
 
„Пилот 2“ в акваторията на Пристанище Варна-изток, 2007 г. Снимка 

Пресиян ПАНАЙОТОВ 

 

„Пенсионират“ катера „Пилот 2“ след 40-годишна служба 

Застанал в басейна зад Пилотската кула, един моторен катер, който сме 

виждали да снове неуморно между Варненския залив и варненските 

пристанища, търпеливо и някак тъжно изчаква своята съдба. Той все още 

носи името „Пилот 2“, но вече не участва в пилотажа. След 40-годишна 

служба му е дошло времето за пенсия. 

 
„Пилот 2“ през зимата. Снимка Петър ПЕТРОВ (Импакт пресгруп). 



 
„Пилот 2“, погледнат от последния етаж на Пилотската кула, 2011 г. 

Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ 

 

„Пилот 2“ е моторен катер от една голяма серия, позната ни като 

„Метеор“: „Метеор“ (построен през 1967 г. в СССР, собственост на 

УПМКАП), „Метеор 01“ (построен през 1974 г. в СССР, собственост на 

ЛВК(?) – така пише в регистровата книга на Българския корабен регистър 

от 1991 г.), „Метеор 1“ (построен през 1975 г. в СССР, собственост на 

Международния младежки център в Приморско), „Метеор 2“ (произведен 

през 1974 г., собственост на Пристанище Варна). Но „Пилот 2“ никога не е 

носил името „Метеор“, както пише в книгата си „Пилотаж и влекачна 

дейност в Пристанище Варна“ (Варна, ИК „Стено, 2006, с. 56) капитан-

пилота Николай Николов – Найк. 

  
„Пилот 2“ поема курс към поредния кораб, 2012 г. Снимка Атанас 

ПАНАЙОТОВ 



„Пилот 2“ е от серията „Метеор“-и, но се е наричал „БКР 1“ и е бил 

собственост на Българския корабен регистър – Варна. Вероятно затова има 

и „връзкарският“ регистрационен № 44 44. И най-вероятно е „най-

младият“ от „Метеор“-ите, защото е построен през 1980 г. в Рибинск (на 

река Волга, тогава в СССР). Логично е една от първите частни фирми, 

създадени след 1990 г. и извършващи пилотски услуги, да насочи интереса 

си именно към него, след като БКР го обявява за продажба.  

Но „Пилот 2“ се отличава от останалите „Метеор“-и и по още нещо. 

Докато е „БКР 1“, той има същите характеристики: дължина – 12,56 м, 

широчина – 2,86 м, височина на борда – 1,44 м, газене – 0,83 м. Тези 

размери са променени след разширяване на палубата и след усилването на 

корпуса, за да стане по-подходящ за специфичната пилотска дейност. 

Остава обаче двигателят – небезизвестният танков 3Д6С, произведен от 

„Трансмаш“ (тогава в СССР) през 1980 г. с мощност 150 к.с. при 1500 

об/мин. 

  
Понякога се налага да се действа и при такива условия, 2003 г. Снимка 

Петър ПЕТРОВ (Импакт пресгруп).  

 

Пилотите – ветерани, си спомнят с добри думи за катера, с който 

десетилетия наред са си вадили хляба. Може би „Пилот 2“ не заслужава 

присъдата „за нарязване за скрап“? 

Атанас ПАНАЙОТОВ 


