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БЪЛГАРСКОТО МОРСКО ТЪРГОВСКО
КОРАБОПЛАВАНЕ - фарватер
през три столетия ХРОНИКА
150 години от основаването на Българското търговско
параплувно дружество “Провидение”
120 години от учредяването на Българското търговско
параходно дружество
М/к ”България” (1978 - 2009 г.)

П/х ”България” (1894 - 1944 г.)

М/к ”България” (2010 г.- )

П/х ”България” (1947 - 1978 г.)
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Българското търговско параплувно дружество „Провидение” (1862 – 1865 г.)
6 декември (Никулден)
1862 г. В Цариград търговците Петър Атанасов Попов,
Илия В. Дюкмеджиев и братята Янко и Петър Карадончови обявяват във в. „България”, че създават акционерното Българско търговско
параплувно
дружество
„Провидение”.
Публикацията
намира
широк отзвук в тогавашния
български периодичен печат.
Това е първото акционерно
дружество, организирано от
българи в рамките на Османската империя. Целта на инициаторите е със свой кораб
да организират транспорта на
продукцията на български
производители както в рамките на империята, така и до
западноевропейските пазари.
Така, от една страна, те искат

Петър Атанасов Попов (1832 –
1894 г.) – радетел за създаването на Българско търговско
параплувно дружество „Провидение”, а по-късно и на Българското търговско параходно
дружество.
лийски лири, а преустройството и останалите административни разходи възлизат
на 1447 английски лири. Максималната дължина на кораба е 189 фута (51,52 м),

дение”. „Азис” е построен
през юни същата година в корабостроителницата „Henderson Coulborn & Co” в град
Ренфрю на река Клайд до
Глазгоу под корабостроителен № 52 и с името „Princess
Dagmar” (по-късно „Eugenie”).
Параходът е еднопалубен, с
железен корпус, оборудван с
надстройка на кърмата. Притежава двуцилиндрова инвертна парна машина „Felser
& Co” с номи- нална мощност
от 80 к.с., задвижваща един
гребен винт. Преди да пристигне в Цариград, „Азис” посещава
пристанищата

ството. Управителният съвет
на „Провидение” се обръща
за финансова помощ към
видни и състоятелни български търговци, но преговорите
с тях не дават резултат. Лондонският банкер Етиен Питципиос и гръцкият му партньор Андреас Сингрос успяват с хитрост да се доберат
до акта за собственост на
„Азис” и след неизплатената
вноска присвояват с документна измама парахода.
14 април 1865 г. Обявeна
е несъстоятелността на Българското търговско параплувно дружество „Прови-

Първият български параход „Азис”. Картина от неизвестен художник, собственост на Параходство БМФ АД.
Венеция и Триест, където разтоварва и приема на борда
различни товари. Това донася
първите приходи на дружеството.
8 февруари 1864 г. В Цариград пристига и е посрещАкцията на „Българско търговско параплувно дружество „Провинат тържествено от тамошдение” е първата българска ценна книга. Този екземпляр е излоните българи първият българжен в новата експозиция на Военноморския музей във Варна.
ски параход „Азис”. За педа подпомогнат производите- широчината – 24,50 фута риода февруари 1864 г. –
лите с по-евтин транспорт, а (7,47 м), височината на борда януари 1865 г. той извършва
от друга – да подпомогнат и
родното
образование
–
идеята на учредителите е 10
% от реализираната печалба
да се отделя за българските
училища. Издадени са 1250
акции по 10 турски лири
всяка, като основателите закупуват 120 от тях, а останалите предоставят на свои
Извлечение от регистровата книга на „Лойд”, направено през 1969
съотечественици. Акцията е
г. по молба на Параходство БМФ. От документа се вижда какви са
най-ранната запазена до днес
били размерите на „Азис” и какви са били последните му рейсове в
българска ценна книга.
края на 1864 г. Публикува се за първи път.
Юни 1863 г. Единият от
основателите на параплув- – 12 фута (3,66 м). Товаро- общо 18 рейса. Най-често поното дружество – Илия Дюк- вместимостта на „Азис” е 380 сещава пристанищата Варна,
меджиев, е изпратен в БРТ. Екипажът е от 17 души. Браила, Триест, Самсун и
2 декември 1863 г. Под Александрия. При закупуваЛондон, а след това в Глазгоу,
където купува новопострое- командването на английския нето на парахода е платена
ния параход „Eugenie” и по- капитан Едуард Уилям Сто- само част от неговата стойръчва преустройството му, кър (Edward William Stoker) от ност. В края на 1864 г. набликоето се състои в изгражда- Глазгоу отплава за Цариград жава първият падеж на
нето на допълнителни пътни- параходът „Азис” – първият и втората вноска. Въпреки добчески кабини. Стойността на единствен морски плавателен рите приходи от експлоатапарахода, който е преимену- съд, закупен от Българското цията му, те не покриват
ван на „Азис”, е 11 000 анг- параходно дружество „Прови- изцяло разходите на друже-

дение”. Без достатъчна подкрепа от тогавашните състоятелни българи „Провидение”
става жертва на финансовите
машинации на чуждестранните си партньори и прекратява съществуването си. То
обаче остава в нашата история като първи опит за създаване на българско морско
параходство в Черно и в Средиземно море. Най-дейният
сред основателите му –
Петър А. Попов, води дълги
години съдебна борба за
връщането на парахода. Тези
негови действия продължават
до смъртта му през 1894 г.
След фалита на „Провидение” „Азис” често мени името и собствениците си. Многократно е преустройван и променя
първоначалния
си
външен вид. От 1865 до 1914
г. е експлоатиран в Балтийско
море под името „Рига”. По
време на Първата световна
война е преименуван на
„Илза” и е мобилизиран в
Балтийския
военноморски
флот. От 1920 г. е в състава
на съветското предприятие
„Балтмортранс” под името
„Рилеев”. От края на 1923 г. е
в състава на Одеското черноморско параходство. Окончателно е бракуван едва през
1933 г.
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Първите стъпки към създаването на Българското
търговско параходно дружество във Варна

6 септември 1885 г. След
обявяването на Съединението на Княжество България
с Източна Румелия правителството решава да предислоцира войскови части от Варна
в Бургас, за да осигури защитата на южната граница на
държавата от евентуално нападение от Турция. Нито една
от чуждестранните корабоплавателни компании, които
имат плавателни съдове във
Варна и в Бургас, не приема
да извърши тази услуга, независимо от предлаганата висока цена. Този случай
поставя за първи път пред
българската общественост
необходимостта от параходство, което не само да
бъде в услуга на националната външна търговия, но и в
случай на война да извършва
необходимите транспортни
превози.
13 октомври 1889 г.
Петър Ат. Попов – един от учредителите на Българското
търговско параплувно дружество „Провидение”, изпраща до председателя на
Народното събрание Панайот
Славков писмо с предложение българският парламент
да обсъди предложение за
създаване на „мореплавателно предприятие” от два парахода,
необходими
на
българските търговци да изнасят стоките си за Цариград.
В писмото са направени и
конкретни изчисления за
стойността на параходите, за
техните характеристики и за
разписанието, по което те
трябва да се движат между
българските пристанища и
Цариград.
31 декември 1889 г. Група
видни варненски граждани:
Иван Мънзов, Велико Христов
и Стат Паница, свикват във
Варна общо събрание, за да
поставят началото на българска параходна компания на
Черно море. Избрана е 10членна учредителна комисия
за съставяне на проектоустава: търговците Велико
Христов (първи изборен кмет
на Варна), Янко Славчев, Хр.
Ангелов, Руси Матеев и Стат
А. Паница, Кръстю Мирски
(адвокат), Петър Енчев (директор на БНБ – Варна), Михаил Колони (кмет на Варна),
Иван Мънзов (управител на
Варненската митница) и
Петър Ат. Попов. Документът,
наречен „Проекто-устав на
Българското търговско пара-

ходно дружество – Варна”, е
утвърден от Общото събрание на варненските предприемачи и общественици на 14
януари 1890 г. Събранието
упълномощава
избраната
вече комисия да представи
проектa за устав на бъдещото
дружество на българското
правителство.
20 януари 1890 г. Комисията, утвърдена от двете
общи събрания на варненските предприемачи и общественици,
представя
„Проукто-устав на Българското търговско параходно
дружество – Варна” в Министерството на финансите заедно с протокола от второто
Общо събрание и молбата на
учредителите до правителството.

26 юни 1890 г. Министерският съвет одобрява по
принцип предложението на
учредителната комисия за
създаване на Българско търговско параходно дружество
със седалище във Варна.
Юли 1890 г. Министерството на финансите отправя
към учредителите някои въпроси относно данните за корабите, които бъдещото
дружество възнамерява да
закупи. Отговорено е, че първоначално е необходимо да
бъде поръчано строителството на два кораб от типа
на австрийските параходи
„Арго” и „Тетис”, които да поддържат линията между българските пристанища Варна и
Бургас и турското пристанище
Цариград два пъти седмично.
Следваща задача ще бъде
посещаването и на други пристанища на Черно море и на
река Дунав. Скоростта на
двата кораба ще бъде не помалко от 10 – 12 възла. В пър-

воначалните намерения е
включено закупуването и на
два по-малки парахода, като
единият кораб да плава по
линията Варна – Балчик – Каварна и обратно, а другият –
по линията Бургас – Анхиало
(Поморие) – Месембрия (Несебър) – Созопол и обратно.
3 октомври 1890 г. Комисията, утвърдена от двете
общи събрания на варненските предприемачи и общественици, решава да се
обърне за съдействие към
княз Фердинанд І. Князът приема в двореца „Сандрово”
(по-късно „Евксиноград”) членовете на тази комисия, които
му връчват адрес и изложение за хода на делото за учредяване
на
Българско
търговско параходно дружество във Варна. Държавният глава обещава своята
подкрепа за начинанието. Не
след дълго започва постоянна кореспонденция между
Министерството на финансите и комисията за извършване на необходимите
уточнения.
15 октомври 1890 г. В
брой 27 на варненския „Общински вестник” са публикувани „Адрес” и „Изложение за
хода на делото по утвърждавание Българско Търговско
Параходно Дружество във
Варна”, връчени от инициаторите на княз Фердинанд І.
16 март 1891 г. Окръжният
управител на Варна Иван
Драсов изпраща в Министерството на финансите нов вариант на проeктоустава. Този
вариант е внесен за одобрение в Министерския съвет.
Проектът е одобрен от правителството с някои изменения,
които са съобщени на комисията.
27 май 1892 г. Българското правителство сключва
договор с Австрийския Лойд
българското крайбрежие да
се обслужва от парахода
„Султан”. Това подейства на
преговарящите с държавата
учредители на бъдещото параходно дружество и те правят отстъпки, благодарение
на което преговорите са ускорени.
25 юни 1892 г. Комисията
свиква Общо събрание, на
което се обсъждат предложенията на Министерския съвет.
Събранието определя своите
представители Велико Христов, Стат Паница и Ст. Явашчиев, които неколкократно се

Стефан Стамболов
срещат с определените от
правителството лица за контакт. Срещат се и с министърпредседателя Стефан Стамболов, който се намесва за
успешното приключване на
преговорите.
Октомври 1892 г. Водят
се последните разговори
между представителите на
Общото събрание и на правителството. Стефан Стамболов настоява дружественият
капитал да се увеличи от
един на два милиона лева, а
правителството да закупи
една четвърт от акциите и да
гарантира 9 % субсидия на
дружеството срещу извършване на съответни услуги от
страна на бъдещото параходство в интерес на държавата.
11 ноември 1892 г. Комисия под председателството на
Михаил Колони приема от
името на Общото събрание
предложенията на правителството за изменения в проектоустава
на
бъдещото
параходно дружество.
14 декември 1892 г. Полага се първият „камък” в основите на българския морски
търговски флот след Освобождението. Третата редовна
сесия на VІ обикновено Народно събрание с Протокол
№ 34 приема Закон за съставяне на „Българско търговско параходно дружество по Черно море” със седалище в гр. Варна. На 15
декември 1892 г. държавният
глава княз Фердинанд І издава Указ № 257, с който утвърждава приетия от Народното събрание закон и той
влиза в сила. Законът е „облечен” с държавния печат на
16 януари 1993 г. от пазителя
на държавния печат и министър на правосъдието Панайот
Славков. Публикуван е в
„Държавен вестник”, бр. 18 от
25 януари 1893 г.
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Първите стъпки към създаването на Българското търговско параходно дружество ...
1 март 1893 г. Привременният комитет за съставяне на Българско търговско
параходно дружество (БТПД)
обявява публична подписка
за продажба на именни и безименни акции. Основният капитал на дружеството е
обявен за 2 милиона лева,
разделен на 5000 акции, по
400 лева едната. 1250 от безименните акции купува Българското княжеско правителство. Подписката е обявена
за периода от 5 до 21 април
1893 г. Обявлението е разпратено до излизащите в София
и в страната вестници, а в
„Държавен вестник” е публикувано на 8 март (бр. 52).
15, 16 и 17 август 1893 г.
В зала „Съединение” във
Варна е свикано Първото учредително събрание на акционерите в Българското
търговско параходно дружество (БТПД). Избран е първият Управителен съвет на
дружеството в състав: Велико
Христов – председател, Янко
Славчев, Иван Ж. Попов и

е
създадено
Българското
търговско параходно дружество със седалище
във
Варна.
Новосъздаденото
дружество е акционерно предприятие, в което са
представени
както държавният, така и
частният капитал. В член
трети от Устава
целите и задачите са представени така:
„... купуване и
използване за
морска навигация два или повече параходи,
които ще свързват българските портове
по Черно море помежду им и
с Цариград”. Предвидена е и
въ з м о ж н о с т
за развитие,
защото следващото изречение гласи:
„Ако средствата на Дружеството
позволят,
този кръг от
навигация
може да се
разшири”.
Като
съсобственик на
БТПД, държавата притежава малко
повече
от
една трета от
основния каБезименна акция на БТПД, съхранявана
питал. Нейв Държавен архив - Варна
ният
предАнгел Митев – членове. Наз- ставител, правителствен деначен е първият директор - легат, е по право член на УС
Ради Иванов, бивш главен ди- на дружеството. Той осъщестректор на пощите и телегра- вява връзката между УС на
фите. Държавният делегат, дружеството и правителкойто представлява Минис- ството и следи да се спазват
терството на финансите, е задълженията на дружестподполковник Панайот Анге- вото към държавата. Първи
лов – началник на Дунавската правителствен делегат в упфлотилия и Морската част равата на БТПД след учредясъс седалище в гр. Русе. Об- ването му е варненският
щото събрание възлага на Уп- областен управител Иван
равителния съвет след спора- Драсов, който има големи зазумение с правителството да слуги за стопанското израстпоръча строителството на два ване на Варна и за актипарахода, единият от които визиране на морската търгода е по-голям, на обща стой- вия през варненското пристаност не повече от 900 000 нище.
лева. Така на 15 август 1893 г.
Държавата запазва за

жество. Една от задачите на
морския офицер е и да провери дали надеждно е изпълнено изискването на двата
кораба да бъдат поставени
фундаменти, на които могат
да се монтират 12 см (120 мм)
оръдия във военно време.
11 юни 1894 г. Северно
от устието на река Тайн успешно приключват изпитанията на новопостроения
параход „Борис”. Комисията
от страна на БТПД е в състав:
Ради Иванов – директор на
дружеството, дружествен делегат Аврам Христов (син на
Велико Христов и ръководител на лондонската кантора
на баща му), правителствен
делегат мичман І клас Станчо
Димитриев, капитана на парахода Иван Содич и механика
Д. Мори. В хода на изпитанията „Борис” развива скорост от 13,15 възла при
индикаторна мощност на парната машина 1129 конски
себе си правото да утвърждава всички ръководни документи, изготвени от УС на
БТПД. Тя има изключителното
право на решаващ глас при
избора и покупката на кораби
за дружеството. Тази позиция
на правителството (по това
време министър-председател
е Стефан Стамболов) е продиктувана от съображения от
военен характер, свързани с
отбраната на българското
крайбрежие и използването
на корабите за нуждите на
войската. В стопанската дейност на дружеството обаче
държавата не се меси. Оперативното ръководство е изцяло
право и задължение на УС.
22 октомври 1893 г. За
Англия отпътува комисията,
определена от Управителния
съвет на БТПД, за поръчване
на строителството на два парахода. Комисията е ръководена от Велико Христов,
чиято фирма има клон и в Англия. Членове на комисията
са новоизбраният директор
Ради Иванов и полковник Панайот Ангелов. Параходите са
поръчани в корабостроителницата на „Ричардсън и Сие”
в град Нюкасъл на р. Тайн.
31 май 1894 г. С разрешението на княз Фердинанд І военният министър полковник
Рачо Петров командирова
мичман І клас Станчо Димитриев в Нюкасъл, Англия, за
да „надзирава” строителството на двата кораба на
Българското параходно дру-

Станчо Димитриев
сили. Окончателното приемане на парахода става на
13 юни с.г., а на следващия
ден в 8 ч. сутринта параходът
отплава за България. Междувременно е извършен необходимият дипломатически
демарш от страна на българското правителство и великият везир на Османската
империя не възразява корабът да плава под български
флаг (съгласно решенията на
Берлинския конгрес, състоял
се от 13 юни до 13 юли 1878
г., Княжество България е васално на Турция и корабите й
нямат право да плават под
български флаг).
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„Борис” и „България” – първите кораби на Българското търговско параходно дружество
Параходът “България”. Художник Петър Петров

2 юли 1894 г. Сутринта в
9.30 ч. във Варненския залив
пристига „Борис” - първият
морски търговски кораб, закупен от БТПД. Цената му е 514
000 златни лева (21 000 английски лири). Параходът е
товаро-пътнически и има товароподемност от 894 тона,
като пътническите места в І
класа са 30, във ІІ класа – 20.
Парна машина с мощност 990
к.с. му дава възможност да
развива
експлоатационна
скорост от 12 възла. Най-голямата му дължина е 67,10
метра, широчината – 9,75
метра, височината на борда –
5,36 метра.
„Варненски
общински
вестник” съобщава: „По този
случай градът беше окичен
със знамена. Посрещането
на „Борис” стана извънредно
тържествено, мало и голямо
се бяха стекли на пристанището да посрещнат и видят
първия български параход на
Черно море. Стотина ладии,
пълни с граждани, отидоха
да го посрещнат далек в морето с военната музика начело. Два от държавните
катери: „Раковски” и „Амалия”, почти цял ден сновяха
непрекъснато от парахода
до брега и пренасяха любо-

питните варненци в националния параход и обратно.
Възторгът от случая и от
прелестната, масивна направа на „Борис” беше неописуем в лицето на всекиго”.
На 3 юли с.г. в 17.00 ч. се
извършва тържественото освещаване на парахода, завършило с илюминации през

нощта. Председателят на Управителния съвет Велико
Христов вдига наздравица с
думите: „Управителният съвет на Българското търговско параходно дружество
се счита за извънредно
щастлив, че е могъл да
вземе участие за осъществяване на едно общонародно
дело, на един общонароден
идеал, за който се е мислило
и са се жертвали средства
от няколко десетки години
насам. За този идеал спестовният българин не е

жалил парите си, даже и тогава, когато той нямаше
свое народно управление. Тогава мъчнотиите са били
много, средствата – малки,
а нуждите за изнасяне на
местните ни произведения с
български параходи са се
чувствали винаги все повече
и повече”.
На 4 юли „Борис” заминава за Бургас, където е представен на гражданството.
След това започва своите редовни рейсове между българските черноморски пристанища. На 18 юли с. г. варненският вестник „Черно море”
публикува разписанието за
движението на кораба и до
него помества кратко съобщение: „Българският параход
„Борис” циркулира вече редовно между българските
пристанища на Черно море
всяка сряда и събота. Забележително е, че се намират
още охотници да пътуват с
удавника „Съединение”. (Старият малък параход „Съединение”, собственост на Х. К.
Теофанди, получава субсидия от българската държава и
през 1893 г., за да разнася пощата между българските черноморски пристанища.)
2 август 1894 г. В Северно

море, в акваторията пред Нюкасъл на река Тайн, Англия,
успешно приключват ходовите изпитания на парахода
„България”. Освен лейтенант Станчо Димитриев в комисията е включен още един
български морски офицер –
мичман І клас Димитър Минков. Представител на БТПД е
Аврам Христов.
12 август 1894 г. Княз
Фердинанд І, съпроводен от
министър-председателя Константин Стоилов и военния
министър полковник Рачо
Петров, пристига пред Евксиноград на борда на парахода
„Борис”. Събитието е отразено веднага в много български
вестници и е демонстрация
на морална подкрепа към
дейността на БТПД.

Разписанието на парахода
„Борис”, юли 1894 г.
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„Борис” и „България” – първите кораби на Българското търговско параходно дружество
21 септември 1894 г. Във
Варна тържествено е осветен
вторият товаро-пътнически
кораб на БТПД – „България”. Цената му е 568 000
златни лева (23 000 английски
лири). Притежава товароподемност 1270 т, 20 пътнически
места в І класа, 24 – ІІ класа,
и между 30 и 40 – ІІІ класа.
Максималната му дължина е
73,3 метра, широчината –
10,21 метра, височината на
борда – 5,43 метра. Парна
машина с мощност 1167 к.с.
му дава възможност да развива експлоатационна скорост от 12 възла. На 25
септември, заедно с другия
параход на БТПД – „Борис”,
натоварен със зърно, „България” отплава в първия си рейс
по линията Варна – Бургас –
Цариград (Истанбул).
10 ноември 1894 г. Управителният съвет на БТПД изпраща на княгиня МарияЛуиза модела на парахода
„Борис”, изработен в корабостроителницата на „Ричардсън и Сие” като подарък за
рождението на престолона-

да намалят навлата за превоз
по тази линия. За износ на 1
тон брашно са искали от 15
до 20 лева, а след началото
на навигацията на българските параходи – 2,5 лева. За

ратно, националният износ и
внос получават мощен стимул
за развитие. Подкрепата и
участието на държавата при
създаването на БТПД се оказват далновиден ход и инвес-

следника принц Борис (роден
на 30 януари 1894 г.). Години
по-късно цар Борис ІІІ изпраща модела в Морския
музей във Варна, където се
съхранява и сега.
Декември 1894 г. В резултат на включването на параходите „Борис” и „България” в
осъществяването на износа
на българските стоки от
Варна и Бургас до Цариград
чуждестранните параходни
компании са принудени рязко

лева, за глава дребен добитък – от 2 на 0,6 лева, за
кафез кокошки – от 4 на 1 лев.
Манифактурните и колониалните стоки, които преди
са се пренасяли от Цариград
за Варна на цени съответно
по 10 и 20 лева на тона, след
конкурентната намеса на
БТПД се транспортират съответно по 5 и 4 лева на тон. По
този начин, с появата само на
два български парахода по
линията до Цариград и об-

Равносметката от експлоатацията на първите два
парахода на БТПД – „Борис” и
„България”, е повече от окуражителна. Двата кораба изнасят 7 120 609 кг, от които от
Варна – 6 644 000 кг, от Бургас
– 371 030 кг, от Балчик – 105
570 кг. В износната листа на
България са включени: аби,
брашно, гайтан, гюлова (розова) вода, кашер (кашкавал),

калкан – риба, кожи, лой,
мисир (кукуруз), орехи, просо,
пастърма, пашкули, солена
риба, рога, сирене, тиквено
семе, трици, тютюн, фасул,
червиш, шаяк, ечемик и др.
Най-голямо количество е брашното
– 3 879 185 кг, повече от половината
от целия износ, извършен от двата
български
парахода. На второ
място е житото – 2
040 971 кг.
През 1895 г. с
„Борис” и „България” се изнасят
също: 268 глави
едър добитък, 21
450 глави дребен
добитък, 4 коне, домашни птици (кокошки, пилета и
гъски в кафези) –
Моделът на парахода „Борис”, съхраняван
1255 глави, а така
във Военноморския музей.
също и 157 кафеза
с яйца (във всеки
торба с жито цената пада от тиция
в
бъдещето
по кафез е имало по 1000 яйца).
Всъщност износът на Бъл15 на 2 лева, за глава едър отношение на външната търгария по море е много порогат добитък – от 20 на 6 говия на княжеството.
голям. Например само чрез
параходите на австрийското
Изглед от Босфора към края на ХІХ век.
дружество „Лойд” през съВляво отпред се вижда параходът „България”.
щата година от България са
изнесени 2 967 530 кг.
По-важното в случая е
това, че появата на първите
два български парахода допринася да се намалят навлата, в резултат на което
износът на страната ни през
1895 г. нараства три пъти в
сравнение с предишната година. Това е големият икономически ефект от началото на
дейността на БТПД с неговите
кораби „Борис” и „България”.

1895 г.

Уставът на БТПД, 1893 г.
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Българското търговско параходно дружество на границата между две столетия
25 януари 1897 г. При поредното си посещение на пристанище в Цариград параходът „Борис” взема на буксир и докарва във Варна катера „Муш” – подарък на
турския султан за българския
княз Фердинанд І.
1898 г. БТПД приключва
годината с чиста печалба от
138 723 лева. В отчета на Управителния съвет е посочено,
че на двата парахода са назначени специални лица – магазинери, „главната задача
на които е да се грижат за
правилното приемане и сдавание на стоките, записването им по параходните
книги, точна проверка на
пътническите билети, допълнителните работници и
пр., тъй като помощниците
на капитаните, по незнание
на българския език, не могат
с такава точност да извършват разни проверки”. Това
за сетен път поставя въпроса
за необходимостта от назначаването на български кадри

15 април 1904 г. За първи
път в търговското ни корабоплаване на длъжността главен механик (на парахода
„Борис”) е назначен българин
– възпитаникът на Морското
училище Михаил Христов
Матеев. Той започва работа
като трети механик на парахода „Борис” на 1 юни 1892 г.

Разписание на параходите
“България” и “Борис” за 1896 г.

Сделката е за 88 174 златни
лева, равняващи се на 2,6 милиона следвоенни лева. Той е
най-малкият български товаро-пътнически кораб с
вместимост 255 БРТ. Корабът
разполага с 8 места за пътници І класа, още 8 – за ІІ
класа и закрито помещение
(куверта) за 80 пътници ІІІ

Разписание на парахода “Ели” за 1900 г.
Публикува се за първи път (източник Държавен архив Варна).

4 ноември 1904 г. За
„Нумадие”. Това е третият
кораб на БТПД, който до 1928 първи път командването на
г. е най-големият български товаро-пътнически параход
плавателен съд (товаропо- от състава на БТПД е поверено на българин.
Сава Иванов МаПараходът “Кирил” в Пристанище Варна, 1906 г.
нолов става комeндант
на
новозакупения параход
„София”
(бивш гръцки „Панормос”). Той постъпва на работа в
Параходното дружество на 20 май
1896 г. като втори
помощник-к апи-

класа. Товароподемността му
е 250 тона. Дължината на кораба е 42,78 метра, широчината – 6,61 метра. Парна
машина с мощност 528 к.с. му
дава възможност да развива
скорост до 9 възла. Параходът „София” е използван за
каботажно плаване по нашето
Черноморско крайбрежие.
1 март 1906 г. В Плимът,
Великобритания, е вдигнато
българското знаме над 650тонния товаро-пътнически параход „Кирил” (бивш „Девония”, използван от английски
корабособственик за раз-

Параходът “Варна” в Пристанище Варна, 1903 г.

за команден и за изпълнителски състав на параходите.
1900 г. БТПД наема за два
месеца
малкия
параход
„Ели” (товароподемност 300
тона) на гръцкия корабособственик Козмето за поддържане на крайбрежната
линия до Цариград и обратно.
Това позволява да бъдат
удължени рейсовете на параходите „Борис” и „България”
до Дедеагач, Солун, Смирна
(Измир), Волос, Пирея, Патрас и др. По-късно „Ели” е
нает за още два месеца, но
след като собственикът му
иска чувствително увеличаване на наема, трети договор
с Козмето не е подписан.
21 януари 1903 г. Приет е
в състава на БТПД параходът
„Варна” (1820 БРТ), построен през 1902 г. във Великобритания
под
името

демност до 2945
тона). „Варна” е закупен за 578 012
златни лева, равняващи се на 16
милиона следвоенни лева. Корабът разполага с 8
пътнически места
(І класа). Парна
машина с мощност
от 1206 к.с. му
дава възможност да развива
скорост до 9 възла. Дължината му е 82,35 метра, широчината – 12,03 метра. До 1928
г. това е най-големият български плавателен съд. Първият
параход с името „Варна” е в
състава на БТПД до 25 декември 1929 г., когато е потопен
след сблъскване с гръцкия
параход „Хрисис” в Мраморно
море. Катастрофата е по вина
на гръцкия капитан.

тан на парахода „България”.
Възпитаник е на Мореходното
училище „Петър Велики” в
Нарва, Русия. Заплатата на
Сава Манолов като капитан
на „София” е 275 лева (с 50
лева по-малко от тази на чужденците – капитани на кораби
в БТПД).
На 9 ноември 1904 г. е закупен параходът „София”,
построен през 1882 г. във Великобритания – Глазгоу.

ходки на туристи по река
Темза), закупен от БТПД.
Сделката е за 344 307 златни
лева. Корабът разполага с 44
места за пътници І класа и с 6
места за пътници ІІ класа.
Дължината му е 52,59 метра,
широчината – 8,41 метра (товароподемност 350 тона).
Парна машина с мощност от
750 к.с. му дава възможност
да развива скорост до 9
възла.
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Българското търговско параходно дружество на границата между две столетия
Корабът е осветен през м.
април 1906 г. във Варна. Първият главен механик на
„Кирил” е българин – Янаки
Николов, завършил като стипендиант на БТПД Морското
училище в Триест. През 1902
г. държавната изпитна комисия при Морската академия в
Триест му присвоява правоспособност механик първи
клас на морските търговски
параходи. Под български
флаг плава с името „Кирил”,
предимно по Черноморското
крайбрежие и до пристанищата по северното Eгейско
крайбрежие.
22 май 1906 г. Втори бъл-

явените български морски капитани през първата половина на ХХ век. Уволнява се
от БТПД по собствено желание на 10 ноември 1940 г. Неговият завет към по-младите
му следовници е да бъдат
внимателни един към друг и
мъдри в службата на корабите. Като огън да се пазят от
разногласия и ежби. Да обичат моряшкия занаят, да работят честно и почтено.
9 август 1908 г. Още един
български капитан е назначен
на тази длъжност в БТПД Петър Абаджиев, възпитаник на Мореходното училище
„Петър Велики” в Нарва. Той
Капитан Сава Манолов
поема командването на пар а х о д а
„Кирил”. Месеци по-късно
за комендант
на същия параход е назначен
отново
българин
–
Васил Вичев.
29 октомРешението на УС на БТПД за назначаването на капитан Сава Манолов за комен- ври 1909 г.
дант на парахода “София”. Публикува се за първи път.
Прокопан
е
плавателният
Параходът “Борис” при- канал Черно
ема пътници и товари
море – Варпреди отплаване за Ца- ненско езеро.
риград.
След окончателното
му
приемане, на
30 януари 1910
г., е използван
от корабите на
БТПД при необходимост от
заставане на
котва в езерото.
1911 г. Уволненият на 10

гарин се качва на мостика
като капитан – Върбан Червенски, възпитаник на мореходното училище в Нарва,
Русия, а след това – в Санкт
Петербург, където получава
степен „Щурман далечно плаване и капитан близко плаване”. Назначен е в БТПД
като втори помощник-капитан
на парахода „България” на 13
юли 1899 г. По-късно е капитан на „Варна”, „Кирил”, “България”, „Борис” и „Цар
Фердинанд”. Кариерата му
приключва на 6 юли 1926 г.,
когато отново е капитан на
„София”, който спира плаванията си под български флаг.

18 октомври
1906 г. Третият
българин, който
поема командването на параход в
БТПД, е Васил
Филев-Барбата,
отново на парахода
„София”,
възпитаник
на
Мореходното училище в Херсон.
През 1903 г. е
назначен
за
втори помощниккапитан на парахода „България”.
Васил Филев е
един от най-из-

Капитан Васил Филев-Барбата
март 1911 г. капитан ІІ ранг
Димитър Добрев, който от
месец и половина изпълнява
длъжността началник на
Флота, кандидатства пред Управителния съвет на БТПД да
заеме длъжността директор
на параходното дружество.
За него се застъпва лидерът
на управляващата тогава
Прогресивно-либерална партия д-р Стоян Данев.
Кандидатурата обаче на
флотския офицер, за когото
се знае, че е недолюбван от
цар Фердинанд І, е отхвърлена. На следващата година
капитан ІІ ранг Димитър Добрев е мобилизиран и по
време на Балканската война
командваният от него отряд
торпедоносци постига първата българска морска победа с успешната атака
срещу турския крайцер „Хамидие” (8 ноември 1912 г.).

Параходите “Борис” (най-вляво) и “България” в акваторията на Пристанище
Варна.
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К ор а б и те на БТ П Д в Б ал к а нс к ите в ой н и ( 19 12 – 19 13 г .)

21 септември 1912 г. деагач и разтоварва 5900 чу- ориз и др.). С това „Борис” за- ското пристанище Дедеагач
След обявяване на мобилиза- вала с брашно и 96 бурета с служено си спечелва името „Варна” превозва 1929 торби
цията корабите на БТПД пре- маслини. След шест дни от- „парахода-спасител”.
сол, 5564 торби овес и 3074
минават в подчинение на плава за Фиуме (Австро-Унга19 февруари 1913 г. По тона ечемик (общо 917 тона),
Военноморския флот. Пара- рия). В края на м. декември време на разтоварване в Ка- а „Борис” – 4447 торби ечемик
ходите „Борис” и „Варна” са отново пристига в Дедеагач с рачели третият механик на (общо 440 тона).
отвъд Дарданелите и получа- 209 610 кг брашно и 2250 „Борис” Борис Балчев пада в
17 май 1913 г. Сключеният
ват разпореждане да не пра- бали сено. На 5 януари 1913 един от хамбарите и загива. в Лондон мирен договор освят опити да се завърнат в г. отплава за Кавала.
Той е единствената жертва, тавя егейските пристанища
България. Параходът „Бълга16 януари 1913 г. Прего- дадена от екипажите на двата Кавала, Дедеагач, Порто Лария”, който е в Одеса, се за- ворите между воюващите кораба в Егейско море по гос и Карачели, както и черновръща във Варна.
страни в Лондон са прекъс- време на Балканската война. морското пристанище Мидия
5 октомври 1912 г. Нача- нати и на следващия ден бой21 февруари 1913 г. В Ка- в пределите на Царство Бъллото на първата Балканска ните действия са възоб- рачели пристига параходът гария. Това е причината към
война заварва парахода новени. Във връзка с бойните „Варна” с комендант капитан тях да плават и от тях да от„София” с капитан Антон действия на ІV армия на Гали- Върбан Червенски. С него са плават и корабите на БТПД.
Прудкин в Пристанище Бур- полския полуостров е оборуд- превозени 1275 тона припаси
Още на 10 май към Мидия
гас. Корабът остава в разпо- вано малкото пристанище (сено, ечемик, овес, картофи, отплават от Варна парахореждане на командването на Карачели, където се пренасят брашно). За да се ускорят дите „България” и „Кирил”, а
Бургаския укрепен пункт. Пър- провизиите от Дедеагач. По превозите, в общо седем слу- от Бургас - „София”. На всеки
вата задача, която изпълнява, линията Дедеагач – Карачели чая двата български парахода кораб има и команда от воене да плени турски ветроход, плават само българските па- приемат товарите не от брега, ния флот.
който поради липса на вятър раходи „Борис” и „Варна” по- а направо от борда на чужЕкипажите на трите коне е могъл да отплава от Бур- ради реалната опасност от дестранните кораби на рейда раба на БТПД успешно се
гаския залив.
противодействие на
справят с превоза
Плененият кораб с 15-чле- турските брегови бана части от V Дунен екипаж е отведен в при- тареи в Сароския
навска и от ІХ
станището и предаден на залив.
Плевенска дививоенните власти. До 3 декемПодготовката на
зия до Варна, отври 1912 г. (първото примирие екипажа на „Борис”
където те с влак
с Турция) „София” под коман- започва на 30 янузаминават към задването на капитан Прудкин ари, като на борда
падната граница.
извършва няколко рейса му е командирована
Тези рейсове примежду Бургас, Созоключват към края
пол и Месемврия
на м. май и след
(Несебър) за превоз
това трите парана опълченци и мухода се завръщат
ниции.
във Варна.
7 ноември 1912
28 април –
Посрещане на българските войски, завръщащи се от
г. Поради блокадата,
20 май 1913 г.
Балканската война 1913 г.
осъществявяна от
„Борис” и „Варна”
турския флот, парапред Дедеагач. поддържат линиите Дедеагач
ходите „Кирил” и
8 март 1913 – Порто Лагос и Карачели –
„България” продълг.
Параходът Кавала, като превозват над
жават да бездей„Варна” взема 5000 военнослужещи, продостват във Варна. С
на буксир и от- волствие, военно имущество
разпореждане
на
вежда на опре- и коне. След като изпълняват
Щаба на Действаделеното място с чест поставените им задачи
Снимките са от фонда
щата армия екипамауна с две в интерес на Българската
на Военноморския музей.
жите им са моби381-мм торпеда армия в Егейско море, екипализирани и се явяот
учебния жите на двата парахода се
ват по частите си.
група военни моряци под ко- крайцер „Надежда”, предназ- прибират във Варна.
20 ноември 1912 г. Между мандването на мичман ІІ ранг начени за атака срещу тур27 юни 1913 г. За да не
воюващите страни е склю- Велизар Пеев.
ския броненосец „Тургут попаднат в ръцете на нахлучено примирие. Седмица
7 февруари 1913 г. Пара- рейс”.
лите в България румънски
преди това български войски ходът „Борис” разтоварва в
7 февруари – 21 май войски, всички кораби на
превземат Дедеагач. За ко- Карачели 250 тона провизии 1913 г. Плаванията на „Борис” БТПД отплават отначало за
мендант на пристанището е (сено, овес, картофи и кон- и „Варна” по линията Дедеа- Бургас, а след това за руското
назначен флотският офицер серви).
гач – Карачели по време на пристанище Севастопол, кълейтенант Никола Фурнад16 февруари 1913 г. Над Втория период на Балкан- дето вече са учебният крайжиев, който осъществява защитниците на Булаирската ската война и в периода цер „Надежда” и шестте
координацията на превозите позиция се разразява снежна между двете Балкански войни торпедоносеца под командвав интерес на тиловото осигу- буря. Лишени от топли дрехи се изразява в следната ста- нето на капитан ІІ ранг Димиряване на армията, в това и храна, много офицери и тистика:
тър Добрев. За да разузнае
число и тези, извършвани от войници стават жертва на бя- „Борис”: девет рейса и обстановката преди завръщапараходите „Борис” и „Варна”. лата смърт. Още в първия ден транспортирани 2786 тона то- нето на българските кораби,
29 ноември 1912 г. Пара- на бурята в Карачели при- вари;
капитан ІІ ранг Димитър Добходът „Варна” разтоварва в стига параходът „Борис” с ко- „Варна”: пет рейса и рев изпраща парахода „КиДедеагач докараните от Ню мeндант
капитан
Васил транспортирани 5469 тона то- рил” с двама флотски офиПорт (Англия) 2430 тона ка- Филев-Барбата и главен ме- вари.
цери. По-късно, на 9 юли 1913
менни въглища.
ханик Борис Апостоловски. От
Март 1913 г. „Борис” и г., останалите четири пара6 декември 1912 г. Пара- кораба са разтоварени 407 „Варна” поддържат и линията хода се завръщат от Севастоходът „Борис” пристига в Де- тона припаси (овес, брашно, Солун – Дедеагач. До българ- пол във Варна.
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Корабите на БТПД в Първата световна война (1914 – 1920 г.)
15 август 1913 г. Изтича
20-годишният договор между
БТПД и държавата. През 1914
г. е подготвен нов проект за
договор и от параходното дружество се настоява за подписването му, но това не
става до края на Първата световна война. На практика
двете страни се споразумяват
да продължат за неопределено време действието на
стария договор.
17 ноември 1913 г. В състава на БТПД тържествено е
приет новият товаро-пътнически параход „Цар Фердинанд”. Той е построен в
корабостроителницата
на
Братя Орландо в Ливорно
(Италия). Параходът е с товароподемност 2273 тона и с
пътнически места: І класа –
30, ІІ класа – 40, ІІІ класа – 68.
Парна машина с мощност от

Новопостроеният параход „Цар
Фердинанд” влиза в експлоатация
на 17 ноември 1913 г.

Бургас, както и товар от ечемик и овес. След това корабът се включва в линиите,
които БТПД поддържа до пристанищата Цариград, Дедеагач, Пирея, Солун, Алексан-

Телеграма до началника на Флота на Н. В. от началника на Главното тилово управление, с която се иска ускоряването на превозите на зърнени храни между Балчик, Варна и Каварна.
1915 к.с. му дава възможност
да постига максимална скорост от 13 възла.
След влизането на „Цар
Фердинанд” в експлоатация
БТПД обявява търгове за доставката на още два парахода,
но те съвпадат с избухването
на Първата световна война
(28 юли 1914 г.). Плаванията
на останалите параходи отначало са свързани с ликвидирането на последствията от
Балканските войни.
Параходът „Кирил” с комендант капитан Антон Прудкин отвежда в Цариград
пленения комендант на Одринската крепост Шукри паша
и офицери от неговия щаб.
Параходът „Борис” (отново с
комендант Антон Прудкин)
първи се включва в превоза
на българските военнопленници от гръцкия остров Трикери, а след това и на
българите – бежанци от
Кукуш (от пристанище Солун).
28 януари 1914 г. В пристанище Дедеагач пристига
новопостроеният
параход
„Цар Фердинанд”, като превозва 450 бежанци от Варна и

дрия (Сирия).
15 юни 1914 г. Превозваните от парахода „Борис”
гръцки изселници от Василико (Царево) за Цариград се
опитват да отвлекат кораба.
Капитан Антон Прудкин своевременно осуетява заговора
им.
28 юли 1914 г. След началото на Първата световна
война постепенно корабите
на БТПД са прибрани във
Варна, като само „София” остава да поддържа каботаж-

ното плаване между българските черноморски пристанища.
Ноември 1914 г. След
обявяването на декларацията
на българското правителство,
че страната ще запази неутралитет, плаването на корабите на БТПД в Черно море
се възобновява. „Борис” и
„България” обслужват линията Варна – Кюстенджа –
Одеса. Периодично с тях се
пренася и военна контрабанда от Кюстенджа до Бургас (минерални масла, бензин
и газ, които след това с влак
се пренасят до Турция).
Март 1915 г. Параходът
„Борис” плава до руското пристанище Рени на река Дунав.
По-късно извършва още два
рейса до същото пристанище
през м. април и м. юни с. г. До
там плават и други кораби на
БТПД. На практика превозват
военна контрабанда, този път
в интерес на Русия. За да не
събудят подозрение, корабите периодично плават и до
Цариград. В едно от тези посещения, когато на борда на
„Борис” се претоварва желязо
от борда на германския кораб
„Тенедос”, той е успешно атакуван с торпедо от френска

Закотвеният във Варненското езеро параход „България”.
На борда му се вижда първата българска подводница УБ-18.
Снимката е от фонда на Военноморския музей.

подводница, промъкнала се в
пристанището. Отначало българският екипаж възприема
разтърсването на корпуса
като земетресение. След това
обаче капитан Прудкин своевременно подава команда за
отшвартоване и отдалечаване на безопасно разстояние от поразения кораб. През
м. юли 1915 г. „Борис” прави
последните рейсове от Кюстенджа до Бургас с горивосмазочни
материали
за
турската армия.
5 септември 1915 г. От
Министерството на финансите съобщават на УС на
БТПД, че в случай на мобилизация параходите преминават на подчинение на военния
флот. С Протокол № 125 от 9
септември 1915 г. на Министерския съвет е разпоредено

Капитан Антон Прудкин
преминаването на търговските кораби под командването на военния флот, като
екипажите им се милитаризират. Обявената на 10 септември 1915 г. в страната обща
мобилизация заварва БТПД
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Корабите на БТПД в Първата световна война (1914 – 1920 г.)
вече на военна нога.
Щабът на Действащата
армия изпраща до началника
на Флота на Негово величество специално разработеното „Положение за управление на параходите от Българското Търговско Параходно Дружество във военно
време” за незабавно изпълнение.
21 септември 1915 г. Параходите „Борис”, „България”,
„Варна” и „Цар Фердинанд” са
преместени във Варненското
езеро и са закотвени срещу
Памучната фабрика. Параходите „Кирил” и „София” остават във Варненското пристанище. В края на м. ноември
„Борис”, „България” и „Цар
Фердинанд” са преместени
още по-навътре в езерото –
пред местността Аладъна
(сега „Флотски арсенал”), а
„Варна” остава на същото
място.
По-късно „Цар Фердинанд” и „Борис” са използвани
като плаващи хотели за германските водосамолетни команди, действащи във водолетището в местността Пейнерджик (сега Чайка).
14 октомври 1915 г. България влиза в Първата световна война, като през първите два месеца от началото
на военните действия параходите на БТПД не се използват
от военните власти. През м.
декември с.г. параходът „Борис” е преустроен като минен
заградител.

Мобилизираният служител на
БТПД лейтенант Васил Вичев
ръководи Морската транспортна служба на военния флот.
Снимката е от фонда на Държавен архив – Варна.

15 декември 1915 г. Корабите на БТПД са организирани в Морска транспортна
служба към военния флот.
Началник на службата става
мобилизираният служител на
БТПД мичман І ранг (по-късно
лейтенант) Васил Вичев. На
корабите са командировани и
моряци от военния флот.
13 и 19 януари 1916 г. С
помощта
на
парахода
„Борис”, ескортиран от торпедоносците „Строги”, „Смели” и

Параходът „Борис” в открито море. Художник капитан Антон Прудкин. Картината е
от фонда на Военноморския музей.

Параходът „Кирил” по време на
Първата световна война.
забранява на параходното
дружество да продава български кораби до края на войната.
24 декември 1917 г. Започва монтирането на радиостанцията от учебния крайцер
„Надежда” на парахода „България”, а радиостанцията от
м. Карантината – на парахода
„Цар Фердинанд”. Така се
създава възможност за подобра комуникация между капитаните на корабите и
командването на военния
флот, което разполага с мобилизираната радиостанция на
м. Франгата и с радиостанция
на торпедоносеца „Дръзки” в
пристанище Тулча. По това
време корабите на БТПД найактивно плават между Варна
и Одеса (Севастопол).
25 март 1918 г. На 15
мили североизточно от Бяла,
Варненско, засяда върху
скали повреденият руски
кораб „Белороссия”. Два дни
по-късно параходът „Борис”
го докарва на буксир във
Варна. С доставените от
Одеса резервни части за машината му параходът е върнат в експлоатация през м.
юли 1918 г. под името „Добруджа” отначало в състава
на военния флот, а след това
- в състава на БТПД от 20 ноември 1918 г. до 12 февруари
1919 г.

ходите. Главното тилово уп„Шумни”, са поставени минни равление на армията непрезаграждения във Варненския къснато напомня за необхои в Бургаския залив.
димостта от ускоряване на
На 25 февруари 1916 г. на превозите, за да бъдат задоминното заграждение около волени нуждите на войската
Варненския залив се натъква, от брашно.
взривява се и потъва руският
3 януари – 18 февруари
контраминоносец „Лейтенант 1917 г. Параходът „Кирил” изПущин” (загиват 80 души, пле- вършва 18 рейса между Балнени са 15). По този начин па- чик, Каварна и Варна, натовараходът „Борис” има принос рен със зърнени храни. Параза постигането на втората ходът „София” извършва 5
българска морска победа. В рейса, а параходът „Борис” –
началото на 1917 г. „Борис” 12.
участва в поставянето на
Август 1917 г. БТПД полуминно заграждение южно от чава оферта от началника на
нос Калиакра.
немския гарнизон във Варна
27 декември 1916 г. За- за закупуването на парахода
почва интензивният превоз на „София”. Оферта има и от
зърно от Балчик и Каварна за турска фирма. След намесата
Варна, осъществявано от па- на началника на военния
раходите „Кирил” и „София”. флот полковник Константин
Всеки преход на параходите Кирков Министерският съвет
се осъществява с ескорт Плененият руски търговски кораб „Белороссия”, който под български флаг плава
от торпедонос името „Добруджа”.
сец. Преди началото
на
прехода
водосамолет
прави разузнаване за евентуална поява
на противникови кораби,
които могат да
атакуват пара-
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Корабите на БТПД в Първата световна война (1914 – 1920 г.)
Първият му капитан е
Васил Вичев, а последният –
Петър Абаджиев. Със своите
8300 тона товароподемност
„Добруджа” („Белороссия”) остава в историята като най-големия кораб, плавал в
състава на БТПД.
14 април 1918 г. Българското правителство и Германското главно командване в
България подписват в Берлин
протокол, съгласно който
страната ни дава съгласие да
предостави свои морски транспортни параходи в разпореждане на Съюзническата
параходна централа (Черноморско управление) в Браила. На 29 май 1918 г. Главната
квартира на Българската армия изпраща за свой представител в тази централа

Капитан Васил Филев (с бялата риза и с папионката) и офицери
от командния състав на парахода „България” се снима за спомен с
матроси от Минната рота на Дунавската флотилия в Пристанище Тулча. Месец май 1918 г. Снимката ни е предоставена от
антикваря Христо Досев и се публикува за първи път.

централа (Черноморско управление) в Браила.
1 януари – 1 ноември
1918 г. Мобилизираните кораби и екипажи на БТПД извършват общо 58 рейса в
интерес на икономиката и отбраната на страната. Наймного задачи – 27, са изпълнени от парахода „София” в
каботажно плаване между
българските
черноморски
пристанища.
Параходът
„Борис” извършва 17 рейса,
„Варна” – 6, „Кирил” – 4, „България” – 3, „Цар Фердинанд” –
1.
29 септември 1918 г. Подписано е Солунското примирие, с което България излиза
от войната. В средата на м.
октомври военният флот

Браила.
След рабите
от
това
извършва БТПД, когато те
още два рейса по се намират в
линията Севасто- това
пристапол – Браила. нище. В негова
„България” прави помощ са коедин рейс Одеса мандировани и
– Браила. След двама военни
настъпването на моряци – раобществено-по- д и о т е л е г р а литическите съ- фисти,
към
бития в България р а д и о с т а н и след сключе- цията в Одеса.
ното
примирие
15 юли – 31
между България и октомври 1918
С ъ г л а ш е н и е т о г. Параходите
(Антантата) бъл- „ Б ъ л г а р и я ” ,
гарските
пара- „Варна” и „Цар
ходи се прибират Ф е р д и н а н д ”
във Варна през пренасят общо
периода септем- 9456 тона общи
ври – октомври товари, 1481
коня, 402 вола,
Български моряк по време на Първата све- 1918 г.
15
април 17
походни На борда на моторния ветроход „Мечта”, 1919
товна война. Худ.: проф. Александър Мута1918 г. Лейтенант кухни и оръдия,
г. Снимката е от фонда на Военноморския
фов. Картината е от фонда на
Иван Михайлов е 4115 пътници
музей.
Военноморския музей.
назначен за пред- ( в о е н н о с л у ставител на воен- жещи) по линия на ангажи- предава обратно на БТПД моморския офицер лейтенант ния флот в Одеса и като ментите на страната към билизираните шест парахода.
Васил Игнатов (от 8 юли 1918 началник на екипажите на ко- Съюзническата параходна
10 ноември 1918 г. Френг. той е заменен с капитанският морски комендант на
лейтенант Димитър Фичев). С
окупирания от съглашенски
подписването на следващ
войски град Варна съобщава
протокол от 9 юни 1918 г. Бълна БТПД, че корабите му ще
гария предоставя на Съюзнибъдат реквизирани, като обезческата параходна централа
щетението за това ще бъде
корабите „България”, „Цар
заплатено след сключването
Фердинанд” и „Варна”.
на мирния договор. На всеки
Но „България” и „Варна”
параход е изпратен френски
по това време са ангажирани
офицер-комисар, подпомаган
с пренасянето на коне. За
в дейността си от няколко
нуждите на българското
матроси. Французите контроГлавно интендантство от
лират изцяло сигналната, раОдеса до Варна те остават да
диотелеграфната и пощенизпълняват тази задача. „Цар
ската служба, а командният
Фердинанд” е в авариен ресъстав на българския екипаж
монт и се включва в дейПотъването на парахода „Борис”. запазва своята самостоятелността на управлението в
Художник капитан Антон Прудкин. ност. Корабите на БТПД заБраила на 26 юли с.г. с рейс
Картината е от фонда на Военноморския музей. почват да плават под френски
Варна – Севастопол – Поти флаг.
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Корабите на БТПД в Първата световна война (1914 – 1920 г.)
12 февруари 1919 г.
Руски екипаж, подпомогнат от
френските морски власти в
Одеса, със сила влиза във
владение на парахода „Добруджа” („Белороссия”). Екипажът е освободен и върнат в
България. Тъй като корабът е
върнат без какъвто и да е
било протест от страна на
българския екипаж, впоследствие УС на БТПД търси отговорност от капитан Петър
Абаджиев.
3 март 1919 г. С Протокол
№ 22 от 3 март 1919 г. Министерският съвет определя сумата от 1 748 980,25 лева
като обезщетение за БТПД,
чиито кораби са мобилизирани в годините на Първата
световна война. Това позволява на УС на БТПД да вземе
решение и да даде дивидент
по 32 лева на акция, което е
аналогично със ситуацията и
в предвоенния период. Така
печалбите на акционерите не
намаляват, независимо от
тежките военни условия, при
които плават корабите и екипажите им.
През 1919 г. продължават
плаванията на корабите на
БТПД в Черно и в Средиземно море под френски
флаг. При рейс от Цариград
към Батуми, на 5 мили северно от Босфора, екипажът
на парахода „Варна” с капитан Антон Георгиев и с главен
механик Руси Тодоров става
свидетел на потъването на
френския военен транспорт
„Данюб” („Дунав”) след натъкването му на мина. Независимо от риска да повтори
съдбата на френския кораб,
„Варна” навлиза в минното
поле и спасява 975 души от
„Данюб”.
В ранната пролет на 1919
г. параходът „България” с капитан Антон Прудкин превозва френски адмирал с
неговия щаб от Севастопол
до Одеса.
Април – август 1919 г. В
състава на БТПД е 300-тонната гемия (моторен ветроход) „Мечта”, реквизирана от
френските морски власти в
Новоросийск. Корабът е военизиран – с командир от военния флот на България и със
смесен екипаж, като БТПД
плаща заплати само на българските моряци. По-късно
„Мечта” е даден под наем на
фирмата „А. Илиев” от Варна
и потъва по време на буря на
20 декември 1920 г. пред

Шкорпиловци.
През пролетта на 1919 г.
параходът „България” с капитан Антон Прудкин извършва
рейс от Севастопол за Одеса.
В последните минути преди
отплаването на борда се

вед за отплаване и въпреки
виелицата успява да подходи
към прочистения от мини
фарватер и с пълен ход навлиза в замръзналото пристанище, където го посреща
ледоразбивач. Качилият се на
борда пилот
заявява, че
п л а ва н ето
по фарватера в такова време е
безумен
риск...
На
слизане
френският
адмирал
поднася
своите извинения
на
българския
капитан...
През лятото на 1919
г. на път от
Солун за Цариград парах о д ъ т
„България”
под командването на
к апитан
Сава Манолов се сблъсква с турски
параход
и
потъва
в
Мраморно
море. Тъй
като е нужен
на
съглашенците, корабът
е
вдигнат от
морското
Моряк от парахода "Борис". Снимката ни е предос- дъно и ретавена от антикваря Христо Досев и се публимонтиран
кува за първи път.
във военен
док.
качва френски адмирал със
Антон Прудкин отново
своя щаб, който ще пътува поема командването на „Бълинкогнито, за да извърши про- гария”, който го повежда от
верка на дейностите по спа- Цариград към Галац. Екипасяването на заседналия пред жът изявява желание за
Севастопол френски дред- кратко корабът да се отбие
наут „Ла Патри”.
във Варна. Френското команНа връщане адмиралът дване отказва, но след като
изисква от капитана на „Бъл- Прудкин ги заплашва със
гария” да пристигне в Одеса стачка на целия екипаж, полунай-късно по обяд. Разрази- чава разрешение за кратък
лата се снежна буря принуж- престой във Варна. Разрешедава капитан Прудкин да спре нието е подписано от същия
и да изчака на котва края на адмирал, който се е извинил
виелицата, за да се ориен- на българския капитан през
тира при подхождането към пролетта на същата година...
27 ноември 1919 г. След
Одеса. Френският адмирал
хапливо отбелязва, че бъл- подписването на мирния догогарските моряци се страхуват вор в парижкото предградие
от бурята. Тогава Прудкин (за Ньойи между България и дъружас на офицерите от френ- жавите от Съглашението УС
ския морски щаб) дава запо- на БТПД прави енергични

постъпки пред френското
морско командване в Цариград за освобождаването на
корабите му от реквизицията.
Веднага е освободен обаче
само параходът „София”. Останалите са експлоатирани
до есента на 1920 г.
13 ноември 1920 г. На
около 60 мили южно от Севастопол параходът „Борис”,
използван от съглашенците
за евакуиране на остатъците
от армията на генерал Врангел, е блъснат от руския параход „Кронщат”. Пораженията
върху „Борис” не са толкова
големи и двамата помощниккапитани Александър Прочат
и Антон Панайотов заедно с
главния механик Борис Бояджиев предлагат на капитан
Александър Сахаров да подведат пластир и да поискат
помощ от „Кронщат” за буксировка до Севастопол. Капитанът обаче не бърза и отлага
всякакви действия. По-късно,
след като прехвърля българския екипаж на борда на руския кораб, се съгласява
единствено на буксировка от
„Кронщат”, но след осем часа
преход тя става безсмислена...
Александър Сахаров не
изчаква резултатите от разследването, защото е разстрелян от камериера на
парахода „България” Асен
Попов в Цариград. По-късно
камериерът се самоубива.
Вероятната причина за колебанията на Сахаров е голяма
липса на пари, отпуснати му
от БТПД, в корабната каса,
които е „вложил” в неуспешна
контрабанда съвместно с
Асен Попов. С потъването на
„Борис” това се заличава, но
не съвсем...
1921 г. Официално руското морско управление приема, че при сблъсъка между
„Кронщат” и „Борис” виновен
е капитанът на „Кронщат”.
Освен това предлага потъналият „Борис” да бъде заменен
с руския параход „Ялта”, ако
френските власти дадат съгласието си. Отначало френското правителство изразява
съгласие, но на следващата
година променя позицията си.
Постъпките на българското
правителство за получаване
на финансово обезщетение
след загубата на „Борис” остават безрезултатни. БТПД
приключва участието си в
Първата световна война със
загубата на първия си кораб.
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Други прояви на частното морско търговско корабоплаване в България (1878 – 1919 г.)
Историята на БТПД не
покрива изцяло историята на
частното търговско корабоплаване у нас през този период. След Освобождението
в българските черноморски
пристанищни градове има
множество малки кораби
(гемии, моторни ветроходи), с
които се извършва превоз на
пътници и стоки. Подемат се
различни инициативи и е търсено съдействието на държавата за подкрепа на закупуването на един или друг параход, повечето от които си
остават само на книга. Първият параход, за който има
сигурни сведения, е закупен
от видния гражданин на Созопол Хаджи Костаки Теофанидис. Той е първият председател на Привременната общинска комисия в Созопол
(11 юли 1886 - 28 януари 1887
г.) и кмет на същия град от 5
октомври 1896 до 29 септември 1899 г. В началото на
1891 г. той закупува 60-тонен
параход, който с разрешението на тогавашния държавен глава именува „Фердинанд І”. С него през пролетта
на с. г. започва да обслужва
линията Варна - Балчик - Каварна - Бургас - Созопол – Анхиало (Поморие). „Фердинанд
І” е произведен в Пирея и е
закупен от гръцки собственик,
затова отначало плава под
гръцко знаме, но по-късно
флагът му е заменен с български.
Според издирени от Иван
Алексиев публикации в тогавашния български печат, на
18 октомври 1891 г. по време
на буря „Фердинанд І” е изхвърлен върху скалите недалече от Созопол, като екипажът и пътниците остават невредими.
Хаджи Костаки Теофанидис поръчва строителството
на нов параход със същата
големина, който под името
„Съединение” започва да
плава по същата линия, като
получава и държавна помощ
за това (точните данни за тази
помощ за 1893 г. са посочени
в Отчета на УС на БТПД за
1895 г.). Няма данни за това
кога точно преустанявява
плаванията си „Съединение”,
но според цитирана вече публикация във в. „Черно море”
от 18 юли 1894 г. параходът
все още поддържа крайбрежната линия.
На 1 септември 1892 г. в
Бургас е създадено Българското параходно дружество

„България”, което си поставя
за цел да поддържа редовни
посещения между пристанищата на Българското Черноморие и чужбина.
В „Български алманах” за
1893 г. се отбелязва: „Видните
българи Стефан Попов и
Стоян Шивачев в съдружие с
още едного – Г. Поликандриди, си доставиха един въз-

един камериер („шетач”, „постелчик”). Параходът се управлява от капитан Яни Давикос
от с. Мармара, Гърция.
Бургаското параходно дружество се сблъсква с доста
трудности, предизвикани от
липсата на опит, средства и
най-вече – на подкрепа от
страна на държавата. С цената на много усилия то ус-

Параходът „Зора” на балчишките граждани Вл. Каракашев и А. Пикман е регистриран в Пристанище Варна. Снимката е от фонда на
Военноморския музей.
м а л ъ к
параход,
който циркулира до Цариград
и
Варна и Бургас.” На 3 септември 1892 г.
закупеният от
гр. Сира, Гърция, първи параход
на
дружеството,
именуван
„Бургас”,
п р ед п р и е м а
редовни рейсове
между
Бургас,
Анхиало, Варна,
Балчик и Ка- В Отчета на УС на БТПД за 1895 г. е посочена
варна. В све- точно финансовата помощ, която дава държадението
за вата на собственика на парахода „Съединение”.
парахода, подготвено от мит- пява да поддържа със своя
ническото управление по ис- параход връзките между бълкане на министъра на гарските черноморски пристафинансите, се посочва: „... нища и Цариград до 1894 г.
машината му е 90 к.с., дълъг Най-вероятно поради липса
35,20 м, широк 18 и дълбок 9 на средства и незаинтересоноги (фута – бел. ред.)... То- ваност от страна на държаварната вместимост на па- вата то преустановява своята
рахода е 56 тона, а дейност.
номиналната – около 160
На 18 октомври 1906 г. във
тона”. Екипажът му се състои Варна е осветен закупеният
от 10 души: капитан, помощ- от дружество „Сила” параход
ник-капитан, машинист, двама „Заря”. С него се прави самоогняри, един счетоводител- стоятелен износ на произвеекспедитор, трима моряци и дените
от
дружеството

брашна до Цариград и до
някои гръцки острови, а на
връщане се внасят въглища.
През 1909 г. двама акционери
в БТПД – Коста Ранков и Яков
Найденов, закупуват малък
пътнически параход, който
наричат „Асен”. С него извършват пътнически превози
до близките курортни области
на Варна. През м. февруари
1912 г. бургаският гражданин
К. Баласопулов закупува 38тонен параход „Зора”, с
който започва превоз на пътници между българските черноморски пристанища. Само
за 6 месеца „Зора” посещава
59 пъти Бургаското пристанище, като превозва 1514
пътници и 14,5 тона разрични
товари. И този предприемач
обаче не получава подкрепа
от държавата, която не освобождава парахода от фарови
такси, въпреки че той плава
само денем...
В навечерието на Балканската война във Варненското
пристанище са регистрирани
посещения на редица малки
параходи, собственост на
българи: „Елена”, „Елисавета”, „Николай”, „Моряк”...
През 1911 г. българските параходи (освен тези на БТПД)
са 10 (1376 бруто регистър
тона), а ветроходите – 120
(1167 бруто регистър тона).
Дружеството „Орач” в Балчик
закупува гемия, която под
името „Лебед” извършва
превози до Варна и други
близки пристанища. Най-сериозен е опитът на балчишките граждани Вл. Каракашев
и А. Пикман, които през 1912
г. закупуват малък пътнически
кораб, който под името
„Зора” започва по разписание да обслужва линията
Балчик – Варна – Созопол –
Анхиало – Бургас. За пътниците първа класа са предвидени 12 легла, а останалите
пътници могат да ползват два
салона за почивка. На 12
април 1914 г. „Зора” се натъква на подводни скали и е
изхвърлен от вълнението на
брега при с. Св. Никола (днес
град Черноморец), Бургаско.
На 19 февруари 1914 г. в
Бургас е основано Каботажно
българско акционерно дружество, което към 1919 г. разполага с капитал от 300 000
лв. Трите му кораба „Арда”,
„Тунджа” и „Марица” плават
до края на Първата световна
война между пристанищата
на Южното българско Черноморие.
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БТПД между двете световни войни (1921 – 1940 г.)
Със закон от м. юни 1921
г. към БТПД е създаден фонд
„Осигуровка на дружествените кораби”. Съгласно този
закон всяко тримесечие дружеството внася по специална
блокирана сметка в Българ-

„Княгиня Мария Луиза” и
„Балкан”), а частично и за закупуването
на
парахода
„Варна”.
1922 г. С парахода „Варна”
на БТПД са доставени за гладуващите в Поволжието хра-

товат кораба за крайбрежни
скали. Десет дни изчакват бурята да отмине. Уговарят местен рибар срещу заплащане
да стигне до най-близкия остров, където има телеграф, за
да съобщят във Варна мяс-

ват, след като научават за
публикации в цариградските
вестници за гибелта на българския параход. Четири дни
след получаването на телеграмата до „Кирил” хвърля
котва воденият от капитан

Много служители на БТПД членуват в Съюза на българските моряци, учреден през 1926 г.
11 януари 1921 г. Параходът „Кирил” в скованото от лед Одеско
пристанище
ската земеделска кредитна ни и други стоки, изпратени от
банка застрахователни пре- българския народ.
мии за своите кораби в раз8 август 1923 г. В брой
мер, определен от тарифите 104 на „Държавен вестник” е

Параходът „София” пред Балчик

на Английския Лойд, превърнати в лева по курса на деня
на Българската народна
банка. От тази сметка дружеството има право да тегли
суми за покриване на загуби,
настъпили вследствие на
частни и общи аварии, претърпени от корабите по условията на застрахователната
полица на Английския Лойд.
Набраните суми по специалната сметка могат да се използват и за изплащане на
новозакупени кораби, но само
с решение на Министерския
съвет. За периода 1921 – 1942
г. във фонда са набрани 111
669 324 лева. От тях са изразходвани 78 510 000 лева за
закупуването на четири парахода („Евдокия”, „Бургас”,

обнародван „Правилник за
екипажа на параходите на
Българското Търговско Параходно Дружество”.
Декември 1925 г. Параходът „Кирил” с капитан Никола
Бабев е натоварен с брашно
от Големите мелници в Бургас
и отплава за Дедеагач и Кавала. В залива на Дедеагач го
застига силна буря и капитан
Бабев решава да се укрие зад
остров Самотраки. След скъсване на корабната верига последователно търсят убежище от неспиращата буря зад
островите Имброс, Лемнос и
Пелаго. Въглищата свършват
и в пещите огнярите започват
да хвърлят всичко дървено по
кораба: пейки, маси, дъски от
хамбарите... Успяват да швар-

На корицата на сп. „Морски сговор”: Плаващият док „България” на
акционерното дружество „КОРАЛОВАГ”. На дока е вдигнат параходът „България”, а на борд е застанал параходът „Кирил”.
тото на кораба и състоянието
му.
А междувременно в БТПД
притесненията за съдбата на
„Кирил” и екипажа му нараст-

Васил Филев параход „България” с въглища и провизии на
борда. След това двата кораба се прибират заедно във
Варна.
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БТПД между двете световни войни (1921 – 1940 г.)
19 юли 1926 г. Варненският областен съд регистрира новата професионална
организация - Съюз на българските моряци. Същия ден
уставът на съюза е утвърден
от Министерството на вътрешните работи и народното
здраве. Съюзът е създаден от
инициативен комитет от моряци, които работят по параходите на БТПД и по частните
и кооперативните плавателни

Съюзът просъществува до 28
януари 1945 г., когато във
Варна се провежда национална конференция на моряците. След това членовете му
се включват към Общия работнически синдикален съюз.
Лятото на 1926 г. Параходът „Кирил” замества изведения от експлоатация параход
„София” като крайбрежен
кораб и продължава да поддържа линията до лятото на

телницата в Рендсбург, Германия, на Балтийско море.
Цената е 29 000 английски
лири.
30 декември 1927 г. Закупен е първият български плаващ док „България”, доставен от акционерно дружество
„Кораловаг” – Варна, с участието на БТПД.
8 април 1928 г. Доставен
е построеният през 1900 г. в
Триест (тогава в състава на

поддържане на каботажното
плаване в българските води
на Черно море. Първият капитан на кораба, който го докарва от Германия до Варна
след 33-дневно плаване
около Европа, е Васил
Попов.
Параходът започва редовно да поддържа крайбрежната линия с посещения в
пристанищата (и пристанищните скели) Варна, Бяла, Не-

Параходът „Бургас” във Варна

Пощенска картичка, издадена в памет на загиналите моряци
от парахода „Варна”
Товаро-пътническият параход за каботажно плаване „Евдокия”

съдове. Само за няколко месеца в страната са изградени
15 местни организации на
Съюза на българските моряци. На 19 декември 1926 г.
(Никулден) се провежда учредителният конгрес на организацията. Присъстват повече
от 300 съюзни членове и делегати. За председател на Управителния съвет е избран
капитан Васил Каракостов
от БТПД. За съюзен знаменосец е избран Тодор Стефанов
Киров – машинен боцман на
парахода „Цар Фердинанд” от
БТПД.
След преврата на 19 май
1934 г. Съюзът на българските моряци по принуда
става моряшко клоново сдружение към казионния Български
работнически
съюз.

1928 г., когато е заменен от
новодоставения параход „Евдокия”.
26 септември 1926 г. Във
Варна е основано акционерното дружество „КОРАЛОВАГ” (КОРАби, ЛОкомотиви и
ВАГони). Негови учредители
са Българското търговско параходно дружество, германските
фирми
„Верфт
Нобискруг”, „Ханомаг”, „Алберт Горгас и Лорен Мьорк”,
вагоностроителната фабрика
„Рингхофер Верке”. След десетгодишно участие, донесло
само загуби на БТПД, участието в „КОРАЛОВАГ” е преустановено.
През 1926 г. БТПД обявява
тръг за доставка на нов каботажен кораб. Постройката му
е възложена на корабострои-

Кораби на БТПД в Пристанище Варна

Австро-Унгария)
параход
„Карниолия”, който е именуван „Бургас” (товароподемност 3575 тона).
Това е първият наш търговски кораб с щатна (а не
временно поставена на борда) радиостанция (система
„Маркони”), с оператор радиотелеграфиста Тодор Чернев,
който получава прякора „Маркони”. Параходът под командването на капитан Васил
Филев е официално осветен в
Пристанище Бургас. Първи
главен механик на „Бургас” е
възпитаникът на Морското
училище във Варна Петър Керемедчиев.
16 април 1928 г. Доставен
е новопостроеният в Германия параход „Евдокия” (товароподемност 300 тона) за

себър, Поморие, Бургас, Созопол.
На 25 срещу 26 декември
1929 г. в Мраморно море, на
80 мили от Истанбул, потъва
параходът „Варна” на БТПД.
„Варна” плава от Варна за
Волос с товар от добитък. Виновник за гибелта му е 8000тонният
гръцки
параход
„Хрисис”, който след неправилна маневра се врязва със
страшна сила в десния борд
на българския кораб. Помощник-капитанът на кораба Найден Найденов и камериерът
успяват да се прехвърлят на
борда на гръцкия кораб и да
обяснят на капитана му, че
„Варна” потъва. Той обаче ги
поканва да се почерпят, тъй
като празнували Коледа, и...
побягва.
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Загиват 22-ма души от
екипажа, включително и целият команден състав начело
с капитан Никола Бабев,
който не пожелава да напусне
поста си, и петима пътници,
придружители на животните.
Радистът на „Хрисис” дава
погрешни координати на катастрофата, като отгоре на
всичко е и пиян. Освен това
съобщава, че всички български моряци са спасени. Това
заблуждава шведския военен
кораб „Оскар II”, от който виждат катастрофата и тръгват
да помагат, но след това съобщение продължават за Истанбул. „Хрисис” е задържан в
Истанбул, но... капитанът му
избягва и не се явява на делото, което се протака във
времето.
Потъването на „Варна” е
най-тежката катастрофа в
мирно време за БТПД. Много
години след нея българските
параходи, когато минават покрай мястото на гибелта на
„Варна”, приспускат флаговете си и хвърлят цветя във
водата, с което почитат невинно загиналите си другари.
11 март 1930 г. С решение

част – Варна. След настаняването на царската двойка
„Цар Фердинанд” отплава в
ескорт от четири италиански
бойни кораба. Първоначалният план предвижда ескортът да бъде до българските
черноморски брегове, но по
желание на цар Борис ІІІ е ограничен до един ден до здрачаване. Преди да се разделят,
командирът на ескорта предлага на българския държавен
глава да отложи плаването с
няколко дни предвид влошаващото се време и надигащата се буря. Военният
комендант на парахода капитан І ранг Иван Вариклечков,
след съгласуване с цар Борис
ІІІ, отговаря, че лошото време
не е проблем за „Цар Фердинанд” и неговия екипаж. Сватбеният кораб е тържествено
посрещнат с 21 оръдейни изстрела в български териториални води от торпедоносците
„Дръзки”, „Смели” и „Строги”.
Когато параходът преминава
край Созопол, към него и торпедоносците се присъединява внушителен ескорт от 60
рибарски лодки и гемии. В
Пристанище Бургас „Цар Фер-

Боядисаният в бяло за сватбата на цар Борис ІІІ и царица Йоанна
товаро-пътнически параход „Фердинанд”.
на Народното събрание е допълнен Законът за морската
търговия на България.
20 октомври 1930 г. От
Пристанище Варна отплава
параходът „Цар Фердинанд”,
основно пребоядисан и преоборудван, за да стане сватбен кораб за цар Борис ІІІ и
царица Йоанна. Капитан на
кораба е Антон Георгиев.
На 25 октомври с.г. параходът пристига в пристанището на Бриндизи, където му
е отредено централно място.
На борда на българския параход са почетен караул от Морското училище и духовият
оркестър на Морската учебна

динанд” акостира на 29 октомври 1930 г.
1931 г. За дванадесетте
месеца на годината с корабите на БТПД са превозени 65
755 т товари и 26 321 пътници.
28 февруари 1931 г. С
царски указ № 1 е обнародван в Държавен вестник, бр.
271 от 7 март 1931 г., и влиза
в сила Законът за търговското
корабоплаване на България.
Февруари 1931 г. Влиза в
сила Договорът за търговия и
мореплаване между България и Турция. Според неговите клаузи корабите на
всяка от страните при посе-

щение в пристанищата на
другата страна се ползват от
същите привилегии, както и
местните кораби.
7 март 1931 г. 22-рото
Обикновено народно събрание приема Закон за търговското корабоплаване. Преди
да влезе в пленарната зала,

През 1931 г. е изведен от
експлоатация параходът „Кирил”, продаден през 1933 г.
8 юли 1932 г. За директор
на БТПД е избран капитан І
ранг от запаса Неделчо
Недев – един от най-образованите български морски специалисти
през
първата

Параходът “Княгиня Мария Луиза” в Пристанище Варна

Капитан І ранг Неделчо Недев.
Худ. Светла Косева
той е работен 18 години... За
основа е взет италианският
аналог.
Според българския закон
морската администрация в
страната се възлага на Главната дирекция на железниците и пристанищата, където
трябва да има компетентни
морски лица, а в чужбина – на
българските консули. Законът
притежава раздели за морските лица, корабните документи, права и задължения
на корабоначалника и екипажа, нормите за превоз на
товари, аварии и застраховки,
спасяване, дисциплина. Съдържа общо 270 члена.

половина на ХХ
век. През периода
23 юни 1925 г. – 24
септември 1926 г.
той вече е привличан за член на УС
на БТПД, но напуска по свое желание, изразявайки
несъгласие с водената от неговия
председател Петко
Кирчев политика. С
голямата си ерудиция, със своята
принципност, честност и почтеност
Неделчо
Недев
бързо си извоюва
авторитет на добър
и уважаван ръководител. Неговият сериозен принос за
успешното развитие на Параходното
дружество
през периода 1933
– 1941 г. е безспо-

рен.
9 декември 1933 г. Доставен е построеният през 1919
г. във Франция товаро-пътнически параход „Феликс Фресине”, който получава името
„Княгиня Мария Луиза” (товароподемност 5075 тона и
64 места за пътници). Българският флаг е вдигнат в Марсилия, Франция. Заедно с
„Балкан”, двата кораба поставят началото на Континенталната линия на БТПД Варна –
Ротердам. Първи капитан на
„Княгиня Мария Луиза” е Димитър Фурнаджиев, а първи
главен механик – Руси Тодоров.

18

navibulgar news №12-13

Години на кризи и на възход

www.navbul.com

БТПД между двете световни войни (1921 – 1940 г.)
21 декември 1933 г. Доставен е построеният през
1911 г. във Франция товаропътнически параход „Луи
Фресине”, който получава
името „Балкан” (товароподемност 5030 тона и 68 места
за пътници). Той е първият
български търговски кораб,
който използва течно гориво
(мазут) за котлите. Българският флаг е издигнат във
френското пристанище Марсилия.
2 ноември 1935 г. Вдигнат

stock G.M.B.H. – Германия, е
спуснат на вода новият хладилен параход на БТПД
„Варна” (товароподемност
3050 тона).
На 20 юни 1937 г. във
Варна e осветен параходът
„Варна”, който пристига от
Германия във Варна под командването на капитан Антон
Георгиев. Първи главен механик на парахода е Иван Златарев. Освещаването на
новия параход се превръща в
общоградско събитие, което

ския залив в състава на Параходство БМФ. После по суша
е транспортиран до Русе. В
КЗ „Иван Димитров” му е направен основен ремонт и е
препратен в язовир „Студен
кладенец” .
1 август 1937 г. Цар Борис
ІІІ открива новото пристанище
на Царево. В церемонията
участва параходът „Цар Фердинанд”.
1938 г. Доставен е новопостроеният в Германия хладилен параход „Шипка”

(товароподемност 3010 тона),
еднотипен с хладилния параход „Варна”. „Шипка” влиза в
експлоатация по Александрийската линия под командването на капитан Димитър
Фурнаджиев. Първият главен
механик на парахода е Божан
Пиперов.
1938 г. За дванадесетте
месеца на годината с корабите на БТПД са пренесени
215 717 т товари и над 37 670
пътници.
7 януари 1939 г. Във

Корабите на БТПД в навечерието на Втората световна война във Варненското пристанище.

Параходът „Цар Фердинанд” при освещаването на пристанището
на Царево, 1 август 1937 г.

е българският флаг на парахода „Родина” (бивш „Айзенах”), построен през 1922 г. в
Германия (товароподемност
6510 тона). Първи и последен
капитан на „Родина” след приемането му в БТПД е Васил
Попов. Първият главен механик на „Родина” е Петър Керемедчиев. До включването на
България в Тристранния пакт
плава по Континенталната и
Западноевропейската линия.
Макар и само с един кораб –
„Родина”, а по-късно със завръщането на още два по
Континенталната линия –
„Балкан” и „Княгиня Мария
Луиза”, БТПД смущава картелите на големите параходни
компании, които са разпределили помежду си трафика от
Западна Европа и Близкия
изток. Появява се недвусмисленото предложение от друга
немска компания за купуването на „Родина” с един милион лева по-висока цена.
Това обаче само убеждава управата на БТПД в правотата
на взетото решение.
2 март 1937 г. В корабостроителницата Neptunwerft Ro-

според публикацията в сп.
„Морски сговор” от м. юни
1937 г. е „небивало до сега у
нас по рода си и по размерите
си морско тържество... истински триумф на българската
морска идея”. През 1937 г. параходът „Варна” е единственият в Черно море плавателен съд, съоръжен с хладилни помещения.
1 май 1937 г. Открива се
административната сграда на
БТПД във Варна.
20 юни 1937 г. Осветен и
кръстен е първият български
специализиран моторен кораб за пътнически превози.
50-местният кораб „Галата”
е проектиран в конструкторското бюро на Държавната корабостроителница под ръководството на инж. Владимир
Рождественски. Има дължина
17,50 м, ширина 3,70 м, а дизеловият му двигател е с
мощност 100 к.с.
Влиза в състава на новоучредената държавна служба
„Морско крайбрежно плаване”
(по-късно „Български морски
флот”). До 1952 г. плава в района на Бургаския и Варнен-

Пътническият кораб „Галата” по време на ходовите му изпитания
с 50 пътници на борда, м. юни 1937 г.

Рекламна брошура с разписанието на парахода „Цар Фердинанд” по линията Варна –
Цариград и обратно

Варна пристига новопостроеният
хладилен
параход
„Шипка”, еднотипен с хладилния параход „Варна”. Още в
първия си рейс той превозва
различни стоки от западноевропейски пристанища за България. На 15 януари 1939 г.
“Шипка” е осветен.
Декември 1939 г. В Бургас, в тираж от 2000 екземпляра, излиза книгата на
капитан Васил Каракостов
„Моряшки суеверия и легенди”. Капитан Каракостов
(роден на 26 септември 1881
г.) е един от уважаваните български морски специалисти.
Завършва морското си образование в Генуа, Италия.
Плава на италиански, френски и австро-унгарски параходи. В БТПД постъпва през
1910 г. като помощник-капитан. През 1919 г. е комендант
на парахода „Кирил”. Загива
на 20 август 1943 г. като капитан на парахода „Варна”.
1935 – 1939 г. БТПД поема
21 % от износа и 19,5 % от
вноса на България по море.
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Морското ни търговско корабоплаване през Втората световна война
Ноември 1939 – юни
1940 г. Корабите на БТПД
продължават да поддържат
линиите от Черно море до
италианските пристанища с
превоз на хранителни продукти и от Сирия и Палестина
до Марсилия с превоз на цитрусови плодове.
Декември 1939 г. В края
на годината е отчетено, че с
корабите на Държавния корабен пътнически парк към Пристанище Варна са превозени
30 188 пътници. Към „Галата”
и „Лилия” се присъединява и
корабът „Евксиноград” (70местен).
5 януари 1940 г. В Москва
е подписан първият договор
за търговия и корабоплаване
между България и СССР. На
БТПД се препоръчва корабите му да се включат в стокообмена между страните.

21 септември 1940 г. Денят на възвръщането на
Южна Добруджа в пределите
на Отечеството. В 11:30 часа
от Пристанище Варна, където
са се стекли хиляди граждани, за Балчик най-тържествено са изпратени параходът
„Бургас” от БТПД с конвой от
торпедни катери и миноносци
от Военноморския флот. Посрещането в Балчик, залят от
български знамена, се превръща в празник, незапомнен
в историята на Белия град.
На 29 септември 1940 г.
параходът „Шипка” потегля от
Бургас за Балчик с товар от
100 трактора и други селскостопански машини, необходими за есенната оран. Такава задача изпълнява и параходът „Варна”.
Октомври 1940 г. Започва
оживен търговски стокообмен

тенджа. На 8 ноември корабът докарва 141 изселници в
Балчик и 94 във Варна.
На 7 и 10 ноември 1940 г.
първите големи групи изселници отпътуват от Тулча за
Варна, съответно с парахода
„Цар Фердинанд” (397 изсел-

е уведомено за приключване
на кампанията.
1940 г. В края на годината
е отчетено, че с корабите на
Държавния корабен пътнически парк към Пристанище
Варна са превозени 43 493
пътници. Към наличните ко-

21 септември 1940 г. Параходът „Бургас” отплава от Варна
за освободения Балчик.

Параходът „Бургас” маневрира за заставане
в Пристанище Балчик.

Посрещането на парахода
„Бургас” в Балчик.

Параходите „Княгиня Мария Луиза” и „Балкан” в Пристанище Варна
Август 1940 г. След като
действията между воюващите
държави се пренасят в Източно Средиземно море, Дирекцията на водните съобщения разпорежда да се спре
работата на българските кораби извън Босфора.

между българските и съветските черноморски пристанища.
През нощта на 4 срещу 5
ноември 1940 г. параходът
„България“ с комeндант Георги Боев отплава от Варна и
в 11:28 ч. вече е на кея в Кюс-

ници) и парахода „Бургас”
(369 изселници). Част от товара тръгва с парахода „Балкан”.
Параходът „Бургас” с комeндант Димитър Фурнаджиев пристига във Варна на
11 ноември 1940 г. Освен пътниците, са пренесени 18 коня
и 2600 куб. м покъщнина.
На 13 ноември 1940 г.
„България” и „Цар Фердинанд” заминават на втори изселнически рейс. На 15 ноември параходът „Варна” с капитан Петър Абаджиев тръгва
от Кюстенджа за Варна с 433
пътници, 3 коня, 1700 куб. м
багаж в хамбарите, автомобил на палубата и др.
При втория си рейс параходът „Бургас” докарва 278
изселници, „Цар Фердинанд“ 433, „България“ - 244.
На 3 декември 1940 г. параходът „Бургас” докарва от
Кюстенджа 191 изселници (и
12 коня). На 4 декември БТПД

раби се присъединява „Созопол” (60-местен).
14 февруари 1941 г. Параходът „България” е реквизиран за нуждите на българския военен флот. По-късно
обаче, през м. август, той е изпратен в гръцкото пристанище Пирея, където българският екипаж е свален, а параходът е предаден на немската военноморска групировка в Егейско море.
На 1 март 1941 г. България се присъединява към Тристранния пакт. С Постановление на Министерския
съвет № 26/28.04.1941 г. моряците от БТПД са милитаризирани.
30 май 1941 г. В хамбарите на натоварения с авиобомби и варели с бензин
параход „Княгиня Мария
Луиза”, акостирал на гръцкото
пристанище Пирея, избухва
пожар, предизвикан от гръцки
партизани.
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Морското ни търговско корабоплаване през Втората световна война
Капитан Иван Томов
предприема самоотвержен
опит да изведе кораба извън
пристанището, за да предпази града от огромни разрушения.
От
последвалия
мощен взрив загиват капитан
Томов, първият помощник-капитан Георги Бабев, вторият
механик Петър Чаръкчиев,
радистът Стоимен Захариев,

започва бързо да потъва.
Екипажът, начело с капитан Димитър Фурнаджиев, е
принуден да напусне потъващия кораб, но заедно с него
загиват готвачът Стефан Стаматов и оксиженистът от Държавната корабостроителница
– Варна, Христо Димитров.
19 септември 1941 г. Към
20 ч. и 46 м. между Созопол и

14 февруари 1941 г. Параходът „България” е реквизиран за нуждите на българския военен флот.

чия.
31 май 1942 г. Договорът
за наемане на параходите
„Евдокия”, „Цар Фердинанд”,
„Бургас” и „Балкан” от германското командване изтича, но с
Постановление на Министерския съвет № 14 от 1 юни
1942 г. срокът е удължен с
още една година. Много скоро
след това – на 22 юли 1942 г.,
с Постановление № 90 на Министерския съвет под наем на
германците е предаден и параходът „Варна”.
31 декември 1942 г. Изтича срокът на договора
между държавата и БТПД,
сключен през 1936 г. Той не е
удължен, но не е и отменен.
1942 г. В края на годината
е отчетено, че с корабите на

20 август 1943 г. Натоварен с муниции за германските
войски и плаващ в конвой, параходът „Варна” с капитан
Васил Каракостов е пресрещнат край Евпатория от съветската подводница Д-4 и е
потопен с торпедо. Загиват 31
души от екипажа.
През септември 1943 г.
двете подразделения на държавното предприятие „Морско крайбрежно плаване” във
Варна и в Бургас се обединяват под общото название
„Български морски флот”
(БМФ). В края на годината е
отчетено, че с корабите на
БМФ са превозени 83 492
пътници.
8 октомври 1943 г. След
торпедна атака от британ-

Екипажът на парахода „Родина” преди отдаването на кораба
под наем на германците

Хладилният параход „Варна”

Хладилният параход „Шипка”

масльончиците Георги Винаров и Георги Кръстев, помощник-готвачът Тодор Стойнов.
Те са първите жертви, които
дава българското морячество
през Втората световна война.
1941 г., м. август. Създадено е държавното предприятие „Морско крайбрежно
плаване” с подразделения
във Варна и в Бургас. То продължава дейността на Държавния корабен пътнически
парк към Пристанище Варна,
създаден през 1937 г. В края
на 1941 г. е отчетено, че с корабите на МКП са превозени
общо 76 305 пътници. Към наличните кораби се присъединява „Несебър” (60 места).
15 септември 1941 г. На
път за Балчик, пред Златните
пясъци, параходът „Шипка” се
натъква на съветска мина и

Маслен нос параходът „Родина” с капитан Васил Попов
се натъква последователно
на две мини от новопоставено
българско минно заграждение и потъва. БТПД се лишава от най-мореходния си
кораб. Загиват домакинът Божидар Бояджиев, огнярят
Кирил Стоянов, бюфетчикът
Стефан Дашев.
23 февруари 1942 г. Съветската подводница Щ-213
торпедира българския кораб
„Струма” със 763 пътници на
борда. Загиват всички, с изключение на един. Сред загиналите са и петима български
моряци от екипажа на „Струма”: Григорий Горбатенко –
капитан, Лазар Диков – боцман, Дамян Безнасюк –
моряк, Йосиф Йосифов –
моряк, Благой Батеев – кърм-

Снимките на тази страница са от
фонда на Военноморския музей Варна.
държавното
предприятие
„Морско крайбрежно плаване”
са превозени 98 052 души.
Към наличните кораби се присъдинява и „Поморие” (60местен).
30 март 1943 г. След
атака на съветската авиация
по превзетия от немците Севастопол е потопен параходът „Евдокия” с германски и
румънски военнослужещи на
борда.

ската подводница „Ънрули”
параходът „България” е потопен в Егейско море, южно
от гръцкия остров Аморгос, с
немски екипаж на борда.
23 декември 1943 г. На
път за гръцкото пристанище
Солун параходът „Балкан” с
капитан Иван Станчев е атакуван и потопен с торпедо от
британската
подводница
„Спортсман” край остров Мудрос в Егейско море.
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Морското ни търговско корабоплаване през Втората световна война
Екипажът дава четири
жертви – машинния боцман
Петър Стойков Дишлийски,
старши огняря Атанас Михайлов Диков, бюфетчика Ставри
Стратиев Йосифов и старши
кърмчията Ненчо Ив. Воденичаров.
24 август 1944 г. Натоварената със зърно гемия
„Вита” с капитан Василий
Писмени е атакувана от съветската подводница Щ-215 с
торпедо и потопена през
Обзор. Загиват двама души от
екипажа.
2 септември 1944 г. Капитаните на параходите „Бургас”
и „Цар Фердинанд” получават
нареждане от БТПД да предадат на германците двата кораба и да се прибират в
България с екипажите им.
10 септември 1944 г. Мобилизираната от съветските
военни власти българска
гемия „Цар Борис ІІІ” потъва
по време на буря пред румънското пристанище Мангалия.
2 октомври 1944 г. След
торпедна атака от френската
подводница „Кюри” в Егейско
море е потопен параходът
„Цар Фердинанд” с немски
екипаж на борда.
6 октомври 1944 г. Корабът „Беласица”, който извършва транспортна услуга в
интерес на съветското командване, се натъква на мина в
съветски води и потъва. Загиват: Михаил Попов – механик,
Стоян Кръчмаров – моряк,
Христо Топалов – моряк, а
Цанко Попстефанов – моряк,
умира по-късно в болница в
Одеса.
14 октомври 1944 г. От
Варна за Одеса отплава параходът „Франкфурт” със
старши помощник-капитан
Веселин Георгиев и 24 моряци от БТПД. „Франкфурт”,
заедно с „Йохана”, „Гантер”,
„Елбинг” и „МТ-1”, са немски кораби, оставени във
Варна като временна компенсация за потъналите кораби
на БТПД, дадени под наем на
немското командване. Съветският съюз не признава
тази сделка и пленява всички
кораби.
Във възстановяването на
техните възможности участват и моряци от БТПД. На корабите е вдигнат съветски
флаг, сменени са имената им
и със смесени (българо-съветски) екипажи започват да
плават в Черно море. Това е
утвърдено пост фактум с Постановление № 7 на Министер-

ския съвет от 19 октомври
1944 г., което не се публикува
в „Държавен вестник”.
29 октомври 1944 г. От
Варна за Одеса отплава корабът „Елбинг” (под съветски

ция, Норвегия и Дания заминава българска техническа
комисия, упълномощена да
закупи търговски кораби за
България – първите след края
на Втората световна война.

Публикация в български вестник след гибелта на парахода
„Княгиня Мария Луиза”.
флаг - „Челено”) с 20 български моряци в екипажа.
Октомври 1944 г. В Солун
е изоставен от немския си
екипаж българският параход
„Бургас”. По-нататъшната
съдба на кораба не е известна.
5 ноември 1944 г. От
Варна отплава плененият от
Съветската армия немски
кораб „Йохана”, но под името
„Маршал Толбухин” и със
смесен българо-съветски екипаж. Втори помощник-капитан
е Георги Генов, трети помощник-капитан – Георги Панайотов, главен механик – Атанас
Илиев, трети механик е
Марко Сяров.
1944 г. В края на годината
е отчетено, че с корабите на
държавното
предприятие
„Български морски флот”
са превозени 100 938 пътници. През м. септември са
конфискувани от съветските
власти и отведени извън български води държавните пътнически кораби „Несебър” и
„Созопол”.
8 юни 1945 г. С Постановление № 17 на Министерския
съвет всички служители на
БТПД преминават на работа
към Дирекция „Водни съобщения” и започват да получават заплати от държавата.
22 април 1946 г. За Шве-

Комисията успява да закупи
параходите „България” и
„Родина”, с които се поставя
новото начало на търговския

Първият рейс на парахода е
до пристанище Балчик.
1 септември 1946 г. Тържествено е осветен и влиза в
експлоатация 250-местният
пътнически кораб „Емона”
(първоначално името му при
залагането на стапел е „ИванАсен”) построен в Държавната корабостроителница –
Варна. Кръстник на кораба е
мъж - инж. Цв. Вълков – пом.директор на БДЖ. „Емона” е в
експлоатация до 1979 г., когато е пренесен до язовир
„Кърджали”.
Първият комендант на кораба е Ангел Прокопиев, а
първи главен механик – Любомир Радинов. Корабът е с
дължина 38,84 метра, широчина 6,80 метра, газене – 2,65
метра. Двигателят му е с
мощност 300 к.с. Днес продължава да плава във водите
на язовир „Кърджали” като
кораб-ресторант.
25 септември 1946 г. От
Копенхаген, Дания, е закупен
и влиза в експлоатация презокеанският параход „Родина” (2950 БРТ) с товароподемност 5280 тона, построен през 1945 г. в същия
град. Така България получава
първия си търговски кораб
след края на Втората световна война.

От Копенхаген, Дания, е закупен и влиза в експлоатация презокеанският параход „Родина” (2950 БРТ) с товароподемност 5280
тона, построен през 1945 г. в същия град.
ни флот след войната.
3 май 1946 г. Влиза в експлоатация преустроеният и
основно ремонтиран параход
„Първи май” (бивш „Княгиня
Евдокия”), единственият кораб на БТПД, върнат от СССР.
Първи капитан след възстановяването на кораба е Георги Дюлгеров, а първи главен
механик – Иван Златарев.

Първи капитан на кораба
е Димитър Фурнаджиев, а
първи механик – Иван Златарев. Този „Родина” е вторият
български търговски кораб с
това име. За разлика от първия, който плава под български флаг само шест години,
вторият оставя трайни следи
в историята на националното
търговско корабоплаване.
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Параходът „България”. Художник Петър Петров
13 март 1947 г. Великото
народно събрание приема
Закон за принудително изкупуване от българската държава на акциите на БТПД в
ликвидация, собственост на
частни физически и юридически лица. По силата на този
закон държавата изкупува
всички акции на ликвидира-

Пощенската марка, издадена по
повод приемането на парахода
„Родина”.
ното през 1943 г. дружество.
Всички правоимащи собственици са справедливо обезщетени. Дирекцията за водни
съобщения (ДВС) приема
всички активи и пасиви на
БТПД и поема ръководството
на търговското корабоплаване до създаването на държавно параходство.
30 април 1947 г. Със За-

повед № 3788 на транспор- На път от Аден за Дърбан патния министър Стефан Тон- раходът „Родина” с капитан
чев се разпорежда остана- Георги Дюлгеров пресича нулото от БТПД имущество да левия паралел – Екватора.
се събере с имуществото на
На 16 септември 1947 г. с
служба „Български морски Решение № 571 на Варненфлот” при ДВС и закупените ския окръжен съд е създаот него параходи „Родина” и дено Държавно параход„България”.
ство „Български морски
1 юли 1947 г. В Трондхайм флот” (БМФ), което поема
(Норвегия) е
изцяло оргавдигнат бълнизацията за
гарският флаг
превози
на
над парахода
стоки и път„България”
ници по море.
(4191
БРТ).
На
ПараПървият
му
ходството са
капитан е Дипредоставени
митър
Фуртоварните панаджиев,
раходи „Бълпървият глаг а р и я ” ,
вен механик –
„Родина”
и
Иван Злата„Първи май”
рев. В този
(бивш „Княрейс „Бълга- Печатът на парахода „Родина” гиня
Евдосе съхранява във Военномор- к и я ” ) .
рия”
става
ския музей.
първият бълПървонагарски кораб,
чално БМФ е
заобиколил Скандинавския само координатор на сдружеполуостров, пресякъл Поляр- нията в частното и кооперания кръг и плавал във водите тивното корабоплаване.
на Северния ледовит океан.
На 5 октомври 1947 г. е
7 септември 1947 г. вдигнат българският флаг над
Първо пресичане на екватора втория 250-местен пътниот кораб под български флаг. чески кораб, построен в Дър-

жавната корабостроителница
– Варна, с името „Калиакра”
(от типа „Емона”). Кръстницата Надя Белопитова му
дава името „Калиакра”. Надя
Белопитова е първата българка – кръстница на кораб.
Дотогава кръстниците на българските кораби са само
мъже.

Димоходите на „България” и
„Родина” първоначално имат
този вид.
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15 декември 1947 г. Рож- ври БМФ отчита общо 172 000 торният кораб „Н. Й. Вапца- стига новозакупеният 3205ден ден на Бреговата радио- т превозени товари.
параход
„Христо
ров”. Той е построен в Тамис, тонен
станция на Параходство БМФ
1 юни 1949 г. На основа- Белгия, има товароподемност Смирненски” с капитан Ди- Варна Радио (LZW). За
митър Андронов и главен мепърви път е излъчен сигнаПараходът „Първи май” ханик Атанас Илиев. Постролът: „Всички кораби, вика ви
(бивш „Евдокия). Снимката ен е през 1946 г. в Тамис, БелВарна Радио!”
е от фотоархива на БТА. гия, и първоначално носи
23 декември 1947 г. От
името „Scaldis”. С него виднационализираните корабостният белгийски учен проф.
роителни и корабоплавателни
Огюст Пикар извършва експепредприятия към Параходдицията си за дълбоководни
ство БМФ преминават станаизмервания и изследвания на
лите държавна собственост
океана.
12 товарни кораба с обща тоВ края на 1949 г. Крайвароподемност около 1300
брежното плаване е отделено
тона. От 11 ноември 1948 г. в
от Параходство БМФ и е присъстава на БМФ влизат още
дадено към пристанищата
11 малки кораба с обща товавъв Варна и в Бургас. Експероподемност от около 1200
риментът се оказва неудачен
тона, бивша собственост на
и през 1952 г. Крайбрежното
частни и кооперативни друплаване отново е в състава
жества. Всеки един от тях е с
на БМФ. С всяка изминала готовароподемност над 40 тона.
дина количествата на превоМежду национализираните
зените товари се увеличава.
кораби само „Добруджа” и
„Рила” са със стоманени корпуси. Така компанията става

Моторният кораб „Рила” след приемането му в състава на БМФ.
Снимката е от архива на Параходство БМФ АД.

приемник не само на традициите, поставени от БТПД, но
и на всички оцелели до 1944
г. морскопревозни фирми от
държавния, кооперативния и
частния сектор. Частният сектор предава общо 52 малки
кораба с 3566 т товароподемност, а кооперативният – 18
плавателни съда с 1788 т товароподемност.
1 април 1948 г. В Москва
е подписан Договор за търговия и корабоплаване между
СССР и България, който има
голямо значение за по-нататъшното развитие на Параходство БМФ.
20 октомври 1948 г. Тържествено се именуват новопостроените в Държавната
корабостроителница – Варна,
120-местни пътнически кораби „Жечка Карамфилова”,
„Максим Илиев” и „Мичурин”.
1948 г. В края на м. декем-

Пътническият кораб „Максим Илиев”.
Снимката е от фонда на Държавен архив – Варна.

Моторният кораб „Н. Й. Вапцаров”.
Снимката е от архива на Параходство БМФ АД.

ние постановление на Министерския съвет Районният
кооперативен съюз „Черноморие” – Бургас, предава всички
свои кораби на Параходство
БМФ.
13 август 1949 г. В Бургаското пристанище пристига мо-

3056 тона и е първият български презокеански моторен
кораб. Първи капитан на кораба е Тодор Тодоров, а
първи главен механик – Атанас Атанасов.
16 октомври 1949 г. В
Бургаското пристанище при-

Така например през 1949 г. са
превозени 207 000 тона товари (предимно машини и
съоръжения), а през 1953 г. –
400 000 тона.
1 януари 1950 г. Към Министерството на железопътните, автомобилните и водните съобщения е създадено
Управление „Воден транспорт” (УВТ). За началник на
управлението е назначен Георги Генов (бивш директор на
Дирекция „Пристанища” в същото министерство), а за
негов заместник е определен
капитан Баю Баев от випуск
31-ви на Морското училище.
1 октомври 1950 г. Въведен е първият Устав за службата по корабите на морския
флот на НР България. Вторият такъв устав е въведен на
1 ноември 1970 г., а третият –
от 1 януари 1979 г.

24

navibulgar news №12-13

Ново начало

www.navbul.com

Първите години на Параходство “Български морски флот”
1950 г. В края на м. декември БМФ отчита общо 329 000
т превозени товари.
29 април 1951 г. В състава на Параходство БМФ е
приет 790-тонният м/к „Благой Касабов”, построен в

дата корабът пристига в индийското пристанище Читагонг.
18 юни 1953 г. По време
на рейс на борда на моторен
кораб „Емона” се ражда момиченце. Капитанът на ко-

Посрещането на парахода „Балкан” във Варна, 30 август 1956 г.
Снимката е от фотоархива на БТА.
ККЗ „Георги Димитров” Варна. Първи капитан на кораба е Георги Кулински, а
първи главен механик – Богдан Проданов.
12 януари 1952 г. Във
Варна е издигнат българският
флаг над новопостроения в
ККЗ „Георги Димитров” 757тонен кораб за генерални товари „Димитър Кондов”.
Първи капитан на кораба е
Иван Станчев. „Благой Касабов” и „Димитър Кондов” са
построени по проект на Конструкторското бюро на завода
с ръководител инж. Владимир
Рождественски.
На 24 юни 1952 г. излиза
брой 1 на вестник „Маяк”.
11 юли 1952 г. Аварийноспасителният отдел при Параходство „Български морски
флот” вдига от морското дъно
потопения по време на Втората световна война параход
„Шипка” след тригодишна
подготвителна дейност.
23 август 1952 г. Започва
работа национална бригада
по почистването на вдигнатия
от морското дъно параход
„Шипка”. Цялата корпусна работа се извършва под ръководството на капитаните от
Параходство БМФ Божан Каракостов и Георги Ненчев.
10 декември 1952 г. Параходът „Родина” с капитан Димитър Цанев става първият
български кораб, прекосил
Индийския океан. На тази

която
покъсно преминава
на
подчинение
на
Параход с т во
БМФ.
28 септември 1954
г. В Генуа,
Италия, отново вдига
българското
знаме потопеният през
Втората световна война
параход
„Шипка”, възстановен от
италианск а
корабостроителница.
Тогава
командването
на парахода
е поверено
на капитан
Георги
Ку-

Моторният кораб
„Благой Касабов”,
сниман между две
дървени гемии.
Снимката е
от фотоархива
на БТА.

им предназначение е за военния флот.
Април 1956 г. Екипаж от
Параходство БМФ с капитан
Славчо Рангелов и главен механик Добри Байчев получават в Браила, Румъния, построения там влекач „Георги
С. Раковски”.
1 юни 1956 г. От Англия е
закупен м/к „Балкан” с товароподемност 10 272 тона,
построен през 1944 г. Корабът
е приет в Лондон. Първи капитан на кораба е Георги
Боев, а първи главен механик

Екипажът на моторния кораб „Димитър Кондов”,
сниман пред носа на кораба. Снимката е от фотоархива
на капитан Димитър Свещаров.
раба Асен Абаджиев го записва в корабния дневник с
името на кораба – Емона. Покъсно Емона Жекова свързва
живота си с морето. След завършване на ТОХ „Асен Златаров” - Варна работи в Параходство БМФ като камериер
на множество наши кораби.
2 октомври 1953 г. В
„Държавен вестник”, бр. 79, е
обнародван Указ за търговското корабоплаване на НР
България. Той е в сила до
1970 г., когато е приет нов Кодекс на търговското ни мореплаване.
6 май 1954 г. Започва да
действа
международната
брегова радиостанция „Бургас радио” (позивни LZL),

лински и на главния механик
Тодор Кавалов.
Общата товароподемност
на флота в края на 1955 г. е
27 975 тона двт. Превозени са
597 000 тона товари, от които
405 000 тона международни и
192 000 тона крайбрежни.
18 март 1956 г. Първите
български танкери „Тюленово” и „Белослав” (МТ 101
и МТ 102) са предадени за
експлоатация от БМФ. С танкерите се превозва нефт от
Шабленското находище чрез
скелята в Каварна за нуждите
на „Петрол”-Варна. Двата кораба са построени в ККЗ „Г.
Димитров” – Варна, през 1955
г. и са с товароподемност от
по 297 тона. Първоначалното

Пощенската марка, издадена
по повод приемането на пътническия кораб „Г. Димитров” в
състава на БМФ.
– Добри Байчев. Старши помощник-капитан на „Балкан” е
бъдещият директор на Параходство БМФ к.д.п. Димитър
Хаджииванов. Трети помощник-капитан на „Балкан” е бъдещият генерален директор
на СО „Воден транспорт”
к.д.п. Николай Йовчев. „Балкан” пристига във Варна на 30
август 1956 г. и е посрещнат
тържествено от стотици варненци.
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Първите години на Параходство “Български морски флот”

2 септември 1956 г. Моторен кораб „Балкан” под командването на капитан Димитър Цанев отплава от Варна
за натоварване в Новоросийск и Одеса за индийските
пристанища Визага- патам и
Калкута. След това рейсът
продължава от Мадрас за
Генуа (при затворен Суецки
канал) покрай нос Добра надежда. При тази обиколка на
Африка за първи път кораб
под българско знаме достига
до такава южна географска
ширина. След разтоварването в Генуа последва товарене в Сфакс и „Балкан” се
завръща във Варна на 16
март 1957 г.
Декември 1956 г. Към гру-

въглевоза и два специализирани металовоза на Параходство БМФ.
1956 г. Създаденият през
1948 г. Аварийно-спасителен
отдел преминава на подчинение към БМФ. Отделът излиза
от състава на Параходството
на 1 април 1965 г., след създаването на специализираното държавно предприятие
за поддръжка на морските
пристанищни съоръжения и
басейни.
Общата товароподемност
на 16-те кораба от флота в
края на 1956 г. е 36 432 тона
двт. Превозени са 697 500
тона товари.
2 март 1957 г. Във Варна
е вдигнат българският флаг
над първия от серията сухотоварни
кораби, построени
в ККЗ „Георги Димитров” за БМФ –
„Шабла”, с товароподемност 323
тона. Проектът е
дело на инж. Атанас Йорданов. От
същата серия са
моторните кораби
„Бяла”,
„Обзор”,
„Созопол” и „Галата”, построени
през периода 1957
– 1958 г. Строителството на тези
кораби БМФ поръчва с цел подобряване на обслужването на крайбрежния товаропоток и ликвидиране
на остарелия дървен „финикийски
флот”, в който екиК.д.п. Димитър Фурнаджиев (1895 – 1988
пажите работят в
г.) приема парахода „Родина” през 1946 г. и мизерни условия.
парахода „България” през 1947 г.
28
март
1957 г. В порт
пата кораби-влекачи на БМФ Рощок (тогава в Германската
се включва парният буксир демократична република) е
„В. Търново”. Това става вдигнат българският флаг на
след преустройството му от новопостроения 3952-тонен
речен кораб с въглищно го- параход „Христо Ботев”. Нерене на морски влекач с гови първи командни кадри са
течно гориво.
капитан Любомир Генов и глаДекември 1956 г. Всич- вен механик Иван Златарев.
ките единадесет самоходни
19 юни 1957 г. В Мидълшалана на БМФ приключват сбърг, Англия, вдига българуспешно годината с изпъл- ското знаме новозакупеният
нени производствени пла- моторен кораб „Васил Левнове.
ски”. Корабът е построен
1956 г. Първият български през 1944 г. Приет е от екипаж
търговски кораб, посетил съ- под ръководството на капитан
ветското пристанище Жданов Иван Станчев и главен меха(днес Мариупол), е параходът ник Атанас Атанасов. Пър„Шипка” с капитан Любомир вият рейс на кораба е от
Милков. 20 години по-късно Ротердам, където натоварва
(през 1976 г.) линията Варна - торове за Индия.
Жданов се поддържа от 13
24 октомври 1957 г. Във

Под командването на к.д.п. Георги Дюлгеров (1908
– 1971 г.) параходът „Родина” през 1947 г. става
първият български кораб, който пресича Екватора.

инж. Любомир Веселинов.
При
спускането на
кораба
на
вода на 4
април 1957 г.
кръстницата
Лиляна Мечева, ученичка в училище
„Климент Охридски”, му
дава името
„Георги Димитров”. С
него пътническите кораби на Параходството
стават 11 с
общо
1500
пътнически

Варна тържествено е вдигнато знамето на България над
първенеца от серията 250местни пътнически морски кораби, построени по проект на

места.
1957 г. Спасителният влекач „Георги С. Раковски” на
БМФ за първи път излиза от
Черно море, като преминава

К.д.п. Тодор Тодоров (1906 –
1959 г.) приема през 1949 г.
м/к „Никола Вапцаров”.

К.д.п. Димитър Андронов
приема през 1949 г. парахода
„Христо Смирненски”.

през Босфора и
Дарданелите,
провлачвайки
танкер, с който
са доставени гориво и сладка
вода в Егейско
море на ескадрения миноносец
„Г. Димитров”. На
борда на военния кораб е българска
правителствена делегация, извършила
визита
в
Албания.
1957 г. Общата товароподемност на 19-те
кораба от флота
К.д.п. Георги Боев приема през 1956 г.
е 49 336 тона.
м/к „Балкан”.
Превозени
са
колектив с главен конструктор 718 000 тона товари.
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30 януари 1958 г. За
първи път в историята на родното корабоплаване българският флаг се развява край
бреговете на Южна Америка.
Под командването на капитан
Иван Станчев м/к „Васил
Левски” влиза в аржентинското пристанище Буенос
Айрес, посрещнат възтор-

открито море - „Комсомолец”. Корабът е построен в
Гьотеборг, Швеция, през 1948
г. и има дедуейт 2100 т.
3 октомври 1959 г. Вдигнат е българският флаг над
новопостроения във Варна
втори пътнически кораб (от
типа на „Георги Димитров”) с
името „Васил Коларов”.

М/к „Васил Левски”. Снимката е от архива на Параходство БМФ АД.

жено от стотици българи емигранти. През 1963 г. м/к
„Васил Левски” става първият
наш кораб, акостирал в пристанище на Бразилия.
18 февруари 1958 г. Във
Варна е вдигнат флагът над
построения по проект на конструкторското бюро на ККЗ „Г.
Димитров” кораб „Обзор”
(дедуейт 205 тона). Първи капитан на кораба е Асен Абаджиев.
8 септември 1958 г. В ККЗ
„Г. Димитров” е построен и
предаден на Параходство
БМФ
3033-тонният
м/к
„Варна” (от същата серия са
„Бургас”, „Сливен” и „Габрово”, построени през периода 1958 – 1965 г.). Първи
капитан на кораба е Веселин
Черкезов, а първи главен механик – Атанас Атанасов.
27 декември 1958 г. Варненските корабостроители от
ККЗ „Г. Димитров” предават на
Параходство БМФ моторния
кораб „Бургас” (дедуейт
3030 тона). Командването на
кораба е поверено на капитан
Ангел Прокопиев и главния
механик Добри Байчев.
Общата товароподемност
на 23-те кораба от флота в
края на 1958 г. е 53 076 тона
двт.
22 юни 1959 г. Екипаж под
командването на капитан
Васил Вълчанов приема първия български танкер за плаване без ограничение за

БМФ приема закупения от
ДТП „Булет” 2170-тонен параход „Явор”, построен през
1920 г. в Копенхаген, Дания.
Първи капитан на кораба е
Димитър Андронов, а първи
главен механик – Герасим
Старчев.
4 април 1960 г. В Ставангер, Норвегия, екипаж от Параходство БМФ приема закупения от ДТП „Булет” параход
„Бреза”. Първи
капитан на кораба е Васил
Вълчанов.
1 септември
1960 г. Русенските корабостроители от ККК
„Ив. Димитров”
предават на Параходство БМФ
първия от серията 400- тонни
кораби за генерални товари:
„Камчия”. От
същата серия
през
периода

М/к „Обзор”. Снимката е от фотоархива на БТА.

Пощенската марка, издадена
по повод на приемането
на м/к „Варна”.

Пощенската марка, издадена
по повод на приемането на
м/т „Комсомолец”.

Първи капитан на кораба е
Васил Атанасов, а първи главен механик – Иван Андреев.
1959 г. Чистата товароподемност на флота на Параходството е 53 365 т дедуейт.
Превозени са 893 000 тона товари.
17 януари 1960 г. В норвежкото пристанище Ставангер екипаж от Параходство

1960 – 1962 г. са построени
„Ропотамо”, „Ком”, „Приморско” и „Папия”. През 1977 г.
„Камчия” е преименуван на
„Галата”.
23 ноември 1960 г. В пристанище Танжер, Мароко,
пристига параходът „България” с капитан Любомир
Генов. Той е натоварен в Пристанище Бургас с оръжие в

подкрепа на Фронта за национално
освобождение
на
Алжир. Капитанът преодолява френската морска блокада чрез умело подвеждане
на патрулиращите кораби.
3 декември 1960 г. В
шведското пристанище Удевала екипаж от Параходство
БМФ приема закупения 12
750-тонен танкер за океанско
плаване „Антон Иванов”,

Пътници слизат
от борда на м/к
„Васил Коларов”.
Снимката е от
архива на БМФ.

построен в Гьотеборг, Швеция, през 1945 г. Първи негов
капитан е Димитър Хаджииванов, а първи главен механик – Пенчо Пенчев.
24 декември 1960 г. Екипаж на БМФ с капитан Тодор
Камбуров и главен механик
Михаил Христов приема в
Халгезунд, Норвегия, първия
следвоенен български хладилен кораб „Черноморец”,
построен през 1944 г. в Норвегия, с товароподемност 560
тона.
1960 г. Корабите на БМФ
транспортират 24,6 % от
вноса и 31,6 % от износа на
страната. През годината са
превозени 1 064 000 тона товари.
25 февруари 1961 г. В Копенхаген, Дания, е приет моторният
кораб
„Мир”,
построен през 1930 г. в Нокскоф, Дания, с товароподемност 8270 тона. Под командването на капитан Георги
Дюлгеров и на главния механик Добри Байчев.
13 април 1961 г. В норвежкото пристанище Олесунд
вдига родното знаме хладилният моторен кораб „Плевен”. Първи капитан на
кораба е к.д.п. Божан Каракостов, а първи главен механик – Борис Шопов.
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1 май 1961 г. Параходство
БМФ получава третия 300тонен кораб (тип „Камчия”),
построен в ККК „Иван Димитров” в Русе. Корабът с капитан Петър Петров получава
името „Дунав” (по-късно,
през август 1963 г. - „Вихрен”,
заради получаването на танкера „Дунав”, а през септември 1970 г. – „Приморско”,
заради получаването на 23
500-тонния „Вихрен”).
13 май 1961 г. В Имингън,
Англия, е приет новозакупеният от БМФ въглевоз „Витоша”, построен през 1948 г.
в Съндърланд, Великобритания. Натоварен в Нюпорт с
4100 тона стоки за България,
екипажът поема курс към родината. Първи капитан на кораба е Иван Сакъзов, а първи
главен механик – Петър Ле-

Пръв негов капитан е Славчо
Рангелов, а първи главен механик – Богдан Проданов.
21 юни 1961 г. В Анверс,
Белгия, е приет новозакупеният от Параходство БМФ моторен танкер „Пионер”,
построен през 1948 г. в Швеция. Първи капитан на танкера е Георги Стамболиев, а
първи главен механик – Иван
Андреев.
12 юли 1961 г. В Кристиансен, Норвегия, екипаж от
Параходство БМФ приема закупения от ДТП „Булет” БМФ
17 097-тонен танкер „Марица”. Корабът е построен
през 1949 г. в Съндърланд,
Англия. Първи капитан на кораба е Ангел Прокопиев, а
главен механик – Георги Беломорски.
13 септември 1961 г. В

ните кораби на Параходство
БМФ са 30, с обща товароподемност 87 250 тона. Превозени са 1 360 000 тона
товари.
Компанията „Булет” разполага с 6 кораба с обща товароподемност 29 082 тона.
22 януари 1962 г. В Ротердам, Холандия, се издига
българското национално зна-

механик – Алекси Алексиев.
15 юни 1962 г. Български
екипаж с капитан Ангел Прокопиев и главен механик Богдан Проданов приема в шведското пристанище Гьотеборг
построения през 1946 г. в
същия град моторен кораб
„Атлас” с товароподемност
12 100 тона.
Корабът е закупен от ДТП

Моторният танкер „Марица”. Снимката е от фотоархива на БТА.

Въглевозът „Витоша”. Снимката е от фонда на Военноморския
музей.
М/к „Любен Каравелов”. Снимката е от фотоархива на БТА.

Въглевозът „Рила”. Снимката е от фотоархива на БТА.

щаров.
10 юни 1961 г. Във Варна
е приет новозакупеният въглевоз параход „Пирин”, построен през 1942 г. във Великобритания, с товароподемност
4602 тона. Първи капитан на
кораба е Веселин Черкезов, а
първи главен механик –
Милко Герчев.
21 юни 1961 г. В пристанище Нюкясъл е приет новозакупеният от Параходство
БМФ 12 234-тонен танкер
„Арда”, построен през 1950 г.
в Белфаст, Северна Ирландия. С него е поставена традицията българските танкери
да носят имената на реки.

Анверс, Белгия, е приет първият наш специализиран кораб за насипни товари
„Рила” (построен през 1952 г.
в Лондон, Великобритания), с
товароподемност 7860 тона.
Първи капитан на кораба е
Николай Йорданов, а първи
главен механик – Герасим
Старчев.
С Постановление на Министерския съвет от м. декември 1961 г. областните
пристанищни управления и
корабните агенции във Варна
и в Бургас се присъединяват
към Държавно параходство
„Български морски флот”.
В края на 1961 г. товар-

ме над 15 530-тонния танкер
„Янтра”, построен през 1952
г. в Съндърланд, Англия. Поверен е на капитан Георги
Генов и главен механик Костадин Стрелухов.
5 февруари 1962 г. В Анверс, Белгия, е вдигнат българският флаг над парахода
„Родопи”, построен през
1953 г. в Лондон, Великобритания, с товароподемност
7860 тона. Първи капитан на
въглевоза е Славчо Рангелов,
а първи главен механик –
Тодор Кавалов.
1 април 1962 г. В Нюкасъл, Великобритания, е вдигнат българският флаг над
моторен кораб „Любен Каравелов”, построен през 1955 г.
в Дънди, Шотландия, с товароподемност 10 138 тона.
Първи капитан на кораба е
Иван Антонов, а първи главен

„Тексим”, а в състава на Параходство БМФ плава под името
„Богдан”.
7 септември 1962 г. В
Марсилия, Франция, е приет
м/к „Георги С. Раковски”,
построен през 1961 г. във Великобритания. Първи капитан
на кораба е Иван Станчев.
20 декември 1962 г. М/к
„Любен Каравелов” с капитан Иван Антонов и главен
механик Алекси Алексиев
става първият български кораб, превозил товар до пристанище в Япония (Кобе). На
31 декември с.г. „Любен Каравелов” става първият български кораб, достигнал до бреговете на Социалистическа
република Виетнам – пристанище Хайфон, а на 18 декември 1964 г. – бреговете на
Мексико (пристанище Куатцакуалкос).
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27 април 1963 г. В Ротердам, Холандия, е приет закупеният от БМФ 13 651-тонен
м/к „Бачо Киро”, построен
през 1960 г. във Франция.
Първи капитан на кораба е
Димитър Свещаров, а първи
главен механик – Мирчо Мирчев. „Бачо Киро” става най-големият сухотоварен кораб в
търговския ни флот по това
време.
25 май 1963 г. В Хамбург,
ФРГ, е вдигнат флагът на м/к
„Г. Бенковски”, построен
през 1960 г. във Франция.
Първи капитан на кораба е
Тодор Камбуров, а първи главен механик – Иван Пенков.
15 юни 1963 г. Екипаж с
капитан Ангел Прокопиев и
главен механик Богдан Проданов приема в Гьотеборг,
Швеция, построения през
1946 г. в същия град м/к
„Атлас” (в БМФ - „Богдан”) с
товароподемност 12 100 т.
9 юли 1963 г. В Генуа,
Италия, е приет закупеният за
нуждите на ДТП „Тексим” м/к
„Бени Саф” с товароподемност 9320 тона, който покъсно преминава в състава
на БМФ. Първи капитан на
кораба, построен през м. юли
1948 г. в Съндърланд, Великобритания, е Любен Шейтанов, а първи главен механик –
Петър Лещаров.
10 юли 1963 г. Във Варна
е вдигнат флагът на м/к
„София” – първия от серията
6310-тонни кораби, построени
в ККЗ „Георги Димитров” –
Варна. Главен конструктор е
инж. Тодор Ганчев. Първи
капитан на „София” е Любомир Генов, а първи главен
механик е Иван Андреев.
27 юли 1963 г. В
Съндърланд, Великобритания, е вдигнат флагът на
танкера „Дунав” (товароподемност 20 462 тона). Първи
капитан на кораба е Георги
Генов, а първи главен механик – Добри Байчев.
8 ноември 1963 г. В
пристанище Ставангер екипаж с капитан Асен Бонджев
и главен механик Генчо Генчев приема построения през
1954 г. в Трондхайм, Норвегия, м/к „Карлово”, с товароподемност 3410 тона.
14 ноември 1963 г. За
първи път български кораб
преминава през Панамския
канал. М/к “Г. С. Раковски” с
капитан Иван Станчев преминава през канала на път от
Атлантическия към Тихия
океан.

21 ноември 1963 г. Екипаж с капитан Веселин Черкезов и главен механик Димитър Радушев приема в Порт
Саид, Египет, м/к „Антарес”
(в БМФ – „Васил Петлешков”),
построен през 1946 г. в Оденсе, Дания, с товароподемност
7600 тона.
24 декември 1963 г. В
Хелзинор, Дания, влиза в експлоатация закупеният от ДСП
„Тексим” параход „Арктурус”
(в БМФ - „Панагюрище”) с
товароподемност 2550 т, построен през 1951 г. в Свенборг,
Дания. Първи капитан на кораба е Стефан Чамурджиев,
а главен механик – Петър
Лещаров.
30 декември 1963 г.
Екипаж с капитан Любен Шейтанов и главен механик Богдан Проданов приема в
Ротердам, Холандия, м/к
„Алтаир” (в Параходство
БМФ - „Васил Априлов”), пос-

пътнически кораб „Несебър”
- най-големия за времето си
пасажерски кораб на БМФ (с
509 легла за пътници), флагман на „Пътническо корабоплаване”. Построен е през
1946 г. в Гьотеборг, Швеция.
Първи капитан на кораба е
Димитър Радулов, а първи
главен механик – Тодор Кавалов.
23 март 1964 г. Завършва
първото българско околосветско плаване на м/к „Г. С.
Раковски”, осъществено под

М/к “София” в Атлантика

Снимката е от личния архив на капитан Баю Баев.
троен през 1955 г. в Емден,
ФРГ, с товароподемност 9848
тона.
На 25 януари 1964 г. във
Варна е издигнат флагът на
построения в ККЗ „Г. Димитров” м/к „Сливен” с товароподемност 3032 т (третия от
типа „Варна”). Първи капитан
на кораба е Стефан Кожухаров, а първи главен механик –
Стоян Василев.
20 февруари 1964 г. В Ротердам, Холандия, е приет
м/к „Алдебаран” (в БМФ „Добри Войников”), построен
през 1948 г. в Абърдийн, Великобритания, с товароподемност 7935 тона. Първи
капитан на кораба е Васил
Вълчев, първи главен механик - Георги Овчаров.
27 февруари 1964 г. В
Марсилия, Франция, е вдигнат флагът на презокеанския

командването на капитан
Иван Станчев и главния механик Анани Нанков. По време
на плаването, продължило
210 дни, са изминати над 30
000 мили, прекосени са три
океана и седемнадесет мо-

рета.
23 март 1964 г. На борда
на пристигналия във Варна
след околосветско плаване
м/к „Г. С. Раковски” е организирана сватбата на четвъртия
помощник-капитан Михаил
Георгиев и неговата годеница
Лиляна Николова. Кумуват
капитанът на кораба и неговата съпруга. Това е първата
сватба, организирана на
борда на кораб на БМФ с
младоженец от състава на
екипажа.
5 май 1964 г. В Бургас е
приет закупеният от ДТП „Тексим” 11 017-тонен „Либъртирудовоз” „Андромеда” (в
БМФ - „Славянка”), построен
през 1945 г. в Ню Орлиънс,
САЩ. Първи капитан на парахода е Георги Гърдев, а първи
главен механик – Тодор Кожухаров.
25 май 1964 г. В Бургас е
приет закупеният от ДТП „Тексим” 11 034-тонен рудовоз
„Алгол” (в БМФ - „Сакар”),
построен през 1945 г. в Ню
Орлиънс, САЩ, еднотипен на
„Андромеда”.
20 август 1964 г. М/к „Г. С.
Раковски” се завръща във
Варна от второ околосветско
плаване под командването на
капитан Лазар Парушев и
главния механик Венцислав
Масларов.
29 септември 1964 г. В
Шимидзу – Япония, е вдигнат
флагът на първия от голямата
серия от 9600-тонни въглевози, поръчана за БМФ – м/к
„Средна гора”. Първи капитан на кораба е Васил Атанасов, а първи главен механик –
Георги Апостолов.
5 декември 1964 г.
Екипаж под ръководството на
капитан Иван Станчев и главен механик Никола Михайлов приема в Хелзингьор,
Дания, закупения от ДТП
„Тексим” м/к „Афелион” (в

Снимките са от
личния архив на
Михаил Георгиев.

М/к „Г. С. Раковски”
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БМФ – „Враца”), построен в
Дания през 1943 г., с товароподемност 6525 тона.
25 декември 1964 г. В
Ротердам, Холандия, екипаж
с капитан Стефан Чамурджиев и главен механик
Анани Нанков приема закупения от ДТП „Тексим” кораб
„Алферац” (в БМФ – „Васил
Друмев”), построен в Германия през 1952 г. (дедуейт 9567
тона)
31 декември 1964 г. В
Шимидзу, Япония, е вдигнат
флагът на 9423-тонния въглевоз „Стара планина” (втория
от типа „Средна гора”).
Ръководството на кораба е
поверено на капитан Станко
Балевски и главния механик
Димитър Демирев.
26 януари 1965 г. Екипаж
от БМФ приема закупения от
ДСП „Балкантранс” 9200тонен моторен кораб „Рубин”
(в БМФ - „Добри Чинтулов”).
Първия си рейс корабът
прави под командването на
капитан Димитър Андронов и
главния механик Ярослав
Томов.
5 февруари 1965 г. Във
Варна е вдигнат флагът над
построения в ККЗ „Г. Димитров” 6165-тонен моторен кораб „Велико Търново” (втория от типа „София”). Първи
капитан на кораба е Асен
Абаджиев, а първи главен механик – Божидар Фролошки.
16 март 1965 г. Екипаж на
БМФ приема закупения за
нуждите на ДТП „Балкантранс” м/к „Топаз”, построен
през 1939 г. в Малмьо, Швеция, с дедуейт 9327 тона.
10 април 1965 г. В
Хамбург, ФРГ, е приет закупеният от ДТП „Тексим” моторен
кораб рудовоз „Алиот” (в
БМФ - „Перелик”), построен
през 1958 г. в Холандия
(дедуейт 14 113 т).
28 април 1965 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
построения в ККЗ „Г. Димитров” за БМФ м/к „Габрово”
(последния от типа „Варна”).
Първи капитан на кораба е
Стамен Райновски, а първи
главен механик – Стефан
Ковачев. „Габрово” става 46ият кораб на БМФ, а флотът
на Параходството нараства
на 255 000 тона дедуейт.
9 юни 1965 г. В Осло,
Норвегия, е приет закупеният
от ДТП „Тексим” 9084-тонен
м/к „Алкаид” (в БМФ - „Петър
Берон”), построен през 1949 г.
във Великобритания. Първи
капитан на кораба е Никола

Капзамалов, а първи главен
механик – Богдан Проданов.
14 юли 1965 г. Екипаж под
ръководството на капитан
Иван Сакъзов и главния механик Иван Рибаров приема в
Анверс, Белгия, закупения от
ДТП „Балкантранс” танкер
„Хиалит” (в БМФ – „Ерма”),
построен през 1954 г. в Гьотеборг, Швеция, с товаропо-

20 август 1965 г. В Кристиансанд, Норвегия, екипаж с
капитан Георги Дюлгеров и
главен механик Богдан Проданов приема закупения от
ДТП „Тексим” рудовоз „Акамар” (в БМФ - „Персенк”),
построен през 1957 г. в Ла
Сена, Франция, с товароподемност 14 650 тона.
24 септември 1965 г. Еки-

Сватбата на четвъртия помощник-капитан Михаил Георгиев и
неговата годеница Лиляна Николова
демност 18 390 тона.
20 юли 1965 г. В Амстердам, Холандия, екипаж с капитан Веселин Черкезов и
главен механик Димитър Максимов приема закупения от
ДТП
„Балкантранс”
м/к
„Опал” (в БМФ - „Цанко Церковски”), построен през 1939 г.
в Малмьо, Швеция, с товароподемност 9449 тона.
23 юли 1965 г. В Дюнкерк,
Франция, екипаж от БМФ приема закупения от ДТП „Балкантранс” м/к „Десмин” (в
БМФ - „Стефан Караджа”),
построен през 1944 г. в Съндърланд, Великобритания, с
товароподемност 10 465 тона.
Първи капитан на кораба е
Стоян Ковачев, а първи главен механик – Иван Йоцов.
14 август 1965 г. Във
Варна е вдигнат флагът на 15
570-тонния танкер „Чумерна”, построен през април
1955 г. в Малмьо, Швеция.
Първи капитан на танкера е
Любен Енев, а първи главен
механик – Марин Марков.
18 август 1965 г. Във
Варна пристига първият от
100-местните
бързоходни
пътнически кораби на подводни криле тип „Комета”,
построени в Поти (тогава в
Грузинската ССР). Първи капитан на „Комета 1” е Илия
Дацев, а първи главен механик – Георги Костадинов.
През следващите 15 години
са доставени общо 14 кораба
от този тип.

паж от БМФ приема в порт
Барри, Великобритания, закупения от ДТП „Балкантранс”
м/к „Сапфир” (в БМФ -„Панайот Хитов”), построен през
1956 г. в Сен Назер, Франция,
с товароподемност 11 548
тона. Първи капитан на кораба е Петър Гинев, а първи
главен механик – Желез Железов.
7 октомври 1965 г. Екипаж под ръководството на капитан Димитър Радулов и
главен механик Хаим Леви
приема в Ротердам, Холандия, моторния кораб „Аргус”
(в БМФ - „Гоце Делчев”), построен през 1952 г. в Шотландия.
19 октомври 1965 г. Екипаж от БМФ приема в Амстердам, Холандия, закупения от
ДТП „Балкантранс” моторен
кораб „Смарагд” (в БМФ „Филип Тотю”), построен в
Съндърланд, Великобритания,
с
товароподемност
11 887 т. Първи капитан на кораба е Васил Кушев, а първи
главен механик – Георги Панайотов.
23 октомври 1965 г. В Хакодате, Япония, е вдигнат
флагът на 9383-тонния въглевоз „Пирин” (трети от типа
„Средна гора”). Първи капитан на кораба е Здравко Божков, а първи главен механик –
Николай Колев.
7 ноември 1965 г. За
първи път българският флаг
се развява в териториалните
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води на САЩ. М/к „Смарагд”
(по-късно „Филип Тотю”) с капитан Васил Кушев и главен
механик Георги Панайотов
пристига в пристанище Балтимор, а след два месеца – в
Ню Йорк.
18 ноември 1965 г. В Хакодате, Япония, е вдигнат
българският флаг на новопостроения 9406-тонен въглевоз „Странджа” (четвърти от
серията тип „Средна гора”).
Ръководството на кораба е
поверено на капитан Стоян
Ковачев и главния механик
Димитър Демирев.
23 ноември 1965 г. В Хакодате, Япония, е вдигнат
флагът на 9308-тонния въглевоз „Люлин” (пети от типа
„Средна гора”). Първият капитан на кораба е Тодор Камбуров, първи главен механик Стефан Стоянов.
1965 г. Корабите на БМФ
транспортират 31,2 % от вноса и 54 % от износа на страната.
17 януари 1966 г. В Осака,
Япония, е вдигнат флагът на
построения там 25 585-тонен
танкер „Искър”. Под командването на капитан Славчо
Рангелов и главен механик
Иван Стамболов танкерът
„Искър” става първият български кораб, посетил (на 11
февруари 1966 г.) западното
крайбрежие на Канада и пристанището Ванкувър.
11 март 1966 г. В Глазгоу,
Шотландия, е вдигнат флагът
на закупения от ДТП „Тексим”
м/к „Авиор” („Хаджи Димитър”). Първи капитан на кораба е Георги Гърдев, а
главен механик – Ангел Ангелов. Корабът е построен в
Германия през 1956 г. (товароподемност 13 432 т).
12 март 1966 г. В
Гьотеборг, Швеция, е вдигнат
флагът над закупения от ДТП
„Тексим” м/к „Алфард” (в
БМФ - „Миджур”), построен в
Белгия през 1957 г., с дедуейт
15 515 т. Първи капитан на
кораба е Ангел Прокопиев, а
главен механик – Димитър
Карагьозов.
11 април 1966 г. КК „Илия
Бояджиев” – Бургас, предава
на БМФ първия 150-местен
хидробус „Асен Йорданов”.
По-късно влизат в експлоатация еднотипните кораби
„Янко Костов”, „Атанас Димитров” и „Теохар Бакърджиев”.
20 април 1966 г. Във
Варна е приет в състава на
БМФ построеният в КЗ „Г.
Димитров” м/к „Преслав”
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(третият от типа „София”).
Първи капитан на кораба е
Видю Видев, а първи главен
механик – Иван Пенков.
21 април 1966 г. В
Хакодате, Япония, е вдигнат
флагът на 9575-тонния въглевоз „Хемус” (шестия от типа
„Средна гора”). Първи капитан на кораба е Иван Захариев, а първи главен механик
– Владимир Райков.
30 април 1966 г. В Осака,
Япония, е вдигнат флагът на
построения
там
танкер
„Огоста” с товароподемност
25 585 тона. Първи капитан
на кораба е Иван Станчев, а
първи главен механик –
Добри Байчев.
5 май 1966 г. Във Варна е
вдигнат флагът на м/к
„Сопот” - първия от серията
кораби с товароподемност от
2260 т. Корабът е построен в
КЗ „Ив. Димитров” – Русе.
Първи капитан на кораба е
Станчо Христов, а първи
главен механик – Васил
Касабов.
20 юни 1966 г. В Гьотеборг, Швеция, е приет закупеният за нуждите на ДТП
„Тексим” 15 515-тонен рудовоз
„Ачернар” (в БМФ - „Вола”),
построен през 1957 г. в същия
град. Първи капитан на кораба е Любен Шейтанов, а
първи главен механик –
Анани Нанков.
28 юни 1966 г. В Сингапур
е приет закупеният от ДТП
„Булет” м/к „Аквамарин” (в
БМФ – „Дряново”), построен в
Билбао, Испания, през 1962 г.,
с товароподемност 1880 т.
Първи капитан на кораба е
Янчо Перчемлиев, а първи
главен механик – Григор Григоров.
На 1 юли 1966 г. с министерско постановление е създадено морското предприятие за международен туризъм „Балканшип”. Към него
преминават пътническите кораби „Несебър”, „Г. Димитров”
и „В. Коларов”.
27 юли 1966 г. В Кобе,
Япония, е вдигнат флагът на
м/к „Пловдив”, построен
през 1960 г. в Норкьопинг,
Швеция, с товароподемност
6650 тона. Първи капитан на
кораба е Любен Петранов, а
първи главен механик –
Марчо Апостолов. Корабът е
еднотипен със закупените
няколко
дни
по-късно
„Плиска” и „Русе”.
29 юли 1966 г. В
Амстердам, Холандия, е
вдигнат флагът на м/к

„Плиска”, построен през
1959 г. в Норкьопинг, Швеция,
с товароподемност 6558 тона.
Първи капитан на кораба е
Любомир Генов, а първи
главен механик – Тодор
Тодоров.
19 август 1966 г. В
Анверс, Белгия, е издигнат
българският флаг на м/к „Русе”, построен през 1959 г. в
Норкьопинг, Швеция, с товароподемност 6610 тона.
Първи капитан на кораба е
Димитър Свещаров, а първи
главен механик – Иван
Цветков.
13 октомври 1966 г. В
Сингапур екипаж на БМФ
приема закупения от ДТП

е Никола Драганов.
16 януари 1967 г. В Хакодате, Япония, е вдигнат флагът на построения там 9575тонен въглевоз „Огражден” осмия от типа „Средна гора”.
Първи капитан на кораба е
Симеон Младенов, а първи
главен механик – Тодор Кавалов.
22 януари 1967 г. В
пристанище Иличовск български екипаж приема закупения
от ДТП „Тексим” параход
„Алгенеб” от типа „Либъртикарго”, построен в САЩ през
1942 г. По време на цялата
експлоатация на „Алгенеб”
неизменно на командния
мостик е капитан Любомир

М/к “Плиска”

„Булет” м/к „Аметист” (в
БМФ - „Дряново”), построен
през 1962 г. в Билбао, Испания, с товароподемност 1880
тона. Първи капитан на кораба е Петър Ташев, а първи
главен механик – Никола
Пеев.
12 септември 1966 г. Екипаж на Параходство БМФ
приема закупения от ДТП
„Балкантранс” параход „Алгит”, построен през 1924 г. в
Хелзинки, с дедуейт 1240
тона.
26 октомври 1966 г. В Хакодате, Япония, е вдигнат
флагът на 9535-тонния въглевоз „Осогово” – седмия от
типа „Средна гора”. Първи капитан на „Осогово” е Любен
Енев, а първи главен механик
– Владимир Райков.
В края на 1966 г. БМФ разполага с 56 кораба с обща товароподемност 386 490 т.
14 януари 1967 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
2255-тонния м/к „Калофер”,
построен в ККК „Ив. Димитров” – Русе. Първи капитан на
кораба е Димитър Михайлов
(през 1977 – 1979 г. - главен
директор на Параходство
БМФ), първи главен механик

Давидов.
26 януари 1967 г. Съгласно министерско постановление ДСП „Тексим” предава
на БМФ всички налични кораби на предприятието. Същата година ДСП „Трансродопа” предава на БМФ
други пет кораба.
5 март 1967 г. В Иношима,
Япония, е вдигнат флагът на
14 030-тонния рудовоз „Руен”. Той е първият от серията
кораби, поръчани за БМФ в
Япония. Първи капитан на
кораба е Николай Мавродиев,
първи главен механик –
Евстати Василев.
18 март 1967 г. В
Хакодате, Япония, е вдигнат
флагът на новопостроения
м/к „Плана”, с товароподем-

ност 9581 тона (деветия от
типа „Средна гора”). Под
ръководството на капитан
Здравко Божков и с главен
механик Георги Панайотов
„Плана” пръв от българските
кораби посещава през месеците май и юни 1967 г.
източното крайбрежие на Канада и плава по река Свети
Лаврентий и Великите американски езера.
30 март 1967 г. В
японското пристанище Иношима е вдигнат флагът на
новопостроения моторен кораб „Вежен”, с товароподемност 14 027 тона (втория
от серията тип „Руен”). Ръководството на кораба е
поверено на капитан Георги
Василев и главния механик
Павел Павлов.
5 април 1967 г. За първи
път българският флаг се развява в териториалните води
на Австралия. Под командването на капитан Николай Мавродиев и главния механик
Евстати Василев моторният
кораб „Руен” пристига в австралийското пристанище Фримантъл.
29 май 1967 г. В Иношима,
Япония, е вдигнат флагът на
новопостроения по поръчка
на Параходство БМФ 14 030тонен рудовоз „Мусала” (третия от типа „Руен”). Първи
капитан на кораба е Минко
Велчовски, а първи главен
механик – Божан Тодоров.
15 юни 1967 г. В Хакодате, Япония, е вдигнат флагът на последния от серията
9500-тонни въглевози, построени за БМФ – „Беласица”.
Първи капитан на кораба е
Петко Ташев, а първи главен
механик – Евгени Донев.
10 август 1967 г. В английското пристанище Фалмът е
вдигнат флагът на най-големия в историята ни пътнически кораб - „Варна” (487
спални места), построен през
1951 г. в Нюкасъл, Великобритания. Командването на
луксозния лайнер е поверено
на капитан Бялко Толтуков и
главния механик Григор Христов.
14 август 1967 г. Екипаж
от БМФ приема построения
през 1936 г. в Белфаст, Великобритания, м/к „Алнилам”
(в дружеството „Трансродопа”
е „Трансродопа ІV”), с товароподемност 919 тона.
20 октомври 1967 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
м/к „Батак”, построен в Русе
(третият от типа „Сопот”).
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Товароподемността му е 2225
тона, а първите му командни
кадри са капитан Милчо Ташев и главният механик Радослав Дечев.
От 1 октомври 1967 г. танкерите (11 броя с обща товароподемност 148 388 тона) са
отделени в самостоятелно параходство „Български танкерен флот” (БТФ) - Бургас. От 1
април 1968 г. към БТФ – Бургас, преминават м/т „Тюленово” (298 т) и м/т „Белатрикс”
(1660 т).
5 ноември 1967 г. В
Одеса, тогава в СССР, е приет
1623-тонният моторен танкер
„Белатрикс”, а на 15 октомври 1968 г. е приет и еднотипният „Бенетнаш”. През
януари 1971 г. танкерите са
преименувани на „Въча” и
„Чая”.
5 декември 1967 г. В
Абадан, Иран, екипаж на Параходство БМФ с капитан
Ангел Лазаров приема построения през 1939 г. в Дания
моторен
кораб
„Адара”
(преди това в дружеството
„Трансродопа” е „Трансродопа
ІІ”).
5 декември 1967 г. Под

Одеса (тогава в СССР) е
вдигнат флагът на първия
наш дизел-електроход „Бетълджойс” (по-късно „Хан
Омуртаг”), построен в Николаев, с товароподемност
2600 тона. Ръководството на
транспортно-хладилния
кораб е поверено на капитан
Петър Страшимиров и на
главния механик Димитър
Начев.
9 януари 1968 г. В Триест,
Италия, е вдигнат флагът на
построения тук 3025-тонен
кораб за наливни товари „Росица”. Ръководството на танкера е поверено на капитан
Кирил Фортунов и главен механик Петър Чернев. Отначало е използван като виновоз,
а след това – за превоз на
леки горива.
12 януари 1968 г. Силна
буря разрушава вълнолома
на сирийското пристанище
Латакия, където м/к „Балкан”
разтоварва 9500 тона жито.
Въпреки усилията на екипажа, воден от капитан П.
Кордов, да опази своя кораб,
„Балкан” получава тежки
удари от други неуправляеми
кораби и е изхвърлен на

М/К “Андромеда”

Пътническият параход “Варна”
ръководството на капитан
Илия Стоилов и главния
механик Тодор Ръков екипаж
от БМФ приема в Казабланка,
Мароко, парния турбоход
„Акрукс” (в БМФ - „Силистра”), построен през 1947 г. в
Съндърланд, Великобритания.
18 декември 1967 г. В
Иношима, Япония, е вдигнат
флагът на построения тук 13
902-тонен рудовоз „Мургаш”.
Под командването на капитан
Асен Бонджев и с главен
механик Божан Тодоров корабът извършва рейс по маршрута Австралия – Англия –
Мурманск – Бургас.
19 декември 1967 г.
Български екипаж с капитан
Георги Йовев и главен механик Костадин Петков приема
в Иличовск (тогава в СССР)
парахода „Ангел Кънчев”, с
товароподемност 12 270 тона.
Параходът е построен през
1920 г. в Белфаст.
29 декември 1967 г. В

крайбрежните плитчини със
сериозни пробойни по корпуса. Всички членове на
екипажа оцеляват.
13 януари 1968 г. В
пристанището на Карачи, Пакистан, екипаж на БМФ
приема м/к „Алфека” (първоначално е „Трансродопа І”),
построен през 1936 г. в
Дюнкерк, Франция (дедуейт
9487 тона). Първи капитан на
кораба е Тончо Василковски,
а първи главен механик –
Александър Атанасов.
9 март 1968 г. Открита е
редовна морска товарна линия на БМФ България – Западна Европа. Пръв по
линията потегля от Пристанище Бургас м/к „Преслав” с
капитан Георги Кулински.
13 март 1968 г. На
Параходство БМФ са предадени 8 товарни кораба и 3
танкера от ДСП „Балкантранс”.
18 март 1968 г. Моторният
кораб „Андромеда” с капи-

тан Неделчо Сяров извършва
първия рейс с товар от въглища до пристанището на
ТЕЦ „Варна”.
29 март 1968 г. Екипаж от
БМФ под ръководството на
капитан Петър Василев и главен механик Илия Дамянов
приема в пристанище Одеса
(тогава в СССР) парахода
„Захари Стоянов” (бивш
„Магнитогорск”),
построен
през м. септември 1932 г. във
Великобритания,
с
товароподемност 8333 тона.
29 март 1968 г. В
японското пристанище Иношима е вдигнат флагът на
новопостроения 13 904-тонен
рудовоз „Бузлуджа” (IMO
6808337). Корабът пристига в
България под командването
на капитан Христо Попов и с
главен механик Панайот
Боев.
12 април 1968 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
м/к „Перущица”, построен в
ККК „Иван Димитров” – Русе,

с товароподемност 2127 тона.
Първи капитан на кораба е
Тодор Пангаров, а първи главен механик – Григор Алатов.
25 април – 14 юли 1968 г.
БМФ организира успешна
спасителна операция за възстановяване на плавателността на изхвърления върху
крайбрежните плитчини на
сирийското пристанище Латакия български кораб „Балкан”,
който е продаден за скрап.
10 юни 1968 г. В пристанище Пула, Югославия,
екипаж на БМФ приема новопостроения 13 260-тонен кораб за генерални товари
„Иван Вазов” (IMO 6801846).
Негови първи командни кадри
са капитан Живко Гавраилов
и главен механик Здравко
Янков.
18 юни 1968 г. Екипаж от
БМФ приема построения през
1939 г. в Дания моторен кораб
„Адара” (бруто тонаж 8463,5
тона).
30 юни 1968 г. Открита е
Морска гара Варна, тогава в
състава на ПБМФ.
10 август 1968 г. В Иношима, Япония, е вдигнат
флагът на 13 348-тонния рудовоз
„Оборище”
(ІМО
6821808) – шестия от серията
тип „Руен”. Първият капитан
на кораба е Стефан Енчев, а
първи главен механик – Йордан Ачев.
23 септември 1968 г.
Екипаж от БМФ приема новопостроения в корабостро-
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ителницата в Пула (тогава в
Югославия) 13 270-тонен кораб „Петко Р. Славейков”.
Командването му е поверено
на капитан Тончо Василковски и главния механик Бончо
Бончев.
8 октомври 1968 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
серийния 2260-тонен моторен
кораб „Брацигово”, построен в ККК „Ив. Димитров” –
Русе. Първи капитан на кораба е Петър Петров, а първи
главен механик – Ангел
Тодоров.
3 ноември 1968 г. След
десетгодишна експлоатация
м/к „Варна” засяда при тежки
метеорологични условия край
португалското пристанище
Опорто. На 17 декември с. г. е
обявен абандон на кораба и
„Варна” е отписан от състава
на БМФ. Жертви няма, а голяма част от товара е спасена.
4 ноември 1968 г. Във
Варна, след 14-месечно далечно плаване, започнало на
8 септември 1967 г., се завръща м/к „Любен Каравелов” с
капитан Илия Монев. Това е
второто по продължителност
плаване в историята на Параходство БМФ (след плаването
на м/к „Г. Бенковски”). „Л.
Каравелов” прекосява 3 океана и 21 морета, посещава 24
пристанища, проплава 67 715
мили, равни на три земни
обиколки.
25 декември 1968 г. В
Иношима, Япония, е вдигнат

флагът на новопостроения
тук 13 470-тонен сериен
рудовоз „Лудогорец”. Ръководството на кораба е поверено на капитан Коста Костов
и на главния механик Георги
Торски.
15 януари 1969 г. Във
Варна е вдигнат българският
флаг над новопостроения в
КК „Г. Димитров” 100-местен
пътнически кораб “Георги
Кирков”. Първият капитан на
кораба е Полихрон Янев, а
първи главен механик –

Живко Димитров.
7 февруари 1969 г. Параходство БМФ открива презморска товарна линия от
България до Далечния изток.
Под командването на капитан
Живко Гавраилов и с главен
механик Здравко Янков от
Пристанище Бургас по линията отплава моторният
кораб „Ив. Вазов”.
5 април 1969 г. В Палермо, Италия, е вдигнат
флагът на танкера „Тунджа”,
построен през 1963 г. в Сторд,
Норвегия. Със своите 45 860
тона дедуейт тогава това е
най-големият български търговски кораб. Първият капитан на кораба е Иван
Пашунков, а първи главен механик – Тодор Кожухаров.
11 юли 1969 г. От ВМС е
приет водолазният кораб „Чумерна” (бивш „Сивият вълк”).

от 16 души на гръцкия кораб
AGIA IRENE, потънал след
авария при силно вълнение.
6 август 1969 г. В Русе
тържествено е вдигнат флагът на серийния м/к „Котел”,
построен в ККК „Ив. Димитров”, с товароподемност 2239
тона (осми пореден от серията „Сопот”). Първи капитан на кораба е Тихомир
Яковов, а първи главен механик – Йордан Ачев.
6 август 1969 г. В италианското пристанище Палермо
е вдигнат флагът на закупения от БМФ моторен кораб
„Ботевград”, построен през
1962 г. в Кристиансанд, Норвегия, с товароподемност
4013 тона. Първи капитан на
кораба е Петко Кордов, а
първи главен механик – Аце
Ацев.
7 август 1969 г. Във Варна

М/к “П. Р. Славейков”. Снимката е от архива на БМФ.
След преустройство „Чумерна” става работен кораб,
плаваща работилница и водолазен кораб на БМФ под
името „Спика”.
Към 31 юли 1969 г. БМФ
разполага с 87 кораба с обща
товароподемност 657 569 тона дедуейт. По-голямата част
от тях са нови, построени у
нас и в чужбина, съоръжени с
най-съвременна силова и навигационна техника в съответствие с изискванията на
международното корабоплаване.
23 юли 1969 г. Пътническият кораб „Варна” с капитан
Лазар Парушев за първи път
в морската история на страната достига до 80 градуса
северна ширина.
23 юли 1969 г. По време
на плаване в Бискайския
залив екипажът на хладилния
кораб на БМФ „Бетълджойс”
с капитан Петър Страшимиров спасява целия екипаж

е приет 87-ият кораб на Параходство БМФ за задгранично
плаване – пасажерът „Димитър Благоев”, построен във
Варна. С него пътническите
кораби на БМФ стават 18 с
общо 2254 места. Първи
капитан на кораба е Ст.
Кючуков. При проектирането
и строителството на кораба е
предвидено той да бъде
използван и за учебни цели.
На 10 ноември 1969 г. с
Постановление № 40 на Министерския съвет е наредено
да се прекрати дейността на
ИГ „Български търговски
флот” и съответно ДСО „Корабоплаване”. От същата дата е
създадено ДСО „Воден транспорт” със седалище във Варна, основно звено на националния транспортен комплекс, обединяващо предприятията за морски и речен
превоз на стоки и пътници,
пристанищните комплекси,
кораборемонтните заводи,

научноизследователск ата
работа и други дейности,
свързани с водния транспорт
на България. Генерален директор на ДСО „Воден транспорт” става к.д.п. Николай
Йовчев.
9 декември 1969 г. Във
Варна тържествено е издигнат български флаг над новопостроения в ККК „Ив.
Димитров” – Русе, 2260-тонен
моторен
кораб
“Троян”
(девети от серията „Сопот”).
Първи капитан на кораба е
Никола Йорданов.
23 декември 1969 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
първия от серията 10 000тонни въглевози „Верила”,
построен в КЗ „Георги Димитров” за нуждите на БМФ.

Корабът е приет от екипаж
начело с капитан Асен
Абаджиев и главен механик
Илия Алексиев.
22 януари 1970 г. С Указ
№ 191 на Президиума на
Народното събрание от 22
януари 1970 г. са преименувани 31 кораба от БМФ и
БТФ.
27 януари 1970 г. Влиза в
експлоатация 2239-тонният
м/к „Елена”, построен в ККК
„Ив. Димитров” – Русе, за
БМФ (десети от серията
„Сопот”). Първи капитан на
кораба е Петър Страшимиров.
27 юни 1970 г. В Сопот,
Полша, е основана Международната асоциация на корабособствениците (International Shipowners Association INSA), чийто член е и България чрез Параходство БМФ.
4 юли 1970 г. Във Варна е
издигнат флагът на новопостроения в ККК „Ив. Димитров”
– Русе, м/к „Копривщица” –
десетия от серията 1500/
2200 тонни кораби по проекта
546/546А. Първи капитан на
кораба е Георги Шишков, а
първи главен механик – Ангел
Тодоров.
11 август 1970 г. В
състава на Параходство БМФ
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е приет новопостроеният в КК
„Г. Димитров” – Варна, 10 000тонен въглевоз „Веслец”.
Първи капитан на кораба е
Тончо Василковски. „Веслец”
става 93-ият сухотоварен кораб на БМФ. С влизането му в
експлоатация Параходството
вече има флот от кораби с
678 901 тона дедуейт.
5 септември 1970 г.
Първата българка – щурман,
и н ж е н е р - к о р а б о вод и тел ,
Ангелина Балтова, застъпва
на вахта на мостика на моторен кораб „Плиска”.
22 октомври 1970 г. Със
заповед № 798 от 22 октомври 1970 г. е одобрен Уставът
за службата на корабите от
морския ни флот. Той влиза в
сила от 1 ноември 1970 г.
4 ноември 1970 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
построения в ККК „Ив. Димитров” – Русе, 2230-тонен кораб
„Жеравна”. Първи капитан
на кораба е Николай Николчев, а първи главен механик –
Михаил Михайлов.
1970 г. Корабите на БМФ
превозват 14,5 милиона тона
товари. Параходство БМФ и
Параходство БТФ разполагат
със 111 кораба с товароподемност 939 160 т. Сравнен
със състоянието преди 10 години, плавателният състав е
увеличен с 1230 %.
1 януари 1971 г. Влиза в
сила Кодексът на търговското
мореплаване на НРБ.
13 януари 1971 г. М/к
„Преслав” пристига в Пристанище Варна с две дълбачки
на борда, натоварени в Ротердам: „Спартак” и „Девня”.
27 януари 1971 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
2127-тонния кораб за генерални товари „Клисура”,
построен в ККК „Ив. Димитров” – Русе. Това е 11-ият пореден кораб от серията
2200-тонни (тип „Сопот”),
построени за БМФ. Първи капитан на „Клисура” е Милко
Абаджиев, а първи главен механик – Иван Иванов.
8 март 1971 г. Открита е
българо-съветската морска
товарна линия Варна – Белгород-Днестровски. Пръв по линията тръгва м/к „Ропотамо”.
7 юни 1971 г. С решение
на Комитета за стопанска
координация към Министерския съвет във Варна е
създадена Морска учебна
школа (МУШ). Тя подготвя
изпълнителски кадри за
гражданския флот. Първият
директор на МУШ е к.д.п.

Тодор Пангаров.
17 юли 1971 г. Вдигнат е
флагът на м/к „Вихрен” с
товароподемност 23 713 тона
– първенец от серията еднотипни кораби, построени в КЗ
„Г. Димитров” за БМФ. С
предаването на “Вихрен”
колективът на завода постига
свой голям успех – достигнат
е милионният тон дедуейт от
кораби, построени в завода от
1944 г. дотогава. На тържеството присъстват председателят на Държавния съвет
Тодор Живков, председателят
на Народното събрание Георги Трайков, министър-предсе-

температури, се сблъскват
танкерът „Лом” и съветският
м/к „Моздок”. Загиват 8
български моряци и съпругата
на третия помощник-капитан,
която е с него на сватбен
рейс.
1 февруари 1972 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
2127-тонния м/к „Самоков”,
построен в ККК “Ив. Димитров” – Русе. Първи капитан на
кораба е Йордан Йорданов, а
първи главен механик – Йордан Кавалджиев.
30 април 1972 г. Предаден е за експлоатация м/к
„Елена” – първият български

М/к “Вихрен”. Снимката е от фонда на Държавен архив Варна.

Контейнеровозът “Елена”.
Снимката е от фонда
на Военноморския музей.

дателят Станко Тодоров.
Първи капитан на „Вихрен” е
Петър Софийски, а първи
главен механик – Илия
Алексиев.
На 30 ноември 1971 г.
екипажът на м/к „Батак” от
БМФ с капитан Любен Р. Делчев приема сигнал за бедствие, подаден от италианския
кораб „Лиес” в Тиренско море.
Българските моряци успяват
да спасят целия екипаж на потъващия италиански кораб.
13 януари 1972 г. (петък)
В Одеския залив, в условията
на лоша видимост и ниски

контейнеровоз, преустроен от
варненските корабостроители
от сухотоварен кораб. Първи
капитан на контейнеровоза е
Марин Фердинандов.
Май 1972 г. БМФ отпуска
една спасителна лодка от
пътническия кораб „Г. Димитров” за експедицията „Планктон-2” на Юлия Гурковска и
Дончо Папазов. Вторият помощник-капитан на „Г. Димитров” – големият български
ветроходец капитан Георги
Георгиев, провежда първоначалното обучение на двамата
бъдещи мореплаватели.
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31 май 1972 г. В Ротердам, Холандия, е вдигнат
флагът на 74 400-тонния танкер „Струма”, построен през
1966 г. в Гьотеборг, Швеция.
Първи капитан на кораба е
Динчо Лютов, а първи главен
механик – Петър Цаперков.
Тогава „Струма” (товароподемност 75 651 тона) е найголемият търговски кораб в
страните-членки на Съвета за
икономическа взаимопомощ
(СИВ).
1 юли 1972 г. Открита е
редовната презокеанска товарна линия България – Куба,
поддържана от БМФ. Пръв по
нея тръгва м/к „Петър Берон”.
1972 г. Пътническото корабоплаване разполага с 16 кораба с общо 2500 места.
6 септември 1972 г. Под
№ 1 в екипажния списък на
построения в КК „Г. Димитров”
– Варна, 9352-тонен въглевоз
„Виден” е записан като почетен
член
съветският
космонавт Виталий Севастянов, присъствал на тържественото вдигане на флага на
кораба. Първи капитан на
„Виден” е Костадин Примов, а
първи главен механик –
Николай Бобев.
2 октомври 1972 г.
Открита е плаващата учебна
база „Родопи” (преустроеният едноименен кораб на
БМФ) и Школата за подготовка на изпълнителски кадри
за търговския флот, по-късно
Морска учебна школа (МУШ)
към СО „Воден транспорт”
във Варна.
28 октомври 1972 г. Във
Варна вдига българския флаг
новопостроеният в Русе м/к
„Златоград” - 13-ият, последен кораб от серията 2260тонни плавателни съдове (тип
„Сопот”) за генерални товари,
строен от ККК “Ив. Димитров”
в Русе за БМФ. Първи негов
капитан е Николай Греков.
17 януари 1973 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
новопостроения в КК „Г. Димитров” 23 660-тонен кораб
за насипни товари „Генерал
Владимир Заимов”. Първи
капитан на кораба е Богомил
Дюлгеров, а първи главен механик – Илия Алексиев.
24 януари 1973 г. С
участието на БМФ във Варна
е учреден яхт-клуб „Капитан
Георги Георгиев”.
1 март 1973 г. М/к
„Оборище” от БМФ с капитан
Петър Колев пръв преминава
по прокопания плавателен
канал в Девненското езеро
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(Канал № 2, „езеро – езеро”) и
пръв акостира в новопостроеното пристанище Варназапад. Той е посрещнат от
министъра на транспорта
Григор Стоичков. На 3 март
1973 г. в присъствието на
официални лица започва
разтоварването на кораба.
6 март 1973 г. В
Пристанище Бургас пристига
м/к „Руен”. С него от СССР е
доставен първият в България
специализиран плавателен
съд „Нефтосъбирач – 21”.
9 юни 1973 г. Вдига флаг
построеният във Варна 23
738-тонен кораб за насипни
товари „Белмекен”. Това е
третият от серията 23 500тонни кораби, построени за
БМФ. Командването му е
поверено на капитан Петър
Софийски и главния механик
Колчо Колчев.
7 юли 1973 г. Във Варна
пристига м/к „Бузлуджа”. С
него е доставен вторият специализиран съд за България
„Нефтосъбирач-22”.
25 юли 1973 г. М/к
„Мургаш” с капитан Иван Антонов застава на кей в
Пристанище Варна-запад с
6300 тона апатит в хамбарите
си – двойно повече от първенеца на пристанището м/к
„Оборище”. За успешното
преминаване на кораба по
прокопания канал в Девненското езеро (Канал № 2,
„езеро – езеро”) помощ
оказват влекачите „Оберон”,
„Диона” и „Ариел”.
Септември 1973 г. Първият български кораб, отплавал от наше пристанище за
Западна Европа (от Варна за
Лондон) с товар, поместен в
контейнери, е „Н. Вапцаров”
с капитан Димитър Пеков и
главен механик Стамен Стаменов. Експерименталното
плаване е извършено след
проучване на дъщерното дружество на БМФ „Балканфикс”
– Лондон, „Трансспед” –
София, и други заинтересовани български стопански организации.
19 ноември 1973 г. С
Постановление на Министерския съвет № 63 от 1973 г.
ДПП „Балканшип” преминава
към СО „Воден транспорт”.
През януари 1974 г. Стопанският съвет на СО „Воден
транспорт” решава да обедини пътническото параходство с отдел „Пътническо плаване” на Параходство БМФ.
Новата структура се нарича
клон „Морски пътнически

флот”.
19 ноември 1973 г. С
Постановление на Министерския съвет № 63 от 1973 г. е
създадено Управление за
поддържане на морските
канали и акваторията на
пристанищата (УПМКАП) за
аварийно-спасителна
дейност и за поддържане на
морския плавателен път. От
БМФ са взети наличните
кадри, техника и плавателни
средства.
Декември 1973 г. Екипажът на контейнеровоза
„Елена” с капитан Атанас
Вълков получава сигнал от
гръцкия кораб „Наварино”,

Снимката е от фонда
на Военноморския музей.

раходство БМФ (Навибулгар)
и египетската корабна компания „Арабнави” за създаване
на българо-египетска морска
линия за транспортиране на
генерални товари.
12 юни 1974 г. В Кудаматсу, на остров Касадо,
Япония, тържествено е вдигнат родният трибагреник над
новопостроения 75 406-тонен
танкер „Осъм”. Ръководството на кораба е предадено
на капитан Георги Василев и
главния механик Евгени
Донев.
24 юли 1974 г. Със
заповед № 1777 от 24 юли
1974 г. на председателя на
Комитета за наука, технически прогрес и висше обра-

М/т “Осъм”

Снимката е от фотоархива на БТА.

М/к “Мургаш” и м/вл “Оберон”
заседнал на подводна скала
южно от българо-румънската
граница. С моторна лодка от
„Елена” вземат на буксир
спуснатите от гръцкия кораб
две лодки и превозват до
контейнеровоза осемнадесет
души
от
екипажа
на
„Наварино”.
12 януари 1974 г. В Кудаматсу, Япония, е вдигнат флагът над новопостроения там
75 274-тонен моторен танкер
„Места”. Първи капитан на
кораба е Иван Пашунков, а
първи главен механик – Георги Торудийски. „Места” е
първият автоматизиран танкер в системата на нашето корабоплаване, разполагащ с
инерт-газ система.
Март 1974 г. В Кайро е
подписан протокол между Па-

универсални товари „Капитан Петко войвода” (от типа
„Герои Панфиловцы”), построен в Херсонския завод в
СССР.
3 януари 1975 г. Във
Варна тържествено е вдигнато българското национално
знаме над построения в Херсон, СССР, 13 500-тонен
кораб за универсални товари
„Христо Ботев”. Първият му
капитан е Тодор Цонков, а
първият главен механик –
Минчо Цанев.
15 януари 1975 г. В Ленинград, СССР, е вдигнат
флагът на новопостроения
моторен танкер “Велека” –
челен кораб в серията 16 540тонни кораби от тази серия,

зование и на министъра на
транспорта се организира
Ведомствен учебен център
(ВУЦ) за следдипломна квалификация на специалисти с
висше и средно образование
към ДСО „Воден транспорт”.
16 – 22 септември 1974 г.
По инициатива на Параходство БМФ се организира
първата у нас Седмица на
морето и на моряшката професия. Две години по-късно с
решение на Секретариата на
ЦК на БКП всяка втора седмица на м. август се провежда
Национална седмица на морето и на морските труженици.
18 октомври 1974 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
първия от серията 13 500тонни моторни кораби за

изградени в Балтийския завод
за БМФ. Корабът извършва
първите си рейсове под командването на капитан Иван
Кръстев и главния механик
Петко Тахрилов.
25 януари 1975 г. Във
Варна е вдигнато българското
знаме над 4750-тонния м/к
„Ловеч”, построен в Браила,
Румъния, за БМФ. Първи капитан на кораба е Стефан Чамурджиев, а първи главен
механик – Иван Андреев.
23 април 1975 г. В Москва
е подписана спогодба за създаване на фериботна връзка
между НРБ и СССР. Параходство БМФ става член на
новосъздадената организация и по-късно поръчва два
специализирани кораба в
Норвегия с възможности за
транспортиране на по 108 жп
вагона. Официално фериботната връзка Варна – Иличовск (247 мили) е открита на
14 ноември 1978 г.
Разликата между българските и съветските фериботи,
които са от един и същи проект, е тази, че корабите на
БМФ разполагат със собствена сходня (клапа) за работа
и превоз на ТИР-камиони и
тежка верижна техника на
обикновен пристанищен кей.
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За тази цел релсите на нашите фериботи са „вкопани” в
работните палуби.
14 юли 1975 г. Във Варна
тържествено е вдигнат флагът на първенеца от серията
25 000-тонни кораби за насипни товари на БМФ „Балкан”. Приет е от капитан
Любен Енев и главния механик Евстати Василев.
18 септември 1975 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
построения в Херсонската корабостроителница 13 480тонен кораб „Иван Загубански”. Корабът е приет от екипаж под командването на капитан Николай Марчев и
главен механик Димитър Димитров.
19 ноември 1975 г. В Херсон е вдигнат флагът на построения за БМФ 13 500-тонен
кораб „Васил Левски”. Първи капитан на кораба е Николай Христов, а първи главен
механик – Крум Ганчев.
15 декември 1975 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
построения в Галац, Румъния,
м/к „Стефан Караджа” (товароподемност 8750 тона). Командването
на
„Стефан
Караджа” е поверено на капитан Живко Магдичев и на
главния механик Иван Орешков.
1975 г. Само 15,7 % от
вноса и 30,6 % от износа на
България се превозва с чужди
кораби. Всички останали то-

Рудин Гърдев.
Февруари 1976 г. В Средиземно море вахтените на
мостика на танкера „Дунав”
забелязват сигнална ракета.
Веднага „Дунав” се насочва
към мястото и открива спасителна лодка близо до потъващия гръцки параход „Итака”.
Целият екипаж от 14 души на
„Итака” е приет на борда на
танкера.
13 май 1976 г. Във Варна
е вдигнат флагът на построения в Галац, Румъния, 8750тонен моторен кораб „Захари
Стоянов”. Корабът е приет от
екипаж с капитан Павел Паунов и главен механик Димитър Константинов.
5 юни 1976 г. В 13.05 ч. от
Плимут, Англия, отплава яхтата „Кор Кароли” с шкипер
капитан Георги Георгиев от

М/к “Васил Левски”. Снимката е от архива на БМФ.

М/к “Стефан Караджа”

вари „плават” само под флага
на националния морски превозвач Параходство БМФ.
През 1975 г. са превозени и
800 000 пътници.
15 януари 1976 г. В Ленинград, СССР, е вдигнат
флагът на новопостроения 16
540-тонен танкер „Резвая”
(от типа „Велека”). Първи капитан на кораба е Петко Кордов, а първи главен механик –

финишира на 11 юли 1976 г. в
Ню Порт, САЩ, 37-а по ред от
стартирали общо 125 яхти. С
това отлично постижение капитан Георги Георгиев доказва, че е готов да отплава с
„Кор Кароли” в още по-сериозно изпитание.
Юни 1976 г. М/к „Васил
Петлешков” доставя във
Варна (в разглобен вид) катера „Водолаз 1”, произведен
в СССР за нуждите на Дирекцията за поддържане на акваторията на пристанищата и
морските канали.
29 юли 1976 г. Във Варна
тържествено е вдигнат флагът на построения в Шчечин,
Полша, по поръчка на БМФ
учебно-производствен кораб
„Н. Й. Вапцаров” с товароподемност 5525 тона. Първи
капитан на кораба е Иван За-

Параходство БМФ, за участие
в регатата „ОСТАР `76”. До
Плимут яхтата и нейният шкипер пристигат на борда на моторния
кораб
„София”.
Логистичната подкрепа на
плаването се осигурява от
фирмата „Балканфикс” в Лондон с ръководител Кирил Костов. След 36-дневна напрегната борба с капризите на Северния Атлантик „Кор Кароли”

хариев, а първи главен механик – Димитър Димитров.
Кръстница е Мая Вапцарова племенница на поета.
1 октомври 1976 г. След
разформироването на „Български танкерен флот” танкерите отново преминават към
БМФ, където се създава
отдел „Танкерно плаване”.
3 декември 1976 г. В съветското пристанище Иличовск (дн. в Украйна) лихтеровозът „Лаш Пасифик” (САЩ)
при маневриране блъска м/к
„Самоков”, който вследствие
на понесените поражения потъва до кея.
12 декември 1976 г. В
Балтийския завод в Ленинград (СССР) е вдигнат флагът
на 16 540-тонния танкер „Марица”. Корабът е приет от
екипаж под ръководството на
капитан Петър Попов и главен механик Никола Караниколов.
19 декември 1976 г. Екипажът на м/к „Перущица” спасява четирима моряци от
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потъналия гръцки кораб „Хрисанти”.
20 декември 1976 г. От
Хавана на околосветско самотно плаване с яхтата “Кор Кароли” тръгва капитан Георги
Георгиев от Параходство
БМФ.
25 април 1977 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
построения в КК „Г. Димитров”
24 354-тонен моторен кораб
„Рила”. Първи капитан на кораба е Павел Паунов, а първи
главен механик – Евстати Василев.
8 юни 1977 г. Във Варна
вдига флаг построеният в
Херсон за БМФ 13 500-тонен
кораб „Любен Каравелов”.
Корабът е приет от екипаж с
капитан Николай Мирчев и
главен механик Владимир
Тачев.
23 юни 1977 г. На борда
на разтоварващия нефт във
Варна
моторен
танкер
„Ерма” избухва пожар. След
потушаването му корабът е
изведен от състава на БМФ.
7 юли 1977 г. Екипаж под
командването на капитан Атанас Папазов и главен механик
Борислав Чонков приема
построения в КЗ „Георги Димитров” 24 354-тонен кораб
за насипни товари „Витоша”.
19 август 1977 г. В Ленинград, СССР, е вдигнат флагът
на новопостроения 16 540тонен танкер „Камчия”. Под
командването на капитан
Христо Христов и главния механик Георги Генов корабът
отплава към Черно море.
10 октомври 1977 г. Новопостроеният пътнически 200местен хидробус „Антон
Прудкин” е приет в Иличовск,
СССР, от български екипаж с
капитан Георги Арнаудов и
главен механик Стоян Димов.
3 ноември 1977 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
100 000-тонния танкер „Хан
Аспарух”, построен в КК „Г.
Димитров”. Ръководството му
е поверено на к.д.п. Видьо
Видев и главния механик
Петър Цаперков.
20 декември 1977 г. С яхтата „Кор Кароли” капитан
Георги Георгиев завършва в
Хавана, Куба, първото българско самотно околосветско
ветроходно плаване, започнало от същото място точно
година преди това - на 20 декември 1976 г. Българският
ветроходец постига найдобро време в света за еднокорпусна яхта дотогава 201,9 дни плаване.
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М/К “България” (1978 - 2006 г.). Художник Петър Петров.
12 януари 1978 г. Екипажът на учебно-производствения кораб на Параходство
БМФ „Н. Й. Вапцаров” с капитан Любомир Гъстев спасява
21 души от общо 43-членния
екипаж на съветския кораб
„Иван Сеченов”, потънал след
сблъскване с друг кораб в
Мраморно море.
11 март 1978 г. Екипажът
на м/к „Сливен” с капитан
Васил Митов организира спасяването на бедстващи моряци от потъващия пред
Гибралтар след сблъсък с ферибот испански м/к „Манола
Торо”. От общо осем души
седем са спасени на борда на
„Сливен”.
30 март 1978 г. Във Варна
е вдигнат флагът на м/к „Родопи”, построен в КК „Георги
Димитров”, с товароподемност 24 354 тона. Ръководството на кораба е поверено на
капитан Иван Антонов и главния механик Георги Нейков.
15 май 1978 г. В Херсон,
СССР, е вдигнат флагът на
новопостроения там 13 500тонен кораб „Гоце Делчев”.
Първи капитан на кораба е
Алекси Алексиев, а първи
главен механик – Симеон
Такев.
25 май 1978 г. Варненските корабостроители предават на БМФ поредния
(шести) 24 500-тонен кораб за
насипни товари „Рожен”.

Първи капитан на кораба е
Богомил Дюлгеров, а първи
главен механик – Минчо
Цанев.
8 юни 1978 г. Вдигнат е
флагът на построения във
Варна 24 574-тонен кораб за
насипни товари „Славянка”.
14 юни 1978 г. Във Варна
е вдигнат флагът на 52 995тонния кораб за насипни товари „България”, построен в
завод „Океан” в Николаев (дн.
в Украйна). Той е третият наш
търговски кораб с името „България”. Първият му капитан е
Живко Гавраилов, а първият
главен механик - Здравко
Янков.
16 август 1978 г. Във
Фридрикщат, Норвегия, тържествено е вдигнат флагът на
новопостроения ферибот „Героите на Одеса”. Първи капитан на кораба е Георги
Стамболиев, а първи главен
механик – Евгени Донев.
28 август 1978 г. В Сан де
Фиорд, Норвегия, е вдигнат
флагът на новопостроения
ферибот „Героите на Севастопол”, построен във Фридрикщат. Първи капитан на
кораба е Илия Стоилов, а
първи главен механик – Георги Апостолов.
14 ноември 1978 г. Открит е Фериботният комплекс
във Варна.
Фериботната връзка Варна – Иличовск по това време

е сред най-дългите в света –
247 морски мили. Обслужва
се от четири еднотипни ферибота – по два от българска (от
БМФ) и от съветска страна.
12 декември 1978 г. Във
Варна тържествено е приет в
състава на БМФ новопостроеният кораб за насипни товари
„Родина”. Третият наш търговски кораб с това име е с
капитан Мариан Спасов и главен механик Рудин Гърдев.
18 декември 1978 г. Във
Варна е издигнат българският
флаг над новопостроения в
КК “Г. Димитров” въглевоз
„Чумерна” (товароподемност
10 703 тона). Първи капитан
на кораба е Велчо Велчев, а
главен механик – Тодор Драголов.
Към 1 януари 1979 г. Параходство БМФ разполага
със:
- сухотоварни кораби от
линейно плаване – 40 броя с
обща товароподемност 279
000 тона;
- сухотоварни кораби от
трампово плаване – 42 броя с
обща товароподемност 428
062 тона;
- танкери – 14 броя с обща
товароподемност 313 996
тона
- пътнически кораби – 20
броя с обща товароподемност 5239 тона.
Общо флотът на Параходството се състои от 116 ко-

раба със сумарна товароподемност 1 026 297 тона.
1 януари 1979 г. Въведен
е новият (трети поред) Устав
за служба по корабите от
морския флот на НР България (първият е от 1 октомври
1950 г., а вторият – от 1 ноември 1970 г.).
15 януари 1979 г. Във
Варна е издигнат флагът на
първия от серията 38 500тонни кораби за насипни товари „Петимата от РМС”,
построени в КК „Георги Димитров” за БМФ. Първи капитан на кораба е Атанас
Петков, а първи главен механик – Ангел Михов.
12 април 1979 г. Завършва околосветското плаване
на м/к „Родина” под командването на капитан Мариан Спасов. Околосветският рейс е
изпълнен за 118 денонощия –
рекордно време за българското корабоплаване.
14 юни 1979 г. Варненските корабостроители предават на БМФ втория от
серията 38 000-тонни кораби
за насипни товари „Йорданка
Николова”. Командването на
кораба е поверено на капитан
Петър Софийски и главен механик Васил Плугчийски.
19 юни 1979 г. В тържествена обстановка варненските
корабостроители предават на
БМФ 24 285-тонния кораб за
насипни товари „Шипка”.
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Това е първият български
търговски кораб, построен по
правилата и изискванията за
плаване във вътрешните води
на Северноамериканския континент – Великите американски езера и големите реки на
САЩ и Канада. Командването
на кораба е поверено на капитан Тончо Василковски и главния механик Димитър Миладинов.
10 август 1979 г. Във
Варна, на ул. „Черноризец
Храбър” № 9, по време на
празненствата по време на
Националната седмица на
морето, е открит Дом на моряка към Параходство БМФ.
Мястото и сградата, която е
основно преустроена, са дарени от к.д.п. Андрей Жеков –
един от уважаваните капитани-ветерани на Параходството.
20 август 1979 г. В КК „Г.
Димитров” – Варна, е вдигнат
флагът на 24 285-тонния м/к
за насипни товари „Милин
камък”. Той е 120-ият кораб
на БМФ и осмият от серията
25 000-тонни кораби, изградени от варненските корабостроители за Параходството. Първи капитан на
„Милин камък” е Георги Нейчев, а първи главен механик –
Димитър Димитров.
17 септември 1979 г. Варненските корабостроители
предават на Параходство
БМФ третия пореден кораб за
насипни товари от серията
„Петимата от РМС” „Адалберт Антонов” (дедуейт 38
510 тона). Първи командни
кадри на новия бълкер са капитан Стоян Ковачев и главният механик Енчо Пъров.
13 ноември 1979 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
новопостроения в КК „Г. Димитров” м/к „Черни връх” с
товароподемност 10 703 тона.
Първи капитан на кораба е
Иван Войнски, а първи главен
механик – Младен Марков.
20 февруари 1980 г. За
първи път български търговски кораб посещава пристанище в южноамериканската държава Перу. Под командването на капитан Димитър Хаджииванов 13 500тонният м/к „Гоце Делчев”
пристига в порт Чимботе.
4 юни 1980 г. Варненските
корабостроители предават на
БМФ 24 285-тонен м/к за насипни товари „Капитан Георги Георгиев”. Точно половин век преди тази дата – на
4 юни 1930 г., в Кърджали е

роден капитан Георги Георгиев, Герой на НРБ, първият
българин, извършил с яхтата
„Кор Кароли” околосветско
плаване. Почива на 13 май
1980 г. Десет дни след смъртта му Държавният съвет с
Указ № 1012 от 23 май 1980 г.
постановява
построеният
25 000-тонен кораб да се именува „Капитан Георги Георгиев”.
3 октомври 1980 г. Вдигнат е флагът на новопостроения в КК „Г. Димитров” –
Варна, сериен 24 150-тонен
кораб за насипни товари „Каменица”. Първи капитан на
кораба е Иван Иванов.
Декември 1980 г. Пътническият кораб „Г. Кирков” е
преустроен в първата българска плаваща изложба. Експозицията представя продук-

ски кораб тип „ро-ро” (закупен
от СО „МАТ”). Експлоатацията
му е поверена на екипаж от
БМФ с капитан Живко
Гавраилов и главен механик
Димитър Христов.
29 юни 1981 г. В
пристанище Копер е вдигнат
флагът на втория български
ро-ро кораб - „Трапезица”,
(закупен от СО „МАТ”).
Екипажът е на БМФ, а първи
капитан на кораба е Васил
Рангелов.
7 август 1981 г. В състава
на Параходство БМФ е приет
единадесетият от серията 25
000-тонни кораби за насипни
товари, построени в КК „Г.
Димитров”. Той носи името
„Вихрен”. Първи капитан на
кораба е Борислав Градинаров.
10 януари 1982 г. На Мор-

М/К “Адалберт Антонов”. Снимката е от архива на БМФ.

цията на българското корабостроене, а акцентът е поставен върху производството
на корабни радиолокационни
станции. Изложбата гостува с
успех в Пирея, Гърция.
1980 г. Средната възраст
на корабите в БМФ е 8,8 години, средната скорост - 14,8

възла, а средният тонаж на
плавателен съд - 16 529 т.
26 юни 1981 г. В град
Копер (тогава в СФР Югославия) е вдигнат флагът на м/к
„Царевец”, първия българ-

ска гара Варна пристига построеният в Генуа нефтосъбирач „Русалка”, поръчан от
Дирекцията за поддържане на
чистотата на морските води –
Варна. Преходът на малкия
нефтосъбирач (с дедуейт 173
тона) от Пиомбино (Италия)
до Бургас е осигурен от кораба на БМФ „Клисура”, който
буксира „Русалка” в сложни
хидрометеорологически условия.
14 януари 1982 г. В КК „Г.
Димитров” във Варна е вдигнат флагът на 38 000-тонният
кораб за насипни товари „Лиляна Димитрова”. Първи капитан на кораба е Стоян
Ковачев.
26 януари 1982 г. Във
Варна тържествено е вдигнат
флагът на м/к „Каварна”. Той
е построен в ККК „Ив. Димитров” – Русе. Предназначен е
за плаване по река и по море
и е с дедуейт 3111 тона.
Първи капитан на кораба е

37

Генчо Генчев.
30 март 1982 г. Във Варна
е вдигнат флагът на построения в КК „Г. Димитров” 25 000тонен кораб „Околчица”.
Първи капитан на кораба е
Енчо Якимов. „Околчица” е
третият пореден кораб, който
БМФ получава през 1982 г.
(след „Лиляна Димитрова” и
„Каварна”). Общият тонаж
само на тези три плавателни
съда е по-голям от общия
тонаж на търговските кораби,
с които е разполагала България през 1956 г.
7, 8 – 9 април 1982 г. М/к
„Любен Каравелов” с капитан Орлин Станчев и главен
механик Оник Папазян първи
в нашата морска история преминава през Магелановия
пролив.
Лятото на 1982 г. БМФ
взема участие в Шестото
международно черноморско
аварийно спасително учение
„SOS-82” със своя 25 000тонен моторен кораб „Каменица”.
21 – 23 септември 1982 г.
В Балатонсеплак, Унгария, се
провежда Осмото Общо събрание на Международната
асоциация на корабособствениците (ИНСА). На изборите
за ръководни органи на организацията за периода 1982 –
1984 г. с пълно мнозинство за
президент на ИНСА е избран
к.д.п. Атанас Йонков – главен
директор на Параходство
БМФ.
1 ноември 1982 г. На
Морска гара Варна е издигнат
флагът на новопостроения в
КК „Г. Димитров” 38 000-тонен
кораб за насипни товари
„Свилен Русев”. Първи капитан на „Свилен Русев” е
Георги Петров.
26 ноември 1982 г. На път
за Аден, в Червено море, м/к
„Захари Стоянов” приема сигнал за бедствие, подаден от
горящия гръцки кораб „Кейп
Греко” - заседнал край източната част на остров Зукари.
Капитанът Иван Кьосев заповядва курс към мястото на
бедствието. След продължилата час и 20 минути спасителна операция целият 23членен екипаж на горящия
кораб е на борда на „Захари
Стоянов”.
Декември 1982 г. Параходство БМФ посреща 90-ата
годишнина от създаването на
модерното ни търговско корабоплаване след Освобождението на България от турско
робство с над 100 големи и
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модерни плавателни съдове с
над 1 600 000 тона товароподемност.
Знамето на България се
развява по всички морета и
океани по света. Близо 88 %
от външнотъргов-ския стокообмен на страната се осъществява по воден път, като
основният дял на това се
пада на Параходство БМФ.
Служители на компанията са

ров.
2 април 1983 г. За първи
път български кораб посещава Никарагуа (пристанище
Коринто). Моторният кораб
„Бузлуджа” доставя на правителството на Никарагуа 10
000 тона жито – безвъзмезден
дар от България.
1 май 1983 г. Влиза в експлоатация новоорганизираната линия „Контейнерен

Учебният ветроход “Калиакра”. Снимката е от архива на БМФ.

получили всички възможни
държавни отличия, с които се
удостояват гражданите на
страната: един герой на НР
България, четирима герои на
социалистическия труд, трима са носителите на орден „Г.
Димитров”, двама – на ордена „НР България”, шестнадесет – на ордена „Червено
знаме на труда” и повече от
сто на „Народен орден на
труда”. Още стотина души са
удостоени с други правителствени и ведомствени отличия.
22 декември 1982 г. Вдигнат е флагът на построения в
ККЗ „Ив. Димитров” – Русе,
м/к „Созопол”, предназначен
за превоз на товари по река и
по море, с дедуейт 3135 тона.
Първи капитан на кораба е
Стойко Славов.
27 януари 1983 г. В КК „Г.
Димитров” – Варна, е вдигнат
флагът на поредния 25 000тонен кораб за БМФ „Мальовица”. Първи капитан на
„Мальовица” е Александър
Арабчев. С приемането на
„Мальовица” БМФ разполага
с флот от кораби с над
1 700 000 тона дедуейт.
3 февруари 1983 г. На
Морска гара Варна е вдигнат
флагът на построения в ККК
„Ив. Димитров” – Русе, 3135тонен кораб „Поморие”, тип
„река – море”. Първи капитан
на „Поморие” е Пирин Каца-

сервиз „БУЛКОН”. Година покъсно сервизът е класиран на
първо място по надеждност
сред контейнерните оператори по направлението Англия/Континента - Източно
Средиземно море в изследване на „Лойдс експорт шипинг”.
30 май 1983 г. Във Варна
е вдигнат флагът на построения челен кораб от серията
9141-тонни контейнеровози
за БМФ „Станко Стайков”.
Първи капитан на „Станко
Стайков” е Александър Жеков, син на стария капитан
Андрей Жеков.
Май 1983 г. М/к „Каварна” извършва първия си комбиниран рейс „река – море”.
Приема в Пристанище Силистра товар, който доставя в
турското морско пристанище
Хопа.
1 юни 1983 г. В 03.43 ч.
след полунощ екипажът на
м/к „България” с капитан
Илия Монев, на път от Одеса
за Варна, получава сигнал за
бедствие, изпратен от гръцкия танкер „Платоник”, обхванат от пожар на 22 мили
североизточно от Констанца.
Българският кораб поема
курс към района на бедствието и два часа по-късно
успява да приеме на борда
всичките 33 членове от екипажа на „Платоник”.
1978 – 1983 г. За пет

21.45 ч. на м/к „Ботевград” с
капитан Недю Марчев приемат сигнал за бедствие,
изпратен от гръцкия кораб
„Дистос”, който е останал без
ход в район на множество
острови и без своевременна
помощ е обречен на гибел. С
помощта на три буксирни
въжета „Ботевград” изтегля
на безопасно място „Дистос”,
а след това го провлачва до
гръцкото пристанище Волос.
27 октомври 1983 г. За
първи път търговски кораб,
плаващ под български флаг,
преминава край нос Хорн.
Това е м/к „Свилен Русев”
(от БМФ), воден от капитан
Георги Петров.
13 януари 1984 г. Екипажът на м/к „Перущица” с капитан Борислав Мръвков
спасява бедстваща турска рибарска гемия с четирима души на борда. Това се случва
по време на прехода от Бургас до Латакия (Сирия), на
траверс порт Анталия (Турция).
Я н у а р и
1984 г. Ро-ро
Снимката е от архива на БМФ.
корабът „Царевец” с капитан
Стоян Маринов
и с екипаж от
БМФ започва
превоз на трейлери по новата
линия, открита
от СО „МАТ”:
Барселона
–
Марсилия
Бургас.
Я н у а р и
1984 г. В Бургас
е отбелязана
10-ата годишнина от приемането на танкера „Места” в
състава
на
БМФ. В равносметката, направена
от
капитан Иван
Кръстев,
се
констатира: за
1 май 1983 г. Влиза в експлоатация 10 години танновоорганизираната линия керът е прево„Контейнерен сервиз „БУЛКОН”.. зил 26 милиона
тона нефт; бил
е в експлоатаОткрита е новата линия ция 3508 дни, а в ремонт –
Солун (Гърция) – Лимасол само 142 дни; с реализира(Кипър) – Тартус (Сирия) на ната от него печалба е възСО „Международен тран- становена два пъти изпласпорт” с ро-ро кораба „Тра- тената сума за построяването
пезица”, обслужван от еки- му; извършил е 387 рейса,
пажи на БМФ. Капитан на проплавал е 425 250 мили,
„Трапезица” в първия рейс по което образно означава, че е
тази линия е Васил Вълчев.
обиколил 20 пъти земното
21 октомври 1983 г. В кълбо.

години корабният парк на
БМФ се попълва с над 25
съвременни плавателни съда
с близо 700 000 тона дедуейт,
или за този период е обновен
почти половината флот. В
сравнение с 1975 г. средната
възраст на корабите е намалена с 2 години, средната
скорост нараства с 0,7 възла,
а товароподемността – с 4202
тона.
1 септември 1983 г. Екипажът на м/к „Лиляна Димитрова” под командването на
капитан Стоян Ковачев и с
главен механик Коста Атанасов се завръща в родината,
след като е извършил първия
околосветски рейс с кораб,
построен в България. Околосветското плаване продължава
137 денонощия, от които 96
на ход, 25 – на котва, 16 – на
кей. Тази продължителност е
три пъти по-кратка от първото
българско околосветско плаване, извършено от кораба „Г.
С. Раковски” през 1964 г.
3 септември 1983 г.
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26 април 1984 г. Във
Варна тържествено е вдигнат
флагът на построения в Русенската корабостроителница
3000-тонен танкер-бункеровчик „Ропотамо”. Първи капитан на „Ропотамо” е Дико
Тодоров.
1 май 1984 г. Корабът
„Иван Загубански” влиза в
експлоатация в контейнерния
сервиз на Параходство БМФ
„Булкон”. Корабът извършва
двуседмични отплавания от
Варна, Лондон, Ротердам и
Пирея.
Юни 1984 г. Ро-ро корабът
„Трапезица” на СО „МАТ” и с
екипаж от БМФ открива нова
морска линия по маршрут:
Бургас – Марсилия – Ливорно
– Волос – Бургас.
29 юни 1984 г. В Корабостроителния завод „Ленин”
(Гданск, Полша) е вдигнат
флагът на учебния ветроход
„Калиакра”. Първи капитан
на баркентината е Тома
Томов, първи главен механик
– Иван Георгиев (Зъбата).
27 юли 1984 г. В състава
на БМФ влиза в експлоатация
м/к „Бреза” (построен през
1971 г. в Холандия, товароподемност 3046 тона) – спасен
от български екипаж в открито
море, след като е напуснат от
своя екипаж и оставен да
плава в полупотопено състояние. Корабът преминава възстановителен ремонт в КРЗ
„Одесос” – Варна, и под български флаг поема по сините
пътища.
Юли 1984 г. След 33 месеца непрекъснати плавания
по морета и океани танкерът
„Камчия” се завръща в родината. Корабът отплава от
Варна на 28 септември 1981 г.
и под командването на капитан Тодор Досев изпълнява
чартърен договор по това
време за 31 месеца – рядък
случай не само в българското
търговско корабоплаване.
8 август 1984 г. В КК „Г.
Димитров” – Варна, е вдигнат
флагът на 25 000-тонния
кораб „Козница” на БМФ.
Под командването на к.д.п.
Орлин Станчев „Козница” отплава за Мурманск.
16 ноември 1984 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
първия от серията 15 000тонни сухотоварни многоцелеви кораби, построени от КК
„Г. Димитров” за БМФ – „Пейо
Яворов”. Първи капитан на
кораба е Стоян Стоянов.
11 март 1985 г. Тържествено е вдигнат флагът на

15 000-тонния многоцелеви
кораб „Алеко Константинов” (втори след „Пейо Яворов”). Първи капитан на
кораба е Крум Андреев.
30 април 1985 г. Във
Варна тържествено е вдигнат
флагът на 9141-тонния контейнеровоз „Стойко Пеев”,
построен в КК „Г. Димитров” –
Варна, за БМФ. Първи капитан на кораба е Славей Василев, а първи главен механик –
Владимир Стойчев.
2 август 1985 г. Във Варна
тържествено е вдигнат флагът на поредния построен в
КК „Г. Димитров” 38 000-тонен
кораб (от типа „Петимата от
РМС) за БМФ – „Александър

от тях са натоварени на борда
на контейнеровоза „Станко
Стайков”.
23 декември 1985 г. На
Морска гара Варна тържествено е вдигнат флагът на новопостроения в КК „Г. Димитров” 15 000-тонен многоцелеви м/к „Бачо Киро”.
Първи капитан на кораба е
Стефан Бузев. „Бачо Киро” е
петият от серията многоцелеви кораби от типа „Пейо
Яворов”. С приемането му
флотът на БМФ прехвърля
1 800 000 тона корабен тонаж.
3 януари 1986 г. В Гьотеборг, Швеция, е вдигнат флагът
на
ро-ро
кораба
„Средец”. Построен е през
1975 г. в Месина, Италия, а през 1983 г. в
Стокхолм е реконструиран и удължен с
още 26,6 метра. Така
дължината му става
142 метра (дедуейт
4931 тона). „Средец”
е третият кораб след
„Царевец” и „ТрапеВ серията пощенски марки по повод 100- зица”, които СО „МАТ”
закупува за поддъргодишнината на БМФ е включен и м/к
жане на линията Бур“Алеко Константинов”.
гас – Средиземно
Димитров”. Първи капитан море. И трите кораба се ексна кораба е Иван Делчев, плоатират от екипажи на
първи главен механик – Огнян БМФ.
Димчев.
9 януари 1986 г. Във
14 август 1985 г. В КК „Г. Варна тържествено е вдигнат
Димитров” – Варна, е издиг- флагът на 38 500-тонният
нат флагът на третия от се- кораб за насипни товари „Дирията 15 000-тонни много- митровски
комсомол”.
целеви кораби (от типа „Пейо Първи капитан на кораба е
Яворов”) за БМФ – „Гео Лилян Йолов, а първи главен
Милев”. Кръстница на кораба механик – Богомил Генчев.

М/к “Гео Милев”. Снимка shipspotting.com

е Диана Конова, правнучка на
поета Гео Милев. Първи капитан на кораба е Райчо Райчев.
18 септември 1985 г. Започва системният превоз на
хладилни контейнери от контейнерния сервиз „Булкон” на
Параходство БМФ. Първите

„Димитровски комсомол” е
седмият поред кораб от серията „Петимата от РМС”.
24 април 1986 г. Във
Варна е вдигнат флагът на
построения в КК „Г. Димитров”
6000-тонен продуктовоз „Панега”. Първи капитан на кораба е Здравко Йорданов.
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7 октомври 1986 г. Във
Варна тържествено е вдигнат
флагът на поредния 38 000тонен кораб, построен в КК „Г.
Димитров” за БМФ: „Георги
Григоров”. Първи капитан на
кораба е Петър Стайков.
5 януари 1987 г. В Египет
е вдигнат флагът на танкера
„Искър-2” с товароподемност 250 000 тона. Това е найголемият кораб, плавал под
български флаг в цялата ни
морска история. Танкерът е
закупен от италиански корабособственик. Експлоатацията на танкера се поема от
БМФ. Първи капитан на „Искър -2” е Любомир Горунски.
7 януари 1987 г. На Морска гара Варна тържествено е
вдигнат флагът на м/к „Йордан Лютибродски” – деветия от серията 38 000-тонни
кораби, построени за БМФ в
КК „Г. Димитров”. Първи капитан на „Йордан Лютибродски”
е Николай Станчев.
5 февруари 1987 г. В Тирана е подновен договорът за
морски транспорт на товари
между НРБ и НСР Албания. В
изпълнение на този договор
от Варна отплава м/к „Копривщица” с български товари за
Албания.
30 април 1987 г. В Хихон,
Испания, е издигнат флагът
на построения тук 8800-тонен
многоцелеви кораб „Варна”.
Първи капитан на кораба е
Андрей Иванчев, а първи главен механик – Йордан Ачев.
17 юни 1987 г. В Хихон
Испания, е вдигнат флагът на
м/к „Бургас” (еднотипен с
„Варна”). Първи капитан на
„Бургас” е Веселин Генов, а
първи главен механик – Огнян
Хинев.
9 юли 1987 г. С Указ 2210
от 9 юли 1987 г. Държавният
съвет на НРБ постановява да
бъде обнародван Законът за
морските пространства на
страната. Такъв закон у нас
се приема за първи път и прилагането му оставя следа в
историята на търговското ни
корабоплаване.
18 юли 1987 г. Във Виго,
Испания, е вдигнат флагът на
новопостроения 10 400-тонен
многоцелеви м/к „Добруджа”. Първи капитан на „Добруджа” е Александър Андреев, а първи главен механик –
Колю Орешков.
29 юли 1987 г. Във Варна
е вдигнат флагът на новопостроения в КК „Георги Димитров” химикаловоз „Батова” (5848,2 тона дедуейт).
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Първи капитан на „Батова” е
Желязко Ъков.
Октомври 1987 г. Параходство БМФ и редакцията на
списание „Морски свят” организират национален конкурс
„Най-добър млад моряк”. По-

20 декември 1988 г. М/к
„Гоце Делчев” с капитан
Генчо В. Генчев заключва
кръга на околосветския си
рейс пред нос Матапан (Гърция). Проплавани са 25 890
мили за 200 дни и седем часа.

М/к “Добруджа”. Снимката е от архива на БМФ.
бедителите в конкурса са наградени с десетдневно плаване с учебния ветроход „Калиакра”.
2 декември 1987 г. Във
Виго, Испания, е вдигнат флагът на новопостроения 10
400-тонен м/к „Тракия” - многоцелеви, еднотипен на „Добруджа”. Първи капитан на
кораба е Георги Петров.
20 декември 1987 г. Във
връзка с десетгодишнината от
завършването на околосветското плаване капитан Георги
Георгиев, пред яхт-клуба във
Варна, носещ неговото име, е
открит орелеф на мореплавателя. Скулптор – Стефан
Танев.
15 март 1988 г. В никарагуанското пристанище Коринто пристига корабът на
Параходство БМФ „Христо
Ботев” с капитан Минко Станев. Корабът доставя 6000
тона машини, съоръжения и
хранителни продукти – първите товари в помощ на никарагуанската икономика, превозени по договора между
Параходство БМФ и ЕМКАФЛЕТ-Никарагуа. Така се поставя началото на съвместната българо-никарагуанска
морска линия.
От 19 април до 9 ноември 1988 г. в Кораборемонтния завод „Одесос” във
Варна е направено преустройството на м/к „Петър
Берон” (бивш „Алкаид”) за
нуждите на МУШ (Морската
учебна школа).

Прекосени са 12 морета и три
океана.
6 април 1989 г. След
почти година непрекъснато
плаване (от 14 април 1988 г.,
когато напуска Бургас) в родината се завръща м/к „Свилен
Русев” с капитан Валентин
Пожарски. За това време корабът извършва 6 рейса и
спира в 29 пристанища на Европа, Азия и Австралия, като
е фрахтован от пет чужди и
една българска компания. В
продължение на 98 дни работи на тайм-чартър с ротация Далечния изток – Западна Европа, като превозва 34
000 кубически метра дървен
материал. Нанесен върху географския глобус, синият му
път има най-северна точка
Мурманск (СССР), а найюжна – Роуд Айлънд (Австралия). Понякога само за един
месец екипажът е сменял четири климатични сезона и 4
географски пояса. Превозени
са 185 761 т товари и са проплавани 61 250 морски мили.
4 май 1989 г. Варненският
окръжен съд обявява решението си за регистриране на
фирма с държавно имущество и наименование „Български морски флот” с предмет на дейност превоз на товари и пътници по море, обработка и спедиция на товари, кораборемонт.
Фирма „БМФ” е създадена
с Решение № 50 на Министерския съвет от 30 март 1989
г. На нея се предоставя уста-

вен фонд на държавно имущество в размер на 694 342
000 лева.
Държавната фирма „Български морски флот” става
правоприемник на СО „Воден
транспорт” в морската му
част на морското параходство, на Пристанищния комплекс – Варна, на Пристанищния комплекс – Бургас, на
Кораборемонтния
завод
„Одесос”, на Института по
воден транспорт, на инвеститорската дирекция, на Ведомствения
учебен
център,
Морската учебна школа и базата за материално-техническо снабдяване. За управляващ на фирмата е назначен к.д.п. Николай Йовчев.
16 юни 1989 г. В състава
на БМФ е приет танкерът-химикаловоз „Кастор”. Първи
капитан на „Кастор” е Тодор
Даскалов, а първи главен механик – Бончо М. Хаджиев.
„Кастор” и останалите едно-

типни влекача, поръчани чрез
дъщерната компания „Болкън
енд Блек Сий Шипинг” – Лондон. Първи капитан на „Голдън Ийгъл” е Станко Балевски, а първи главен механик –
Георги Апостолов. Серията от
10 влекача включва: „Голдън
Ийгъл”,
„Голдън
Хорс”,
„Мизар”, „Мегрец”, „Фегда”,
„Кокаб”, „Дубе”, „Процион”,
„Алиот” и „Алкаид”. Първите
два са построени в „Тай Конг
Трейдинг Ко” – Сингапур, а останалите осем – в „Промет
Прайвит Лимитид” – Сингапур. Последните два от серията по-късно са продадени
на фирма от Република Хърватска.
10 август 1989 г. В Параходство БМФ е проведено
събрание на пълномощниците на трудовите колективи.
На събранието е избран колективният ръководен орган
на Параходството – Стопански съвет, с мандат от две го-

М/к “Гоце Делчев”. Снимката е от архива на БМФ.

типни кораби от серията („Полукс”, „Бетълджойс”, „Ригел”)
са построени във Фукуока,
Япония. За първи път в практиката си БМФ използва
чужди капитали за закупуване
на четирите химикаловоза.
4 юли 1989 г. Във Варна
се състои първото общо събрание на Държавната фирма
„Български морски флот”. За
председател на Управителния
съвет е избран к.д.п. Николай
Йовчев, а за генерален директор, управляващ ДФ „БМФ” –
к.д.п. Атанас Йонков.
18 юли 1989 г. Във Варна
е вдигнат флагът на танкерабункеровчик „Видима”, построен по поръчка на БМФ в КЗ
„Ив. Димитров” – Русе. Първият капитан на кораба е
Илия Ганчев.
18 юли 1989 г. В Сингапур
е приет в състава на БМФ
влекачът „Голдън Ийгъл” –
първият от серията 10 едно-

дини.
31 август 1989 г. Параходство БМФ встъпва в правото си да експлоатира
втория от поръчаните (по схемата „наем – покупка”) общо
четири 3200-тонни танкерахимикаловози. Корабът получава името „Полукс”. На 1
септември с.г. „Полукс” под
командването на капитан
Здравко Йорданов потегля в
своя първи рейс – към Южна
Корея.
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Август 1989 г. В БМФ отбелязват 20-ата годишнина от
откриването на линията до
Далечния изток. За този период корабите, поддържащи
линията, са проплавали 5 600
000 морски мили, които правят 250 обиколки на Земята.
Направени са около 4000 посещения на чужди пристанища, средно по 20, извършени от един кораб за една
година. Превозени са над 7
милиона тона товари. През
1989 г. линията към Далечния
изток се поддържа от 13 кораба. Ръководител на „Линейно плаване” в Параходството през 1989 г. е к.д.п.
Атанас Атанасов.
12 октомври 1989 г. В
състава на БМФ официално е
приет новопостроеният в КЗ
„Иван Димитров” – Русе, танкер- бункеровчик „Бистрица”
(дедуейт 3389 тона). Първи
капитан на „Бистрица” е Енчо
Желев.
22 ноември 1989 г. В състава на Параходство БМФ е
приет вторият танкер-химикаловоз
„Полукс”
(ІМО
8813142), тип „Кастор”, с дедуейт 3200 тона.
20 декември 1989 г. Екипажът на учебния ветроход
„Калиакра” с капитан Тома
Томов е удостоен с наградата
за най-добро българско морско ветроходно постижение за
годината – „Златен глобус
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встъпва в правото си да екс- ване. За 282 дни корабът из- построени в КК „Г. Димитров”
плоатира третия от общо по- минава 38 239 мили и пре- по проект на Института по коръчаните четири танкера- возва 115 450 тона товари.
рабостроене. Първи капитан
7 март 1990 г. В състава на кораба е Николай Христов.
химикаловози тип „Кастор”.
Третият кораб от серията по- на Параходство БМФ е приет
Октомври 1990 г. В Прилучава името
„БетълБуксирът “Кокаб” в действие. Снимката е от архива на БМФ.
д жо й с ” .
Първи капитан на „Бетълджойс” е
Христо
П.
Иванов,
а
първи главен
механик
–
Христо
М.
Генчев.
17 януари 1990 г.
Партийната
организация
на БКП в
БМФ взема
решение, с
което: „… се
отказва
от
монопола
върху подбора, оценяв а н е т о ,
разпределението и израстването на сто- танкерът-химикаловоз „Бе- станище Бургас пристига втопанските кадри в Параход- тълджойс”.
рият поръчан от фирма
ството и на този във всички
Март 1990 г. Катедра „Ко- „БМФ” в Сингапур влекач. Той
останали организации на те- рабоводене” на ВВМУ „Н. Й. се нарича „Голдън Хорс”.
риторията на предприятието”. Вапцаров” получава нов ра- Преходът до Бургас е извърСъс заповед на главния ди- дионавигационен тренажор, шен от екипаж с капитан Иван
ректор на Параходство БМФ разработен от фирмите „Си- Анестиев и главен механик
к.д.п. Димитър Мавров са ос- нел” и „Спери”. Съоръжение- Иван Харбалиев.
вободени от длъжност всич- то е закупено със средства,
През 1990 г. по линията
ките 112 първи помощник- предоставени от БМФ.
Мариупол – Варна корабите
капитани по
15 април 1990 г. След 23- на Параходство БМФ пренап о л и т и ч е с - годишно прекъсване българ- сят над 3 милиона тона въгМ/к „Полукс”. Снимката е от архива на БМФ.
ката част.
ски търговски кораб отново лища.
Я н у а р и акостира в израелско приста22 април 1991 г. По време
1990 г. По схе- нище. М/к „Поморие” на БМФ на плаване в Средиземно
мата „наем – с пълен товар пристига в море на борда на 23 500-тонпокупка” БМФ Ашдот.
ния кораб „Балкан” избухва
придобива
20 април 1990 г. Във Фу- опустошителен пожар. След
к онтейнеро- куока, Япония, Параходство два месеца „Балкан” е отбуквоза
„Пио- БМФ встъпва в правото си да сиран до Варна, където в КРЗ
н е р ” експлоатира 3200-тонния тан- „Одесос” е изцяло възстано(построен във кер-химикаловоз „Ригел” по вен. Корабът поема в първия
Варненската схемата „наем – покупка”. си рейс след ремонта в края
корабострои- „Ригел” е четвъртият от се- на 1992 г. под командването
телница, от рията след „Кастор”, Полукс” на капитан Никола Николов.
типа на „Стан- и „Бетълджойс”. Първи капи17 септември 1991 г. Пако Стайков”). тан на кораба е Тодор Досев. раходство БМФ и още 15 морКорабът плаЮли 1990 г. БМФ реагира ски организации и инстива под чужд на появилата се липса на туции, подкрепени от Фонд
флаг. Първи захар на вътрешния пазар на „13 века България”, учредяват
капитан
на България, като насочва м/к Сдружение „Национален мор„Пионер”
е „Славянка” към Куба за нато- ски музей” с цел създаването
Стойчо Куз- варване с 23 000 тона захар и на единен морски музей в
манов, а пър- на танкера „Марица” – за при- България и с непосредствена
ви
главен емане на пълен товар ме- задача създаването на експомеханик – Ва- ласа.
зиция „Граждански морски
„Кор Кароли”. Наградата е уч- лентин Арабаджиев.
9 октомври 1990 г. В При- дейности”. Първи председа14 февруари 1990 г. Под станище Варна е вдигнат тел на Управителния съвет на
редена в памет на големия
български ветроходец капи- командването на капитан флагът на „Тетевен” - най- сдружението е дългогодиштан Георги Георгиев.
Стоян Ковачев м/к „Лиляна новия кораб на БМФ, първия ният ръководител на Пара22 декември 1989 г. Във Димитрова” се завръща от от серията 9000-тонни много- ходство БМФ к.д.п. Атанас
Фукуока,
Япония,
БМФ второто си околосветско пла- целеви плавателни съдове, Йонков.
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19 февруари 1992 г. В
пристанище Туапсе (тогава в
СССР) по време на силна
буря се скъсват швартовите
на м/к „Вихрен”. Корабът е
отнесен на намиращия се наблизо вълнолом. Силната резонансна вълна го качва
върху вълнолома и го пренася по цялата стена. В резултат корабът се пречупва
на две, като носовата част остава на вода, а кърмовата
част с надстройката засяда
на дълбочина 8 м. Цялата
вина за катастрофата носят
пристанищните власти, които
не разполагат кораба на подходящ кей, а след началото
на инцидента не успяват да
проведат адекватна спасителна операция. Екипажът е
спасен с вертолет.
14 юли 1992 г. Съветът на
директорите в БМФ дава съгласието си за продажбата на
танкера-бункеровчик
„Видима”.
17 юли 1992 г. По молба
на министъра на транспорта
Съветът на директорите на
Параходство БМФ отпуска сумата от 20 000 лева за ремонт
на сградата на Националната
художествена галерия –
София.
Юли 1992 г. Параходство
БМФ е преобразувано в ЕАД
с единствен собственик на дяловете – държавата. По този
начин компанията, която олицетворява българското морско търговско корабоплаване,
продължава да пълни държавния бюджет с тъй необходимата за страната твърда
валута. Това обаче не намалява проблемите пред ръководството на БМФ, което при
такава ситуация не е в състояние да управлява Параходството по образеца на
водещите шипингови компании по света.
20 август 1992 г. С решение на Съвета на директорите се отпускат 50 хиляди
лв. за подпомагане на пострадалите от жп катастрофата на
гара Казичене.
8 септември 1992 г. С решение на Съвета на директорите в БМФ са закрити
представителствата в Риека
(бивша Югославия) и Новоросийск (Руска федерация), а
на 20 октомври 1992 г. е отпусната сумата от 10 000 лв.
за фонда за учредяване на
Българска морска камара.
Март 1993 г. Влиза в експлоатация 15 400-тонният
кораб „Алеко Константи-

нов”, преустроен в КРЗ „Одесос” – Варна, като контейнеровоз.
21 май 1993 г. Съветът на
директорите в БМФ утвърждава спонсорирането на Националната
седмица
на
морето в Община Несебър с
20 000 лева и с 20 000 лева
празненствата по този повод
в Община Варна.
23 юли 1993 г. Съветът на
директорите в БМФ взема решение за извеждане от екс-

товароподемност над 1,8 милиона тона. 49 от корабите са
предназначени за превоз на
насипни товари и са с тонаж
от 10 000 до 53 000 тона. 12
от корабите са танкери (от тях
четири са продуктовози),
които работят предимно на
международния пазар. 35 от
корабите са за превоз на генерални товари, като 10 от
тях са 1500/2200 тонни, а
шест са многоцелеви, с тонаж
13 200 тона. Пет кораба под-

М/т “Бетълджойс”. Снимката е от архива на БМФ.

плоатация и продажба на
корабите „Елена” и „Калофер”. На същото заседание е
взето решение за подпомагане на 53-ия плувен маратон
„Галата – Варна” с 22 000
лева и с участието на един
хидробус за извозване на състезателите от Морска гара до
нос Галата. Отпуска се и сумата от 3000 лева за подпомагане на провеждането на
традиционната ветроходна
регата „Порт Варна`93”.
8 август 1993 г. В отстъпената от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” сграда на ул. „Н. Й.
Вапцаров” № 10 сграда е открит филиалът на Военноморския музей – експозицията „Граждански морски дейности”, създадена с активното
съдействие на Сдружението
„Национален морски музей”.
Най-активният дарител при
изграждането на експозицията е Параходство БМФ.
Октомври 1993 г. Влиза в
експлоатация 15 400-тонният
кораб „Пейо Яворов”, преустроен като контейнеровоз в
КРЗ „Одесос” – Варна.
22 ноември 1993 г. Съветът на директорите в БМФ
дава съгласието си за придобиване на собствеността
върху ро-ро кораб втора употреба, построен през 1980 г.:
“BUL PRIDE”.
В края на 1993 г. БМФ разполага със 112 кораба с обща

държат редовната континентална линия с ежеседмични
посещения на пристанищата
Анверс, Ротердам, Хамбург,
Измир, Пирея, Солун, Истанбул и Бургас. Контейнерният
сервиз „Булкон” оперира с
6500 контейнера, 60 % от
които са негова собственост.
БМФ продължава да поддържа Българския морски
квалификационен център със
съоръжаването му с модерни
симулатори и тренажорни
комплекси с цел подготовка и
преподготовка на командния
състав на корабите в съответствие с изискванията на
Международната морска организация (ІМО).
12 август 1994 г. Влекачите „Голдън Ийгъл” и „Голдън Хорс” са отписани от
състава на Параходство БМФ
и предадени на Пристанище
Бургас.
В края на 1994 г. Пара-

ходство БМФ разполага със
113 кораба за задгранично
плаване с обща товаровместимост от 1 850 000 тона. В
БМФ работят 6730 души. От
тях команден плавателен
състав: 1990 души; капитани
далечно плаване – 210;
главни механици – 230; помощник-капитани – 660; механици – 700; електромеханици
– 190. През годината корабите на компанията са посетили 385 пристанища и на
петте континента. Средната
възраст на флота е около
17,5 години.
БМФ продължава да се
самоиздържа, да плаща редовно данъци, няма задължения към деловите си партньори, няма лоши кредити. В
същото време данъчната политика на България по това
време лишава акционерното
дружество (изцяло държавна
собственост) да използва печалбата си за нови инвестиции. С помощта на кредитиране от чужди банки през
1992 – 1994 г. са въведени в
експлоатация два нови 20
000-тонни многоцелеви кораба („Миджур” и „Вола”) и
един закупен „втора ръка”
5500-тонен ро-ро кораб („Бул
прайд”). Във Варненската корабостроителница е поръчан
още един 20 000-тонен кораб.
Април 1995 г. На заседание на Съвета на директорите в БМФ е констатирано,
че са надминати всички показатели на приетата бизнес
програма за развитие на дружеството. Интензивността на
експлоатацията на флота е
нараснала с 5 %. Превозените товари са с 400 000 тона
в повече и са достигнали 4,41
милиона тона. Приходите са
се увеличили от 2,94 милиарда лева на 5,65 милиарда
лева, т.е. – с 92 на сто. Експлоатационната печалба е
надминала 1,15 милиарда
лева – увеличението е 4,7
пъти! Балансовата печалба е
660 милиона лева, а остатъкът след данъчното облагане
– 128 милиона лева. Като
цяло рентабилността на дружеството е нараснала трикратно.
18 юни 1995 г. Във Варна
е вдигнат флагът на 20 000тонния м/к „Сакар” (тип “Керчмакс”). Той е 65-ият кораб,
който БМФ получава от Варненската корабостроителница, и е четвъртият от серията
„Плана”. Първи капитан на
„Сакар” е Желязко Желязков.
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1 декември 1995 г. Екипажът на м/к „Родопи” с капитан
Янчо Цонев участва в спасителна операция и приема на
борда си 30 бедстващи моряци от 55 000-тонния м/к
“Mount Olympos”.
5 декември 1995 г. Екипажът на м/к „П. Р. Славейков” с
капитан Господин Господинов
спасява екипажа и пътниците
на потъналия в Червено море
екипаж на плаващия под сомалийски флаг кораб “Ras
Aseir”.
19 декември 1995 г. На
Никулден (по старому) е открита цветната мозайка с образа на Свети Николай Чудотворец върху мраморната
гривна под фара на Варненския вълнолом. Образът на
закрилника на моряците и рибарите заема полагаемото му
се място благодарение и на
дарителството
на
Параходство БМФ.
Декември 1995 г. БМФ попълва флота си с още един
контейнеровоз: „София”, с
товаровместимост 1050 TEU.
Корабът е приет от български

товари са 11 229 000 тона, а
течните – 6 860 000 тона.
10 януари 1996 г. Тринадесет души от екипажа на
бедстващия гръцки кораб „Капитан Манолис – 1” са спасени от екипажа на м/к
„Родина”.
Януари 1996 г. БМФ дарява на Военноморската болница във Варна високоспециализирана апаратура за ендоуретална хирургия, произведена от японската фирма
„Олимпус”. Дарението е на
стойност 1 800 000 лева.
Февруари 1996 г. В състава на Параходство БМФ са
включени контейнеровозите
„Пловдив” и „Русе”. И двата
кораба са приети от български екипажи в Ротердам. Това
дава възможност на БМФ да
освободи наетите на таймчартър чужди кораби „Видар”
и „Ян Ричар”.
Февруари 1996 г. Корабът
„Троян” на Параходство БМФ
оказва помощ на останалия
без ход недалече от грузинското пристанище Поти ро-ро
кораб „София” - собственост

М/к “Богдан” в щорм.
Снимката е от архива
на БМФ.

екипаж в Сингапур и оттам отплава за Западна Европа, за
да се включи в контейнерния
сервиз „Булкон”.
„София” и постъпилите
след него в състава на флота
„Пловдив” и „Русе” са закупени с кредит срещу ипотека,
отпуснат от ИНГБАНК (ING
Bank), и поради това плават
под малтийски флаг.
Параходство БМФ изпраща 1995 г. с 6488 служители плавателен състав и
брегови персонал и с отчет за
превозени 18 089 000 тона товари – с 1 002 000 тона повече от 1994 г. От тях сухите

на българска компания.
19 март 1996 г. БМФ и
Варненската корабостроителница подписват договор за
строителството на два 20 500тонни кораба за насипни товари (от типа на „Сакар”).
Определени са имената на
корабите: „Царевец” и „Трапезица”. Във финансирането на
поръчката освен БМФ участват и чуждестранни банки.
18 юни – 20 юни 1996 г.
БМФ продава пътническите
кораби „Г. Кирков” и „Г. Димитров”. Взето е решение за бракуване
на
морално
и
физически амортизираните

кораби тип „Комета”.
Юли 1996 г. През първото
полугодие на 1996 г. БМФ извежда от експлоатация корабите „Ботевград”, „Батак”,
„Калофер” и танкерите „Камчия” и „Резвая”. Продаден е и
ветеранът водолазен кораб
„Звездица” (бивш „Созопол”).
Август 1996 г. На заседание на Съвета на директорите
в БМФ е отчетено, че печалбата на дружеството за пър-

от Министерството на транспорта бизнес задача. Флотът
на компанията в края на 1996
г. наброява 99 кораба с обща
товароподемност 1 740 000 т.
19 май 1997 г. На Морска
гара Варна е вдигнат флагът
на построения във Варненската корабостроителница по
поръчка на БМФ 13 900-тонен
кораб за насипни товари
„Ком”. Първи капитан на кораба е Атанас Панчаревски, а

М/к “София”. Снимката е от архива на БМФ.
вото полугодие на 1996 г. е
1,423 милиарда лева, а заработените приходи са в размер
на 14 милиарда лева при 11,5
милиарда за същия период
на 1995 г.
11 ноември 1996 г. След
основен ремонт и освещаване ро-ро корабът „Сердика”
тръгва отново по линията
Варна – Новоросийск, открита
през 1993 г. Тя се оперира от
„Булюнион” ООД – съвместна
фирма на БМФ и „Тримпекс
Юнион” ООД.
Параходство БМФ изпраща 1996 г. с попълнение в
своя флот на три контейнеровоза с капацитет 1020 TEU
(„София”, „Пловдив” и „Русе”),
които заменят наетите на
тайм-чартър контейнеровози
и започват да оперират в рамките на северния сервиз на
„Булкон”. През 1996 г. са продадени 7 от старите кораби, а
през 1997 г. са планирани за
продажба още 6 от тях.
2 април 1997 г. Съветът
на директорите в БМФ отчита
резултатите от дейността на
дружеството през 1996 г. Реализирани са приходи в размер на 87 696 521 000 лв.
Печалбата на дружеството е 7
877 718 000 лева. Данъците,
внесени в републиканския
бюджет, са 3 345 762 000 лв.
С тези резултати Параходството изпълнява поставената

първи главен механик – Никодимов.
27 октомври 1997 г. Във
Варна тържествено е вдигнат
флагът на втория 13 900тонен кораб, поръчан от БМФ
във Варненската корабостроителница: „Богдан”. Командването на 21-членния
екипаж е поверено на капитан
Михаил Трифонов. Първи
главен механик на кораба е
Ботю Ботев.
Октомври 1997 г. На поредното си заседание Съветът на директорите в БМФ
констатира, че за периода
1994 – 1997 г. от флота са изведени 11 кораба със 146 000
т дедуейт, а са постъпили 7
кораба с 96 000 тона дедуейт.
27 февруари 1998 г. В
състава на Параходство БМФ
е приет 13 900-тонният кораб
за насипни товари „Перелик”. Това е третият кораб от
серията, поръчана от БМФ на
Варненската корабостроителница, след „Ком” и „Богдан”.
27 май 1998 г. Представители на Варненската корабостроителница и на БМФ
подписват документите по
приемането и предаването на
новопостроения 13 900-тонен
моторен кораб „Персенк”.
Официалното вдигане на
флага на кораба се състои на
8 юни 1998 г. на Морска гара
Варна.
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17 август – 10 септември
1998 г. Проведена е първата
учебна практика на курсанти
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на
борда на предоставения от
БМФ пътнически кораб „Д.
Благоев”.
27 ноември 1998 г. На

представител на Germanisсher Lloyd, връчва на Параходство БМФ сертификата за
качество по стандартите на
ISO 9002 и ISM Code.
Януари 2001 г. Изминалата 2000 г. е успешна за компанията. Оперативната пе-

М/к “Персенк”. Снимката е от архива на БМФ.

Морска гара Варна тържествено е вдигнат флагът на
първия от 20 100-тонните кораби, поръчани от БМФ на
Варненската корабостроителница: „Царевец”. Първи капитан на кораба е Петко
Петков.
1999 г. БМФ става член на
две представителни международни неправителствени организации - Международната
камара по корабоплаване
(ICS) и Международната федерация на корабособствениците (ISF).
14 октомври 1999 г. Ръководството на Параходство
БМФ дава пресконференция
по повод появилите се в медиите информации, че компанията води към унищожаване
на търговския ни флот.
Към 30 септември 1999 г.
корабите на фирмата са превозили 12 440 000 тона товари, което е в повече в
сравнение със същия период
на предишната година. Печалбата от основната дейност
е 15 571 080 лева. Продажбата на корабите „Жеравна”,
„Котел”, „Златоград” и „Бистрица” е освободила БМФ от
ненужни разходи.
18 февруари 2000 г. На
Морска гара Варна е осветен
новозакупеният контейнеровоз на БМФ „Несебър”. Той е
построен през 1989 г. във
Варненската корабостроителница. Първи капитан на кораба е Валентин Кацарски.
12 май 2000 г. К.д.п. Йордан Динчев - официален

вото такова посещение е направено от контейнеровоза
„Станко Стайков” на 1 януари
1983 г. в Анверс.
4 декември 2001 г. С решение на Съвета на директорите в БМФ са изведени от
експлоатация и са продадени
корабите „Л. Каравелов”, „Капитан Петко Войвода”, „В.
Левски”, „Гоце Делчев”, „Хр.
Ботев” и „Ив. Загубански”.
2 април 2002 г. БМФ печели търга за Варненската корабостроителницата
и
постига тръжна цена от 35
млн. и 500 хил. лв. Сумата е
89,33 % от оценката на активите на завода, направена от
„Прайс Уотърхаус Купърс”.
12 април 2002 г. С възлагателно постановление, издадено от Варненския окръжен
съд, БМФ придобива вещите
и собствеността на фалиралата през 1999 г. „Варненска
корабостроителница” АД.

М/к “Царевец”. Снимката е от архива на БМФ.

чалба от основната дейност е
над 41 млн. лв. В традиционната класация на Българската
търговско-промишлена палата на компаниите, постигнали
най-големи приходи от продажби през 2000 г., Параходство БМФ заема престижното четвърто място.
7 май 2001 г. В Констанца
на борда на танкера „Места”
избухва взрив, при който загиват двама членове от екипажа.
15 септември 2001 г. На
Морска гара Несебър е посрещната тържествено учебната баркентина „Калиакра”,
представила достойно България в регатата „Къти Сарк
2000”.
24 октомври 2001 г. М/к
„София” от контейнерния сервиз на БМФ „Булкон” прави
хилядното посещение на български контейнеровоз в чуждо
пристанище (Ротердам). Пър-

Октомври 2002 г. Учебният ветроход „Калиакра” се
завръща от успешно участие
в регатата „Къти Сарк 2002”.
5 декември 2002 г. След
като БМФ влиза във владение
на Варненската корабостроителница, от м. юли до м. декември тя възстановява
дейността си и извършва основен ремонт на 9 български
и на 7 чуждестранни кораба.
Печалбата от кораборемонтната дейност за този период
е 2 340 000 лв.
20 февруари 2003 г. Съветът на директорите на Параходство
БМФ
взема
решение м/к „Хемус” да бъде
ремонтиран и да продължи да
плава до изплащане цената
на ремонта, след което да
бъде продаден.
26 октомври 2003 г. Приключва процедурата със
сделката за продажбата на 75
% от бившата Варненска корабостроителница. Консорциумът „Булярд” е класиран
първи с оферта от 16 666
млн. щ. долара.
Ноември 2003 г. След
петгодишна пауза флотът на
Параходство БМФ е попълнен с нов кораб (последният
нов плавателен съд е „Царевец”, приет през 1998 г.). Това
е 42 000-тонният кораб „Българка”, изплавал в голямата
докова камера на бившата
Варненска корабостроителница. Първи капитан на кораба е Михаил Трифонов.
Април 2004 г. В сравнение с първото тримесечие на

М/к “Несебър”. Снимката е от архива на БМФ.
28 юни 2002 г. Съветът на
директорите в Параходство
БМФ приема решение за бракуване на ферибота „Димитър
Ватев” и м/к „Кранево”.

2003 г. в края на същия период за 2004 г. е постигнат
ръст от 1500 % по отношение
на приходите в Параходството.

Флагман

www.navbul.com

navibulgar news №12-13

45

Параходство БМФ - национален морски превозвач
18 юни 2004 г. Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев дава изявление
пред медиите, че за първите
пет месеца на годината от
оперативна дейност Параходство БМФ е спечелило 18
млн. лв.
Като се прибави и печалбата от продажбата на Варненската
корабостроителница, след плащане на всички

Чистото ходово време за
кръга около света корабът изминава за 85 дни и 16 часа,
проплавайки 24 254 морски
мили. Общото време на рейса
с плаването по реки и в Панамския и Суецкия канал,
както и за пресичането на три
океана – Тихия, Индийския и
Атлантическия, е 107 дни и 3
часа.
19 януари 2005 г. На съвместно заседание на коми-

за насипни товари; 3 кораба
за генерални товари; 5 многоцелеви кораба; 4 химикаловоза; 2 танкера-продуктовози;
12 контейнеровоза; 2 ферибота. Шест са корабите от
спомагателния флот: 1 бункеровчик, 3 влекача, 1 учебен
ветроход, 1 пътнически каботажен кораб.
22 май 2005 г. БМФ поръчва на „Булярд – корабостроителна индустрия” строи-

предстоящата приватизация
на Параходство БМФ. Съобщено е, че Параходството е
сред най-големите корабособственици в региона на
Черно море и Източното Средиземноморие и притежава
77 кораба: 49 за насипни товари, 12 за контейнери, 6 танкера, 5 многоцелеви, 3 за
генерални товари и 2 ферибота. Общият им тонаж е 1
481 001 тона. Към края на

М/к “Стара планина” след изплаването му от голямата докова
камера на “Булярд - корабостроителна индустрия”.

Снимката е от архива на БМФ.

М/к “Пирин”. Снимката е от архива на БМФ.
данъци чистата печалба на
Параходството е около 25
млн. лв.
9 юли 2004 г. Ръководството на БМФ съобщава финансовите резултати на компанията за първото полугодие
на 2004 г. Над 26 млн. лв. е
печалбата след облагане. За
същия период на предишната
година загубата на фирмата е
била 32,5 млн. лв. В рекордната за последните години
печалба не влизат приходите
от продажбата на активи от
бившата Варненска корабостроителница.
14 декември 2004 г. В
деня, когато Параходство
БМФ отбелязва 112-годишнината на съвременното българско търговско корабоплаване, е вдигнат флагът на
най-новия кораб на компанията - „Трапезица”.
20 декември 2004 г. На 20
декември, в 15.00 ч., пресичайки меридиана 20 градуса,
28 минути и 5 десети – изток,
корабът на БМФ „Балчик” с
капитан Александър Данаилов завършва околосветската си обиколка, тръгвайки
преди 3 месеца – на 4 септември 2004 г., от руското пристанище Калининград.

сиите
по
транспорт, телекомуникации и икономика в Народното
събрание е приета
Стратегията за приватизация на
Параходство
БМФ.
22 – 24
февруари 2005 г. Успешно
приключва пла- нираният
ISM/ISO одит на Параходство
БМФ и е заверен Документът
за съответствие с изискванията на ISM Code и стандарта ISO 9001:2000.
Април 2005 г. В съобщение до средствата за масова
информация
Параходство
БМФ обявява, че отчита
11,763 милиона лева печалба
за първото тримесечие на
2005 г. Повишението е с 8,24
милиона лева спрямо същия
период на 2004 г.
През пролетта на 2005 г.
БМФ има 83 кораба, строени
в периода 1965 – 2004 г., със
сумарен тонаж от почти 1,5
милиона тона. От тях 77 са
товарни, разпределени по типове както следва: 49 кораба

телството на
три кораба за
насипни товари – два от
типа на „Българка” (подобрен проект с
повишен дедуейт) и един
от типа „Трапезица”.
21 февруари 2006 г.
Съветът на директорите на
Параходство БМФ решава
след изтичането на конвенционалните документи на корабите „Хемус”, Осогово”,
„Белмекен” и „Генерал Владимир Заимов” да бъдат подготвени
за
извеждане
от
експлоатация и продадени
като „втора ръка” или за
скрап.
16 март 2006 г. Направление „Фериботни превози” на
Параходство БМФ отчита
двойно увеличение на превоза на товари през Черно
море в сравнение с 2000 г. В
сравнение с 2004 г. през 2005а са превозени 1240 вагона и
тирове повече.
4 август 2006 г. На среща
във Фестивалния и конгресен
център - Варна, е обсъдена

2004 г. в дружеството работят
4565 служители: 3417 плавателен състав и 1148 брегови
персонал.
7 февруари 2007 г. Министерският съвет приема решение за одобряването на
Стратегия за приватизация на
Параходство БМФ.
11 май 2007 г. БМФ става
собственик на 23 723-тонен
бълкер, закупен втора ръка,
„Верила”, построен през
1996 г. в Япония. Флагът на
кораба е вдигнат на 15 май
с.г. в Алжесирас, Испания.
17 юни 2007 г. В Пристанище Варна е вдигнат флагът
на 42 704-тонния кораб „Стара планина”, построен в „Булярд - корабостроителна индустрия” по поръчка на Параходство БМФ. Първи капитан
на кораба е Христо Кирчев.
7 ноември 2007 г. На
Морска гара Варна е вдигнат
флагът на най-новия кораб на
Параходство БМФ - 21 200тонния „Пирин”, произведен
в „Булярд - корабостроителна
индустрия”. Първи капитан на
кораба е Михаил Трифонов.
10 юни 2008 г. В състава
на Параходство БМФ влиза
новопостроеният
бълкер
„Хемус” с 42 704 дедуейт.
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Параходство БМФ АД след приватизацията

М/к “България”, 2010 г. Художник Петър Петров.
14 август 2008 г. Приватизация на Параходство БМФ.
Германско-българският консорциум „KG Maritime” АД получава контролния пакет на
„Параходство Български морски флот”.
8 юли 2010 г. В състава на
БМФ влиза новопостроеният
бълкер „Родина” с 37 852 дедуейт.
27 юли 2010 г. В състава
на БМФ влиза новопостроеният бълкер „България” с 37
852 дедуейт.
10 август 2010 г. В състава на БМФ влиза новопостроеният бълкер „Странджа”
с 30 683 дедуейт.
16 август 2010 г. В със-

тава на БМФ влиза новопостроеният бълкер „Витоша” с
30 683 дедуейт.
2 декември 2010 г. В състава на БМФ влиза 38 500тонният бълкер „Балтик
Стар” (закупен втора ръка).
25 януари 2011 г. В състава на БМФ влиза новопостроеният бълкер „Люлин” с
30 683 дедуейт.
19 юли 2011 г. В състава
на БМФ влиза новопостроеният бълкер „Осогово” с 30
683 дедуейт.
15 декември 2011 г. В
състава на БМФ влиза новопостроеният бълкер „Беласица” с 30 683 дедуейт.

М/к “Беласица” се отправя в първото си плаване.

2012 г. Към настоящия момент „Параходство Български морски флот” АД притежава 30 кораба за

международно плаване с общ дедуейт 860 117 т, със средна възраст 13 години и управлява два ферибота с дедуейт от по 12 900 тона. Най-големите кораби - „Хемус” и „Стара планина” - са с дедуейт
от по 42 704 т – произведени през 2007 и 2008 г.; най-малки са корабите от серията „Богдан” („Ком”,
„Перелик” и „Персенк”) с дедуейт от по 14 000 т, произведени през 1997 - 1998 г. 13 кораба са произведени след 2000 г. и 7 кораба - преди 1990 г. На 11 април т.г. бе приет новопостроеният бълкер „Родопи”,
с 30 685.5 дедуейт.
Хрониката на българското търговско корабоплаване е съставена по досегашни публикации и необнародвани все
още архивни източници от Атанас ПАНАЙОТОВ – доктор по история, пресаташе на Параходство БМФ АД. Съставителят и редакцията на Navibulgar News ще приемат с благодарност всички бележки и корекции по публикуваните в настоящия брой сведения и факти.
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Заслужени награди за проявен професионализъм и инициативност
Със заповед на изпълнителния директор на Параходство БМФ АД Йонко Йонков
по повод предстоящия 120-годишен юбилей на компанията
и за постигнати високи професионални резултати, проявена инициативност при
изпълнение на служебните
задължения през дългогодишната им работа са наградени:
С нагръден знак „Капитан далечно плаване от
БМФ”:
1. Пламен Иванов Петков – капитан на м/к „Странджа”.
2. Ивелин Павлов Иванов – капитан на м/к „България”.
3. Валентин Георгиев Кацарски – капитан на м/к

News ще представим двама
от наградените (останалите,
до редакционното приключване на изданието, бяха на
море).
Капитан Пламен Петков
е роден през 1967 г. във
Варна, възпитаник е на Техникума по корабостроене и корабоплаване – Варна, и на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Целият му досегашен плавателен стаж, започнал през 1992
г., преминава само на кораби
от Параходство БМФ. Трети
помощник-капитан е на моторните кораби „Рожен”, „Балкан” и „Козница”, втори помощник-капитан е на „Ловеч”,
„Лудогорец”, „Козница”, „Алеко Константинов” и „Плана”.
Всички рейсове като старши

Директорът на Дирекция „Човешки ресурси” в Параходство БМФ
АД Лъчезар Митев връчи нагръдния знак „Механик неограничена
мощност от БМФ” на Радослав Трендафилов Трендафилов –
досегашен главен механик на м/к „Осогово”, и му пожела
щастливо плаване с м/к „Родопи”.

Директорът на Дирекция „Човешки ресурси” в Параходство БМФ
АД Лъчезар Митев връчи нагръдния знак „Капитан далечно
плаване от БМФ” на Пламен Иванов Петков – капитан на м/к
„Странджа”, и му пожела нови успехи в професионалната му
реализация в компанията.
„Стара планина”.
С нагръден знак „Механик неограничена мощност
от БМФ”:
1. Стефан Тодоринов Евтимов – главен механик на
м/к „Димитровски комсомол”.
2. Георги Иванов Георгиев – главен механик на м/к
„Балтик стар”.
3. Радослав Трендафилов Трендафилов – главен
механик на м/к „Осогово”.
В този брой на Navibulgar

помощник-капитан изпълнява
на моторен кораб „Варна”.
Длъжността капитан изпълнява последователно на корабите „Бургас”, „Царевец” и
„Странджа”.
Капитан Петков е семеен,
с две деца. Той е удовлетворен от своето професионално
развитие и се гордее с факта,
че е на мостика на кораб от
най-новото попълнение на
Параходство БМФ. Оценява
като много далновидно реше-

Нагръдният знак „Капитан
далечно плаване от БМФ”

Нагръдният знак „Механик неограничена мощност от БМФ”

нието на кадровиците на компанията да го изпратят да изпълнява длъжността капитан
последователно на кораби от
три поколения, което му е помогнало да израсне като добър професионалист. За капитан Петков корабите като
„Странджа” са построени по
една нова концепция, напълно адекватна на високотехнологичния ХХІ век.
Главният механик Радослав Трендафилов е
роден през 1972 г. в Силистра. Възпитаник е на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров”. Целият му
досегашен плавателен стаж,
започнал през 1997 г., преминава само на кораби от Параходство БМФ. Четвърти механик е на моторен кораб
„Иван Вазов”, трети и втори

механик е на моторния кораб
„Варна”. Длъжността главен
механик изпълнява последователно на „Тетевен”, „Персенк” и „Осогово”. Буквално
часове след награждаването
му Радослав Трендафилов
отпътува, за да приеме длъжността главен механик на найновия кораб на Параходство
БМФ АД – „Родопи”.
Радослав Трендафилов е
семеен, с две деца. Той оценява високо възможностите
на корабите от най-новото попълнение на компанията.
Според него те са не само модерни, но и икономични, и
екологични. Поддръжката им
обаче изисква добра специална подготовка и стремеж
към постоянно професионално усъвършенстване.

48

navibulgar news №12-13

Празнично

www.navbul.com

Весела Коледа!
Честита Нова 2013 година!

Ръководството на
Параходство БМФ АД
поздравява всички свои служители
от екипажите на корабите
и от бреговия персонал
с настъпването на Новата 2013
година и им пожелава много
щастие, радост, здраве и
професионални успехи.

