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йбоиамеьтъ: за година 60 лв.. полЛгод. 30 л в , за стран
ство 100 лв. годишно.^ — ОТДЪЛЕНЪ БРОЙ 2 ЛЕВЯ.
Всичко се адресхрва до Б. Станчевъ. кварталъ № 581116. Варна.

Щ. Доброполски.,

^•е^,

Варна, 15 май 192^

Свободна трибуна на морски въпроси
факти изъ морето и морска белетристика;.^.
Урежда реданционенъ комитетъ.

'.>'•';

родъ, сигурно ВОДИТЕ идеха да бждатъ осеяни с"Ц •
моторни лодки и кораби за уютно, бързо и ефтиноЧ
плаване. И.поставя въпроса г. С, какъ тогава да
младежьта на морето, да я разходимъ
Подъ горнето заглавие нашия многообещающъ доведемъ
по него и да я. запознаемъ съ неговите и тия на
морякъ, г-нъ Г. Славяновъ пледира, съ обстойна бр-БговетБ
хубости и богатства ? — и заключава:
статия, въ списан. Морски Сговоръ бр. 5 отъ т. год. Б. Н. М. С.мутръбвало
реализиране идеята за покупка на параходъ за параходъ за екскурзии.да построи или купи свой
културно-просветнага организация Българ. Народ.
Възприелъ това г. С се старае да ни убеди
Морски Сговоръ.
Изнасяйки първоначалните задачи на Б Н. М. че Б. Н. М. С. съ такава доставка не би излъзалъ
':'С; въ .първитв години н^^говот^разнитие, г. Сля- изъ рампите на културно-просветната дейность и
вяновъ изтъква, че пропагантнит-Ь средства: печата -Не~бисе увл-вкалъ въ-едно почти търговско, пред
и живото слово на първо место и морския музей, приятие и добавя, че отрицателно опасени* било
сь екскурзиите на второ,сж засвгнали само възрас неоснователно, защото въ случая била важна цтзтните и много право заключава, че въ тия ргмки льта, която се преследвала не начина по който се
пропагандата на Б. Н. М. С. си остава предимно постига; на Б. Н: М. С. билъ нуженъ параходъ не
книжовна, отвлечена и засътаща предимно разума за търговия, т. е. за печелене на пари, а за про
и душевния миръ на възрастните, докосвайки се паганда на морето й морската идея—съ една речь
ц-вльта оправдавала средствата! Тукъ именно г. С. не
съвсемъ слабо до младежьта,
Възрастните, безспорно ще си останемъ „бал е правъ, защото, както ще видимъ по-долу той,
канско племе", каквито и щемъ мощни морски ор респективно Б. Н М. С, би изпадналъ въ проти^
ганизации да създаваме, обаче надеждата е въ бж- воречие съ поставените си цели и задачи, а н*вщо
дащето—въ младежьта; Следвайки дсбре избра по-вече би попречилъ чувствително на родното ко
ния пжть на Б. Н. М. С. бждащитъ поколения я рабоплаване.
За всекиго е ясно, че експлоатацията на единъ
ще се привържатъ постепенно къмъ морето и ще
го обикнатъ, щомъ като ние имъ , създадемъ що параходъ пригоденъ за екскурзиите на Б. Н. М. С.
годе добри условия, за да изчезне ироничния по- ще отвлече вниманието на ржководнитв фактори
викъ «обичайте морето отъ морската градина!" И по неговото администриране и подържане, а въ
въ действителность Б. Н. М. С. прилага три от конкретния случай именно „външната форма, ще
лични средства, за да въздействува на душевния измести поставената Ц-БЛЬ". Г-нъ С. отива и по-дамиръ на младежьта, като се затрогнатъ съзнанието лечъ. като твърди, че съ притежанието и подър
и струнит-Ь на дътската душа. Това еж : лЪтнитЪ жането даже на чисто търговски пераходъ Б. Н.
морски колонии, водния спортъ и екскурзиите.
М. С. не щъль да се обърне въ търговско пред
Твърде много требва да поработи Б. Н. М. С. приятие, както не еж били обърнали въ такива
за да оежществи тези три средства до степенъ н« църквитъ и училищата, които притежавали имоти,
идеалното; за да може да разчита на реаленъ ус- докарващи имъ доходи 1 Тукъ вече гравнението е
я-Ьхъ; за да могатъ ржководителите на сговоръ съ съвсемъ несполучливо, за да се поставя и Б. Н.М,
спокойна съвесть да кажатъ, че еж изнесли поста С. подъ сжщия знаменатель. Да, църквитв и учи
вените, си цели и задачи на добъръ резултатенъ лищата притежавать имоти, които имъ докарватъ
ирай—И- това-.ще.стаие-ве-ск-подум.-Ьрки^съ- пйлу- материална средства. — доходи за издръжка, безъ
задоволяване и полунаправено, а съ преодоляване да конкуриратъ или увреждатъ когото и да било
на всички спънки, несгоди и лишения.
—даже за ТБХЪ може да ,се каже, че създаватъ
. • Засътайки екскурзиитъ по море г. С. справед благородно съревнувание [между отделни общини."
ливо отб-кп-взвв, че на българското море първата Има американски милиярдери, английски филантро- .
и най-важна пречка е липсата на съобщения и пи, французки банкери, които прктемавать ?;фб- •*
средства за превозъ. Това е печаленъ фактъ, по ственни параходи само за екскурзии и научни ек-"
който ние ще дебавимъ, че ако този хубавъ черно спедиции, безъ да конкуриратъ когото и да било ;
морски български
брътъ и езерата при Варна биха и въпрЪки, че странигп имъ ^притежавать предос-^;
" " I " п * » ч" н но* пя е шут- евгюлейгни на- татъчно параходи отъ вевкакъвъ Еидъ.Но-ежща^
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корабоплаване прорация организирана отъ съюза на българските мо
жйвевз сжцбоносчи мзмзнги. Българското Тъогоа.
ряци". За пояснение и всвзнание щ» отбележкмъ, Параходно Д-во не оправда назначението си То
49 съюза на българските моряци е съвършзно от- агонизира и не е далечъ дена, когато ща требва
дълна организация. Наистина ревностни членове нз да ликвидира съ търговското мореплаване. Свзщенъ
- С Б. М., станаха причина да се създаде дружес дъпгъ ни се налага да му подготвимъ своевремено
твото, обаче то си функционира на чисто самостоя наследникъ. Идеи нит гъ членове на Б. Н. М. С.
телна почва, като всенародно дружество, по подобие
на Чиновническото Кооперативно Спест. Застр. Д-во, тргьбвасъ всички сили да поднрепятъ морално и
чийто усавъ е и копирало. Още при създаването материално едно всенародно дружгство, каквото е
на Б. К. К. Д-во „България", основателите му се Българското Корабоплавателно Кооперативно
обърнаха съ еднакви молби до дзетв организации: Д-ство „Българин" и чрезъ него да се реализира
Б. Н. М. С. и Съюза на Б. М, да го подкрепятъ една отъ най-важиитъ национални задачи на мо
:
и приютятъ, като иматъ предъ видь неговите ц%л! ре и Дунава.
и задачи: да поущрява и развива родното корабоп
Нека се запомни добре, че момента е слабо-;
лаване по море и Дунава; да строи, доставлява и носенъ и една фатална стжпка на Б. Н. Морски
пуска въ движение всички видове плавателни сж- Сговоръ ще ни върне назадъ. ч
дове нгобходими за превозъ на пжтници, екскурЯко стане нужда ще се пззърнемъ на. в^ьпрзса».,
зиянти и стоки; за търговия и риболовство. До ка
' ч ">
то; Гл. Упр. ТБЛО на мощната, силната, субсидира К-нъ 3. Каракостовъ.
на организация Б. Н. М. С се резервира и задово
'
Зп кодобш^ капитани.
ли само съ сухи фрази да пожелае добъръ успъхъ
Капитань,
или—споредъ остар-Ьлото названяб
на новото дружество, тъй сродно но ц%ли и задачи
нему, съюза на Бъл Моряци го посрещча най- корабоначалникъ, на единъ корабъ е лицето, което
съчувственно и съ всички средства продължава да е натоварено сь неговото управление.
V Управлението на единъ корабь е отъ такоза
го подкрепя, Нещо повече: сега Б. Н. М С. изнеголЪмо
значение, че не можз да се сжци за него,
• надва, той проектира да създава своя специална
•кооперация за доставка на параходъ, при наличнот преди да се вмикне добре въ всичките му подроб
*.
стьта на щастливо замисленото, навременно създа ности.
Оггозорноститв и задълженията на ед^нъ кадено и сполучливо организирано Б.-К.-К. Дружество
питанъ еж много голЬми, за товз и неговитЬ права
«България".
| еж сжщо такива. На капитана е поверено, преди
т
Тукь се явяза въпроса, чрезъ сепаратизъмъ ВСИЧко, правото да води корабз отъ едно мвсг.и ще развиваме родното корабоплаване, щомъ 1 ~~ «, „„„..«' .. - , Л. . . ! _ _ . ? _ _ _ то е необходимость за пропаганда на морето и нъм%ри за добре. Нему е дадено правото да си
•морската идея средъ българския народъ ?
подбира и наема корабния персоналъ, койго е дпъНие, които не успахме въ 50 годишекъ сво- женъ да изпълнява ВСИЧКИТЕ му нареждания по
боденъ животъ да създадемъ що годе сносна ка отношение работата въ кораба. На капитана е въз
ботажна служба по черноморското си козйбрежие ложено сжшз и празото дз оаслолага сь приема- ".
и Дунава, сега чрезъ разединение на силите ли нето, пазенето-и предавзниего нз товара въ 'уа%\
ще постигнемъ това, що еж ни създали австрийци .поавность. Нему еж възложени най-после да из- '
и унгарци по нашия дунавски брътъ?
пълчява въ дадени случаи и длъжности отъ обще-;
Далечъ сме отъ мисъльта да оспорваме це- ственъ характеръ.
лесъобразностьта проявена отъ Б. Н. М. С. да
Ето з;пцо,-въ връзка съ отговорностьта на
събира средства за параходъ, обаче създаването капитана, за дз му се повЪри управлението на
на нова кооперация, която безпорно ще спъва от единъ корабъ, се изисква отъ него да притежава
части бързото развитие на сжществующето вече ИЗЗ-БСНИ документи и свидетелства, които устанзБ. К. К. Д-во Б., ще доведе Б. Н. М. С до печа- вяаатъ и поедставляватъ достатъчна гаранция за
ленъ резултатъ. Пускането на проектирания отъ нетовитЬ теоретически познания и практическа опи-.
Б. Н. М. С параходъ, презъ което ще да е време ность. Условията за получаване тия документи.
на годината, ще отдалечи за извъстно време реализирването една отъ задачите на д-во .България" която опред-впятъ и званията на лицата, натова
и нека отговорностьта за това, да се не дири ни- рени съ управлението на единъ корабъ, се намикжде другаде, освенъ въ ония, които отъ години ратъ въ зависимость отъ района, въ който ще из«аредъ проповед"аатъ: ,къмъ морето и Дунава за върщватъ своитЬ пжтувания, вида на самия корабъ»
и характера на съответните, отговорности;

брей 31
Обикновенно : е прието, плаванието (пжтува
нието), да се дъли на далечно (неограничено) и
близко (каботажно)Г Като специална категория пла
ване, има още една, която е още повече ограни
чена отъ тази на близкото плаване, която може да
-се назове мЬстно (локално)"плаване.
\
Споредъ вида на плаването, и капитаните се
•дълятъ на: капитани на далечно плаване и капи
тани на близко плаване. Колкото се отнася . до
лицата отъ третата, специална категория, която въ
разнитъ страни носятъ и разни названия, ние можемъ да наречемъ „капитани на
мЬстноплаване".
На капитаните на „далечно плаване" се дава
''Право, споредъ законитъ, да командватъ (управля' ватъ) кораби отъ всъкакъвъ видъ, отъ каквато и
—На-е-лмъстимость и по всички мооета, когато калпитанитъ на „близко плаване" иматъ право да ког
мандватъ всъкакъвъ видъ кораби, само въ оп) ределени морега,;съ изключение на
пасажерски
параходи, по-големи отъ" опредъленъ тонажъ и да
< бждатъ помощници на капитаните отъ далечно
V плаване.
„Кипитанитъ" на мЬстно плаване, могатъ да
управляватъ такива кораби; които еж предназначени
за опред-влено местно плаване и могатъ да бжцатъ
младши помощници на предидущите
За улеснение на мореходството съ малки ко
раби, не надминаващи опредъленъ тонажъ (спо
редъ нъкой положения 100 тома бруто), разрешава
се на лица, макаръ не притежаващи нужднигв доку
менти за казанитв категории, дз упрзвпявать такива,
стига въ замъна на това, да иматъ голъма опчтность,
дълга практика и да еж държали практически испитъ
• лредъ нъкое пристанищно управление, което имъ
издава и-специално за~елучаяг—свидетелство, спочредъ мъстнитв условия.
Едно отъ най-важните условия, които определятъ правата и задълженията на капитана при уп
равлението на кораба, требва да бжде стремле
нието му, да направи всичко зависяще отъ него,
за да може пжтуванието да се извърши безопасно,
съгласувано съ н а й - р а ц и о н а л н о исползване
кораба въ т ъ р г о в с к о
отношение.
За
това и нему е възложено да следи най-зорко
за доброто п о д ъ р ж а н е - и з а п а з в а н е кораба
в ъ добро състояние; да бди вс*кога за работата
/на ПОМОЩНИЦИТЕ си и ц-влия персоналъ, презъ
време на пжтуванието или престояванието на ко
раба въ разните пристанища; да се е увърилъ,
още преди тръгванието на кораба, че той е въ
исправносгь, че не пропуска отъ никждъ вода. че
всички спасителни средства еж въ достатъчно ко
личество и въ добро състояние и изобщо, че всич
ко необходимо за предстоящето пжтуване е наба
вено и е въ редъ.
Освенъ - казаното до сега, пакъ на капитана
лежи грижата да следи:, за правилното натовар
ване на кораба, и да не депуска неговото прето
варване, като за ВСБКИ видъ товари, разпорежда
да се взгмать нужднигв мерки за избъгвание на
«вентуални нещастия, каквито товари см запалителнитв и взривни материали. Пакъ той требва да
следи да не еж се качили повече„пжтнИци отъ кол
кото тр-вбва, провизиитъ да еж въ достатъчно ко
личество и корабната аптека да е добре комплек
тувана, споредъ сжщестзующитъ правилници и найпосле, да се е увърилъ, че всички коридори и пжтеки, които водятъ за помещенията на ПЖТНИЦИТБ
> и екипажа еж свободни и незапречени съ стоки,
'"'багажи и др. подобни.
И когато всичко е проверено и всички нере-
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довности отстранени, капитана вече може ^да каже,
че е готовъ, да се впусне въ предначертания си
пжть, за изминаванието на който, требва да прояви
всичкото си изкуство, деятелностьи внимание. Мер
ките, които ще требва да взема за всеки отдъленъ
случай, срещнатъ презъ време на неговото пжть
ване, требва да еж въ съгласие съ изискваните
познения, опитъ, мъстни закони, правилници, тра
диции и др. КсАшото за вниманието, което капита
на тр-вбваца проянява всъкога, то се опредъля отъ
неговото служебно положоние, като специалистъ и
Отговорникь за всичко относно кораба, о ъ случай
на опасность, капитана е койго требва да вземе
всички мерки за спасяване кораба, товара, ПЖТНИ
ЦИТБ и екипажа, като въ никой случай и подъ никакъвъ предлогъ, не може да напусне кораба, а к а
не е изчерпилъ всички средства за неговото спася
ване.
Казахме още, че на капитана еж възложени
и длъжности отъ общественъ характеръ, които са
мите условия на морските пжтуванйя еж продик
тували. Така напримъръ, въ случай на смърть,
презъ време на пжтуванието, на нъкой пжтникъ
или лице отъ екипажа, капитана е, който требва
да състави нуждния акгъ и описъ на ВЪЩИТБ, които
еж намерени при него, които документи се подпис-,
ватъ отъ нвколко души по-старши между екипажа
и двама илй трима изъ между пжтницитъ, които
еж приежтетвували при съсгавяне на описа. Капи- .
тана е властенъ да приема направените отъ ли
цата, находящи се въ парахода, завещания, които
приема въ приежтетвието на двама свидетели- и
ги сьхранява въ качеството си на официално лице.
Той има право да задържа подг арестъ, лица,
които еж извършили престжпление и- еж се' опи
тали да избъгатъ съ кораба и т. н. \
'
Понеже мтзстого не ни позволява да изброя
ваме всички случаи подробно, ще завършимъ, като
добавимъ, че при изпълнение всичката тая сложна
работа, на капитана се дава единъ старши помощникъ, който го замъстя въ негово отежтетвие и
достатъчно число чиновници и служащи, които изпълняватъ възложената имъ работа на смени, как
то на море, така и въ пристанищата, за който пер
соналъ ще говоримъ въ единъ отъ следните броеве.
Н. Н. Кротковъ - Василико.

Нуждата отъ Съюзъ нп риболовните кооперации,
З ъ брой 29 отъ 15 априлъ т. г. на в. «Мор
ски Ратникъ", г. Б. Станчевъ повдига въпроса за
създаване на. Рибарски Съюзъ у насъ. Такъвъ е
належащъ за българския риболовецъ и ние се рад
ваме, че нашия защитникъ „Морски Ратникъ" на
време подига този въпросъ
Нашия българинъ започва да се събужда отъ
своята инертность и незаинтереованостъ за изпол^
зуване морето и Дунава, като най-пръки пжтища
за всесвътска търговия—вносъ и износъ ИТБХНИТБ
подводни богатства—рибата.
Ето вече отъ нъколко години насамъ изъ край
брежията имъ една по една, никнатъ риболовни
кооперации и ако вървятъ съ такъвъ импулсъ, въ
едно близко бждаще ще видимъ, че почти
изъ
ВСИЧКИТЕ населени пунктове край морските
и
дунавски брегове, между другите трудови икономи
чески организации, ще има и риболовни кооперации.
За да може обаче по все-странно и рантебилно да
става риболуването и за да може взаимообразно
да се допълва риболовното знание, а така сжщо
взаимообразно да си правять стоите поправки и
покупки на риболовния иивентаръ, а сжщо и да
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брой 31
пазятъ и отстояватъ професионалните си интереси,
има нужда оть единъ върховенъ съюзъ на всички
риболовни кооперации, който чрезъ ежегодните
си конгреси, делегатите огь разнитъ места, дошли
съ известни директиви, взаимообразно ще конферирагъ и изработватъ планъ за обща- бждащадейность, както за всБ.<а кооперация отделно,
тека и общо за целия кооперативенъ съюзъ
Посредствомъ тоя съюзъ, кооперацитв ще
отдЪлятъ отъ своит-е печалби за фондъ .риболовна
и морска просвета" и ежегодно ще може да~ се
изпраша по нъкой младежъ въ голекить морски
европейски риболовни центрове, да следватъ по
рибарството и отраслите му, които щомъ се върнатъ ще бждатъ добри инструктори за модернизи
ране нашето риболоьство и р ибно консервиране.
За това, дългь се налага на всеки риболовенъ
кооператоръ, да заработи за часъ по-скорошното об

разуване на кооперативенъ риболовенъ съюзъ,|защото само „съединение прави сялата". Иначе разеди
нени, ще бждемъ винаги застрашени огь економически екцеси, не ще можемъ да се боримъ противъ
търгашите съ игшето производство, вечно ще бждемъ
икономически роби на силния капиталистъ и™-—рачка на ржцетъ на комисионери.
• Ето защо единственото ни спасение за запазвание на всестранните ни интереси е въ ОБЩИЯ
КООПЕРАТИВЕНЪ РИБОЛОВЕНЪ СЪЮЗЪ Само
съ него ще можемъ да организираме по доходно
занаята си и да го поставимъ на модеглю научни
основи.
' "
"
~
Прочее като повдигаме тоя въпросъ, ние желаемъ по компетентните по-него общественици, да
се произнесъть и го подематъ, за-да видимъ чась
по скоро неговото реализиране.

Движението въ Югославянскитъ Пристанища.
Югославянската Дирекция на Мореплаването съ седалище въ Сплигь. публикува следните
сведения за станалото движение въ югославянскитъ пристанища, презъ 1926 година.
Пристигнали кораби Движението на сгонит* въ Т. отъ 1000 нгр.
Име на пристанището
Бруто Рег. Т.

отъ и за странство

Крайбрежието и островитв

Вносъ
| Износъ
Виось | Износъ
,
184310
1) Гружъ (пристан, на Дубровникъ) 2841 1133088
47690
396180 1256335
2) Метковичъ .
.
.
.
1115
172777
102760 1ОО687О
282505
266690
3) Омишъ
.
.
.
.
.
1074
219862
. 7525
347010
39130
18265
\ 4) Сушакъ
.. ^ ' . .'
.
3179
556437
918010 1186920
294135
154880
5) Сплитъ
.
. ^ . • .-.
7702 2046530 1006255 5266535
392370
667345
6) Шибеникъ
.
.
. '.'. 3894
741116
212975 3281350
55390
122270
7) Зеленика .
. . .
1533
77981
47625
62325
4450
8) Други, пристанища
.
.
48434 5271936
56395
612245
579765
522465
69772 ' 10219727 27О01ОО 13ОО489О 1 1695435 1 1998550
Всичко .
Значителното движение отбелъзано въ ..Други Пристанища" (№ 8), се касае за движе-,
нието въ по-малките пристанища на крайбрежието, и тъзи на островигЬ.'
Освенъ многобройните малки острови, Югославия притежава още 61 голъми острови, огь
които 52-тъхъ еж населени и еж съ ПО-Н-БКОЛКО пристанища.
Общото число пристанища на югославянското крайбрежие, включително и тЬзи на остро
вите, възлиза на 363.

Изъ Съюза 8а БългпрсннтЪ Моряци.

се е поминалъ на 6 май т. година въ Женева, отъ.разривъ на сърдцето. Той пребиваваше тамъ, като
- На 6 май т. год. по случай праздника на по нашъ делегатъ на международната стопанска кон
бедите и храбростьта, се отдаде случай на варнен ференция.
ския клонъ отъ съюза да манифестира предъ об
-Той е билъ единъ отъ първитЬ ни економисти^
ществото, единението на българското морячество.
Напоследъкъ
той бъ пр-Ьдседатель на Върховни*
На чело съ хубавото съюзно знаме и музиката на
работнически
съвътъ,
на Б. Ц. Коопер. банка, на
флота, варненския клонъ взема участие въ търже
ството и. наредъ съ всички родолюбиви организа Върховния кооперативенъ съв-втъ, на Националния
на Бълг кооперации, на Управ. СЪВ-БТЪ на
ции. направи много хубаво впечатление, създаде комитетъ
8
коопе ;
Р застрахователно д-во и др. Пр-взъ
мила гледка на гражданството, което виждаше вече •ток "
1925
год.
б-Ь
изпратенъ за членъ на международ
»и морячеството сплотено.
ния
статистически
институтъ. Явторъ е на гол-Ьмата
I.
На 6-й май, —Георгевъ-день. Русенския клонъ
! « устреилъ излети съ държавните влекачи: Цибъръ, книга „Стопанска България.". Значението на по
Росица, Князъ Кирилъ. влекача на русенската .за койния б% преминало границитЬ на България.
Нашето морско дело, а частно и морячеството
харна фабрика „Фоксъи й моторницата на погра
губи
въ лчцето на скжпия покойникъ единъ ре 8 '
ничния секторъ „България", до островите Матей и ностенъ
което скоро ще се
Леляка. ИзлетитЬ еж почнали призори, като е имало узнзе и цененъ защитникъ,
»•
пжтувания презъ часъ до островите, и обратно.
Богь да го прости и вечна му памятъ."
Клонътъ възнамърявзл-ь да извърши още два-три
_ Енспреснитгъ параходи по Дунава на първо
такива излъти до населени пунктове — градове и
то Дунавско Параходно Д-во а О. 5 . С започнаха
села Яа Дунава.
редовните си пжтувания и ще спиратъ само на
Х Р О Н И К А .
пристанищата: Виена..Братислава. Будапеща. БелИтадиянснатп, нонтръ торпильори „Риказоли",градъ, Видинъ, Ломъ, Оряхово, Сомовить. Свищовъ,
оть 953 т. и „Никотера" отъ 955 т., посетиха вар
ненското пристанище и престояха тукъ отъ 3 до 8 и кусе. Първия параходъ е тръгнат» отъ Виена на
о май, а въ обратна ПОСОКП, о т ъ Р у с е н а \4 м а й т. ГУ
• най т. год.
Печа.„„ц„ „ииимность- на Ив. Пройковъ — Варна
Кирилъ Г. Поповъ, директоръ на статистикят».

