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години
от околосветското пътешествие
на кап. Георги Георгиев

„Аз съм българин, а
ние, българите, сме
упорити хора.
Хванеш ли се за
някоя работа,
довърши я до край…
Кап. Георги Георгиев

Снимка: Държавен архив Фонд 1000

БИОГРАФИЯ

От
Кърджали
до Черно море
Капитан Георги Георгиев е роден в
Кърджали на 4 юни 1930 г. Баща му е
офицер от армията (родом от Ботевград) и
семейството често сменя местожителството
си. В края на 30-те години бащата получава
назначение във Варна. Тогава за пръв път
Георги вижда морето, в което се влюбва
завинаги, за да го покори години по-късно.
От малък прекарва повече време на
пристанището, отколкото в училище. Отива
в София през 50-те години, където живее
сестра му. По онова време основава сам
първия софийски яхтклуб „Академик“ – на
Горни Пасарел. Жени се, ражда му се син,
но скоро се развежда и се завръща във
Варна. Без особени усилия завършва
вечерна гимназия и Техникума по
корабостроене и корабоплаване. Така вече
сините простори пред него са открити и той
и може да осъществи мечтата си – да плава
по море.
После попада като моряк в
търговския флот. Става капитан на кораб, но
и състезател и треньор по ветроходство.
Тогава със съмишленици основава яхт клуб
„Порт Варна“.
След основаването на яхтклуба
(който след смъртта на Капитана приема
неговото име), Георги Георгиев се включва
активно в дейността му. Първото голямо
плаване, осъществено от този клуб през
1974 г. с яхта „Вега“ под командването на
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Георги Георгиев
(членове на екипажа – Иван ГеоргиевЗъбата, Иван Йорданов и журналистa
Братислав Талев, син на писателя Димитър
Талев, а по онова време – журналист в сп.
„Наука и техника за младежта“), е обиколка
на Черно море. Замисълът на плаването е да
се направи обиколка на Черно море с идеята
да се търси сътрудничество за организиране
на голяма регата в акваторията на Понта.
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АВТОБИОГРАФИЯ ОТ 1963Г.
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ОСТАР 1976
През 1975 г. Георги Георгиев прави
квалификационно плаване за Трансатлантическото
състезание
за
самотници,
известно тогава като OSTAR (Observer
Singlehanded Transatlantic Race), от Варна до
Батуми.
На 5 юни 1976 г. яхтата „Кор Кароли“ е една от 125-те допуснати до старта на
ОСТАР-76. 9-метровата яхта „Кор Кароли”
със само 60 кв.м. площ на ветрилата е
построена в Полша и носи името на звезда.
Тя е закупена от „Порт Варна” през 1975 г с
подкрепата на генералния директор на СО
„Воден транспорт” к.д.п. Николай Йовчев и
генералния директор на Параходство БМФ
к.д.п. Атанас Йонков. Скромното навигационно имущество се състои от два магнитни компаса, радиопеленгатор, електромагнитен лаг, ехолот, секстанти, хронометри,
секундомери, барометър, барограф. За
определяне на местоположението капитан
Георги Георгиев използвал електронен
калкулатор „Хюлет-Пакард”, предназначен
за навигационни цели.
На самата регата с кап. Георги
Георгиев се случват няколко инцидента.
Преди старта чиновниците от външно
министерство пропускат да му извадят
английска виза и както той, така и яхтата, са
арестувани, а на капитана е забранено да
слиза на брега. Визата е уредена след 6 дни.
После Георгиев отказва да спи в хотел през
нощта преди отпътуването, не посещава и
коктейла, а на инструктажа за безопасност
стои броени минути, счита ги за загубено
време и се прибира на яхтата си. На всичко
отгоре, заради последни приготовления,
едва успява да се вмести във времето за
старта – 13 ч. на 5 юни 1976 г.
Правилата на регатата са прости –
плаването през Северния Атлантик трябва
да завърши за 50 дни от Портсмут,
Великобритания, до Нюпорт, Ню Йорк, и
всички пристигнали в това време се

класират – останалите са просто олимпийци
и попадат в графата “участвали”. Забранено
е използването на двигател, получаване по
радиото на съвети как да се излезе от дадена
критична ситуация, източници на електрическа енергия за битови нужди и за уредите
могат да са само ветрови генератори или
слънчеви батерии. Размерът на яхтите няма
значение. Посещението на пристанище за
ремонт не е забранено, но времето на
престоя се трупа към общото. Стартират 125
яхти от 17 страни. Най-голяма група е
„Джъстър“ – 82 яхти с дължина до 11.58 м.
В нея е и капитан Георги Георгиев.
Първите три дни на „Остар“ минават
като по поръчка за мореплавателите – тих и
гладък като стъкло океан. На четвъртия
обаче започват серия урагани. 43 яхти се
повреждат, потъват, даже някои изгарят.
Двама са безследно изчезнали, а мнозина са
спасени в морето. Автоматичният рул на
кап. Георгиев се поврежда още на втория
ден. До края на плаването си той чупи две
ребра и контузва лявата си ръка. С малката
си яхта за първите 21 дни изминава 2200
мили. После неподходящи ветрове, мъгли и
насрещни бури го принуждават да измине
1100 км за 17 дни. В клас „Джъстър“ той се
класира 37-и от общо 73-ма завършили в
най-тежките условия, при които това
състезание се е провеждало.
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ОКОЛОСВЕТСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ

Около света
за 202 дни
След
OSTAR
76,
яхтата
е
доокомплектована
в
Ню
Йорк,
а
знаменитото си околосветско пътешествие
(57-мо поред в световната история и първо
за България), капитан Георги Георгиев
започва в Куба на 20.12.1976 г. За компания
взима със себе си едно малко котенце.
През Панамския канал „Кор Кароли“
навлиза във водите на Тихия океан и
достига Маркизките острови. Оттам поема
курс към островите Фиджи и влиза в
пристанищетона Сува. На 27 януари 1977 г.
изминава 200 мили в Тихия океан, което
прави 8 мили в час – за времето си това е
най-големият и най-бързият денонощен
преход. След това достига бреговете на
Австралия. Целият този път – 9000 мили до
Порт Дарвин, три пъти повече разстояние от
регатата „Остар“, капитанът взема без
всякаква почивка.
Освен една – наложителна – около
островите
Фиджи
среща
циклоните
„Норман“ и „Пат“ и се налага да ремонтира
яхтата си в пристанището Сува. На 21 юни
1977 г. е в Австралия. Капитанът няма
много време за почивка и през неспокойните
води на Индийския океан насочва яхтата
към Кейптаун. По този път мери сили с
вълните убийци и през Атлантическия океан
достига обратно в Хавана. Там пък от изток
го дебнат подводни рифове и незабележими
през нощта атоли. Когато капитанът стига
кубинската столица, започват да пресмятат
времетраенето на пътуването му – 220, 218
или 210 дни. В действителност, според
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неговите дневници, то е 201 дни, 21 часа и
36 минути със средна скорост 5.04 мили в
час.
През 1981-1982 г. плаването му е
вписано в Книгата на рекордите „Гинес“
като „най-добро постижение в света за
обиколка на еднокорпусна яхта по време,
независимо от големината й и от маршрута
на плаването“. Всъщност капитанът е можел
да съкрати още някой и друг ден, но на 15
декември, когато е пред пристанището на
Хавана, засяда в риф и губи три дни преди
финала. Разстоянието е 23 018 морски мили.
Постижението
му
за
времето
си
представлява уникален рекорд. При това
нито веднъж не прибягва до чужда помощ,
дори и в моментите, когато се нуждае от
нея. Нито веднъж не подава сигнал за
бедствие.
Любопитна подробност е и сумата на
пътуването. Капитан Георгиев си води
сметка за всеки долар разходи. Както е
модно да се казва сега, то е спонсорирано от
обединение „Воден транспорт“. Капитанът
отсъства от България, заедно с времето в
регатата „Остар“, 605 дни. За това време той
похарчва 42 598 долара. От тези пари 24 756
долара е дал за обзавеждане, още 5739 за
агентите в пристанищата – наеми и такси, за
провизии – 1817 долара и за лични нужди
2647. Пословичен със скромността си, при
посрещането си у нас капитанът каза:
„Плаването с „Кор Кароли“ не е мое лично
дело. То е дело на всички български моряци,
на всички истински ветроходци.“ По това
време Николай Джамбазов, вторият ни

самотен мореплавател около света, все
още строи яхтата си „Тангра“ в София.
След завръщането си в родината
капитан Георги Георгиев е удостоен със
званието „Герой на НРБ“. На името му е
кръстен нов 25 000-тонен кораб за
насипни товари на БМФ, става почетен
Спортист номер едно за 1977 г., както и
почетен гражданин на Варна и на родния
му Кърджали. Корпусът на яхтата „Кор
Кароли“
се
съхранява
във
военноморския музей във Варна, а
оборудването се използва от яхтклуба
„кап. Георги Георгиев”.

Ремонт на яхтата
„Кор Кароли“ на о. Сува

Снимки: Държавен архив Фонд 1000
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Плаването
на
кап.
Георги Георгиев вписано в
Книгата на рекордите като
„най-добро постижение в света
за обиколка на еднокорпусна
яхта по време, независимо от
големината й и от маршрута на
плаването“. Разстоянието е
23 018 морски мили.
Постижението му за времето си
представлява уникален рекорд.
При това нито веднъж не
прибягва до чужда помощ,
дори и в моментите, когато се
нуждае от нея. Нито веднъж не
подава сигнал за бедствие.
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„Най-бърза соло обиколка на света с
еднокорпусен съд по време:
„Кор Кароли“ – 29 фута, 9 инча. ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ (България); Хавана, Куба – 20
декември 1976г., Хавана, Куба – 20 декември
1977г.;( 201 дни, 21 часа и 36 минути)…“
Цитат от „Книгата на рекордите Гинес” издадена 1981

12| О к о л о с в е т а з а 2 0 2 д н и

13| О к о л о с в е т а з а 2 0 2 д н и

Снимки: Държавен архив Фонд 1000

ЯХТАТА „КОР КАТОЛИ“

Яхтата „Кор Кароли“ е крейсерска яхта за
ветроходни състезания от клас „полутонник“,
според изискванията на „ЙОР“ (Международни
правила за обмер на яхтите). Тя е серийна,
построена е в Полша, по лиценз на американския яхтен конструктор Дик Картър и в специализираната литература е известна под името
„Картер – 30“.
Корпусът й е формован от две половини
по матрица. Към него е закрепена цяла
пластмасова палуба и също цяла пластмасова
рубка. Фалшкилът е „плавник“ и е излят от
олово.
Кабината е разделена на две части и е
облицована с махагонов шперплат и гумирана
материя от типа велтера. В нея са разположени
5 койки – две в централната част, две в носовия
отсек и една зад щурманската маса. В средата
на кабината има и сгъваема маса.
Рангоутът (мачта, грот – гик, спинакер –
гикове) е изработен от алуминиеви сплави и е
производство на английската фирма „Проктър“.
Форщагът е дублиран с втори щаг, на
който капитан Георги Георгиев е монтирал
рифова система (за навиване на предните
ветрила) – т.нар. ролрифинг.
Ахтерщагът също е дублиран с втори,
разчленен на две щаг. Всички въжета от
неподвижния такелаж са стоманени и неръждаеми. На носа и кърмата са издигнати от неръждаем метал перила – релинги, а по бордо-

вете са опънати два реда леери ( метални въжета ), крепени от метални стойка.
Навигационното имущество се състои от
два магнитни компаса „Сестрел“, радиопеленгатор „Сийфеърър“, електромагнитен (индукционен) лаг, ехолот, секстанти, хронометри,
секундомери, барометър, барограф. Капитан
Георги Георгиев е използвал за решаване на
астрономически задачи електронен калкулатор
„Хюлит – Пакард“, предназначен за навигационни цели.
Радиооборудването се състои от УКВ –
радиостанция и радиостанция тип SSB, закупена
и монтирана в Сува, Фиджи.
Двигателят на „Кор Кароли“ е дизелов,
марка „Феримън“, с мощност 10 к.с., с
хидравличен привод към гребният вал.
Гребният винт е сгъваем с два лопуса.
Електрозахранването е стандартно. За зареждане на акумулаторите на яхтата по време на
„ОСТАР“ е монтиран ветрови генератор, а
впоследствие те се зареждат с бензинов
генератор „Хонда“.
Снабдяването включва фотоапаратура ( към
взетите от България фото – кинокамери се
прибавя и закупеният във Фиджи фотоапарат
„Никонос“ – морско изпълнение), лекарства,
храни, лоции, необходимите карти, книги по
метеорология, а така също и ловна карабина
„Уинчестър“ със 100 патрона ( закупена в
Панама).
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