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МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД „ГАЛАТА” – ЧАСТ 
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1. Увод 

За зло или добро, съдбата ми предопредели повече от 20 години да живея и работя в 

чужбина. В един от кратките ми престои в България бях ангажиран във фирмата „Бон 

Марин”, Варна. През 2003/2004 г. тя бе агент по логистиката на шотландската фирма 

PETRECO, която сега се нарича MELROSE RESOURCES. Една от задачите ми беше 

да организирам натоварването в Гърция, превоза и разтоварването във Варна на 60 

000 метра стоманени тръби за полагане на наземния газопровод от Паша дере до 

Провадия, а след това и на 25 000 метра стоманени тръби с 50mm до 75mm външно 

циментово покритие за подводния газопровод от Паша дере на 12 мили изток- 

югоизток, където щеше да се издигне газодобивната платформа „Галата”. 

Съвместно със съвипускника ми капитан далечно плаване Венелин Марков, успяхме 

да наемем и превозим горните количества тръби. Следващата задача беше да се 

намери и наеме на тайм чартър гладкопалубна баржа с определени размери. Баржата 

МАК намерихме и чартирхме в Италия. Тя щеше да се оборудва в Истанбул от 

PETRECO за превръщането й в тръбополагаща баржа за подводния тръбопровод. 

Проблемът беше, че с пристигането си на буксир в Истанбул, баржата нямаше екипаж 

и турските митнически власти искаха да я обмитят като товар, независимо от фактът, 

че ние декларирахме, че баржата е в транзит и до три месеца ще отплава извън 

Турция. Властите ни казаха да платим сега, а когато баржата отплава, те ще ни 

върнат митото. 

След консултация с нашия агент в Истанбул, разбрахме, че връщането на каквито и 

да са вземания от турските митнически служби е мисия невъзможна. При това 

положение не оставаше нищо друго освен да отида в морската администрация Варна 

със заповед за капитан на баржата МАК. Със запис в моряшкия паспорт като капитан 

на баржата, везех автобуса на Нишикли от Варна за Истанбул и пристигнах точно 

навреме в кораборемонтния завод Тузла, докато баржата беше на рейда. С влизането 

си на кея, баржата МАК си имаше вече законен капитан и не можеше да се таксува 

като товар, за да й се събира мито. Това си беше чужд плавателен съд с екипаж на 

борда. След ден, два дойдоха още двама шотландци, служители на PETRECO, които 

за щастие имаха моряшки книжки. Набързо ги вписах в роля и моряшките книжки като 

екипаж. Вярно е, че екипажът на МАК спеше на хотел, а не на баржата, защото тя   

имаше палуба от носа до кърмата и от борд до борд гладка като футболно игрище и 

нито помен от надстройка. Но, никъде не е казано, че екипажът не може да нощува на 

хотел на брега, когато техният съд е здраво вързан в пристанище.  

С това започна моята нова дейност в офшорния бизнес. 

 

 

2. Подготовка за тръбополагане с баржата МАК 

Вместо очакваните 30 дни, баржата МАК престоя 3 по 30 дни в завода Тузла. Около 

десетина дни след приемането на баржата в завода, аз се върнах във Варна, където 

ме очакваха други задачи. MODUS OPERANDI на PETRECO беше малко особен, в 

смисъл, че не се даваха много разяснения. Всичко се поднасяше в последния момент 

и то по GSM-a, сякаш нямаше факсове и електронна поща. Това донякъде дразнеше, 
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включително и някои британски служители, на които трябваше да им повтарям по 

няколко пъти къде са коносаментите и манифестите за тръбите от Гърция. 

 

 
 

Баржата МАК съоръжена, стъкмена и закотвена пред Паша дере 

 

В един слънчев ден в края на юли 2003 г. влизам в офиса на „БМ Чарт”, клон на „Бон 

Марин” Варна и заварвам непознат гостенин. Добре облечен джентълмен, около 55 

години, със сребърни коси и добре поддържана е прическа тип „Бийтълс” ме очаква и 

пита дали аз съм Орлин Станчев. О, казвам, това съм аз и без да се церемоня го 

питам - а вие кой сте и какво искате? Все пак, никой не ме е предупредил за тази 

среща. Човекът не се смути ни най-малко и се представи като Фред Шепърд от 

шотландската морска консултантска фирма TRIDENT OFFSHORE LIMITED, Абърдийн. 

Поканих го да седне и да ми обясни целта на своята визита. Без да се запъва, Фред 

обясни, че PETRECO са подценили размера на морските операции в това начинание и 

след като са осъзнали това, са поканили тяхната фирма да асистира по решаване на 

морските въпроси. По-конкретно, Фред каза, че ние сме наели един украински кораб-

буксир за котвени операции – „Михаил Добров”. От този буксир се изискваше да 

заложи 8 котви, всяка от тях от 7 до 9 тона, на строго определени позиции в близост 

до самия плаж на Паша дере. Котвите щяха да бъдат оборудвани със стоманена 

проволка, буйреп и жълт маркиращ буй. 

Проблемът беше, че г-н Фред Шепърд, както почти всеки поданик на нейно величество 

кралица Елизабет II не говореше никакъв друг език освен английски, а екипажът на 

буксира „Михаил Добров” говореха само на руски език. Не бих ли могъл да изляза с 

него утре на море и до помогна с превод при поставянето на първите 3- четири котви, 

докато екипажът се обучи. При това, г-н Фред Шепърд отвори куфарчето си и извади 

подробна процедура за това, кое как се прави и в каква последователност. Всичко 

беше придружено от подробни схеми и чертежи. Това стопи леда в мен и ме спечели 

окончателно за този човек. Очевидно той знаеше какво иска да направи и как трябва 

да го направи. Казах му, че съм на негово разположение. 
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Корабът за котвени операции „Михаил Добров” от борда на „Вояджър” 

 

На следващия ден Фред се появи в офиса в работен комбинезон със светло-

отразяващи ивици, противоударна каска, кожени ботуши със стоманена капачка за 

пръстите, боцмански нож, ел. фенерче и автоматична надувна спасителна риза. 

Отидохме на буксира „Михаил Добров”, който беше на 11-то корабно място в 

пристанище Варна – изток. В кабината на капитана проведохме кратък разговор-

инструктаж, след което първата котва беше натоварена от бреговия кран върху 

кърмовата ролка на кораба. Единият край на буйрепната проволка беше закрепен към 

котвената кутия на котвата, а другият край към буксирната проволка и убран с 

буксирния винч. Корабът отплава за Паша дере. При пристигане на мястото на 

полагане на първата котва, катерът на Бон Марин – „Вояджър”, с капитан Асен 

Дремджиев, асистираше. Котвата беше спусната, буят към кутията на котвата - 

изхвърлен зад борд и поет за горната си рогатка от „Вояджър”, за да се изтегли в  

страни. 
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Поставяне на първата котва на кърмовата ролка на „Михаил Добров” – 11 място 

 

С полагане на първата котва, занятието за деня приключи и „Михаил Добров” се 

отправи към Варна. Преходът е около час и Фред използва времето за разговор с мен. 

Каза, че е започнал навремето в търговския флот, но после е преминал в офшорния 

бизнес. Спомена, че като помощник-капитан е посещавал Кипър, попита ме за живота 

там (в Кипър съм работил дълги години), какво точно съм работил и т.н. 

След заставане на кея във Варна, Фред помоли да му поръчам такси за хотела и 

предложи да се срещнем след два часа, за да вечеряме някъде. Предложих му среща 

в „Happy”-ресторанта на ул. „Преслав”, срещу щаба на ВМС. Срещнахме се, хапнахме 

и пихме по някоя друга бира. Фред ме покани на следващия ден за асистиране при 

полагане на следващата котва. Нямах нищо против, защото за всички такива работи 

PETRECO заплащаше добре.  

На следващия ден положихме втората котва, този път доста по-бързо и към 3 часа 

следобед бяхме обратно в офиса на „БМ Чарт/Бон Марин”. Аз седнах зад бюрото и се 

вторачих в компютъра си във връзка с предстоящ одит на фирмата по кодекса ISM. 

Фред, все още в работни дрехи, помоли за телефона и си говори нещо с офиса в 

Абърдийн. 

Не почувствах кога е завършил разговора, но в момента, в който вдигнах очи от 

монитора, той ме погледна и ми каза, че има въпрос към мен. Попитах го какъв е 

въпросът му. Фред отговори – искаш ли да дойдеш и да работиш за мен в Абърдийн? 

Отговорих му с учудване – а ти кой си, за да ми предлагаш работа в Абърдийн?  

За мен той беше не повече от един морски суперинтендант от една шотландска 

фирма. 

Отговорът беше зашеметяващ – Аз съм собственикът на фирмата... 
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Продължението следва... 

 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent  

9th June 2012 

Aberdeen 

 

 

 

 


