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Предизвикателствата на търсенето и спасяването в отговорната 

българска зона 

 

Недостатъчно развит капацитет за 

гарантиране на сигурността и 

безопасността в районите за разполагане 

на офшорните съоръжения. 

Съществуващата система за морска 

сигурност и безопасност е силно 

фрагментирана, концентрирана в 

прибрежната зона, и недостатъчно 

ресурсно осигурена. 

 

(От Резолюцията на Международната 

научнопрактическа конференция 

"Съвременни технологии в офшорната 

индустрия"  3-5 октомври 2013 г. 

ВВМУ) 

 

 

 

Денят е сив и мрачен. Датата е 24.12.2013 г. – Бъдни вечер. Въпреки 

влошаващото се време, град Варна е оживен в ранния следобед. 

Населението се подготвя да посрещне достойно Рождество Христово. С 

напредването на следобеда и настъпването на вечерта започва снеговалеж 

и вятърът от североизток се усилва до бурен - 19 m/sec или 8 бала по 

Бофорт. Доста преди това пристанище Варна е затворено за трафик поради 

усилващия се вятър. Обилният снеговалеж започва да трупа преспи в 

центъра на града. По-късно вечерта вятърът достига щормова сила -  27 

m/sec или  10 бала по Бофорт с тенденция за увеличаване до жесток щорм 

– 11 бала по Бофорт. Температурата на въздуха е паднала до минус 10°С и 

движението по улиците на града е преустановено. Високи вълни заливат 

варненския вълнолом. 

Малко преди полунощ Морският спасително-координационен център и 

Варна - контрол получават сигнал за бедствие от кораб в точка с ширина 

43° 22.6’N и дължина 028° 56.9’E. Тази позиция се намира на около 46 

морски мили североизточно от Варна. На кораба е избухнал взрив в 

машинното отделение и корабът е останал без ход. Машинното отделение 

е запълнено с въгледвуокисната система и пожар няма, но има съмнение, 
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че в машинното му отделение постъпва задбордна вода. Загинали са трима 

челнове на екипажа, а останалите 16 души са евакуирани на палубата. 

Корабът е танкер продуктовоз, натоварен с пълен товар бензин и дрейфи 

по вятъра със скорост 3.5 възла. Размерите на танкера са дължина 180 

метра, ширина 25 метра и газене 12.25 метра. По изчисления дрейфът на 

кораба е към газодобивната платформа „Галата”. Корабът моли за 

незабавна помощ в т.ч. спасителна операция чрез провлачване до 

пристанище убежище. 

Екипът на спасително-координационния център във Варна е свикан 

спешно и започва да анализира ситуацията. Ако корабът по една 

случайност премине безопасно покрай платформа „Галата” след 11 часа 

дрейф, същият ще бъде изхвърлен след още 3.5 часа на брега между 

Камчия и нос Св. Атанас. Това ще бъде екологична катастрофа. От друга 

страна, спасяването на човешкия живот е абсолютен приоритет и оцелелия 

екипаж трябва да се евакуира от кораба. Екипът на центъра започва да 

пресмята какви спасителни средства са в наличност. Оказва се, че те са 

като е посочено на Фиг. 1 по-долу. 

 

Спасит. 

катери 

„Parker 

1400“  

До 5 бала 

вълна 

Автономност 

20 мили от 

брега 

Катер 

„Тангра“ 

До 5 бала 

вълна 

Автономност 

до 100 мили 

от брега 

Катер  

„Корсар“ 

До 5-6 бала  

Автономност 

72 часа 

Многоцелеви 

спасителен 

кораб 

„Перун“ 

Извън строя 

Неограничен 

район 

Хеликоптер 

ARU HEL-

H 

„Panther“ 

Не покрива 

цялата зона 

за ТиС 

Гранично-

полицейски 

катер 

RU „P-157” 

Не е 

спасителен 

съд 

ИАМА ИАМА БУЛСАР ДППИ ВМФ 
Гранична 

полиция 

  

Фиг. 1 

От горната таблица се вижда, че единственото ефективно спасително 

средство за екипажа са хеликоптерите „Panther”. Те, обаче, имат 

ограничение за работа до вятър 8 бала, но това е само при учение. При 

действителен случай като този, всеки пилот на хеликоптер може да реши 

сам за себе си дали може да лети и спасява при по силен вятър. Проблемът 

е, че пилотите на тези хеликоптери нямат допуск за вдигане на хора от 

кораб, особено при щормово време. Те нямат опит и допуск понеже са 
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правили учения по вдигане на хора само веднъж през лятото и то при 

почти щилево време. Въпреки няколкото десетки милиони лева изхарчени 

от държавата за закупуване на хеликоптерите, спестена е многократно по-

малка сума, която е необходима за обучението им в търсене и спасяване на 

море (ТиС). Добре известна истина е, че успешно ТиС от хеликоптери се 

постига само след продължителни тренировки. 

Спасителните катери от типа „Parker 900“ няма да се вземат под внимание, 

понеже те въобще не са в състояние да излязат от пристанището в такова 

време и техният радиус на действие е само 5 морски мили.  

 

 
 

 

Фиг. 2 – катер тип „Parker 1400” в ляво и „Parker 900“ в дясно 

 

От друга страна, доколкото авариралият кораб е в плаващо състояние и без 

пожар на палубата, най-доброто спасително средство на хората на борда 

му си остава самия кораб. Прехвърлянето на хора от кораба на хеликоптер 

или на друг плавателен съд в такова време крие сериозни рискове за 

безопасността им. 

За провлачването на танкера до пристанище убежище не може да става и 

дума, защото нито едно от наличните спасителни плавателни средства 

нито може да излезе в такова време, нито има достатъчен радиус на 

действие. И така, какво да се прави? ...  

Щормовото време продължава и корабът дрейфи към платформа „Галата”. 

Няма нито един спасителен кораб, който да го вземе на буксир. Впрочем, 

има един – корабът за котвени операции -влекачът „Ентърпрайс” на 

фирмата „Бон Марин”. Лошото е, че него го няма в района, тъй като е 

частен кораб и е изпратен в Румъния да изпълнява функции на 

снабдителен кораб за румънските сонди и добивни платформи. От друга 

https://forums.hotribs.com/attachment.php?attachmentid=621&d=1200691857
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страна, корабът „Ентерпрайс” едва ли бе бил от голяма полза, тъй като 

няма спасително оборудване и буксирната му проволка/винч не са 

сертифицирани и екипажът няма необходимата тренировка по търсене и 

спасяване. 

В един момент танкерът се сближава с платформа „Галата”, сблъсква се с 

нея, предизвиква се взрив, при който останалите оцелели на танкера 

загиват, танкера и платформата се запалват и погиват... 

Стоп. Описаното по-горе беше само сценарий, който е напълно възможен. 

Той може да бъде и по-сложен, особено ако има и пожар на борда. На 

практика се оказва, че морската спасителна служба на България не може 

да покрие пълноценно отговорния български район за морско търсене и 

спасяване. Какво представлява този район и толкова ли е голям, че с 

наличните спасителни средства не може да бъде осигурен? Отговорът е 

даден на Фиг. 3. 

От приложената схема се вижда, че отговорният район се простира на 

изток от Варна на около 150 морски мили, а по ширина е около 100 морски 

мили по меридиана на нос Калиакра. Показаните на Фиг. 1 и Фиг. 2 

плавателни съдове не само не могат да покрият такива разстояния. При 

такова щормово време – вятър 10-11 бала по Бофорт, ветровата вълна е с 

височина от 8 до 10 метра и това е опасно за тях. 

Изводът от горния сценарий е, че наличните спасителни средства са 

недостатъчни за гарантиране на безопасността на корабите и хората в 

българския отговорния район за търсене и спасяване – виж мотото след 

заглавието на първа страница. Ако имаше поне един подходящ морски 

кораб-влекач, който да е способен да излезе във всякакво време – all 

weather vessel, нещата биха били доста по-различни. 

Що се отнася до катерите „Parker 1400“ с дължина 15,83 m, широчина 3,60 

m и газене 0,65 m, те са по-подходящи за близко до брега спасяване, но не 

могат да провлачат един по-голям кораб. На тях не бива да се възлагат 

големи надежди, защото са много малки и при такова време като е по 

сценария, те просто не могат да излязат на море. Автономността им е 

обявена 200 морски мили, но като си има предвид, че освен да отидат до 

бедстващия кораб, те трябва и да се завърнат, практическата им 

автономност ще бъде 100 мили, т.е. не покрива изцяло българския 

отговорен район за ТиС. Освен това, те не могат да се отдалечават на 

повече от 20 мили от брега. 
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Фиг. 3 – Българският район за търсене и спасяване 

 

Другият важен извод е, че спасяването на авариралия кораб чрез 

провлачване до убежище е по-доброто средство за спасяване на хората на 

него и избягването на екологична катастрофа. За съжаление, бившият 

министър транспорта Петър Мутафчиев на 12.11.2007 г. е на друго мнение 

и пише писмо до г-н Атанас Стойчев – председател на моряшкия 

профсъюз, което съдържа следното изявление: 

„Във Вашата Декларация, както и в някои други публикации и становища 

съществува неправилно  разбиране на понятието спасяване. 

Непрекъснато се смесват задълженията по спасяването на човешкия 

живот със спасяването на имущество (плавателни и въздухоплавателни 

средства, товари и т.н.).” 

След като министърът на транспорта прави горното заявление, той 

продължава да „образова” с поучителен тон председателя на моряшкия 

профсъюз със следните „компетентни” разсъждения: 

„Не напразно международната морска общност е разделила двата типа 

спасяване и е приела два различни правни инструмента: 

„Международната конвенция по търсене и спасяване” (ТиС) и 
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„Международната конвенция по спасяване” (МКС). Първата задължава 

страните по конвенцията да създадат и поддържат организация за 

спасяването на човешкия живот на море. Втората урежда 

отношенията (договорни и финансови) между страните в операции по 

спасяване на имуществото или предпазване на околната среда от 

замърсяване и не задължава държавата да поддържа собствени 

(държавни) средства за извършване на такава дейност.” 

Горните обяснения се правят с цел оправдаване на изваждането на 

спасителният кораб „Перун” от дежурството му по търсене и спасяване. 

Естествено е, че не може да се очаква министърът на транспорта да е 

експерт по всички въпроси на всички видове транспорт, но очевидно е 

консултиран за горното изявление от бившия директор на Изпълнителната 

агенция Морска администрация (ИАМА). Николай Апостолов.  Той 

просто повтаря неговите думи. 

А сега да видим какво казва Устройствения правилник на ИАМА: 

„Чл. 4. (1) Агенцията: 

4. организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, 

кораби и самолети“; 

И какво излезе накрая? Очевидно е, че или министърът на транспорта не 

познава основните документи на своето министерство и се оставя да бъде 

подведен от своя подчинен – директорът на ИАМА, или прави горните 

неверни изводи съвсем умишлено.   

Нека разгледаме едно подобно на горния сценарий корабокрушение. По 

време на преход от Белгия за Португалия на 18.01.2007 г. корпусът на 

контейнеровоза „Napoli“ получи по време на щорм сериозна повреда на 

корпуса, включително и пукнатина на единия борд, в резултат на което се 

наводни машинното му отделение. По това време корабът се е намирал на 

около 50 морски мили от брега на нос Лизард, Корнуол. Не след дълго 

екипажът е евакуиран в спасителните лодки и всички 26 души са взети с 

хеликоптерите на кралския ВМФ тип Sea King. 

Изоставеният кораб представляваше екологична заплаха поради наличието 

на гориво и 1640 тона от общия товар 41 773 тона бяха опасен товар. 103 

контейнера от товара бяха загубени и разпиляното масло от кораба се 

разпростря на 5 мили на североизток, засягайки някои птици. На 

19.01.2007 г. корабът беше взет за провлачване от влекачите „Abeille 

Bourbon“ и „Abeille Liberté“ и закаран в Lyme bay, където беше разтоварен 

напълно и нарязан за скрап. Ето как една спасителна операция за живота 
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на хората и за ограничаване на щетите на природната среда доведе до 

провлачването и спасяването на целия кораб. 

Собственикът на влекача „Abeille Liberté“ е поставил на борда екипаж от 

12 души от гражданския флот и го е отдал на чартер на френското 

правителство заедно със sister-кораба „Abeille Bourbon“. Корабите може да 

се мобилизират от морския префект на Английския  канал и Северно море 

по всяко време. Корабите са с дължина 80 метра, широчина 16.5 метра и 

газене 6 метра. Мощността на главните двигатели е 4 х 4000 к.с., а 

максималната им скорост е 19.8 възла без провлачван обект. 

 

Фиг. 4 - Корабът влекач „Abeille Liberté“ не е като катерите „Вяра“ и 

„Надежда“ 

 

Първият извод от горния пример е, че спасяването на плавателния съд в 

много случаи е необходимо, просто защото това гарантира по-безопасно 

спасяване на екипажа и избягване или ограничаване на екологичните 

щети. Всеки морски професионалист трябва да разбира ясно тази 

постановка. 

Вторият извод е, че френската и британската държави не притежават 

спасителни кораби, но ги наемат от частни фирми за спасяване както на 

хора, така и на кораби. С това се опровергава неправилното заявление на 

бившия началник на ИАМА Николай Апостолов, че: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Abeille_Libert%C3%A9.jpg
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„Държави много по-богати от нашата не могат да си позволят такива 

кораби. Ето Великобритания - и там спасяването на закъсали 

плавателни съдове се извършва от частни влекачни компании. В този дух 

заедно с англичаните правихме туининг проект за морско търсене и 

спасяване в България.”(В-к „Труд” от 13.12.2009 г.).  

Това, което Апостолов не казва е, че тези частни влекачни компании се 

наемат и заплащат от държавата. 

Естествено е, че кораб „Перун“ не може да се сравнява с горните кораби, 

но все пак, той е най-доброто от спасителните средства в таблицата на 

Фиг. 1. 

Нека сега вземем за пример втори сценарий. Това всъщност си е реален 

факт. Пожарът на Фиг. 5 по-долу е явно извън контрола на пристанищния 

влекач. Вижда се, че струята на противопожарните му оръдия е много 

ниска и слаба, т.е. не може да достигне даже палубата на кораба, да не 

говорим за достигане на надстройката. Ефектът от пожарогасеното на 

влекача е нулев. 

 
 

Фиг. 5– Пожар на кораб в плаващия док на КРЗ „Одесос“ 

Тук е място да се отбележи, че Перун – Фиг. 6, не беше само влекач, но и 

многоцелеви  спасителен кораб в истинския смисъл на думата. Той имаше 

система за външно водно охлаждане, така, че да може да се доближи по-

плътно до горящ кораб. Противопожарните му оръдия бяха далеч по-

мощни и достигаха много по-голяма височина по сравнение с това, което 

се вижда на Фиг. 5. 
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Въпреки изложените по-горе съображения за ползата от кораб „Перун” 

като основна морска спасителна единица, тогавашният му собственик 

ИАМА го изведе неправомерно от определения му спасителен район и го 

даде на беърбоут чартер на една световно и републикански неизвестна 

фирма, която нямаше нищо общо с корабите и корабоплаването. Това 

беше фирмата Интернет Агенция ООД от София с капитал 5000 лева, или 

както казва бившият капитан на „Перун”: „Ами то и спасителната лодка 

на кораба е по-скъпа…”. Наемът по чартъра беше смешно по-нисък – 30 

000 лева на месец, т. 1 000 лева на ден. 

Беърбоут чартърът нямаше нищо общо с известната стандартна форма на 

БИМКО, „Barecon 2001”. Освен подозрително ниския и направо смешен 

наем от 1 000 лева на ден, чартърът не съдържаше много важни атрибути 

като: място, дата и час  на предаването на кораба на наемателя, място, дата 

и час на обратното пре-предаване на кораба на корабособственика, неясна 

арбитражна клауза, липса на стандартната клауза за Lien – т.е. на 

задържане на буксируемия обект от корабособственика при неплащане на 

наема от страна на наемателя, клауза за разчитане и уравняване цените на 

бункера при сдаване и приемане на кораба обратно от корабособственика 

и пр. 

Чартерът започна през 2006 г. и завърши през 2008 г. ИАМА твърдеше, че 

така корабът щеше да си изкара парите, защото като стоял на дежурство на 

Морска гара във Варна правел само разходи. Това е едно нахално и 

безотговорно изявление на тогавашното ръководство на ИАМА. 

 
Фиг. 6 – Спасителният влекач „Перун” 
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Ако при спасителните единици се гонеха единствено печалбите, то както 

каза кап. Никифор Герчев, следва ли тогава болниците в страната да 

започнат да си изпращат линейките да работят като таксита, за да печелят 

пари? И ако издръжката на кораб „Перун” струваше пари на държавата, да  

ни би сега двата хеликоптера „Panther” на ВMC за търсене и спасяване, 

всеки с цена 44 милиона лева и годишна поддръжка 5.5 милиона лева бяха 

безплатни? На това отгоре, хеликоптерите не могат да провлачват кораб 

или да гасят пожар на кораб в открито море. 

Така кораб „Перун” беше изведен далеч извън българския отговорен район 

за ТиС и на негово място беше поставен като спасителен кораб 

пристанищният влекач „Мизар”. Той не беше нито спасителен кораб, нито 

можеше да излиза в щормово време в открито море. „Мизар” си беше 

просто един пристанищен влекач и екипажът му нямаше никаква 

тренировка по търсене и спасяване.  

Началото и края на чартера на „Перун” бяха безславни. Първият обект за 

провлачване беше един стар плаващ док от Канарските острови за Турция. 

Два дни след отплаването, докато се провлачваше, докът потъна на доста 

голяма дълбочина. По време на прехода на „Перун” от Средиземно море 

към Индийския океан, в пряко нарушение на кодекса на търговското 

корабоплаване, по време на транзитирането на Суецкия канал, на „Перун” 

бяха зачислени като екипаж няколко украински моряци. След като случаят 

се изнесе в българските медии, ИАМА се направиха на умряла лисица и 

казаха, че наемателят е направил това през главата им. При тава 

назначеното лице по безопасността по кодексът ISM не беше представител 

на наемателя, а това беше главния секретар на ИАМА Сергей 

Църнаклийски. Излезе, че и той не е знаел, че на борда се назначават 

чужденци. Остава и капитанът на кораба също да не е знаел за това?! 

При пристигане в Индия, корабът беше задържан от индийския Port State 

Control заради множеството съществени забележки във връзка със 

безопасността на кораба. Част от забележките бяха закрити с писмо-

обещание от ИАМА до индийските пристанищни власти, т.е. бяха закрити 

с обещание и корабът отплава за Дубай с провлачван обект. Тук, през 2008 

г. настъпи и развръзката. Планирано беше да се прекратят контрактите на 

украинските моряци на борда и да се репатрират. Украинските моряци не 

пожелаха да слязат докато не им се изплатят дължимите за няколко месеца 

заплати и ситуацията се усложни доста. В същото време под предлог, че 

наемателят не е плащал наема на кораба вече няколко месеца, чартърът 
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беше прекратен. Главният секретар на ИАМА Сергей Църнаклийски 

пристигна на кораба в Дубай с част от нов български екипаж и 

украинските моряци бяха свалени някак си, без да им се заплати и цент. 

След като Църнаклийски се върна в София и докато кораб „Перун” беше 

на рейда в Дубай, в кабината на капитана посред нощ възникна пожар, 

който я изпепели почти напълно отвътре. Изгоряха важни корабни 

документи. Следователите в София започнаха разследване на пожара. Не 

се знае докъде стигнаха, но се знае че с това дело, без да е приключило, те 

се пенсионираха. 

Накрая, корабът пристигна безславно във Варна, като преходът от Дубай и 

през Суецкия канал извърши за своя сметка – дневните разходи на кораба, 

горивото, застраховките, заплати, порцион на екипажа и каналните такси 

на Суецкия канал, Босфора и Дарданелите. Колко спечели корабът и колко 

загуби от този рейс е голям въпрос. Май, корабът не спечели нищо в 

крайна сметка. Поставиха го с десен борд на Морска гара Варна в 

очакване да се реши съдбата му. 

Скоро след това, корабът беше предаден на новия собственик – 

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Това 

предприятие няма никакво отношение към търсенето и спасяването на 

море, за което си остава отговорна ИАМА по техния устройствен 

правилник. Единствената по-близка дейност на това предприятие е 

предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и 

безопасност. Така корабът беше изведен противозаконно от дейността по 

търсене и спасяване на море. В една дописка във вестник „Труд” от 

13.12.2009 г. Публикува мнението на експерти относно това за какво става 

и не става кораба „Перун” и неговата сегашна цена: 

„Тъй или инак, днес уникалният “Перун” ръждясва на един кей. И нищо не 

струва вече според оценката, която дават за него консултантите от 

DSB - една от най-влиятелните международни агенции по корабно дело 

със седалище в Лондон: “По наше мнение “Перун” и неговото оборудване 

нямат продажна стойност като влекачи. В състоянието, в което е 

корабът и предвид възрастта му, ние не можем да му дадем друга цена 

освен като за скрап. Като старо желязо той струва между 50 000 и 100 

000 евро.” 

Всъщност горната оценка на британската фирма DSB е предмет на 

интерес, поради което тя се публикува в превод (макар и не много точен) 

по-долу: 
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При сравнение на този официален превод с оригинала, прави впечатление 

фактът, че в превода има някои съществени неточности и една груба 

грешка. Преди да се заемем с анализирането на грешката и неточностите 

нека да си зададем въпроса защо една чужда фирма е запитана за оценката 

на кораба. По това време собственик на кораба беше ИАМА и явно 

оценката е била инициирана от там. 

Вторият въпрос е защо фирмата DSB е направила оценка без оглед на 

кораба и без инспектиране на корабните документи, дори те да са изтекли. 

Очевидно е, че поставилият заданието е задал и условията. 

Трето, ако се вгледаме внимателно в текста, особено в крайния абзац, 

виждаме, че тази оценка не е оценка, а мнение за оценка, което не бива да 

се приема като факт. На практика това означава, че мнението за оценката е 

по каталог, т.е. book valuation. В това отношение фирмата DSB е 

направила своята защитна забележка накрая. 

И четвърто, истинската фактическа оценка на кораб се прави след 

инспектирането на кораба така, както е и там където е след обстоен оглед, 

замери и проверка на всички корабни документи. 

Изводът от горния анализ е, че въпреки стремежа на някои да докажат 

колко корабът е зле и това, че не става за нищо друго освен за скрап, 

стойността и годността на кораба ще се определи след обстоен оглед от 

независим сървейор, която да определи какво е необходимо за 

възстановяване на кораба. Всичко останало е спекулации. 

Друг момент, на който следва да се обърне сериозно внимание е меко 

казано фрапиращото несъответствие между българския преводен и 

оригиналния  английски текст. Навсякъде в българския текст е написано 

„спасителен влекач Перун”. В английския текст думата спасителен 

отсъства – виж оригинала по-долу на Фиг. 7.  Обичайно е при превод на 

документ да се изпусне някоя дума, но да се добави нова дума е 

изключение. Фирмата DSB навсякъде е писала само „tug PERUN”, а не 

„salvage tug PERUN”. Очевидно, някой е натиснал преводача да представи 

кораба като негоден спасителен влекач. Това се нарича манипулиране на 

документ при превода. 

Следващото, което прави впечатление, е некомпетентният превод на 

последния ред от заглавната част на документа – Engine: 2 x Sulzer 8AL 

25/30 1480 bhp & 700 rpm.  Съкращението „bhp” е преведено като брит. к.с. 

– това какви конски сили е, дали е британски или нещо друго, но явно 

такова животно няма. Преводачът не е знаел как да го преведе, но и 
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клиентът е спал или не е знаел съкращението. Терминът „bhp” на 

английски език означава спирачната мощност на двигателя в конски сили 

– brake horse power. 

Спирачната мощност на двигателя (bhp) е мярка за мощността  на един 

двигател в конски сили, без отчитане на загубата на мощност, която се 

причинява от скоростната кутия, валогенератора, редуктора на оборотите, 

водните помпи и други спомагателни компоненти като помпата за 

хидравлично управление на рулевата машина и т.н.   
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Фиг. 7 – Оригиналната оценка на фирмата DSB Offshore 
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Терминът спирачна се отнася до устройството, което се използва за 

натоварване на двигателя и задържането му под този товар при 

определени обороти. Конските сили се измерваха и изчисляваха 

първоначално чрез използването на индикатор (изобретение на Джеймс 

Уат в последните години на 18 век), а по-късно посредством начина на 

спирачката на De Prony свързана с изходящия вал на двигателя. По-късно, 

вместо спирачката на De Prony започва използването на динамометър за 

двигатели. Изходящата мощност, която се предава на гребния винт, е по-

малка от тази, която се получава при вала на двигателя. 

Изводът е, че при такива неточности и манипулирания на текста, 

българският превод представлява компрометиран документ и не бива да се 

взема под внимание. 

В заключение се налага генералният извод, че многоцелеви и българските 

служби по търсене и спасяване на море трябва да имат поне един „all 

weather” многоцелеви спасител кораб. Така те ще покрият ефективно 

целия български отговорен район на море. Без такъв кораб рисковете за 

големи морски произшествия, свързани със загуба на човешки живот, 

екологични и материални загуби са много високи. Ако не се вземат мерки 

за купуване на нов спасителен кораб или ремонт и осъвременяване на 

кораба „Перун”, голямото морско произшествие е неминуемо. Ако то не се 

е случило досега, това не означава, че то няма да се случи.  

Авторът е на мнение, че купуването на нов спасителен кораб е скъпо 

начинание, може би от порядъка на няколко десетки милиона евро. По-

разумната версия, до която прибягват даже и по-богатите държави като 

Великобритания, е ремонта и преоборудването на по-стари кораби дори от 

1957 г. Това се отнася и за „Перун” така, както е написано в публикацията 

ми 24 юни 2013 г. Българските ресурси по търсене и спасяване на море от 

в „Морски вестник”. 

Що се отнася до това, че новите спасителни катери „Parker 1400 

Interceptor” имат далечина на плаване около двеста мили, тази далечина е 

теоретично 100 мили от брега защото катерът трябва да отиде и да се 

върне. Тяхната конструкция и бърз ход ги прави подходящи само за 

крайбрежно спасяване при добро състояние на времето – до 5 бала вълна. 

Практически, никой няма да им даде отдалечаване на повече от 20 мили от 

брега.  

Ако се опитат да излязат в щормово време през зимата, така както е 

описано в началото на тази статия, това ще бъде катастрофа за тях.  

Първата вълна, която ги удари по носа ще им намали хода практически до 

https://morskivestnik.com/compass/news/2013/062013/062013_95.html
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почти нула възла и с тези големи филистрини на огледалото на 

надстройката, вълната може лесно да ги строши. В резултат, мигновенно 

ще последва масивно наводняване на корпуса и потъване на катера. Това 

трябва да се разбира добре. 

Всякакви спекулации, че катерите тип „Parker 1400 Interceptor” ще могат 

да накриват ефективно българския отговорен район по ТиС са груба 

манипулация на общественото мнение, умишлено въвеждане на 

обществото в заблуждение и представляват престъпление спрямо 

безопасността на човешкия живот и екологията. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

Marine Superintendent 
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