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Неволите около мините „Б-38“ пред щаба на Военноморска база 

Бургас 

Служебните автобуси пристигаха около половин час преди строяването ни 

за флага. Събирахме се в дежурната стая или на площадката пред нея, 

според метеорологичните условия. Сутрешното ни бърборене бързо 

преминаваше в неофициална оперативка, придружавана с повече от една 

цигара. След кратката информацията от дежурния продължавахме с 

подробности за предстоящия работен ден. В този промеждутък от време 

телефонът не спираше да звъни. Началници от различни нива, дори и 

такива дето не ни бяха съвсем, напираха с „последните” си указания. От 

поделенията за осигуряване задаваха конкретни въпроси и очакваха 

подобни отговори. Имахме усещането, че всички в бригадата се 

интересуват от нашата работа. 

Тази сутрин не беше по-различна. Първи се обади „Дежурният по флотски 

район” (ДФР). Бързаше да ни предаде заповед на командира на бригадата: 

„Незабавно да си приберат мините, че не са за гледане”. 

Преди два дни, в неделя, поставихме пред щаба на бригадата, от двете 

страни на стълбището, две разоръжени и специално подготвени за целта 

мини „Б-38“. Направихме го по негова заповед, предадена ни не по 

установения ред. Какво от туй? Изпълнихме я. 

При поставянето, местихме мините многократно:- и по-наляво, и по-

надясно, и по-напред, и по-назад. Искаше ни се да се впишат, някак си като 

допълнение към екстериора пред щаба, но не ни се получаваше, все нещо 

не ни харесваше. 

Тези мини, както и повечето от останалите, си бяха груби, тежки, 

едрогабаритни морски оръжия. Дори и разоръжени, лишени от 

способността си за заставане и взривяване, дори и току що нарочно 

боядисани, външният им вид си оставаше непроменен, а с него и 

визуалното възприемане на разрушаващата им същност.  
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Как и да се впишат? Поставяхме ги пред обикновена, съвременна 

административна и съвсем миролюбива на външен вид сграда, с градина от 

рози пред нея, зелена трева, малки дръвчета и млади лози, вдигнати на 

асма, по цялата дължина, над тротоарните плочки, водещи до стълбището 

пред входа, ако и да се използваше за щаб на военноморско съединение. 

Накрая приехме едно от положенията за най-подходящо и така ги 

оставихме. Какво пък? Имахме си заповед и трябваше да я изпълним.  

С прибирането на мините бяхме наясно, но това „незабавно” усложняваше 

нещата. От къде товарен автомобил и то веднага? В бригадата имаше, но се 

ползваха с утвърдена от предния ден заявка. Заповедта можеше да реши 

задачата и днес, но нямаше да е „незабавно”, а и не беше съвсем сигурно.  

Не се наложи дълго да търсим решение. ДФР го беше намерил. 

Разпоредил, веднага, да се използва дежурната товарна кола, която до обяд 

му се даваше в негово подчинение. С матросите от комендантския взвод 

натоварили, на ръце, доста по-леките вече минни корпуси. Камионът 

пътувал към нас. Това ни го съобщи, малко, преди самото строяване. 

Нещата се подреждаха от само себе си. И тази заповед беше изпълнена. 

След вдигането на флага пристигнаха. Разтоварихме ги на площадката зад 

ремонтната работилница. Нашата работна площадка. Сега можехме да ги 

разгледаме внимателно. Изглеждаха като нарочно боядисани в 

камуфлажна разцветка. Сферичната им повърхност беше покрита с 

различни по размери, форма и цветови нюанси петна: от тъмно жълто, през 

светло и тъмно кафяво до почти черно. По-големите от тях бяха запазили 

частично оригиналния си тъмно зелен цвят. Наистина не бяха за гледане.  

През цялата, предходна, седмица ги подготвяхме. Работехме, отново, 

между другото. Така вършехме всичко, което не беше включено в преките 

ни служебни задължения. Каквато и допълнителна работа да ни възложеха, 

без значение колко време щеше да ни отнеме, не отлагаше дори временно 

и малка част от служебните ни задължения.  
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При разоръжаването или разснарядяването на бойни мини основното е 

ваденето на взривното вещество от минния корпус. Тази дейност не беше 

функционално задължения на складовите миньори. Манипулациите с 

взривни вещества бяха регламентирани в различни поднормативни актове, 

на специално създаден за целта закон. Такива имаше и за дейностите с 

взривните вещества във Въоръжените сили. Те включваха изисквания към 

условията за работа, екипировката, оборудването, подготовката, 

квалификацията и реда за извършването им. Не отговаряхме на нито едно 

от тези изискванията. 

Участъкът за минно и трално въоръжение към ремонтната работилница 

извършваше средни ремонти на съхраняваните в склада морски мини, но 

не беше оторизиран за манипулации с взривни вещества. Въпреки това те, 

че и ние, бяхме разоръжавали бойни мини, и то нееднократно. Вършехме 

го, все така, между другото и все в името, и в интерес на „службата”. Този 

път от работилницата отказаха да изпълнят задачата под предлог, че имат 

изоставане от производствената си програма. И как да я изпълнят без 

поръчка, без заповед и за една седмица, като основен за тях беше 

производственият план? Оставахме ние. Знаеше се, че това не е наша 

работа. И не само ние го знаехме. Но, нямаше как. Не можехме да не 

изпълняваме. Започнахме. До сега две мини за една седмица не бяхме 

правили. Всичко, което предстоеше и трябваше да вършим, щеше да бъде 

поредният, провеждан от нас експеримент. Отново в името и в интерес на 

„службата”. Без правомощия, без необходимите условия, без екипировка, 

без производствен опит, без конкретна технология и каквато и да е 

техническа готовност.  

Работилницата ни предостави пълен достъп до нейното оборудване, макар 

и това да беше нарушение. Те си бяха друга структура, с друга 

подчиненост и отговорност. В името на „службата” се правеха какви ли не 

изключения, дори и да бяха свързани само с някаква украса.  
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За икономия на време решихме да извадим тротила от зарядните отделения 

на мините корпуси чрез разтопяване. В работилницата имаше условия за 

това. Разполагаха с вана за изваряване и консервация на контактни 

тралове. Използваха я и за проверка херметичността на минните корпуси 

по време на средните им ремонти. Сега я напълнихме с вода. Потопихме 

първия корпус с предварително разкрити всички отвори по него и 

включихме нагревателите. Трябваше ни температура на водата над 82.5 

градуса. Зачакахме. То хубаво, ама загряването на такъв обем вода, 150 кг. 

лят тротил и още толкова метал, с нагреватели създадени не за тази цел, се 

оказа продължителен процес. Отне толкова време, че ако бяхме вадили 

тротила механически, в което имахме някакъв опит, щяхме да сме 

завършили с двете мини, преди да се е разтопил тротилът на първата. 

Какво да се прави? Бяхме започнали, а ставаше и интересно. 

Продължихме. Имаше и още изненади. Обирахме стопения тротил с 

огромен черпак, като стопен парафин от водна повърхност. Нямахме друго 

средство за отделянето му от водата. За да не губим време и за 

охлаждането, на не малката маса вода и метал, вадихме корпусите още 

горещи. При ваденето малкото останал на повърхността плаващ разтопен 

тротил, полепваше на тънък филм по металната повърхност от вън и от 

вътре. Този от външната страна го стържехме със шпакли още докато е 

горещ, но се оказа недостатъчно. След изстиването продължавахме и то 

пак механически. Не познавахме по-съвършен начин. Може да е имало 

химически, или някакви други начини, но на нас тогава не ни бяха 

известни. Пак за икономия на време обработвахме корпусите само от 

външната страна. Търкахме ги с телените месингови четки до тогава, 

докато визуално преценяхме, че сме успели, макар да нямахме никакви 

гаранции. Това с топенето се оказа голяма грешка, но връщане назад 

нямаше. Останалите дейности по разоръжаването на корпусите и на 

котвите ни бяха познати. С тях се справихме бързо. Накрая грундирахме и 

боядисахме. 
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В неделя, малко след обяда, бяхме готови. Боята беше почти изсъхнала. 

Вече можехме и ги поставихме. До тук добре! Но, защо два дни по-късно 

ни ги връщаха? Не били за гледане? В това и сами се бяхме убедили. Какво 

се беше случило? Тротилът? Не виждахме друга причина. Полепналият и 

запълнил малките грапавини по металната повърхност тротил, който не 

бяхме успели да свалим с месинговите телените четки, реагираше с боята и 

причиняваше нейното обагряне в цветове от тъмно жълто до почти черно. 

И, сега какво? То беше ясно. Нямахме избор. Трябваше да сваляме 

покритието напълно, до основи, за да се получи идеално чиста метална 

повърхност и чак тогава да грундираме и боядисваме отново. Механичното 

сваляне на тънкия филм от тротил, макар и да не гарантираше пълен успех, 

а и да беше доста трудоемко, си оставаше единствено познатия ни и 

вероятно възможен за сега начин. Да, ама не съвсем. Приехме, че можеше 

да има и друг по-ефективен и по-гарантиращ добрия резултат начин. 

Решихме да отстраним полепналия по повърхността тротил чрез изгаряне. 

Да, да го запалим и да го изгорим напълно. След това да почистим 

металната повърхност с по-малко усилия и без да се притесняваме, че 

може да има останали частици полепнал тротил. Отново експеримент? 

Защо пък не? Той, тротилът, имаше свойството да се взривява основно 

чрез детонация или ако гори в големи количества, което в нашият случай 

беше трудно за постигане. Полепналото количество, едва ли можеше да се 

счита за голямо? Започнахме. Запалихме четирите налични бензинови 

лампи и насочихме пламъците им към различни полета по корпуса. 

Отново, предварително, бяхме разкрили всичките негови отвори. 

Постепенно гъст, мазен, черен дим започна да бълва на струи от отворите и 

се понесе над площадката. Гореше не само външния, но и вътрешния слой 

полепнал по метала тротил. Отделяше се много, ама много черен дим. 

Появи се и шум, наподобяващ нарастващо бучене на бързотечаща река. 

През отворите, на моменти, започнаха да изскачат и огнени езици, които 

понякога се удължаваха многократно, съпроводени от ясно бумтене. С 
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увеличаване степента на загряване растеше и честотата, и големината на 

огнените езици, заедно с мощността на бумтенето. При едно от тези 

явления, без да разберем точно как, бяхме отскочили назад повече от метър 

и седнали на земята. Не коментирахме. Една след друга загасихме 

бензиновите лампи. С това експериментът завърши. Не ни оставаше нищо 

друго освен да се опрем изцяло на класическия, изпитан и познат ни до 

болка механичен начин за снемане на каквито и да са покрития от метални 

повърхности. Така и направихме. Този път се старахме много, ама много 

повече от предния. Този път не върнаха мините обратно. 

Колко дълго са стояли, там където ги поставихме, от двете страни на 

стълбището, не мога точно да кажа. След повече от година ме преместиха. 

След още две, когато се върнах, мините не бяха там където ги оставих, от 

двете страни на стълбището, пред щаба на бригадата (вече база). 

Информирах се. Едната била в музея на базата, а другата - преработена в 

учебна. 

 

О.з. капитан І ранг Лъчезар ЛАЗАРОВ 

 

 

Миньорът капитан ІІІ Христо Бориславов Димитров (Чони – в ляво) със 

своя съвипускник капитан ІІІ ранг Цветан Николов Гарелов (командир на 
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десантен кораб, а вероятно и минен заградител) позират пред 

останалата пред музея на Военноморска база Бургас българска мина „Б-

38“. На преден план е руската мина образец „1908 – 39“. Снимката е 

направена през 1979 г. и е от личния архив на о.з. капитан І ранг Христо 

Димитров (Чони).  

 

Мината „Б-38“ си е все още там. И руската мина образец „1908 – 39“ си 

е все още там. Но вече имат и „компания“. Снимката е от дигиталния 

архив на „Морски вестник“.  

 


