Атанасов и к-н Ст. Бузев, така че 
бяхме доста хора от випуск Бузлуджански.  От този период (а и изобщо 
от 19-те години работа в БМФ) съм запазил само хубави спомени. Не 
само защото бяхме по-млади, годините бяха по-спокойни, живеехме по-
сплотено, общувахме повече, изобщо – други времена  (да не изпадам в 
носталгия).

През 1990 година  (след „Промяната“) постъпих в „Нептун Мен-
нинг“ – капитан на м/к „Астрон“, а от 1991 до 2000 год.  плавах като 
капитан в UASC.  Компанията имаше около 40 „sister ships” доста тежки 
за експлоатация многоцелеви кораби (okoлo 25,000 тонаDdw), подобни 
на нашите „войводи“.  Към 2000 година корабите вече бяха на възраст 25 
години и започнаха един по един да ги режат.  Така през декември 2000 
год.постъпихв „Zodiac Maritime Agencies Ltd”. Плавах на „хенди“, „па-
намакс“ и „кейпсайз“ бълкери, като най-големите, които съм командвал  
m/v “York” ,  m/v “Cape Falcon”,  m/v “Cape Eagle” (161,475 тона Ddw).

Впрочем, пропуснах да напиша, че романтиката си отиде още в 
най-ранните ми години като помощник-капитан, a със свалянето на ра-
дистите (периода 1998-2000 год.) приключи и една друга, по-човешка, 
по-нормална и много по-спокойна обстановка и изобщо работна среда 
на корабите. Вярвам, че повечето колеги с носталгия си спомнят време-
ната, когато се получаваха максимум 5-6 радиограми на ден с текст от 
поняколко думи. С навлизането на компютрите и сателитите, натоварва-
нето и бюрокрацията нараснаха неимоверно. Да не говорим за морското 
законодателство, конвенциите с всичките им изменения и допълнения, 
а също и местното законодателство. Всеки, който е ходил в USA (особе-
но Калифорния), Австралия или Бразилия, знае за какво става въпрос.  
Сега капитанът от сутрин до вечер трябва да седи пред компютъра и 
да отговаря на какви ли не идиотски въпросници, да попълва безброй 
формуляри, отчети,  модули, да  сканира документи, да праща снимки, 
а пък и телефоните звънят по всяко време на денонощието. Във всяко 
пристанище инспекции и проверки – изобщо луда работа. Потокът ин-
формация от и за корабитепостоянно нараства и то лавинообразно. Не 
знам докъде ще се стигне и колко дълго още може така да продължава. 
Някои компании вече се усетиха и започнаха да назначават администра-
тивни помощник-капитани. Както и да е, това е една друга и то много 
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обширна тема…
На 20 март 2014 в пристанище Парамарибо  (Суринам) сдадох ко-

мандването на последния ми кораб „Castlegate”и реших, че е крайно 
време да приключа с корабоплаването. Както каза нашата приятелка 
г-жа Мимоза Игнатова – бил съм „последния мохикан“.

Семейството:  Ожених се през м. юли 1973 година.  Съпругата ми 
–д-р Илинка Стойнова все още работи в УНГ Клиника  (МБАЛ „Св.
Анна“ Варна) Синът ми Александър Стойнов завърши  „Universite de 
Lege”, живее и работи в Лиеж Белгия. Женен с едно дете – внучката ни 
Стефания.

Живея в гр. варна,  м.“евксиноград“    
ул. 22-ра    № 2A
Тел: (052) 362-338                                          
GSM: 0887 947-244
 E-mail: stefanhstoynov@gmail.com
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сТеФАН АТАНАсОв МиНкОв

Първият ми кораб след завършване на училището беше „Лудого-
рец”, тогава сравнително нов, строен през 1968 г. Като трети и втори 
помощник-капитан плавах близо три години на м/к  „Лудогорец”, след 
което последните 6 месеца на 1974 г., като старши помощник-капитан на  
м/к „Огражден”. Наложи се след  това  да прекратя с далечното плаване 
и от 1976 г. започнах работа в  Управление „Поддържане морски кана-
ли и акватория на пристанища” kато капитан последно на спасителен 
кораб „Нептун”. Тогава нашата страна  подържаше спасителен флот и 
обезпечаваше моркото спасяване в българския участък на Черно море, 
какъвто сега за съжаление няма. Най-голямото ми изпитание през този 
период са 7, 8 и 9.01.1981г., когато при дежурството ми със с/к „Нептун” 
в Бургас получих сигнал за бедствие от м/к  „Таксиархис”, плаващ под 
гръцки флаг и загубил управление на около 100-150 м. североизточно от 
гр. Бургас. По последващи данни на метеослужбите, за състоянието на 
времето през тези три дни – ураганен вятър и вълнение 8-9 бала, най-
тежката обстановка в Черно море за последните 40 години. Получих на-
реждане за спасителна операция, снех се от кея в пристанище Бургас 
и след 5-6 ч. щурмуване стоях на 1-2 мили от фара на пристанището. 
Поисках разрешение за връщане и след като от Варна тръгна големият 
влекач „Перун”, го получих. Тогава преживях и най-дългия и кошмарен 
поворот в морската ми практика. Няколко часа дебнехме и се опитвахме 
да го направим, за да се върнем. Всичко приключи благополучно, със 
с/к „Нептун” се прибрахме в пристанище Бургас, а с/к „Перун” след 36 
часова борба успя да хване и да  провлачи гръцкия кораб  до Пристани-
ще Бургас. 

Другата случка в „УПМКАП”, като старши помощник капитан на 
м/к „Д. Кондов”, е по-скоро комично-приключенска, отколкото стъпка в 
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професионалната ми кариера. Строеният преди повече от 35 години  м/к 
„Д. Кондов” и вече бракуван,  с  оформени набързо документи, направи-
хме  два рейса до Тартус и Бенгзи единствено и само с магнитен компас. 
Следващият рейс, трети, на който аз не бях, загубиха винта и корабът 
приключи с дейността си.

В този период, след 1984 г., и аз приключих с плаването. Започнах 
работа в „Леспорт” (така нареченото „Дървено пристанище”) през 1984 
г., като началник на звено, зам.-директор и през 1990 г. – директор. Осо-
беното в този период е, че аз бях избран от колектива за директор (имаше 
такъв период 1-2 години в зората на демокрацията). Считам този период 
като значителен и ползотворен в професионалната ми кариера, защото 
успях да запазя пристанището и след закриване на дърводобива в Коми 
да го превърна  в едно добре работещо конвенционално пристанище. 
Ще посоча само, че  до 1991 г. в пристанището се разтоварваха годишно 
по 150-160 кораба, които осигуряваха сигурен товаропоток от 450-500 
000т. годишно товарооборот. През 1994 г., когато разтовариме последни-
те 4 кораба от Коми, вече бяхме привлекли и работехме различни други 
товари и запазихме работещо пристанище и екип.

През тези години от 1990 до 1999 г. в България се смениха 7 прави-
телства и политическите кадрови прочиствания ме застигнаха през 1999 
г., когато бях уволнен от небезизветния във Варна областен управител 
Добрин Митев. 

Така започна третата част от професионалното ми развитие, участие 
в политиката. Бях поканен да участвам в първото в България гражданско 
обединение „Граждани за Варна”, което участва в местните избори през 
1999 г. и не допуснахме Добрин Митев да стане кмет на Варна, а аз се 
отзовах в Общински съвет на Варна.

През 2001г., с идвенето на Царя, депутатската листа за парламентар-
ните избори за Варна  се изготви от председателяна движение „Гражда-
ни за Варна” – Борислав Ралчев, който постави в нея предимно активи-
сти на движението.  Така в 39-то Народно събрание, групата на НДСВ от 
Варненския избирателен район, беше 8 души, в която  участвах и аз.

Както писах по-горе, не считам работата ми в Народното събрание 
за връх в моята кариера, но има един момент в него, който считам за 
важен за тази книга. През 2003г., в събранието се появи един безумен за-
конопроект за обединяване на висши военни училища – Велико Търно-
во, Долна Митрополия, Шумен и Варна във военен университет. ВМВУ 
„Никола Вапцаров”, както и всички останали, да станат филиали със 
седалище „Военно училище” във Велико Търново. Като депутат и член 
на Транспортната комисия, бях в основата на отхвърлянето на този зако-
нопроект. Той все пак се състоя, но без Морско училище, което успяхме 
да запазим извън Военния университет, като самостоятелно висше воен-
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но учебно заведение.
След приключване на мандата през 2005г., както вероятно сте проче-

ли или ще прочетете, с колегите Бузев, Атанас и Гено, създадохме фир-
мата за морски превози „Бълк Шипинг”, която през годините се утвърди 
като една от водещите фирми на фрахтовия пазар. След икономическата  
криза и навлизането ни в пенсионна възраст фирмата продължи да ра-
боти със затихващи функции, но офисът остана като място за връзката 
между нас и за срещи с наши колеги и приятели.

Живея със съпругата си в къща във Варна, имам омъжена дъщеря – 
Емилия, адвокат, която ме дари с прекрасни внучка и внук.

В заключение – с изминаване на годините все повече се уверявам, 
че завършването на Морско училище е бил правилният избор. Годините 
прекарани в него, остават като незабравим спомен в живота ми.

Настоящата книга е още едно потвърждение за връзката помежду ни 
получена през тези пет години. Приветствам нашият колега и приятел 
Румен Чернев, неговата идея и положения труд за реализация на този 
интересен проект.

               стефан Минков
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ТОдОР диМиТРОв дАскАЛОв 
Роден   гр. Горна Оряховица

Здравейте  приятели,
Ето я и моята история до момента.
След завършването бях разпределен в Танкерен флот на м.т. “Антон 

Иванов” като 4-ти помощник-капитан. До 1974 год. служих на него и 
достигнах длъжност 2-ри помощник-капитан. Същата година през де-
кември месец  заминах за Ленинград за получаването на първия от сери-
ята 16 500 т. танкера м/т „Велека“. Общо взето службата ми в Танкерно 
параходство – Бургас, а по-късно и в БМФ Варна премина на танкери и 
химикаловози – „Огоста“, „Хан Аспарух“, „Въча“, „Камчия“, „Резвая“, 
„Струма“, „Тунджа“, „Искър“,„Панега“, „Батова“. Два рейса на кувейт-
ски танкери, Bahra като 2-ри помощник-капитан и Warbahкато капитан. 
През 1986 взех степен КДП. На 19.06.1089 получих в Япония – Фукуока 
като капитан първия от четирите химикаловоза  „Кастор ”.

От 06.06.1995 год.  до  02.10.2008  г. бях в БМФ старши  суперинтендант, 
а след тази дата до момента съм на същата длъжност в  Български морски 
квалификационен център - Варна. От 28.09.2007 г. съм пенсионер.

В личен план. Женен от 1970 г., разведен от 1991 г. Две дъщери. 
Женени, с по две деца. От голямата, Димитрина, имам две внучки – Сте-
фани  на 23 год. и Теодора на 18 год. а от малката дъщеря Лилия – двама 
внука – Тони на 20 год. и Алекс на 17 год.

От 2000 год живея на семейни начала с Данчето. Същата година си 
купихме къща на 25 км. южно от  Варна в с.Китка, а от 2006 окончателно 
се преместихме да живеем там. Съселяни са ми Стейка и Гатйо. Физиче-
ски здрав, психически стабилен, финансово зле, неосъждан.

capt.T. Daskalov - SI/DPA/CSO
e-mail: technical@bmtc.bg, tdaskalov@bmtc.bg
tel:+359 52 380 581; GSM:+359 884 599 233
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ТОдОР ивАНОв сТОяНОв

Дали защото съм роден в Бургас, на кабелт от морето, завинаги  съм  
свързан  с него. Не мога да си представя живота си без силуетите на 
пристанищните кранове, без корабите в бургаския залив, без непомрък-
ващата светлина на бургаския фар. Вече 32 години работя в пристанище 
–Бургас като капитан пилот. Маневрирал съм вероятно 10 000 кораба. 
След завършване на Морско училище, близо 11 години работих в БМФ.

Първият кораб, на който станах помощник, е „Богдан”, последва-
ха „Панайо Хитов“, „Сливен”, “Мургаш”, ”Плиска”, ”Васил Априлов”, 
”Клисура”, ”Вола” и „Копривщица”. С всички тях ме свързват спомени. 
Проплавал съм близо 400 000 мили.

Изпитът за КДП взех през 1983 г. Като всеки човек, в живота си съм 
имал много предизвикателства, на два пъти поех  такива, които ми дадоха 
най-силното професионално изпитание и емоционално преживяване – да  
докарам влекач с размер 28 метра на ход от Сингапур до България.

Преди да стана корабоводител, учих как се строят кораби. Завърших 
„Техникум по механотехника” в Бургас, специалност ”Корабостроене”. 
Като ученик имах увлечение към  морските спортове - плуване, гребане, 
ветроходство. Те ме научиха на много  неща.

Винаги съм имал попътен вятър, защото съм  знаел кое е моето прис-
танище - Порт Бургас, моят дом, моето семейство. От 37 години до мен е 
съпругата ми Катя, с нея плуваме в синхрон в морето Живот. Построих-
ме къща, направихме я дом, създадоме и отгледахме двама сина. Съпру-
гата ми е завършила ВИНС Варна. По- голямата част от трудовия й стаж 
е в системата на образованието. Уважавам хобито й – история на Бургас. 
Двата й албума „Магията Бургас” и „110 години пристанище Бургас” 
получиха голямо обществено признание. Големият ни син – Ивайло, за-
върши специалност „Право” в Софийския университет, сега е адвокат. 
Малкият – Страхил, завърши МЕИ Варна,  специалност „Автоматизира-
ни системи за управление и информационна техника”, работи като ин-
женер в частна фирма.

Целият ми съзнателен живот е кораби, пристанище, море.
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ХРисТО гОспОдиНОв иЛиев    

випуск  1966 – 1971 г.   ВНВМУ - ВАРНА

Роден съм на 9. 06. 1947  г. в  гр.  Толбухин, сега  Добрич.  Завърших  
електрическа гимназия,  както  казва  к-н  Стайков  от нашия  випуск  – 
Механотехникум със  специалност  ”Електроенергетика  и ел. обзавеж-
дане  на промишлените предприятия”  през  1966 г.  През същата  година  
кандидатствах  за  ВНВМУ  за механик, но  началникът на комисията  
Дичо  Узунов  каза, че  на  навигациония мостик също  имало  ел.  рабо-
ти, така че въпросът  е решен –  НАВИГАЦИЯ!

По  време  на  годините съм  бил  на  практика  на м/т  „Искър“, м/к 
„Средна гора“, м/к  „Вола“  с ръководител   Зоро  Василев  –  Бургас,  
Хамбург, Имингам, Мурманск- апатит  за  Бургас. През  1971  г.  завърших  
ВНВМУ, а  беше  толкова хубаво, да бъдеш  МИЧМАН поне още  малко.

Започнах  като  3-ти помощник-капитан  на м/к  „Руен“  до март  
1972 г., след това продължих на  м/к  „Георги  Бенковски“  от  Бургас  
–  12.04.1972, Зап. Европа, Полша, Дюнкерк, Кувейт, Индия, Сингапур, 
Япония, Северна Корея, Япония, Сингапур, Дюрбан, Сет, Александрия,  
Италия,  Бургас   – юни  1973 г. След  това  малко  отпуска, бракосъче-
тание с голямата  любов и отново  на море – м/к „Перущица“, м/к  „До-
бри  Войников“  до февруари  1974. След  това  продължавам  на  м/к  
„Клисура“ като  старши помощник- 
капитан  – Средиземно море и   през  
декември  1974  един  по-голям  рейс  
от  Бургас   –  със  специален товар  
за  другарите на Агостино Нето  –  
Луанда  – Ангола.

През    1976 г., лятото,  като  2-ри 
помощник-капитан  бях в Полша  
за получаването на учебния кораб   
„Никола  Вапцаров“, след  първия  
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рейс  останах  на кораба  като старши помощ-
ник-капитан. През  пролетната изпитна сесия  
на 15.05.1980 г.  придобих  степен  КДП .

Бил  съм  капитан на м/к  „Перущица“, 
на м/к “Беласица“  до месец май  1985. След  
това  работих  като  суперинтендант и девиа-
тор от 21.04.1986 г.  в  отдел „Сигурност  на 
корабоплаването“, след това  – като  суперин-
тендант и девиатор в Направление  УБК.

През  зимата  на 1977  г., като  старши по-
мощник-капитан  на м/к  „Н. Вапцаров“,  взех 
участие  при  спасяването  на  екипажа  на  
м/к  Иван  Сеченов – натоварен  със специа-
лен товар  за  Сирия – ударен   от  м/к  „Ан-
дреас  Мариас“  - тип ЛИБЕРТИ  - по средата 
на кораба, където се    намира  надстройката 
и машинното  отделение – при  пълна  мъг-
ла  и много лоша  видимост. Интересно  как 
е преминал  през Дарданелите и стигна  до 
Мраморно море,  защото  се  движеше  след  
през  Дарданелите,  а на  нашият  кораб рада-
рите  бяха  „ОКЕАН”   – много   добри.   За  
горното  бях  награден с  орден    „За  гражданска  доблест и заслуга“  
втора степен  на  15   април   1977  г.      

Имам син  Диан  Христов  Илиев  –  в  момента  Началник  на  УБК  
при  Параходство  БМФ  и дъщеря  Емилия  Христова Стефанова- в мо-
мента адвокат – живеят  във  Варна.

От   лятото  на 2011 г.  съм  пенсионер,  живея  във  Варна, ул. „Ло-
зенград“    No  3 ,  вход   Б, ап.  22,  етаж  1 .

Телефон   дом.  052 /311 183   и   моб. 0884 00 75 36 .

с  уважение:  Христо  илиев
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ХРисТО и. Нейчев

Роден съм на 16.11.1947 г. в гр. Казанлък. Родителите ми бяха ра-
ботници в копринена фабрика „Роза“. Първите девет години прекарах в 
близкото село Енина и през 1956 г. се преместих трайно в град Казанлък. 
През 1962 година бях приет в механо и електротехникум „Цвятко Радой-
нов“, който завърших през 1966 г. и постъпих във ВМВНУ „Н. Й. Ва-
пцаров“. Моето твърдо и досега убеждение е, че попаднахме на отлични 
командири тогава – капитан трети ранг Икономов и старши лейтенант 
Сарафов. В никакъв случай не подценявам и другите офицери от ротата. 
Като цяло в нашия взвод бяха събрани много добри момчета. Срещите, 
които съм имал с тях досега, винаги са били вълнуващи и впечатлява-
щи.

През месец май 1973 г. се ожених за съпругата си Антоанета, с която 
спокойно живея и досега. С нея отгледахме две момчета – големият за-
върши ВМИ София, малкият –  УНСС в София. И двамата сега работят 
и живеят в София.

От юни 1973 се прехвърлих на риболовните траулери – първо на 
ОРТ „Кондор“, после получаване и първи рейс на Алфеус“ в северния 
Атлантик. После работих като старши помощник на ОРТ „Фламинго“ и 
ОРТ „Кондор“. Получиха се все добри рейсове. На „Фламинго“ втори 
помощник беше бате Иван Костадинов Костов от Стара Загора, с когото 
бяхме близки приятели още от Военноморското училище. Приятно е да 
работиш с добър познат.

През 1977 г. бях приет В БКП и това веднага се отрази на кариерата 
ми. Бях назначен за капитан на ОРТ „Албатрос“. За мое съжаление по 
това време почина тъста ми, жена ми беше бременна с второто дете, 
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положението в семейството ми беше много неприятно и аз помолих ръ-
ководството на „Океански риболов“ за временна отсрочка... Наказаха ме 
с понижение като трети помощник-капитан. Преглътнах хапа и заминах 
на ОРТ „Роталия“ в Мурманск, респективно Баренцово море. Въпре-
ки лошите условия, това беше най-лекият ми рейс. Старши помощник 
беше Иван Калчев – бившият ни старшина на рота в първи курс. Вахта 
и водка...

След рейса се смилиха и ме изпратиха старши помощник на БМРТ 
„Фрегата“, пак в Мурманск“ за ремонт и рейс. По време на ремонта 
между мен и капитана се случи инцидент. Това, съответно, беше доне-
сено от някого до Бургас и мен ме върнаха обратно. Поради липса на 
друг капитан точно преди новата 1978/79 година ме назначиха на ОРТ 
„Афала“ – чудесен кораб,  за замразяване във Фалмут – Англия. Изкарах 
късмет с това назначение, понеже старпом ми беше Иван Цветанов Чор-
лев, а трети помощник – Янчо Неделчев Славов, който беше наказан за 
някакъв инцидент в района на Чанак Кале. Дължа им голяма благодар-
ност за подкрепата им в първия ми капитански рейс. Вторият ми рейс с 
„Афала“ след ремонт в Лисабон беше в канадски води. Бяхме пет бъл-
гарски кораба в района, като моят беше с най-добри показатели в края 
на кампанията.

Тъй като ми предстоеше да строя следващото лято, помолих ЛС за 
зимен рейс и естествено ми дадоха най-слабия по капацитет на замра-
зяване в сравнение с другите кораби от групата, работеща в района на 
Фалмут. Корабите стояха на котва във вътрешния залив на Фалмут, аз 
реших да рискувам и излязох вън – на рейда, където можехме да обра-
ботваме чистена и филетирана риба и рибно брашно. Вярно, вахтите на 
мостика бяха напрегнати и нервни, но пък надминахме по плоизводстве-
ни показатели всички останали кораби. В това отношение дължа лична 
благодарност на Димитър Неделчев – Барото, който ми беше старши 
помощник.

След рейса строих вила в с. Копринка – близо до едноименния язо-
вир. Успях да се запиша и изкарам шофьорските курсове – тогава бяха 
по три месеца и беше голям проблем да се запишеш.

Новата 1981 г. посрещнах пак в Мурманск за ремонт и рейс на БМРТ 
„Фрегата“. По онова време беше голямо изпитание да ремонтираш – 
къде с връзки, къде с водка – влязохме в графика и в края на януари, 
посред дългата полярна нощ, излязохме на риболов. Нямахме никакви 
шансове за успех в района на Мурманск, затова реших да продължим 
с улов на креветка в района на остров Медвежий. Направихме сравни-
телно добър пай, но за сметка на големи трудности, студ, обледяване, 
тъмнина и щорм след щорм. Много трудна навигация. След една буря в 
края на февруари креномера остана да показва -53 градуса. Как оцелях-
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ме?! След това направих още един, този път добър, рейс в този район, 
но през лятото. Чудно време – 4°С, само слънце, рядко вятър повече от 
4-5 бала.

През 1983 г. напуснах „Океански риболов“ и започнах в ЗРНО 
„Шипка“, гр. Казанлък, като началник цех. В края на същата година ме 
преназначиха за началник отдел „Производствен“. Задължен съм много 
на директора Петър Златев, от когото научих много нови неща. Всичко 
вървеше по вода, но през 1990 г. заводът беше приватизиран, новите 
собственици ме изтраяха до изчерпване на информацията ми и както 
казват в армията „когато генералите се сменят, главите на полковниците 
хвръкват“. Така и аз изхвърчах. Станах частник – занимавах се с мета-
лообработка, стъкларство, дърводелство. През 2002 г. с бивш колега от 
ЗРНО организирахме цех за производство на резервни части за моторни 
триони и екипировка за дърводобива – грайфери, цепачни машини, ре-
зачни машини, но удара направихме с машини за косене на лавандула. 
Много са търсени и на добра цена. Продаваме и във всички съседни 
страни, дори в Нова Зеландия. Надявам се, ако е живот и здраве, още 
малко да поработя и после – за риба на язовир „Копринка“.

Желая на всички останали съвипускници крепко здраве и спокойни 
старини!

Христо иванов Нейчев,
гр. казанлък

ул. „генерал гурко“ 12, ап. 3
тел.: 0886 420 286
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чАвдАР ХРисТОв кеЛчев

С П О М Е Н И
за Чавдар Христов Келчев възпитаник на ВНВМУ ”Н. Й. Вапцаров”.
Випуск 85 Бузлуджански 1966-1971 г.,
роден на 11.12.1947 год.

Образование  и  служебен  път:
1.Средното си образование е завършил през 1966 г. в Техникум по 

електротехника, гр. Русе.
2.Висше образование, специалност „Корабоводене” е завършил във 

ВНВМУ ”Никола Йонков Вапцаров” през 1971 год.
Като млад специалист е разпределен в „Океански риболов” –  гр. 

Бургас. Не му допадна това, че рейсовете бяха много дълги, по 10-11 
месеца и това го отдалечаваше от близките му. Затова и след 5 години  
плаване напусна и започна работа в родния си град Силистра.

1.От 1976 г. до1982 г. във Фабрика за механизирани играчки като 
конструктор и началник ОТК.

2.От 1982 г. до 1986 г. в СТФ „Транстрой” гр. Варна, със седалище 
гр. Русе, като капитан на дълбачка.

3.От 1986 г. до 1994 г. работи в завод „Хром” - гр. Силистра като 
началник Външнотърговска дейност. Заводът произвеждаше изделия от 
неръждаема стомана, които бяха много търсени на външния пазар. Той 
участваше в изложения в Пловдив, Москва и Инстанбул.

4.От 1994 г. до 1996 г. работи като дилър в Балканбанк Силистра.
5.От 1996 г. до 1998 г. работи във фирма ”Поларис” ООД отново като 

капитан на корабче.
За неговия достоен житейски път ще ви разкажа аз, неговата съпруга 

Иванка Иванова Келчева, неговата голяма любов, за която той се ожени 
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още в V-ти курс през 1971 г. с разрешение на ръководството по тогаваш-
ните закони.

Родена съм 1950 г. в гр.Силистра, средното си образование завърших 
в ТМТ ”Владимир Комаров” в гр.Силистра. Висшето си образование за-
върших в Югозападен университет Благоевград специалност „Преду-
чилищна педагогика” през 1987 г. Години по-късно  завърших и второ 
висше, специалност „Организация и управление” в Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев”. Вярвам, че моят съпруг би се гордял с мен.

След сватбата другото значимо събитие в съвместния ни живот беше 
раждането на дъщерите ни.

Първата ни дъщеря се роди на 20.09.1971 г. и се казва Албена. Баща 
и изчака да се роди, остави я на 1 месец бебе и замина на първия си рейс 
в “Океански риболов”. Когато се върна, тя беше на 11 месеца и му  ви-
каше „чичко”. Понастоящем Албена живее и работи в Лондон. Тя има 
една дъщеря – Мария на 21 години. Когато дядо и почина, тя беше на 
5 години и много плака за него,защото като първа внучка той я обожа-
ваше. Обсипваше я с любов, носеше и играчки и много се занимаваше 
с нея. Когато порасна, тя почти го беше забравила, но съдбата си каза 
думата. Сега тя е втори курс студентка във ВВМУ ”Никола Йонков Ва-
пцаров” гражданска специалност ”Мениджмънт на водния транспорт”. 
Учи и живее в училището на дядо си, минава по същия път от портала 
до общежитията и учебния корпус, без никой да я е насочвал да канди-
датства там, тя върви по пътя на дядо си.

Втората ни дъщеря се казва Ралица. Тя се роди 1975 год. на 6 май на 
Гергьовден и празник на армията. Една година след нейното раждане, 
след като сънувал някакъв лош сън, свързан с живота на детето, той 
напусна „Океански риболов”и се установи в Силистра. Ралица завърши 
Икономически университет гр. Варна, специалност „Аграрна икономи-
ка”. Щастливо омъжена е и има 2 деца – момиче Ния на 10 год. и момче 
Самуил на 5 г., който е един голям българин, защото е роден на 3-ти март 
2009 г. на Националния празник на България.

Чавдар много искаше да си има син и много би се радвал на внука 
си, както го наричаме ние ”мъжът в нашето семейство”, но засъжаление 
коварната болест не му позволи да доживее и той си отиде твърде млад, 
ненавършил 51 години на 25 септември 1998 год., без да се радва на съ-
пруга, деца, внуци, близки и познати.

Тези,които го познават по-отблизо, знаят колко много обичаше жи-
вота. Самият той беше с нестандартно мислене, не обичаше да живее по 
правила, беше волна птица, но животът му пречупи крилата.

Нека тези, които го познават, неговите колеги и приятели, си спом-
нят за капитана, за човека, за приятеля Чавдар Христов Келчев от ви-
пуск 85-ти - Бузлуджански.
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чАвдАР ивАНОв кРЪсТев

ИНтЕРВю
Идеята: Приемам любезната покана от Чавдар и прекрачвам прага 

на дома му в Галата - Варна. Неохотно, но все пак изчерпателно, Чавдар 
отговаря на въпросите и след 20 мин. получавам следния разказ:

След завършване на ВНВМУ Чавдар е разпределен в Български тан-
керен флот и започва работа като 3-ти помощник-капитан на м/т “Янтра”. 
Плава 3 години в БТФ и после постъпва на работа в ОК на ДКМС в род-
ния град Русе. След още 2 години отново се качва на корабите, но този 
път в Параходство БМФ. Пътува на “Бузлуджа”, “Белмекен”, “Йорданка 
Николова”... Осем години работа в БМФ, квалификация Щурман далеч-
но плаване и длъжности до старши помощник на капитана. Връща се от-
ново в Русе и постъпва 
на работа в Дунавски 
драгажен флот, където 
работи до 1989 година, 
включително и като 
заместник-директор. 
От 1989 до 2000г. пла-
ва към частни фирми 
под чужд флаг. Между 
2000 и 2008 г. е отно-
во служител на БМФ, 
където се пенсионира. 
Следва отново плава-
не под чужд флаг към 
частни фирми. За кра-
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тък период е капитан ма м/к “Елена”. През 2013 година окончателно 
прекратява активната си трудова дейност. Хобито, обаче не е прекратил. 
Още от годините в Морското Чавдар търпеливо и майсторски се зани-
маваше с корабен моделизъм. Сега в жилището му са изложени други 
модели на кораби, които радват очите така, както някога.

Слизам по стълбите към изхода на дома му. Получавам съгласие за 
фотографии и снимам...
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яНчО Т. кАЛчев

Добър ден, 
В резюме изпращам малко данни за времето от завършване на Мор-

ско училище до пенсионирането ми.
Целият ми трудов живот премина в БМФ, никога не съм напускал 

тази компания и не съм имал желание да я напускам, може би защото 
ръководителите и винаги са проявявали доверие и подкрепа към дейст-
вията ми като капитан на български кораб.

След завършване на ВНВМУ от септември 1971 г. бях назначен в 
БМФ като 3-ти помощник-капитан на м/к “Персенк”. На същия кораб от 
септември 1971 г. до февруари 1974 г. бях последователно 3-ти помощ-
ник-капитан, 2-ри помощник-капитан и старши помощник-капитан.
Следващи кораби бяха м/к”Жеравна” – старши помощник-капитан (март 
1974 г. - юни 1975 г.), м/к “Копривщица” старши помощник-капитан, 
първи капитански рейсове с м/к “Самоков” - 1975г, а след бракуването 
му отново старши помощник-капитан на м/к “Елена” - ноември 1975 г. 
- февруари 1980 г, м/к “Генерал Вл.Заимов”- старши помощник-капитан 
(1980 - 1982 г.). В периода 1982 - 1983 г. бях назначен за технолог в отдел 
“Линейно плаване на БМФ - сектор “Далечен изток”, но работата по 8 
часа зад бюро явно не бе за мен, липсваше ми свободата на кораба и след 
една година, по моя молба, бях върнат отново в плавсъстава.

От края на 1983 г. до есента на 1984 г бях капитан на “Комета 12” в 
“Пътническо плаване” на БМФ, а от октомври 1984 г. до март 1995 г. ко-
мандувах пътническия и учебен кораб “Г. Димитров”. През 1995 година 
без напускане на БМФ работих в “Black Sea Shipping” като отговорен 
капитан на първия пътнически модерен катамаран “Ахинора”, който по-
лучихме и докарахме от Омастранд, Норвегия.
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От следващата 1996 г. работих като капитан в “Трампово плаване” на 
БМФ на корабите “Виден”, “Вежен”,”Каменица”, “Персенк”,”Мусала”, 
„Бузлуджа”, ”Оборище” и като капитан на последния кораб на 20-ти 
декември 2007 година се пенсионирах. През годините на трудовата ми 
дейност нямам нито една заповед за наказание, а напротив –  имам отли-
чието на СО “Воден трансторт” –  Златна котва и грамоти от Министер-
ството на транспорта. И най-ценната за мен –  часовник от Председателя 
на правителството на Руската федерация – за висок професионализъм.

Женен съм, имам съпруга, син, дъщеря и двама внуци.Синът ми за-
върши две висши образования –  корабостроене и корабоводене и също 
достигна степен капитан далечно плаване, понастоящем е изпълнителен 
директор на БМФ, а дъщеря ми е завършила ВИНС Варна и работи като 
икономист в Белград.

Разбира се, спомени от годините на море има много, но те са за раз-
казване на бъдещите срещи.

Желая здраве и живот на всички съвипускници!

поздрави!  я. калчев
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яНчО Н. сЛАвОв

Аз съм Янчо Неделчев Славов и съм роден на 05.11.1947 г. в гр. Ва-
рна. През 1966 г. завърших френската езикова гимназия СФГ ”Фр. Ж. 
Кюри”. На 25 08.1971 г. завърших ВНВМУ ”Н. И. Вапцаров” – получих 
висше образование и професия инж. корабоводител. На 01.10.1971 г. 
бях в порт Халифакс, Канада, на борда на океанския риболовен траулер 
”Цикония” като 4-ти помощник-капитан. В плавателния състав на “Оке-
ански Риболов” Бургас работих до 1985 г. като преминах през всички 
длъжности - 3-ти пом. к/н, 2-ри пом. к/н, старши пом. к/н и капитан-
директор. Бях старши помощник-капитан на океанските риболовни тра-
улери “Бекас”, ”Сагита”, ”Лорна”, ”Афала”, ”Фламинго” и “Кондор”от 
1975 г. до 1981 г. През същия период бях и старши пом. к/н на товарните 
хладилни кораби ТХК ”Лазурен бряг” и ТХК”Албена”. От 05.11.1981 
г. до 22.02.1986 г. бях капитан на океанските риболовни траулери ОРТ 
”Сагита”и ОРТ ”Алфеус”. Риболувахме в Атлантическия океан, срещу 
Бостон, Ню Йорк и Норфолк. Риболувахме в Ламанша (Английския ка-
нал) между английския и френския бряг. Риболувахме в района на Ка-
нарските острови, Западна Сахара и Мавритания. Тогава риболовната 
зона беше само на 12 морски мили от брега. След това се увеличи на 200 
м. мили от брега. Наложи се “Океански риболов”да купува лицензи, за 
да могат нейните океански траулери да риболуват точно в определени 
зони, посочени от местните морски администрации. Тези зони ги нари-
чахме ”кошари” и обикновенно в тях риба нямаше. В една такава ”ко-
шара” срещу източното крайбрежие на САЩ с ОРТ ”Сагита” пуснахме 
в океана първия си трал. Но торбата на трала я пуснахме извън борда 
развързана, така че каквото и да е морско същество, ако влезеше в торба-
та, отново щеше да излезе на свобода. Причината за развързаната торба 



193

във водата беше, че не бях сигурен дали съм снабден с всички лицензи, 
които се изискват от американските власти за риболовната дейност на 
траулера. И докато пускахме трала хоризонта беше чист, но когато за-
почнахме да влачим трала във водата зад кърмата на траулера, до борда 
ни вече беше застанал военен кораб от USCG за проверка. Проверява-
щите офицери от Бреговата охрана не повярваха на моята версия, че сме 
пуснали трала развързан и заповядаха да го извадим от водата на палу-
бата. Преди това провериха документите на траулера и удостовериха, че 
на борда на кораба ни липсва лиценз за “освобождаване от наказателна 
отговорност при улов на морски бозайници”. ШСО заплашиха, че ако 
в трала се е уловил някой морски бозайник, и като нямаме споменатия 
лиценз за освобождаване от отговорност, ще последва срещу мене, като 
капитан, сериозна парична глоба. Но когато видяха развързания празен 
трал отново на палубата, офицерите от USCG останаха много доволни 
и си тръгнаха, като се отказаха да ни проверяват повече. От Атлантиче-
ския океан през Панамския канал преминахме с ОРТ ”Сагита” в Тихия 
океан за риболов с лиценз в териториалните води на Перу, когато топло-
то течение “Ел Ниньо” беше прогонило рибата от крайбрежните води. 
Открихме много пасажи от риба край малки скалисти острови навътре 
в океана, обитавани само от морски птици. Много успешно риболува-
хме като уловената и замразена риба разтоварвахме в порт Каляо или на 
чартирани холандски хладилни кораби. С ОРТ ”Сагита” и замразявахме 
уловената риба от американските рибари по тихоокеанското крабрежие 
на САЩ, щата Орегон.

С ОРТ ”Алфеус” ловяхме кралски калмари около Фолкландските ос-
трови в Атлантическия океан. На океанските риболовни траулери рибо-
лувахме денонощно при всякакви метеорологични времена. Най-много 
риба ловяхме преди началото и по време на морските бури.

От 10.06.1986 г. до  08.08.1990 г. бях капитан на моторен влекач 
”Юпитер” към ”Пилотска служба” в пристанище Варна.

От 09.08.1990 г. до 11.12.1991 г. бях капитан на товарен хладилен ко-
раб “Лазурен бряг”. Пренасяхме замразени риба и калмари от риболов-
ните райони на Аржентина и Фолкландските острови до пристанища в 
Нигерия, Испания и Холандия. В устието на река Нигер, порт Харкорт, 
Нигерия, бяхме нападнати от пирати, които размахваха дълги ножове и 
хвърляха срещу екипажа самоделни бомби. Успяхме бързо да прогоним 
пиратите с много приятелски огън от корабните сигнални ракети.

От 27.01.1992 г. до 29.08.2005 г. работих в плавателния състав на “Па-
раходство Български морски флот” Варна. Бях старши помощник-капи-
тан на контейнеровоз многоцелеви кораб ”Пейо Яворов” от 27.01.1992г. 
до 01.06.1992 г., като от 01.06.1992 г. до 04.03.1993 г. продължих като 
капитан на същия кораб. Товарихме пакетиран обработен дървен мате-
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риал от пристанищата Джакарта, Сурабая, Белаван, Индонезия за Хонг 
Конг, Сингапур и за пристанищата на Китай-Шанхай, Ксинганг. Веднъж 
с м/к”Пейо Яворов” товарихме дървен материал по река на остров Бор-
нео, Индонезия за Хонг Конг. Натоварихме и огромно количество дървен 
материал като палубен товар, но не можахме да вземем достатъчно ба-
ласт, поради ограниченото газене на кораба в реката. След като отплава-
хме от реката и навлязохме в Явайско море, корабът получи крен към 15 
градуса. Застанахме на котва и започнахме да приемаме морски баласт 
в корабните танкове. Корабът при тихото време се клатушкаше опасно 
от 15 градуса крен към левия борд до 15 градуса крен към десния борд 
и обратно, но огромното количество дървен материал на палубата не 
помръдна, беше отлично укрепен от екипажа със стоманени проволки.

Бях капитан и на моторни товарни кораби’Тоце Делчев”, “Коприв-
щица”, ”Жеравна”, ”Котел”,”Стефан Караджа”, “Иван Вазов”, ”Верила”, 
”Странджа”, ”Любен Каравелов”, “Милин Камък”, ”Белмекен”.

С м/к ”Стефан Караджа” два пъти обиколих Африка от севера до 
юга, ,като от черноморски и средиземноморски пристанища през Су-
ецкия канал пренасяхме метални товари, минерални торове за Кения, 
Танзания, Мозамбик и ЮАР-порт Дурбан и порт Ричардс Бей. С м/к 
”Стефан Караджа” в южно направление покрай бреговете на Сомалия, 
поради силните насрещни вятър и течение, едно денонощие се движе-
хме със скорост едва четири възла в час, но определено въобще не бя-
хме интересни за организираните пирати. И едва когато застанахме на 
котва в Гвинейския залив, край порт Абиджан, Бряг на слоновата кост, 
корабът ни беше нападнат от неорганизирани пирати, въоръжени само с 
ножове, които лесно прогонихме с огън от корабните сигнални ракети. 
С м/к ”Иван Вазов” толкова дълго време бяхме на котва, в очакване на 
разтоварвне, в Бенгалския залив пред порт Вишаккапатнам, Индия, че 
един орел, който всеки следобед се виеше над кораба, определено вече 
имаше намерение да си направи гнездо в мачтите, припознал многото 
черни корабни мачти в сухи клони на огромно дърво. От 07.12.2005 г. 
до 26.04.2009 г. работих като капитан на корабите на АД ”Космос Ши-
пинг” Варна. Бях капитан на м/к ”Деница”, м/к ”Виктор” под български 
флаг и на моторните товарни кораби за насипни товари ”Калиакра” и 
“Емине” под малтийски флаг. Междувременно изкарах един контракт от 
20.10.2006 г. до 24.12.2006 г. на кораб-кран в района на порт Дубай, Пер-
сийския залив. С м/к”Калиакра” пренасяхме минерални торове от порт 
Санк Петербург, Русия за порт Паранагуа, Бразилия и метални продукти 
от порт Витория, Бразилия за порт Ротердам, Холандия. С м/к”Емине” 
пренасяхме различни насипни товари от Турция, Гърция и Норвегия за 
САЩ и Канада. От САЩ и Канада пренасяхме жито и зърнени продукти 
за Италия и Турция. Пренасяхме също различни товари от Англия за 
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Турция и от Украйна за Турция.
С м/к ”Емине” в река Свети Лаврентий, порт Квебек, Канада, бяхме 

натоварили жито за пристанища в Италия. Трябваше да бункероваме га-
зьол за корабните дизел агрегати на главната машина, но от пристани-
щето не можаха да осигурят доставката, заявиха, че липсвала подобна 
наличност на газьол в порт Квебек. Другата възможност беше да бун-
кероваме в порт Халифакс, но това означаваше голямо отклонение от 
курса и загуба на време повече от денонощие. Освен това се очакваше 
и силна буря покрай канадския бряг. Затова реших да отплаваме от порт 
Квебек незабавно в източно направление. Съгласно замерите, при по-
пътно време, с корабния газьол щяхме да достигнем точно едва до порт 
Лисабон, Португалия. И действително доплавахме благополучно до порт 
Лисабон, застанахме на котва в рио Тежо и корабът утихна и потъна в 
мрак, горивото от газьол беше свършило. С м/к ”Емине” с пълен товар 
зърнени продукти от Ню Орлеанс, САЩ, плаваме по река Мисисипи в 
направление към Мексиканския залив. Наближавайки устието на река 
Мисисипи, с пилот на борда, рулевото устройство на кораба блокира. 
Движението на кораба излезе извън контрол и корабът, вместо да следва 
плавно извивките на реката, се насочи към брега и заседна с носовата си 
част на тинеста плитковина. Незабавно отстранихме повредата на руле-
вото устройство и при съдействие на пилота и бреговата пилотска стан-
ция започнахме активни действия с главната машина на заден и преден 
ход и съответни отклонения на руля за “отшвартоване”от плитковината. 
Инцидентът стана около полунощ, навън беше много тъмно и без никак-
ви подходящи ориентири. Направляваха ни само от бреговата пилотска 
радиолокационна станция. И успяхме да се снемем бързо от плиткови-
ната. Пилотът, при напускане на кораба, ме предупреди да застана на 
котва и да чакам проверка от USCG. И докато търсихме подходяща ко-
твена стоянка, на безопасно разстояние от нефтените платформи, полу-
чих съобщение по укв-то: “Captain, you can proceed to open sea! “

Ожених се през 1973 г. и досега сме все заедно с моята чаровна жена 
Елена. Писмата ми от океана до жена ми бяха като съкровени стихове: 
”Мила моя Ели, Ти си слънцето любимо, към което айсбергът лети в 
нощи мразовити и сутрини мъгливи. Ти си моят изгрев лъчезарен. Ти 
си моят летен танц горещ. Ти си моят бурен весел празник. Ти си моята 
лястовица нежна. Аз съм клончето-подслон за птицата любима. Аз съм 
хоризонът, който пръв тебе,изгрева,прегръща и целува”. Родиха ни се 
две дъщерички - Станислава и Нина. Станислава – красива, нежна, ин-
тересна и добра. Играеше балет, спортуваше и беше много смела. Беше 
на студентски бригади в Дания, във Франция. Казваше:”Искам да рабо-
тя от сутрин до вечер. Когато имам дете, ще го карам постоянно да се 
смее. Когато се омъжа, никога няма да се съзтезавам с мъжа ми”. Учеше 
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в престижния университет”Хохенхайм” в Щутгарт, Германия. Беше се 
завърнала за известно време в България. Но една вечер не се завърна в 
къщи. Открихме я след два дни в моргата. В джобчето и бяха ключовете 
за в къщи. Станислава беше само на 28 години. Следователят полицай 
се довери:”Ако знаехме, че тя е Вашата дъщеря, разследването щеше да 
бъде съвсем различно”. Нина – на студентска бригада в САЩ получи 
предложение за женитба и сега живее в Дания. Завърши право в Дания, 
научи отлично датския език и се включи активно в почти всички до-
броволни дейности, които съществуват в скандинавската страна. Пееше 
в представителния хор на град Одензе, вторият по големина град след 
Копенхаген. Роди прекрасен син – Николай. Нина роди изключително 
трудно, наложи се спасително преливане на кръв. Внукът ни Николай е 
вече на 4-ри годинки и заяви че най-много обича майка си и най-добрите 
му приятели сме 20.06.2015 г. ние, баба и дядо, или както той казва по 
датски  “мин момо”Елена и “мин фафа”Янчо.

янчо Н. славов
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