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МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД „ГАЛАТА” – ЧАСТ 
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2. Подготовка за тръбополагане с баржата МАК – продължение 

 

В допълнение, Фред ми каза, че ще ми плаща по техния стандарт и ще имам служебен 

автомобил. Условията бяха наистина атрактивни, но аз му отказах учтиво, като се 

позовах на факта, че вече 12 години съм работил в чужбина и ми стига. Не съм вече 

младеж на 25 години и исках да поживея в родината си. Получавах прилични доходи и 

не ми се местеше надалече. Колко наивен съм бил, все още! Не бях почувствал добре 

българската действителност, за да направя разликата както покойния ми 

преподавател от техникума Димитър Симеонов, който казваше, че обича страната си, 

но мрази държавата. 

 

Фред прие отказа ми спокойно и ми каза да му се обадя, ако си проявя мнението след 

време. Това не наруши ритъма на съвместната ни работа. В рамките на 5-6 дни 

поставихме останалите 6 котви. Схемата на закотвяне на баржата беше с 8 проволки и 

8 котви, така както е показано на схемата по-долу. 

 

 
 

Схема на закотвяне на баржата МАК 

 

На едно закотвяне баржата можеше да се притегля напред с котвите си максимум до 

200 метра, като полагаше заварената тръба на морското дъно чрез стингъра на 

кърмата си. При скорост на полагане от 700 до 800 метра на ден, това означаваше, че 
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за един ден котвите трябваше да се местят поне 3 пъти чрез специалния кораб за 

работа с котви. Това се налагаше защото при преместване на баржата с помощта на 

котвите си от начално до крайно положение при дадено закотвяне, хоризонталният 

ъгъл между началния и крайния пеленг на всяка котвена проволка не биваше да 

превишава 10⁰. В противен случай, имаше опасност самата котва да се развърти 

хоризонтално, да се изтръгне от мястото си и да започни да дрейфи. 

 

С предварително разнесените котви, мястото за съединяване на котвиите с котвените 

проволки на баржата беше готово. Оставаше само МАК да пристигне, но той се забави 

изключително много. Насищането на главната му палуба с временни надстройки, 

склад за тръбите, гъсеничен кран, заваръчно помещение, рентгенологично отделение 

за проверка на шевовете на тръбите след заваряване, монтиране на котвени винчове, 

винч за аварийно спускане и вдигане на тръбата, стингър за тръбата, агрегати и др. 

отне общо 3 месеца в Истанбул.  

 

На баржата се очакваше да работи тим на две смени, всяка по 12 часа с 50 – 60 души 

на всяка смяна. Това включваше фирми от много контрагенти като заварчици от 

щатската фирма GMC, британските фирми Aggreko, доставчици и обслужващи дизел-

генераторите, британската фирма ACE, която достави и обслужваше винчовете, 

крановици, водолази, помпиери, такелажисти, екип за позициониране, екип за 

рентгенов контрол и пр. Тази организация на работа постави веднага две логистични 

задачи: 

 Ритмично снабдявана на баржата с тръби, материали и др. консумативи, 

 Организиране на смяната на екипажа през 12 часа. 

 

Доколкото тръбите бяха с дължина средно 12.25 метра и циментово покритие, 

изискването към корабите, които трябваше да ги подвозват беше те да имат почти 

абсолютно правоъгълно товарно помещение и голямо люково разкритие. Това не е 

лесна задача в България. Предложих на Petreco да опитаме с десантните баржи на 

ВМС. Те са с един правоъгълен хамбар и голямо люково разкритие. Речено, сторено. 

Работата е договорена по принцип с щаба на ВМС. Мятаме се с Георги Бонин на 

автомобила и отпрашваме към Военноморската база Бургас (в пункта за базиране 

Атия), където тогавашният началник на щаба капитан І ранг В. Гагашев (сега 

контраадмирал) и офицерите от неговия щаб ни приеха най-любезно. Все пак сме се 

заварили с него във ВВМУ – ние бяхме в 5-ти курс, а той в първи. Подробностите бяха 

уговорени и два десантни кораба с екипажите си бяха наети. 

 

Това бяха едни доста стари военни кораби, които не само бяха силно износени, но 

имаха корозионни дупки по главна палуба. Наложи се да наемем фирмата „Сени” ООД 

да извърши временни заварки по палубата, за да не глътнат вода тези кораби на ВМС, 

на които им предстоеше скорошно бракуване. 

 

Корабът-буксир за котвени операции „Михаил Добров” щеше да изпълнява ролята на 

снабдителен кораб и от време на време да разнася котвите на баржата. Освен това, 

нашият катер „Вояджър” също беше включен в по-дребното снабдяване. 
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Въпросът със смяната и почивката на двете смени екипаж на баржата МАК се реши от 

Petreco чрез наемане на корабите „Перун”, „Академик” и старият каботажен 

пътнически кораб „Калиакра”. Авторът е бил на него практикант през лятото на 1965 

год., когато е учил в Техникума по корабостроене и корабоплаване. Очакваше се тези 

кораби да стоят в близост до баржата, а екипажите да бъдат сменяни през 12 часа. 

Спасителният кораб „Перун” изискваше много средства, който Petreco плати като 

аванс от наема. Смениха се душове, матраци и постелъчно бельо в кабините, кухнята 

и салета се подновиха и т.н.  

 

Всички тези 5 кораба и двете десантни баржи в Атия очакваха появата на МАК от 

Босфора, а Petreco ме назначиха за брегови координатор (onshore coordinator) на 

цялата тази разнокалибрена флотилия. 

 

В един хубав есенен ден в началото на октомври 2003 г. баржата МАК се появи на 

хоризонта, теглена на буксир от един турски влекач. Армадата на Petreco вече 

очакваше на котва на Паша дере, а двете десантни баржи бяха натоварени с тръби и 

очакваха сигнал на 11-то корабно място в Пристанище Варна-изток. Плаващият кран 

беше издълбал с грайфер един тесен участък до самия плаж на Паша дере, за да 

може баржата до подходи плътно към брега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десантна баржа 705 на борда на МАК 

 

При хубаво време и без големи проблеми, МАК беше скачен чрез своите проволки към 

предварително заложените котви и се центрова за началото на тръбополагането. 

Десантните кораби излязоха от Варна и един след друг застанаха на борд на МАК, 

чийто гъсеничен кран разтовари тръбите. Най-голямото предизвикателство при 

заставане и отплаване от борда на баржата беше избягването на контакт със 

страничните котвени проволки – виж схемата по-горе. При необходимост, баржата 
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отпускаше една или друга странична проволка, за да даде възможност на кораба да 

маневрира. 

 

При позиционирането на МАК на Паша дере, с цялата армада около него, един от 

шефовете на Petreco реши да се прехвърли от „Калиакра” на „Перун”. Времето беше 

почти пълен щил и „Перун” подходи внимателно към борда на „Калиакра”. В момента, 

в който се допря да борда, ламарините на 56-годишният кораб с нитова конструкция 

така жално изскърцаха, че очаквах всеки момент да се разпадне и потъне. 

 
 

Пътническият кораб „Калиакра” 

 

3. Изтеглянето на тръбопровода на брега на Паша дере 

 

След позициониране на баржата МАК с кърмата на около 225 метра от брега на Паша 

дере на 6 котви и котвена проволка № 4, подадена на пилон на брега, производството 

на тръбопровода започна. Тръбите с диаметър 356 mm (14 инча) бяха разтоварени 

успешно от десантните баржи на МАК и конвейерната заварка започна. 

 

Технологията беше следната – тръбите се поемаха от стифа на носовата част на МАК 

и се подаваха в ролкова линия на левия борд, отново в носовата част на баржата, 

откъдето се придърпваха в заваръчното отделение. Там тръбите се доближаваха 

челно, краищата им се подгряваха до определена температура, след което тръбите са 

заваряваха една след друга със специални електроди – виж снимката по-долу. 

Температурата на загряване беше много важна за качествената заварка и тя се 
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контролираше със специална креда, която се натриваше по краищата на двете тръби. 

При достигане на необходимата температура, кредата си променяше цвета по 

определен начин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тръбите - заварени 

 

След заварката, тръбите се издърпваха по ролковата линия към кърмата в 

помещението за рентгеноскопия. Там се проверяваше качеството на шевовете. След 

това, тръбите се придърпваха отново към кърмата, където стиковката между двете 

страни се изолираше със специална лента – виж снимката по-долу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тръбите - изолирани 
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След изолиране на стиковката, заварените тръби се изтегляха към кърмата ляв борд, 
за да попаднат върху стингъра на баржата и от там да се спуснат зад борд. Всички 
операции по подгряване на тръбите, заварката им, рентгеноскопията, изолирането и 
спускането зад борд се записваха за всяка тръба по дата, час, минути и номера на 
тръбата. 

 
Полагането на тръбопровода в този случай трябваше да започне от брега към 
платформа „Галата” и поради тази причена МАК застана на 225 метра от брега – виж 
чертежа по-долу. 
 

 
Баржата МАК на 225 метра от Паша дере 

 

На брега, върху стабилна бетонна основа беше монтиран хоризонтално един канифас 

блок. Идеята беше да се изтегли тръбата от винчовете на баржата с помощта на 2 х 

56mm x 220 метра швартови въжета. Докато баржата МАК стоеше неподвижно на 

котвите си и се удържаше на брега от котвена проволка № 4, задържана за пилона, 

тръбопроводът се изтеглаше чрез 56mm, като крайната му част към брега беше 

затапена, за да не навлезе морска вода. 

 

Всичко беше много добре планирано до момента, в който се осъзна, че поради 

плитководието от 5-метровата изобата към брега, този 240 метра тръбопровод ще 

увисне поради тежестта си (тръбите имаха 75 mm циментово покритие) и щеше да 

допре морското дъно. В такъв случай, поради триенето, никакъв винч не може да 

изтегли тръбопровода. За изтеглянето на тръбопровада в такива случаи, към него се 

прикрепят специални плавоци, но Petreco явно беше забравил да ги планира. 
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Наложи се да приемаме спешно решение, което е ясно показано на снимката по-долу: 

 

 
 

Осигурявана на плавателност на тръбата с празни варели 

 

„Бон Марин” изкупи за нула време всички празни варели в града и околностите. 

Плавателността на тръбата беше осигурена и графикът - спазен. 

 

Продължението следва. 

 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent 
 11th June 2012 

Aberdeen 

 

 

 

 


