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ПРАВО НА ОТГОВОР НА К.Д.П. НИКИФОР ГЕРЧЕВ ПО ПОВОД 

НА ... 

29 август 2018 г. Дали да търсим и спасяваме или да почистваме нефтени 

разливи? 

 

Публикацията е с автори к.д.п. Орлин Станчев и к.д.п. Иван Захариев  

 

Ще отговоря с конкретни факти и документи, на засягащи ме лично 

отделни фрази в тази публикация, но първо ще помоля капитан Станчев, да 

се запознае с последнате ми изяви на темата „Мопанг” (http://e-

burgas.com/post/kdp-nikifor-gerchev-razlivat-ot-potanaliya-korab-mopang-e-

porednoto-preduprejdenie-za-priblijavashta-seriozna-morska-katastrofa-4377), 

за да може да продължи просветната си дейност. Принципно реакцията му 

срещу мен е породена от критичния ми материал „Спрете с езика на 

омразата!”, написан по повод негова злостна изява, срещу Морско 

училище, в сайта на „Фактор.бг”. За съжаление кап. Станчев не разбра 

смисълът на възмущението ми за оплюването на Алма матер, а сега 

продължава да сипе низости, по-специално по мой адрес. Например той 

казва, цитирам: „В статията си от 23/07/2018 г. „Абсурдите на 

българската морска аварийно-спасителна дейност” в интернет 

изданието на вестник „Класа”, авторът - така наричащият се 

„капитан далечно плаване” (?) Никифор Герчев, отново изтърси 

няколко нелепи приказки ...” Отговарям: Правоспособността „кдп” съм 

придобил по обичайния ред с явяване на изпит, а в групата тогава бяха и 

кап. Димитър Мавров, кап. Домусчиев (танкерно плаване БМФ) и други. 

Не може да се опростяват нещата само до района на плаване. Тази степен 

на компетентност изисква различни знания и качества, а не само колко 

далеч си плавал. Но все пак в картона ми в ИАМА, между общия ми 

плавателен стаж, има записан плавателен стаж, например за около една 

година в Океанския риболов в Атлантика, така, че Орлин следва публично 

да се извини за подигравателните фрази! 

По-нататък той продължава с подигравателен тон казвайки: „Доколкото 

заглавието се отнася към аварийно-спасителната дейност, не става 

съвършено ясно как това лице стана специалист по въпросите на 

ликвидирането на нефтени разливи. При това със световна известност. 

Въпросът е в това, че Никифор Герчев въобще не се е занимавал през 

живота си с ликвидиране на нефтени разливи. Тази дейност няма нищо 

обще с търсенето и спасяването, където Н. Герчев има претенции да е 

корифей. За това колко разбирам от морско спасяване, говорят следните 

факти: На мен бе възложено да подготвя националната концепция за 

морското спасяване, от която във „Закона за морските пространства”- 

(ЗМП-87), влезе текста на предложеният от мен вариант, в тогавашния чл. 

70. Тази задача бе обоснована с факта, че аз участвах преди това, в 
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създаването на конвенция SAR и на други международно правни 

инструменти т.е.,  все пак съм един от многото автори на конвенция-SAR-

79. Благодаря му за оценката с категорията „корифей”. 

Отговарям на думите му, че „SAR, няма нищо общо с ЛРН”. Това говори 

за въпиющо непознаване на материята. Хуманитарното издирване (SAR), 

имущественото спасяване (Salvage) и ЛРН са едно общо неделимо 

действие, защото обичайно покрай едното, възниква второто и третото 

действие. Така е по философията на международното морско право! Преди 

да публикува поредния си гаф, следваше да отвори „Библията за морско 

спасяване” (ИАМСАР) и да прочете за видовете спасяване. 

Ето отговорът ми на фразата му: „Въпросът е в това, че Никифор Герчев 

въобще не се е занимавал през живота си с ликвидиране на нефтени 

разливи. Поради тази му лъжа прилагам  извадка от „Доклад за проведена 

спасителна операция „Униря”: Цитирам: „На 13-ти окт. 1982 г. в 09.40 е 

получено съобщение от БР „Варна радио” за горящ румънски супер танкер 

край нос Калиакра. Морският аварийно-спасителен отряд (МАСО) е 

поставен в степен на незабавна готовност - „Бедствие”, а крайбрежните 

общини бяха предупредени за евентуалната опасност от нефтен разлив. 

Със заповед на началник ДИК - кап. Говедаров, бях назначен за 

ръководител на операцията. Спешно се подготви експедиционен отряд, в 

състав два спасителни влекача („Перун”, „Бенковски”), плав. база „Китен”, 

с 50 т. пенообразовател, нефтосъбирача за открито море „Русалка” и малък 

танкер, а час по-късно се отправихме към бедстващия кораб. Поисках 

въздушен разузнавателен оглед, който се осъществи от самолет ЯК-40 и 

вертолета МИ-2 на „Околната среда”; Кризисния щаб бе в състав от 

специалисти по морско спасяване и нефто разливи, пожарникари, и 

медицински екип качени на борда на „Перун”, чийто екипаж бе подсилен с 

6 огнеборци със специална индивидуална техника и костюми за работа в 

огън и задимена среда. Данните от радио-издирване сочеха, че танкерът е в 

съвсем друга позиция (47 мили на юг от обявената от капитана му.). Тези 

данни бяха подтвърдени и от самолета ЯК 40. Информирахме 

корабособственика – НАВРОМ, за действията на отряда. Получи се отказ 

за намеса, но предвид сериозната опасност за нашето крайбрежие, не се 

съобразих с тази информация и тяхното искане. Самолетът ЯК-40 

подтвърди точната позиция на танкера, наличието на две огнища на пожар 

на борда му. Вертолетът докладва, че корабът се намира в точка с 

координати: Ш=42º42’N; Д=28º40’E, името му е „Униря”, с две сериозни 

огнища на пожар, леко е пречупен около средата, има постоянни взривове, 

летят метални осколки. 

С приближаването установихме, че танкерът дрейфа с носа си срещу 

вятъра и е напуснат от екипажа. Започнахме веднага охлаждане на 

палубата и бордовете, за достигане състояние за пенна атака. Установи се, 

че двама души са на морската повърхност, спуснат им е надувен плот, 
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единият човек се качи на плота, а другия не е давал признаци на живот, 

спасителните лодки не са на борда, липсваха, явно използвани от екипажа. 

На около миля се приближи румънския рудовоз „Мотру”. Помолих 

капитанът му, да разреши кацане на вертолета, който поради преразход на 

гориво, имаше нужда от помощ. МИ-2 кацна на палубата му. Тук 

намерихме и екипажа на горящия танкер. Екипажът е напуснал кораба 

панически, а двама направо са скочили зад борд, без да бъдат видяни от 

останалите и едва след вертолетната асистенция са прибрани на „Мотру”.  

Единият от двамата моряка е намерен мъртъв на повърхноста. 

Още през светлата част на деня, вертолетът бе освободен – корабът 

„Мотру” бе помолен да се сближи с брега, за да може МИ-2 да се добере 

безопасно до летището си с оставащото му гориво.  

Няколко часа по-късно се появи и теч на мазут от танкова гърловина 

пред надстройката. Предприехме действия за локализиране разлива 

на нефтопродукти и ликвидацията на последствията от тях. Кренът и 

диферентът започнаха неблагоприятно и сериозно да се променят. 

Започналото влачене на танкера към открито море от три влекача 

(„Перун”, „Юпитер” и „Марс”), става все по трудно. „Войникул” не влачи, 

поради липса на подходящо влекално въже. Буксирната линия между 

„Перун” и „Униря” се къса на два пъти, но след възстановяването й, 

влаченето бе възобновявано. Вземахме проби от разлива. Поискания 

самолет LZ 7003 доуточни размера на аварийния разлив. Шест часа 

след потъването на „Униря”, видимото нефтено петно бе с размери 18 

км. х 9 км., а след още шест часа накриваше площ 25 км. х 15 км., в 

посока на движение – Бургаския залив. Нефтосъбирачът за открито 

море „Русалка”, започна обработка на разлива с химикали, още по 

време на гасенето на пожара. През целия период информирах бреговите 

институции за хода на операцията. За по-бързата ликвидация на аварийния 

разлив помогнаха и температурата на морската вода, която бе твърде 

висока за този сезон.  

   
ОС§ИЗ казаха: „Въпросът е в това, че Никифор Герчев въобще не се е 

занимавал през живота си с ликвидиране на нефтени разливи”. 
Със снимки и текста от доклада, отговарям на нечестните му 

бръщолевения и в следващия му пасаж, а именно „Тук се объркват като 

миш-маш въпросите по търсене и спасяване и ликвидирането на нефтени 

разливи, което е съвършенно друга дейност. Едно е да осъществяваш 
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търсене и спасяване, друго е да се бориш с нефтен разлив. Дали Герчев 

може за направи разликата? Не, Никифор Герчев ги разглежда като 

„морска аварийно-спасителна дейност”. Дали му е ясно, че за търсене и 

спасяване, и ликвидиране на нефтени разливи се изискват съвършено 

различни ресурси и опит. Хвали се, че имал поне десетина спасявания на 

кораби, без да допусне разлив на гориво. Това е добре, но за това какъв е 

опитът му по ликвидиране на голям и вече развит нефтен разлив, той 

не казва нищо.След два-три абзаца от непрекрито и безсрамно 

самохвалство, Никифор Герчев започва да критикува неоснователно 

транспортния министър Ивайло Московски и започва със стари 

спомени от бившия кораб „Перун”, който навремето беше спасителен 

кораб и въобще не се е занимавал с нефтени разливи...” 

Не съм допускал, че нивото на познанията му, в тази сфера е на пъпчив 

студент I курс, но зад загрижеността му за имиджа на министър Московски 

(вече в оставка), се прокрадва начален етап на добре организирана 

контраофанзива (слугинаж) заради разкритията посочени в линк в 

началото на правото ми на отговор. Познат трик за заблуждаване на 

обществеността, използвайки спецификата на морските аварийно-

спасителни работи. Остава само да задам натрапващите се съмнения 

въпрос: За колко сребърника, несретнико? Да, това е опит за разсейване 

вниманието, за липсата на адекватна реакция на един малък разлив. 

Минавам на отговор на следващият му шлагер на безхаберието, ето го: 

Горният въпрос е убягнал напълно от вниманието на Никифор Герчев и 

вместо това, той ни предлага да използваме като абсорбент в случая 

за кораб „Мопанг”, внимавайте да не паднете от стола - слама. Нека 

тази слама да я пасе магарето на Герчев. Тя има някакви абсорбиращи 

нефта свойства, но в момента има толкова разнообразни изкуствени и 

далеч по-ефективни абсорбенти, че използването на слама си е чист 

архаизъм и приказка, пусната, за да става Мaхленска клюка.” Боже, нова 

серия от глупости! Ето нагледният ми отговор за препоръката му за 

ползването на сламата, при ЛРН. 

  
Baltic Marine Environment Protection Commission, Response Working Group 

Stockholm, Sweden, 15-17 March 2016. 
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Приложените снимки демонстрират активното използване на слама, а са 

актуална съвременна практика, прилагана в момента от страните по света, 

в случая в региона на Балтика (Balex Delta Exercise). Поради това, че нямам 

магаре, че детската ми миризмичка е на морска трева, а не на оборски тор, 

та по тази причина, препоръчвам на кап. Станчев да даде малко слама на 

бръмбарите си. 

Относно приказките му, цитирам: „Разливът от кораба „Мопанг” не е 

голям и няма много голям замърсяващ ефект, но все пак той трябва да се 

почисти. Въпросът е как - като използваме нашата 50-годишна остаряла 

и слабо ефективна техника за нефтени разливи на Изпълнителната 

агенция за опазване на околната среда или да използаваме нещо по-

съвременно и по-ефективно. А по-новото, това е корабът на EMSA 

(European Maritime Safety Agency). 

Да, разливът е малък и няма нужда от медийни приказми, сякаш ще се вади 

голям потънал кораб. Кап. Станчев явно не знае, че ИАМА имат около 19 

тона екоабсорбент, който не ползват, а слагат бонови заграждения, които 

естествено не вършат никаква работа и започват работа частни фирми. По-

нататък той намесва кораба на ЕМСА. Не разбирам по какъв повод го 

споменава, защото, за да ползва този кораб за обиране на (специонално, 

медийно раздутите) количества разливи, му предлагам, той да маневрира с 

този голям кораб и да обира петната, а капитан Захариев да му бъде пилот. 

Казаното от него е добра идея за сценарий за серия на филма „Тримата 

глупаци”. 

Няколко думи за така наречения „Пристанищния нефтосъбирач 

„Русалка”. Това е нефтосъбирач за открито море, не пристанищен. 

Поръчан от СО „Воден транспорт”, построен в Италия - Генуа. Строителят 

поиска по време на строителството да прекрати договора, защото той беше 

сключен в италиански лирети, а те се сринаха, и за нас стана финансово 

много атрактивен. „Русалка“ неправилно бе приватизиран, той беше 

гръбнак на държавната екологичната защита за морските ни пространства. 

Така, че и по този въпрос капитан Станчев, не е в час и говори глупости.  
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„Пристанищният” нефтосъбирач „Русалка“. 

Снимка Иво ТАНЕВ 

 

Накрая, но не и последно, ще отбележа фразата му за „Булсар”, 

пренебрежително и подигравателно наричана от него „крайбрежно-

плажната доброволческа организация”, цитирам: „В заключение може 

да се каже, че Никифор Герчев се е изхвърлил доста в една област, в 

която нито има опит, нито компетентност. Нека да си гледа 

доброволческата организация за търсене и спасяване (крайбрежно-

плажно) „Бурсар” и да не се занимава с въпроси, които не са от 

неговата компетентност и опит. 

  
„Крайбрежно-плажните”, водолази-доброволци на Булсар, се спуснаха на 

потъналия (извън териториалното море), кораб „Толстой”на около 15 

м.м. източно от Емине, в зоната на 100 метровата изобата. 

 

Крайбрежно-мисловната матрица на капитан Станчев явно, че е обърната и 

ще бъде добре навреме да си взема хапчетата. Няколко думи за втория 

автор на гнусните измислици в статията в „Морски вестник“ - капитан 

Иван Захариев. Той пък просто не разбира от морско спасяване въобще! С 

неохота седнах да си губя времето с обърканите и примитивни обидни 

излияния на дуета Станчев - Захариев, но те ме „извадиха от меридиан...”. 

От всичко казано, показано и доказано, не намирам и дума за актуалните 

проблеми, възникнали с емоционалните медийни сценарии за надути 

количества нефтопродукти - разливи на „Мопанг“, зад които се прокрадват 

частни подводно атрактивни туристически интереси. Вместо да се разкрие 

явно нечестната и объркана схема на действия и финансиране, на 

безумната стойност 2.5 млн. лв, (сякаш, че ще вадят кит, а то става дума за 

цаца), че им трябват два месеца (благоприятни работни дни), при реално 

нужните десетина дена и незначителни разходи за консумативи. Да, обаче 

министър Московски осигури 2.5 млн. лв., без някой да повдигне въпроса 

за нарушаване разпоредбите на националния закон за подобни аварийни 

морски работи. ,Дуетът Станчев - Захариев”, обаче се е загрижил за 

имиджа на министър Московски, осигурил огромната сума, той един от 

виновниците за колапса на спасителната служба. Внесъл съм му името в 
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„Списъка на рушителите на морска България”. (Никифор Герчев започва 

да критикува неоснователно транпортния министър 

Ивайло Московски). В целия „донос” няма нищо съществено, освен лъжи, 

непонятна злоба и мерзости. А когато по-горе посочените факти и 

обяснения говорят, и Орлин Станчев, трябва да замълчи. Нямам намерения 

повече чрез медиите да комуникирам с Орлин, мисля, че това 

разобличаване и опровергаване му стига, за сега.  

 

К.д.п. Никифор ГЕРЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


