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МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГАЗОДОБИВНАТА ПЛАТФОРМА „ГАЛАТА” – 

ЧАСТ 1 

1.  Увод 

   

Газодобивната платформа „Галата” е тринога офшорна конструкция, която е на около 12 

мили изток-североизток от Паша дере. Тя беше произведена през 2003 г. в 

Кораборемонтния завод „Флотски арсенал”, Варна, от италианската фирма Projeco по 

поръчка на фирмата Petreco, или днешната Melrose Resources, Варна. Платформата 

беше превозена на две части до мястото на монтаж, където корабът-кран „Станислав 

Юдин” я положи на морското дъно. 

 

 
 

Платформа „Галата” на 08.02.2005 г. 

 

Червената линия в ляво на снимката показва границата между долната част на 

платформата, която се нарича жакет (jacket) и горната част, която е топ сайд (top side). 

Това е терминология, която се използва в офшорната практика, но с други думи, това са 
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фундаментът и надстройката с трите колони. Всяка от тези части е с тегло около 300 

тона, а нито във Варна, нито някъде в България има кран с такава товароподемност. В 

тази статия ще се разгледа товаренето, превоза и позиционирането на тези две части в 

морето. 

 

2. Наемането на баржата „Navalmare 1” 

 

Както споменах в предните си статии, по изграждането на морската част на газопровода 

Галата, през 2003 до 2005 г. работих по този и други офшорни проекти на Petreco, чрез 

фирмата „Бон Марин”. Вече бях завършил организирането на товарене в Гърция, превоз 

и разтоварване на тръбите за този газопровод. Баржата МАК беше вече в завода на 

Тузла, Турция, и се обзавеждаше за тръбополагащ съд. В един летен ден, мисля, че 

беше през август 2003 г., получихме искане от Petreco да наемем още една несамоходна 

баржа с чиста палуба. Обяснения за целта на наемането на баржата не се дадоха. След 

няколко дни успяхме да наемем от една италианска фирма баржата „Navalmare 1”. 

Чертеж на баржата Navalmare 1 

 

Както се вижда от чертежа, баржата беше с чиста палуба, несамоходна и в кърмата 

имаше една доста висока надстройка с мостик на десния борд. Всъщност, това не беше 

мостик в истинския смисъл на думата, а контролна станция за всички баластни помпи, 

които обслужваха многобройните подпалубни танкове. Баржата имаше следните основни 

характеристики: 
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Потопяема баржа NAVALMARE 1 

Клас:    RINA 100 A - 1.1 NAV I.L. Ch 

Дължина:    72.00 m 

Широчина:   25.33 m 

Височина на борда:      4.30 m 

Натоварване на палубата:  10 T/m2  

Товароподемност:   4,500Т 

Класът на баржата позволяваше да се потапя и ляга на равно дъно при плитка вода, така, 

че само горната част от надстройката да остане над водата. Ние нямаше да я ползваме 

по този начин. 

 

Слез десетина дни, баржата пристигна на лятната котвена стоянка във Варна, влечена от 

един турски буксир. Веднага наехме два пристанищни буксира на БМФ от типа „Фекда”. 

Те поеха буксирни въжета от Navalmare 1 и турският влекач беше освободен. Баржата 

нямаше екипаж и въжетата се подадоха на буксирите от Дидо, Антон, Атанас и автора, 

който отново се наложи да изпълняваше длъжността капитан на баржа. Капитанът на 

порта Богдан Богданов беше изискал освен пилот, баржата да има правоспособен 

капитан и екипаж, за да бъде допусната в пристанището и езерото. Това наложи в 

последния момент да наемем на дневна ставка горните моряци и аз да се кача с пилота 

на баржата в качеството си на капитан за прехода, чиято крайна точка не знаех.  

 

С така задържаните буксири се обадих по GSM-a на Petreco и ги попитах какво правим по-

нататък. Отоворът беше да следваме към Варна. Пилотът изкомандва влекачите и 

буксирният състав потегли. Преди подхождане на входния фар на вълнолома попитах 

отново Petreco накъде да следваме. Отговориха ни да следваме в канал № 1 и към 

езерото.  

 

Летният ден беше много топъл и стоманената палуба се беше силно нагряла. Добре, че 

нашият катер „Вояджър” с капитан Асен Дремджиев ни съпровождаше. Те ни даваха от 

време на време студена вода за пиене и два стола, за да подвием крак с пилота. 

 

И така, с постоянни указания от страна на Petreco, се насочихме към буй № 9 в езерото, 

след това продължихме на запад и в момента, в който бяхме на траверс на 

Кораборемонтния завод „Флотски арсенал”, получихме инструкция да направим поворот 

на ляво и да застанем на кея на завода. 

 

3. Товарът и неговото натоварване 

 

Извършихме поворот, подходихме към завода и баржата застана с десен борд на най-

източния заводски кей. Там разбрахме и видяхме какво ще товарим – виж снимката по- 

долу. 
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На преден план палубата на баржата Navalmare 1 

На заден план - топ сайда и жакета на платформа „Галата” 

 

Както топ сайда, така и жакетът бяха разположени върху двойно Т-образни стоманени 

греди, които бяха положени перпендикулярно на кея. Гредите бяха високи около 1.20 

метра. Попитахме техническия персонал на завода, който беше в момента на кея, как 

възнамеряват да извършат товаренето. Те отговориха, че идеята е да се поставят 

същите стоманени греди напречно на палубата на баржата и точно срещу съответната 

греда на кея. След това, с помощта на мощни хоризонтални крикове, първо ще се избута 

с приплъзване върху релсите жакета, а следващият рейс - и топ сайда. 

 

Жакетът, който беше в хоризонтално положение имаше заварена триъгълна листова 

конструкция към долната си част. Това е така наречения мат против потъване на жакета в 

тинята на дъното (mud mat). Жакетът беше с дължина (което при изправянето му на 

място щеше да бъде височина) около 45 метра и щеше да се приплъзва от кея на 

баржата в хоризонтално състояние. Топ сайдът щеше да се приплъзва така, както беше – 

в изправено вертикално положение. 

 

Очевидно, при прехвърлянето на такава голяма тежест от бреговите греди върху гредите 

на баржата, същата бе могла да получи опасен крен, което да доведе до авария. 

Изведнъж стана очевидно, че трябваше да се изработи процедура за натоварването с 

таблици за откреняване, в зависимост от кренящия момент на всеки един етап от 

приплъзването. 
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Матът на жакета против потъване в тинята 

Разработването на таблици за откреняване в зависимост от всеки етап на приплъзването 

беше възложено на екипа на проф. Колев от Техническия университет във Варна. 

Таблиците бяха готови навреме и наетият екипаж от 3 души беше обучен да работи с 

баластната система и да измерва с рулетка нивото на танковете. 

 

Принципът беше хидравличните крикове да избутат странично жакета при изравнено 

равнище на горните части на напречните стоманени греди на сея и на палубата на 

сондата. Това се постигаше единствено чрез баластиране на баржата. Виж Фиг. 1.  

 

В определения ден, при подходящо време и присъствие на гарантиен сървейор от 

Великобритания, приплъзването започна. С цел да намали триенето между стойките на 

жакета и стоманените греди, последните бяха намазани с грес. На баржата 

приплъзването се контролираше от инж. Красимир Драганов – технически менажер в „Бон 

Марин”, а на брега от автора на тези редове. Приплъзването се извършваше на къси 

интервали, за да не се получи изведнъж голямо прехвърляне на товар от нея на палубата 

на баржата, което би предизвикало голям крен. 
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Фиг. 1 – Начално положение на баржата до кея. 

 

Приплъзването започна така, както е показано на Фиг. 2. В момента, в който стойките от 

страна на кея преминаха върху баржата, масата на жакета не беше прехвърлена върху 

палубата на баржата. При това положение, баржата започна да изпразва баласт, от 

танковете на десния борд, съгласно изчислените таблици. Целта беше баржата да се 

накрени малко наляво, за да издигне десния си борд, който създаваше вертикална опора 

за теглото на преместения хоризонтално жакет. По този начин жакетът се повдигаше 

малко от към страната на кея и стойката му се отделяше от хоризонталните греди на кея. 

Това беше минимално повдигане и  авторът не можеше да го забележи видимо поради 

насъбралата се грес между долната част на стойката и стоманената греда. За избягване 

на това неудобство, взех една тънка стоманена лена и я прекарах от вътрешната страна 

на мористата стойка. Докато екипажът на баржата изхвърляше баласт от десните 

танкове, авторът очакваше момента, когато стоманената лента преминаваше свободно 

между стоманената греда и долната част на стойката чрез предвижване на ръка. Това 

означаваше, че краят на жакета е повдигнат минимално от нивото на горния край на 

мористата част на бреговата стоманена греда. В този момент се обаждах по 

портативното УКВ на баржата да прекратят изхвърлянето на баласта. 

 

Следваше отново напречна избутване чрез приплъзване на жакета около 1.00 – 1.20m 

към баржата и горната процедура се повтаряше отново до окончателното прехвърляне на 

жакета върху баржата. 
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Фиг. 2 – Накреняване на баржата мористо чрез изхвърляне на баласт 

 

При приплъзване на жакета по релсите, същият се очакваше да има тенденция да 

избутва баржата мористо, което можеше да доведе до скъсване на швартовите въжета на 

баржата и отделянето й от кея. Това беше абсолютно недопустимо. Поради тази причина, 

наехме плаващия кран, който се швартова за левия морист борд на баржата така, както е 

показано на Фиг. 3. В това положение, плаващият кран, който беше с Фойт-Шнайдерови 

движители, ефективно подпираше баржата към кея. Същата работа можеше да се 

извърши и от буксири, но по това време нямахме достатъчно подходящи съдове. 

 

И така, жакетът беше натоварен на баржата и укрепен чрез заварки. Този метод се 

нарича sea-fastening в офшорната индустрия. 
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Фиг. 3  - Плаващият кран притиска баржата към кея 

 

След натоварване и укрепване на жакета върху баржата, плаващият кран отдаде 

швартовите и беше демобилизиран – Фиг. 4. Баржата беше готова за провлачване. 

Буксирът „Михаил Добров” подходи, подаде и присъедини буксирна проволка към брагата 

на баржата. 

  
Фиг. 4 - Баржата натоварена 
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Буксирният състав потегли плавно с курс открито море, където жакетът на газодобивната 

платформа „Галата” щеше да бъде монтиран вертикално на морското дъно, на 

дълбочина на морето 35 метра. 

 

Продължението следва. 

 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent  
 20th June 2012 

Aberdeen 

 


