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ПОЛЗАТА ОТ СТАЖА ВЪВ ВМС ЗА ЕДИН БЪДЕЩ КАПИТАН ОТ ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТ 
 

1. Въведение 
 През 2003 г. ми беше отредено от съдбата да започна нова морска дейност, 
която е малко известна в България. Във връзка с изграждането на офшорната 
газодобивна платформа „Галата“ и подводният и тръбопровод, бях привлечен като 
брегови координатор по тези дейности. На втория ден от практическата ми работа по 
този проект получих предложение от отговорния менажер по морските въпроси на 
фирмата Melrose (по онова време Petreco) да започна работа в Абърдийн, 
Великобритания, като морски суперинтендант – виж публикацията в „Морски 

вестник” 11 юни 2012 г. Моменти от изграждането на подводния газопровод 
„Галата” – Част 1 .  След продължителни увещания от страна на менажера по 
морските въпроси Фред Шепърд от тогавашната морска консултанска фирма „Trident 
Offshore Ltd“, през септември 2005 г. преминах на работа при тях, в Абърдийн, 
Великобритания. 
 В какво се се изразяваше морската консултанска работа по отношение на 
индустрията по добив на нефт и газ? По принцип, нефтените фирми – малки и 
големи, са специалисти по локализиране на източниците на неф и газ, Това са хора 
геолози, които знаят къде да търсят нефтопродуктите на море, на каква дълбочина 
да сондират, какъв кладенец и добивна структура да изградят и как да пренесат 
суровината до брега. Те по принцип нямат морски лица във фирмата си, или ако 
имат, те са един или двама с твърде ограничен опит като мореплаватели.  
 От друга страна, екипажите на морските проучвателни сонди са специалисти 
по сондирането, предпазване от случайно изригване на нефтопродукти, провеждане 
на практическия сондаж и изоставяне или каптиране на перспективния кладенец. 
При тях има твърде малко морски специалисти, основно т.н. Barge Master или Barge 
Engineer. Те са просто морски лица със сертификат за 2-ри или старши помощник 
капитан и са отговорни единствено за устойчивостта на сондата. 
 Самоповдигащата се или полупотопяема сонда са плаващи единици, които 
сондират тук и там. Те могат да изминат от един завършен кладенец до друг от 
разстояние почти няколко мили до повече от 7 000 мили, както беше случаят с 
полупотопяемата сонда „Ocean Guardian“ от Ивергордън, Шотландия до 
Фолкландските острови. 
 При наличието на две договарящи се страни като нефтената компания и 
фирмата, менажираща сондата, очевидно, необходимо е трета професионална фирма, 
която ще извърши следното: 

 Ще отчете конкретните обстоятелства по изоставянето на предишния кладенец,  
 провлачването на сондата да новия перспективен кладенец, 
 точното му позициониране върху новия кладенец.  

Общо взето, в това се изразява морската консултантска дейност по отношение 
на различните видове морси сонди. Тя има, разбира се, много други аспекти, които 
тук не могат да се опишат, но включват доста други дейности като Heading Control на 
FPSO, предварително залагане на котви и вериги за даден проект, одити на офшорни 
кораби и други задачи. 

Ето, тук е мястото на морските консултантски фирми. Те осъществяват 
практическата връзка между нефтените компании и менажерите на сондите за 
горния тип операции.  

 
2. Изложение   
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Когато морската консултантска фирма изработва процедури по преместване и 
провлачване на дадена сонда от една точка до друга, нефтената фирма е длъжна да 
осигури т.н. Site Survey или подробен промер на мястото. Той включва, но не е 
ограничен до следните данни: 

 Батиметрия – описание на дълбочините 
 Подводни препятствия  - естествени и изкуствени, 
 Екологоично чувствителни райони, 
 Литология (данни за почвите на грунта в дълбочина), 
 Условия за закотвяне, в зависимост от които ъгълът на лапите на офшорните котви 

спрямо вретеното на котвата може да се измени от 30˚ до 50˚. 
На базата на промера на мястото, фирмата консултант може да изработи едни 

или други процедури за откотвяне, преход и закотвяне т.е. ново позициониране 
сондтата. Тези процедури се съгласоват с клиента, който обичайно е нефтената 
фирма и менажерите на сондата на така наречиния pre-rig move meeting, т.е. 
предварително обсъждане на предвижването на сондата. 

По време на една от срещите ни по горния повод с фирмата Nexen  за сондаж в 
континенталния шелф на Северно море в UKCS Block 20/1 – Фиг. 1, промерът на 
мястото показа наличие на екологична чувствителни обекти – Фиг. 2, където не 
трябваше да се полагат котви на разстояние по малко от 50 метра.   

Освен това, промерът откри разположени на равни интервали, почти в прави 
линии и с неидентифицирани височини обекти. Фирмата Fugro, която извърши 
промера, ги интерпретира като котви на контактни мини от британско защитно 
минно поле от Втората световна война.  

В дадения случай, позиционирането на сондата на 8  котвени линии, всяка с 
дължина около 110 метра и калибър 79.5mm позволяваше схемата на закотвяне да се 
развърти така, че да се избеге попадане на котвите на сондата върху котвите на 
мините. Това би било нежелателно явление най-малко защото котва на сондата, 
която е захванала котва на мина, не ще държи и ще дрейфи. Също така не беше 
изключено да има потънали, но все още активни мини около минното поле. 
Доколкото сондата беше вече доста стара, менажерът й си позволи да се пошегува, че 
ако една или две котви попаднат на мина и се взривят, това ще бъде добър повод за 
фирмата да закупи като подмяна нови и по-модерни котви за сондата. 

По долу се дават три схеми на позицията на сондата в Северно море -  Фиг.1 , 
екологично чуствителните места в района на закотвяне, където не трябва да да 
полагат котви и вериги – Фиг. 2, и идентифицираните от страничното сканиране на 
промера котви на мините – Фиг. 3 
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Фиг. 1 – Част от карта на Северно море с британски блок 20/1 
  

 
 
Фиг. 2 – Екологично чувствителни обекти – Pock Marks 
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Фиг. 3 – Котви на контактни мини в района 

 Консултантската фирмата, в която работя, извърши под мое ръководство 
промяна на първоначалнната схема на закотвяне и на клиента се предложи варианта, 
който е показан по-долу на Фиг. – 4. 

 
 

 
 
Фиг. 4 – Предложена схема на закотвяне за избягване на котвите на мините 
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 В схемата на Фиг. 4,  котвите на мините са отбелязани със съкращението NMH 
– Non Measurable Height,  т.е. обектите са с толкова малка височна, която не може да се 
измери. Това е типично за потопени в грунта котви на котвени мини. 
 С това, задачата беше решена и сондата беше позиционирана без проблем в 
точката, която беше планирана. По време на работата ми с клиентите, от съществена 
важност беше да ги убедя в безопасността на операцията.  
 Най-интересното в случая се оказа ползата ми от сравнително доброто 
познаване на минно-тралното оръжие и практиката ми като курсант в Балчик на 
така наречените тралчици или както днес (пък и по-преди) им казваха миночистачи. 
Познанията ми бяха доста убедителни пред представителите на клиента, които са по- 
скоро геолози и сондьори, но не и морски лица. От това следва един съществен извод, 
че всичко що е научено е от полза. Тази полза може да се почувства веднага или след 
доста дълго време така, както стане при мене – близо 40 години след стажа ми като 
курсант на тралчиците във военноморската база на Балчик. 
 

3. На стаж в Балчик 
По мое време във Военноморското училище концепцията от дълго време 

беше, че курсантите  от търговския флот трябва да се подготвят и като 
военноморски офицери от запаса. Във вързка с това, в трети и четвърти курс имахме 
всяка година по програма около един месец практика на корабите от ВМФ. При 
семестриалното ни завършване на трети курс и след преминаване на един месец 
практика на търговски кораб в БМФ, една част курсанти за търговския флот бяхме 
изпратени на военноморска практика в Балчик. Не знам как се случи така, но групата 
от около 15-16 души за Балчик беше съставена предимно от варненци и русенци. За 
началник на практиката ни назначиха един от взводните ни командири – капитан І 
ранг (тогава ст. л-т) Стоян Вълев. 

Така, през един хубав и слънчев летен ден, два файтона хора на възраст 20-21 
години, пристигнахме в Балчик. Пристигнахме, разбира се с автобус и в униформа, 
защото не отивахме просто в град Балчик като летовници. Ние бяхме командировани 
в 5-ти отделен дивизион рейдови тралчици на ВМФ като част от военноморска база 
Варна в град Балчик – ни повече ни по-малко. По звание бяхме вече старшини първа 
степен (с изключение на един от нас, които беше разжалван до гладък пагон за 
подсказване по време на семестриален изпит). 

Тогава, от 1970 - 1974 г. командир на на базата в Балчик беше капитан І ранг 
(тогава капитан ІI ранг) Никола Георгиев Николов, който беше известен между 
старшините и матросите като бай Кольо. Дълги години след това, когато работех в 
БМФ, кап. Николов караше една от кометите от Варна до Бургас през Несебър и 
обратно. 

Освен командира, в базата имаше още двама щатни офицера – единият беше 
началник щаб, а другият не си спомням с какво се занимаваше. Имаше още около 10 
старшини – мичмани. Повечето бяха командири на миночистачите КТЩ. Имаще още 
около 30 матроси, които бяха екипажи на шестте катера - миночистачи тип КТЩ. Що 
за кораби са тези съдове ще се обсъди по долу. 

Нашата команда от курсанти бяхме настанени в помещение, което беше 
съседно на сградата на столовата и щаба. Това беше отделна масивна сграда с 
мобилизационно назначение. На третия етаж, където бяхме разположени, имаше 
кревати и място поне за сто души, но ние се разположихме там и си поставихме по 
поне три матрака на легло. Сервизните помещения бяха на приземния етаж и за баня 
нямаше топла вода, но лятно време кой има нужда от нея. 
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Корабите тип КТЩ бяха много миниатюрни и на тях нямаше подходящи 
битови и санитарни условия. По тази причина всички – офицери, старшини, курсанти 
и матроси се хранехме в столова на брега. Курсантите и матросите нощуваха на брега, 
а офицерите и старшините по домовете си в Балчик. Курсантите се хранеха в 
офицерската столова и храната беше доста добра. Винаги имаше два десерта и често 
прясна риба. Готвачките бяха съпругите на старшините от базата и нерядко се 
правеха бартерни сделки с рибарите от Балчик. Тогава в Балчик имаше една 
колоритна личност, която се разхождаше около пристанището с обица на едното ухо 
и капитанска фуражка. Викаха му капитан Кощи. 

Командирът на базата не беше особено възхитен от нашето присъствие там. 
Считаше ни едва ли не като рушители на дисциплината в дивизиона. След 
традиционното вдигане на флага в 08:00 часа, кап. Николов ни даваше една лодка 
ЯЛ-6 и ни отпращаше където ни видят очите. Той се занимаваше по цял ден с личния 
състав старшини и матроси, но ние така и не разбрахме с какво се занимаваха те, тъй 
като бяхме ангажирани да возим летовничките на лодката около двореца в Балчик. 
Прибирахме се само за обяд. 

В интерес на истината, началник щаба проявяваше интерес към нашата 
практика. Той ни събираше от време навреме, така да се каже, в моменти на 
вдъхновение, и ни караше да правим някакви планове по тралене на района. Това не 
беше кой знае какво, но от друга страна си беше чиста помощ за него. 

По време на практиката ни в Балчик си поживяхме здраво, но имаше и две или 
три плавания с корабите за така нареченото бойно тралене. Трябва да се опишат 
корабите, за да се добие представа какво беше това. 

 
4. Корабите във военноморската база Балчик 

Като говорим за т.н. кораби миночистачи или тогава тралчици тип КТЩ, 
които сега се наричат в морската литература „проект 501“ , до момента имам силни 
съмнения дали това е правилното им название. Катерите, на които стажувахме и 
изваршихме няколко бойни протралвания, бяха с бордови номера от 301 до 306, като 
флагмански катер беше № 306. Базата на ВМФ и катерите се намираха в източния 
малък басейн на пристанище Балчик, което съществува и до днес. 

Катерите в Балчик  бяха руски (съветски) проект № 376 тип "Ярославец", 
които си приличаха с нашите от проект 501. По-долу се дава схема на  проект № 376 
тип "Ярославец" и на българския проект 501. Нека читателят сам отсъди доколко е 
оригинален българският катер проект 501. По-долу, на Фиг. 5 и 6 е показан катер 
проект № 376 типа "Ярославец". Това бяха катерите, на които прекарах стажа си в 
Балчик през 1971 г. 
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Фиг. 5 - катер проект № 376 тип "Ярославец" 
 
Основните характиристики на катерите проект № 376 типа "Ярославец" са 

както следва: 
Водоизместване – 37.2 тона 
Дължина - 21.0 метра 
Ширина  -     3.98 метра. 
Газене         - 1.10 метра 
Максимална скорост - 10 възла. 
  

 
 
Фиг. 6 - Катер проект № 376 типа "Ярославец" 
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Катерите проект 501 са с подобни характеристики. Те са възприети като 
български проект и са показани на Фиг. 7.   

 

 
  

Фиг. 7 - Миночистачни катери проект 501 
 
Очевидно, между двата катера няма съществени разлики. Как са се наричали в 

различните исторически периоди е друг въпрос. По мое време като курсант в Балчик 
през 1971 г. катерите бяха от бордови № 301 до бордови № 306 (според мен - бяха 
единствено и само проект № 376 типа "Ярославец"). По това време те се наричаха 
КТЩ – русизъм от думите „катерный тральщик“.  

Въоръжението на катерите беше една 12.7mm картечница ДШК и тралове. 
Траловете бяха контактни, акустически и електромагнитни. 

Контактният трал MPG (немски) - наследство от "царския" флот, се използва в 
три основни варианта: с механичен резач, с подривен патрон и с буксируемо 
устройство. Резачът срязва минрепа и мината изплава на повърхността, където може 
да бъде разстреляна. Същата работа върши и подривният патрон - той къса минрепа. 
А буксируемото устройство захваща затралената мина и катерът я буксира до плитко 
място, където мината изплава и може да бъде разоръжена и разузната (имаше хора, 
които вършеха и такава рискована работа). Принципна схема на контактен трал е 
показана по-долу на фиг. 8: 
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Фиг. 8 – Контактен трал  
 
1 – Тралчик, 2 - Буксирно устройство, 3 – Удълбочител, 4 – Тралеща проволка,  
5 – Котва на контактна мина, 6 – минреп на котвената мина, 7 – Контактна мина, 8 – 
Резачи с/без подривно устройство, 9 – Отводителни дъски, 10 – Плавок 

 
При горната конфигурация на трала извършвахме контактно тралене с 

всички тралчици на дивизиона два или три пъти по време на моята практика в 
Балчик. Дистанцията между тралчиците, които нямаха радар, се поддържаше с 
помощта на специално разграфена призма от флагманския кораб. Посоката на 
траленето беше от Балчик на изток почти до нос Калиакра и обратно. Не сме имали 
случай на засечена мина. Конкретните контактни тралове MPG бяха само с резачи за 
минрепа и без подривен патрон. 

В допълнение се извършваше тралене за акустични мини. Немците са 
заложили по цялото българско морско и речно крайбрежие много мини. Част от тях 
са акустически. Те, както и електромагнитните мини, позволяват при поставянето им 
да се заложи кратност – 5, 6, 7 и т.н. кратност. Това означава, че мината при първото 
приемане на акустичен сигнал от преминаващия кораб не се взривява, т.е. „пропуща 
го“ до 5, 6, 7 и т.н. пъти. Типично, това е по време на траленето. Акустичната мина се 
активира едва след 5, 6 или 7 протралвания, т.е когато фарватера е обявян вече за 
„чист“. По подобна аналоги сработва и електромагнитната английска мина, 
използвана на река Дунав. Това са много коварни морски оръжия и те изискват 
периодично протралване на фарватерите. 

Акустичната мина се протралваше черз влачене на прибор БАТ 2 зад кърмата 
на тралчика. Акустичната мина се активираше от силното звуково поле на 
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електромеханичното чукче в провлачвания плавок. Какафонията от този БАТ 2 беше 
невъобразимо силна. Принципната схема на БАТ 2 е дадена по долу на Фиг. 9: 

 
Фиг. 9 

 
1 – Тралчик, 2 – Буксирна линия с ел. кабел, 3 – Плавок, 4 –Плавок - генератор 

на звукови сигнали, 5 – Звукови вълни, 6 – Акустична мина. 
 
По абсолютно същия начин се протралваше за електромагнитни мини, но 

вместо провлачване на прибор БАТ 2, на негово място се поставяше прибор СЕМТ-1, 
което беше един излъчвател на силно електроматнитно поле около себе си и 
вривяваше мината по аналогичен начин. 

Въпреки неколкократното ми участие в такива траления, мина не сме 
откривали, но след всяко протралване се дакладваше, че фарватерът е „чист“. Никой 
и никога не ни обясни защо се правят тези мероприятия. Просто, казваха, че по време 
на войната немците поставили много мини, които сега ние трябва да чистим. 

Всъщност, голямата работа по миночистенето на българското крайрежие от 
немски мини, както и на река Дунав от английски мини, е било извършено 
непосредствено след Втората световна война. Онова, което ни вършихме в Балчик 
беше контролно протралване на фарватерите. Защо беше необходимо това? 

Това не се изучаваше във Военноморското училище, но аз, като бивш курсист 
в Техникума по корабостроене и корабоплаване имах шанса да попадна на едни 
много качествени, съвестни и добри преподаватели – Димитър Симеонов и Трифон 
Левашки – Бог да ги прости. Там ни учеха, че имало такъв английски справочник на 
име NEMEDRI, който давал Инструкции за Пътищата в Северно Европейските води, 
Балтика, Бяло Средиземно и Черно Морета т.е. NORTH EUROPEAN WATERS, BALTIC, 
WHITE, MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS ROUTING INSRUCTIONS. Нямам спомен този 
документ да е бил споменаван или изучаван във военноморското училище по мое 
време. 

 
5. NEMEDRI 

  Това на което ни учеха нашите преподаватели от техникума, го имаше на 
всички търговски кораби в т.ч. и на корабите от БМФ. На Фиг. 10 е представена 
заглавната страница на документа NEMEDRI: 
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Фиг. 10- NEMEDRI 

NEMEDRI е публикация на британското адмиралтейство, която се появява за 
първи път след края на Втората световна война. Германия е победена, но много от 
морските пространства под неин контрол остават минирани и точната информация 
за разположението на минните полета не винаги е налична. 

Произходът на NEMEDRI (Northern European and Mediterranean Routing 
Instructions) routes е исторически процес и необходимост . Маршрутите на NEMEDRI 
са онези протралени пътища през водите, които са декларирани като опасни поради 
миниране по време на Втората световна война в Северноевропейските води, 
Средиземно и Черно море. Тези маршрути са получили свото наименование  от 
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публикациите на NEMEDRI, които са били издавани мореплавателите с данни за 
съответната хидрографска информация за тези райони в частност. Протралените 
маршрути и декларираните опасни от мини райони в много други части, като 
далечните острови Кергелен, Тонга или около Корея, нямат такива специални 
публикации и се обявяват в известията до мореплавателите. Навигационното 
значение на маршрутите на NEMEDRI е такова, че то дава важно количество 
информация по безопасността за световната морска търговия. 

На втора страница от публикацията NEMEDRI беше записан текстът 
представен на Фиг. 11: 

 

 

Фиг. 11 

 В приблизителен превод, този текст означава следното: 

 4. Риск от мини 

 (а) В наши дни рискът от мини е почти изцяло поради наличие на дънни 
контактни мини. Някои закотвени (контактни б.а.) мини могат все още да 
съществуват в някои защитени райони. 

(b) В обявените опасни райони рискът е реален и мореплавателите, които 
излизат от фарватерите, правят това на свой риск. 

(с) Извън опасните райони съществува все още малък риск поради 
неописани минни заграждения, който са основно аварийно изхвърлени самолетни 
мини. 

(d) Рисковете извън опасните райони се считат да не са по–големи от 
нормалните морски рискове, като например удар в потънал кораб. 
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(е) Малък риск съществува и в протралените райони,  даже във 
фарватерите  поради наличието на някои мини, които на са реагирали (поради 
някакви причини б.а.) на общоприетите методи за тралене, или мини, които са били 
провлачени във фарватерите от траловете на риболовни кораби. 

(f) Оценява се, че тези рискове от мини вероятно представляват 
опасност за корабоплаването за дадено време. 

 
Част от стр. 39 от публикацията NEMEDRI е показана на Фиг. 12 по-долу. 
 

 
 
Фиг. 12 

Текстът в приблизителен превод е катко следва: 

ПОДХОДИ 

Подходи към БУРГАС 

 Всички кораби, които подхождат към Сталин (Варна) или Бургас, трябва да 
контактуват радиостанция СТАЛИН при напускнае на черноморско пристанище или 
Босфора. Ако е необходим пилот, трябва да се съобщи точното време на пристигане 
мористо от нос Калиакра или нос Емине. 
 
 (а) Североизточен подход 
 Широк е 2 мили, с изключение на точките (V) и (VI), където ширината е 1 миля. 
 Следвайте подходния фарватер за Сталин (Варна)както следва: 
  

Следват 8 точки по фарватера, както са в оригиналния документ от (I) и (VIII). 
 
От там (точка VIII - б.а.) следвайте в пристанището (Бургас  - б.а.) 
Ако си направим труда да начертаем горния маршрут по координати на 

британска карта № 2283 „Нос Емине до Калиакра“, ще видим, че това е 
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приблизително почти съществуващия в наши дни фарватер от Варна до Бургас, като 
след нос Емине се ползва фарватера за каботажно плаване. 

На Фиг. 13 са показни с червена защрихована площ минираните райони по 
българското и румънското крайбрежие. Това е едно от четирите приложения – схеми 
на пособието NEMEDRI. 

 

  

Фиг. 13 – Схема на NEMEDRI за морските минирани райони на България и Румъния 
към края на Втората световна война. 

 
Така, в публикацията на британското адмиралтейство  NEMEDRI се описваха 

всички райони в Европа с опасност от мини. Документът представляваше  книжно 
тяло с меки корици и размер ширина 210mm и височина 330mm, т.е. почти колкото 
съвременния размер А3, но с 33mm по-висок и изданието от 1956 год. съдържаше 40 
едностранно напечатани страници и четири схеми приложения. 

На вътрешната страна на заглавната страница имаше таблица за отблязване 
на ежеседмичните корекции съгласно британските известия до мореплавателите. 

Както споменах по-горе, публикацията NEMEDRI се явяваше задължителна за 
всички търговски кораби, които плаваха в Черно, Средиземно, Северно и Балтийско 
мор, както и по бреговете на Бискайския залив и Датските проливи. Тези райони са 
били буквално засипани и задръстени с минни полета и публикацията NEMEDRI 
гарантираше поне някаква безопасност по отношение на мините. 

Към средата на 80-те години на 20-ти век се прие, че опасността от мини е 
преминала и публикацията NEMEDRI преустанови да се издава. За нея помнят само 
някои от по-старото поколение моряци.  

 
6. Заключение 

Сега, в ретроспекция, разбирам, че стажът ми в Балчик през далечната 1971 
год. не е бил само учебен, но и бойно тралене по каботажен фарватер, който 
съществува и до днес южно от Балчик и в направление 090˚ - 270˚, който е показан на 
Фиг. 14.  
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Фиг. 14 – Каботажният фарватер южно от Балчик 

Може би, това не е абсолютно същият фарватер, но в общи линии това беше 
районът, които протралвахме контролно. Животът показва и до ден днешен, че не 
всички мини от войната са разчистени. Все още, от време на време изплават стари 
мини, които трябва да се деактивират от специалисти, но това е вече друга тема. 

Изводът от всичко описано е, че знанията в повече никога не се оказват бреме 
или излишни. Все някога ще им дойде време за прилагане в живота. При мен, това се 
случи 38 години след практиката ми в Балчик и смятам, че клиентите ни останаха 
удовлетворени от разясненията, които им дадох. Дори ме попитаха дали случайно не 
съм бил някога в Navy -то. Отговорих им, че са попаднали в десятката. Не само,че съм 
бил там като курсант (cadet), но съм изучавал и практикувал това, за което им говоря.   

След седмица получих писмо от главния менажер на фирмата. Уведомяваше 
ме, че ми увеличават заплатата с еди си колко. Това става в онези държави, където 
т.н. ноу-хау се цени. За съжаление, у нас, то все още се счита, трябва да се дава 
безплатно. В това се състои морала и етиката на цялата история. 

 
Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Senior Marine Superintendent 

Aberdeen, 18th Юни 2013 

 


