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Когато нещо се прави за първи път, не всичко е като „по ноти“… 

Подводницата „Слава“ в Белослав (фоторепортаж) 

 

  
Процесията наближава басейна, където трябва да навлезе „Слава“. 

Подводницата е буксирана в този район на заден ход, за да може на 

преден ход да навлезе в басейна и за да може носът й да е насочен към 

морето. 

 

 
Интересна швартова команда. С гребна лодка е подадено буксирното 

въже на моторна лодка, която трябва да го подаде на багера. 
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Моторната лодка навлиза в басейна и се насочва към багера, на който 

трябва да подаде буксирното въже. Подобна маневра май се прави за 

първи път у нас… 

 
Влекачът „Алкаид“ все още удържа носа, а влекачът „Тича“ – кърмата 

на подводницата. Разветият флаг на „Алкаид“ подсказва, че маневрата 

се извършва при пориви на вятър с различна сила. Моторният катер № 

211 ще трябва да побутне „Слава“, за да заеме позиция по линията, 

очертана от буксирното въже. В далечината се вижда поддържащият 

готовност за незабавна намеса влекач-ветеран „Христо Ботев“. 
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Влекачите все още удържат подводницата, а моторният катер № 211 

внимателно побутва „Слава“. На борда на подводницата швартовата 

команда е в готовност за действия, но не бърза да обира въжето. 

 
Влекачите дават „слабо“ на буксирните въжета, но имат готовност за 

обирането им обратно. Моторният катер № 211 се е оттеглил, а 

швартовата команда на борда на „Слава“ вече обира буксирното въже 

след първото придърпване от багера. Носът на подводницата вече е в 

басейна. 
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Налага се второ „побутване“ от страна на моторния катер № 211, а 

влекачите все още не освобождават буксирните въжета, с които могат 

да преустановят движението на „Слава“. На снимката се вижда 

кофата на втория багер, който при необходимост ще „побутва“ десния 

борд на подводницата, за да я „вкара в пътя“. 

 
Влекачите „Алкаид“ и „Тича“ остават в готовност. Катерът № 211 – 

също. Швартовата команда на „Слава“ действа уверено при обирането 

на буксира след поредното придърпване от страна на багера. 

Подводницата видимо има крен около 5 градуса десен борд… 
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Багерът придърпва „Слава“, но тя леко прави „чупка“ в дясно. Налага се 

да действа вторият багер чрез побутване по десния борд. Всички буксири 

са вече „извън играта“. Маневрата на подводница, подпомагана от два 

багера, не се случва всеки ден!  

 
Подводницата е заела правилна позиция и това окуражава багериста да 

продължи „придърпването“. Буксирът е опънат здраво, но … 



6 
 

 
… „Слава“ не помръдва. Заседнала е двадесетина метра преди да заеме 

планираната окончателна позиция. Багерът отпуска буксира. И 

предварителният промер показа, че дълбочината на прокопания басейн не 

е повече от 4,50 м. А подводницата (празна) гази в носа 5,0 м. и 5,30 м. в 

кърмата. Вече имат думата специалистите по хидростроителни 

операции. Нещата са доведени почти до края, „Слава“ няма да даде вече 

заден ход. Остават довършителни дейности, които няма да спрат по-

нататъшната работа по превръщането на подводницата в музей. Да, 

когато нещо се прави за първи път, не всичко е като „по ноти“… Но 

това не е основание оптимизмът да ни напуска! 

 

Фоторепортаж на Атанас ПАНАЙОТОВ 


