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ОЩЕ ЗА МИННАТА ОБСТАНОВКА ПО БЪЛГАРСКОТО 

ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

Само през това лято по нашето Черноморие бяха открити две морски мини 

и авиобомба останали от Втората световна война (ВСВ), обезвредени от 

Групата за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на 

невзривени боеприпаси и морски мини, дислоцирана в Пункт за базиране-

Варна. Виж:   

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/062014/062014_10.html 

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/082014/082014_44.html 

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/072014/072014_90.html     

Опасните находки ни връщат към военната история от преди повече от 70 

години. Публикуваните данни сочат, че на Черно море през ВСВ за 

активни и отбранителни минни заграждения съветският Черноморски флот 

е изразходвал приблизително 12 747 броя мини и минни защитници. 

Немският флот поставя за същия период в Черноморския басейн около 

12 000 бр. (по други данни – около 20 000 бр.), от които 1 000 бр. магнитни 

мини. Пред българския бряг за защита на морските ни комуникации и за 

противодесантна защита са поставени отбранителни минни заграждения – 

общо 2 766 бр. мини, разположени на 510 кв. морски мили.
1
 Все още на 

морското дъно лежат и стари боеприпаси от невзривени снаряди и мини от 

Първата световна война. Тогава по българското Черноморие само от 

руския флот са поставени 1150 мини.
2
  

Интерес предизвикват изнесените данни за поставените през 1941 г. от 

съветския Черноморски флот на крайбрежните фарватери в районите на 

Варна, Мангалия и маяк Олинка активни минни заграждения.
3
 За целта са 

привлечени три подводни лодки, които за 4 месеца извършват 14 бойни 

похода. През 1941 г. съветските подводните минни заградители  поставят 

на Черноморския театър на военните действия общо 262 бр. мини. 

От края на 1943 г. съветската авиация (самолети ДБ-3Ф – това са 

известните от ВСВ съветски бомбардировачи Ил-4) поставят парашутни 

авиационни мини различен тип с маса до 1000 кг, както и безпарашутни 

мини котвен тип „гейро” (това е АМГ-1, за която на нейния  създател - А.Б. 

Гейро е присъдена Държавна награда) в районите на  Сулина и Констанца. 

Според руски публикации през 1943 г. ВВС на Черноморския флот са 

поставили 171 бр. английски неконтактни и 24 бр. съветски дънни мини 

тип АМД-500. През 1944 г. ВВС участва в поставянето на 177 бр. 

английски неконтактни мини и 158 бр. АМД-500.
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В акваторията на Варненския залив през 1941 г. минни заграждения 

поставят  ПЛ „Л-4” и ПЛ „Л-5”, чиито действия представяме 

хронологично: 

На 7 септември 1941 г. на северния подход към Варна  ПЛ „Л-4” поставя в 

линия по меридиана 28˚01ˈ минно заграждение (№ 1/65) от 20 мини (минен 

интервал – 55 м и на дълбочина – 2,4 м) с координати φ=43˚12ˈ8 N, 

λ=28˚01ˈ0 E и φ=43˚12ˈ2 N, λ=28˚01ˈ1 E. 
5
 

На 13 септември 1941 г. на южния подход към Варна ПЛ „Л-5” поставя  по 

паралела φ=43˚10ˈ0 Ν  между точки: λ=27˚58ˈ2 Е и λ=27˚59ˈ3 Е минно 

заграждение (№ 3/65) от 20 мини с минен интервал – 55 м и дълбочина – 

2,4 м (поради повреда в механизмите минният интервал между 12-та и 13-

та мина е 1,8 кабелта, а между 13-та и 14-та – 0,7 каб.)
6
  

На  18 септември 1941 г. на подхода към Варненското пристанище на 2,5 – 

3,0 мили източно от н. Галата ПЛ „Л-4” поставя минно заграждение (№ 

2/65) от 4 минни банки по 5 мини всяка (минен интервал – 55 м и 

дълбочина – 2,4 м). 

I-а банка – от точка с координати: φ=43˚11ˈ8N, λ=27˚59ˈ55Е до т. с 

координати: φ=43˚11ˈ7 Ν, λ=27˚59ˈ7 Е. 

II-а банка – от т. φ=43˚11ˈ3Ν, λ=27˚59ˈ8 Е до т. φ=43˚11ˈ2Ν, λ=27˚59ˈ8Е. 

III-а банка – от т. φ=43˚10ˈ9Ν, λ=28˚00ˈ15Е до т. φ=43˚10ˈ8Ν, λ=28˚00ˈ3Е. 

IV-а банка – от т. φ=43˚10ˈ4Ν, λ=28˚00ˈ7Е до т. φ=43˚10ˈ25Ν, λ=28˚00ˈ7Е. 

Немаловажен факт е, че на това минно заграждение на 10 октомври 1941 г. 

се натъква и потъва румънският кораб „Regele Carol I”, преустроен в минен 

заградител, със 150 бр. мини тип „UMA” на борда!
7
  

Борбата с минната опасност продължава и след приключване на войната – 

до 1952 г., в резултат на която са унищожени над 10 000 боеприпаса и 

морски мини.
8
 След войната само съветският тралчик Т-412 „Арсений 

Раскин” при тралене унищожава пред Варна 132 мини. Общо за времето от 

1945 до 1953 г. в Черно море са унищожени 5945 мини и минни защитници 

и е протралена площ от 9624 кв. морски мили.
9
  

Минната обстановка се усложнява от появата на плаващи мини, откъснати 

от котвите си вследствие корозията, теченията и вълнението на морето. 

Показателно е, че при следвоенното тралене в Англия са приемали данните 

за поставените минни заграждения от въздуха с точност 50 (петдесет!) 

морски мили.  

Опасните „реликви” с неустановени координати продължават да  тревожат 

от дълбините на морското дъно. Затова и досега Военноморските сили 
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всяка година планират и провеждат обследване и прочистване на морските 

фарватери, както и местата на котвените стоянки, за да гарантират в пълна 

степен безопасността им. 

Петър ДАСКАЛОВ 
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