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КОМЕНТАР ПО ТЕМАТА „МОРСКО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ” 

(SAR) НА ПУБЛИКАЦИИ В „МОРСКИ ВЕСТНИК” 

Посвещавам тази статия на  

героичния екипаж на  

м/ск „Перун”и в памет на  

починалия главен механик  

Николай Димчев 

 

 

Безспорно, академичното представяне на дейността за морско търсене и 

спасяване (SAR), в публикациите на к.д.п. Орлин Станчев в „Морски 

вестник” (24 юни 2013 г. Българските ресурси по търсене и спасяване на 

море; 3 юли 2013 г. Подготовка на плавсъстав за търсене и спасяване на 

море), има определен и значителен положителен принос за пропаганда на 

добрите практики в тази ниша на морската транспортно-гражданска 

защита на бедстващи в морето хора. От морална, материална екологична и 

социална гледни точки, живота и оцеляването на хората, попаднали в 

екстремална морско-природна среда по силата на определени 

обстоятелства, имат много важно значение за съхранение на биосферата, а 

кап. Станчев допринася за морската култура в тази сфера. 

Едновременно с това, мисля, че на капитан Станчев му липсва достатъчна 

информация за историческото развитие на тази дейност у нас, а от друга 

страна, влиянието на рутинната му ежедневна професионална 

ангажираност (хармонична на SAR) е оказала известно влияние, водещо до 

някой неточности, които ще се опитам да отбележа добронамерено. 

Началото на дейността SAR у нас е поставено след появата на SOLAS-48 в 

началото на петдесетте години на миналия век, при това в обичайния за 

това време формат „две в едно” (SAR+SALVAGE). Логиката на подобно 

структуриране е обосновано от традиционен подход, действащия 

международно правен инструментариум (SOLAS-48 и Тристранното 

съглашение за оказване помощ на бедстващи хора, кораби и самолети 1956 

г.) между България, Румъния и СССР и икономическа целесъобразност, 

която определено има място и сега, за по-малките държави. Създадения по 

това време Аварийно-спасителен отдел (АСО), развива най-вече сериозна 

корабоподемна дейност (на море - корабоподемни операции: „Шипка”, 

„Франкфурт”, „Суперга”, а на р. Дунав – „Княз Симеон”, „Декарт”, 

„Топола” и други). В историята на изграждането на АСО остават имената 

на възпитаниците на Морско училище: Петър Д. Рашев, Марчо Д. 

Апостолов и Тодор И. Митев.  

Икономическата и хуманитарната дейност на АСО, по това време все още 

носят следите на въздействието на Брюкселските правила от 1912 г. 

Последващите ги неудачни организационни трансформации у нас, за 

известно време задържат развитието на SAR, до около средата на 

осемдесетте години, когато под въздействието на Конвенцията за 

откритото море (OSC-52), SOLAS-48, SOLAS-60 и активизираната 

международна дейност по усъвършенстване на инструментариума с 
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работата по SOLAS-74, доведоха до необходимостта от създаването на 

единна система за морска безопасност. У нас този замисъл бе побългарен и 

вместо една, възникнаха две отделни организации (УПМКАП и ДПЧМВ), 

с което бяха удовлетворени личните амбиции на две видни партийни 

личности от това време. Както и да е, АСО в състав на УПМКАП придоби 

една съвременна организационна форма, включваща в себе си 

направленията: „търсене и спасяване”, „имуществено спасяване”, 

буксировки, корабоподемни и ремонтни подводно-технически дейности - 

т.е., с цел възстановяване на част от невъзвръщаемите се разходи на 

държавата, чрез странични, подобни дейности. Мисля, че си струва да се 

отбележи, че няколко години преди конвенция SAR-79, у нас вече има 

сереозно раздвижване. Създаден бе „Морски спасително-координационен 

център” във Варна и отдел „SAR” (1977), включихме се в международните 

дискусии за бъдещето структуриране на дейността. По това време се 

оформиха две мнения: SAR да бъде като глава в конвенция СОЛАС или да 

се създаде отделна конвенция.  

След около година телексни коментарии между страните, се стигна до 

извода, че за да демонстрира важността си и респектира целенасочено SAR 

дейността,тя трябва да бъде обособено в отделна конвенция, която се 

появи след април 1979 г.- (SAR-79) 

 

 
Одобрена от СО „Воден транспорт” структура на АСО още през 1976-1977 г. 

 

В представената „Структура” от онова време се виждат дори и планирани 

за доставка, несъществуващите по това време морски спасителни единици 

(RV - „Перун” и RB - „Фортуна”), въздухоплавателните (HEL-L/ „Ka-26”). 

Горното е извършено на база системен анализ и оценка на заплахите 
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(риска), въздействието на природните условия, интензивността на 

корабния и въздухоплавателен трафик (Varna FIR), конфликтните точки в 

оперативната морска териториална зона и влиянието на човешкия фактор, 

при това бе спазена българската традиция и практика за название на 

плавателните съдове. Всичко това бе одобрено от Изпълнителното бюро на 

СО „Воден транспорт”. Имаше един интересен момент по време на 

заседанието на Бюрото. По време на обсъждането, капитан Николай 

Йовчев - ген. директор, подхвърли: „… само с авиация не бяхме се 

занимавали!”, разбира се веднага бе пояснено, че вертолетите са елемент 

на ГА „Балкан” в изпълнение на задължения по Чикагската конвенция за 

гражданската авиация, но при морски бедствия ще бъдат на оперативно 

ръководство на МСКЦ, чрез РВД - Варна.  

Между другото, България бе първата страна в Черноморския регион, която 

обяви пред ИМО своя отговорен район, който покриваше „Варна ФИР”, 

естествено в тази площ влизаха териториалното море и прилежащата зона, 

а по късно разширен в изключителната икономическа зона на Р. България. 

Последваха инициативи и включване в програми като Инмарсат, Коспас-

Сарсат, Навтекс и други. Особено активно се включихме в етапа на 

проучване и развитие на програмата за експериментиране на аварийните 

радио буйове за двете космически системи: Инмарсат и Коспас-Сарсат 

(К/С).  

Няколко български кораба в продължение на повече от година разнасяха 

тези буйове из световния океан и допринесоха значително за 

усъвършенстването елементите на SAR на тези космически системи.  

Още през 1977-78 г. организирахме и проведохме международни морско-

спасителни учения „SOS-77” (около Калиакра) – „SOS-78” (в зоната на 

Крим), на които проиграхме епизоди, в нощни условия претърсване на 

район в открито море за откриване на авариен плот, гасене на пожар на 100 

000 т., танкер, отводняване на отсеци с аварийни помпи, евакуация на 

пострадали хора с помоща на вертолет. Тук ще вметна, че изпитах 

особенно удоволствие, когато 35 години по късно (12 07 2013) имах отново 

щастието да видя подобно учение, имам предвид: „Бриз 2013”, това, че 

мащабите бяха други не е съществено, важното е, че има полъх на 

възстановяване. 
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Епизоди от SOS ученията 

 

Като човек, попаднал във времето и на мястото на тези градивни високо 

хуманни деяния, аз съм много горд и неописуемо щастив ...  

На една от Асамблеите на Инмарсат, след като по икономически 

съображения американският представител, категорично отказваше да се 

добавят транспондери за К/С на спътниците, нашата делегация инициира 

обсъждането на проблема от гледна точка на приносът за спасяване на 

повече човешки животи при монтирането на транспондер и това принуди 

защитника на противната теза да промени мнението си. Всичко това  

безапелационно показва позитивния характер на българските действия в 

приноса им за световната система за бедствие и безопасност, чието начало 
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бе поставено две-три години преди SAR-79, нейното „Приложение 1” и 8-

те резолюции на конвенцията.    

На фона на представеното до тук, сравнено със сегашното интелектуално, 

техническо и организационно състояние на националната ни SAR дейност 

мисля, че коментарът е тъжен, защото състоянието е жалко.  

Пасионарния тласък от 70-80-те години на миналия век, извършен от 

хората, попаднали във времето на мястото по привилегия на съдбата, 

разработването на успешната и разумна целесъобразност за развитието на 

нашето хуманитарно морско спасяване, бе смазан от абсолютен 

примитивизъм, елементарни лични интереси от битов характер, 

безнаказани корупционни практики, конфликт на интереси, търговия с 

влияние и непонятно антинационално обслужване на чужди картелни 

интереси в сферата на морското спасяване, което на всичко отгоре 

противоречи на интереси и на страните от черноморския регион, с които 

имаме подписани споразумения за сътрудничество в областта на морската 

и гражданска безопасност, а и на националните ни такива. 

Капитан Станчев започва своя материал споменавайки конвенция SAR-79 - 

Хамбург, април 1979 г. и казва, че на нея присъства капитан Николай 

Йовчев. Следва да уточня, че официална българска делегация бе в състав: 

Николай Йовчев, Никифор Герчев и Борислав Якимов, и те не само 

присъстваха, но и взеха активно участие в решаването на различни много 

важни и съществени положения в конвенцията, като за: задълженията на 

държавите при спасяване, редът за допускането на чуждестранни 

спасителни единици в национални териториални пространства, ролята, 

отговорностите и правата на спасителните координационни центрове и 

други. Прави чест на капитан Йовчев, че по време на конференцията, 

имайки предвид няколко годишното ми участие в подготовката за 

конвенцията, ми предостави пълна свобода за действие и нямаше случай в 

който той да е изявил неспокойство или несъгласие с направените 

предложения. Капитан Йовчев е жив и здрав и може да потвърди или 

опровергае моите твърдения. 

 
Българската делегация на конференцията за морско търсене и спасяване-Април 1979 

год., Хамбург (От ляво на дясно: Никифор Герчев, Николай Йовчев) 
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Без да подценявам предложенията на капитан Орлин Станчев за 

„Привеждането на организацията по търсене и спасяване на море в 

съответствие със стандартите на ИМО и ангажиментите на държавата по 

международните конвенции”, считам, че правилния път за възстановяване 

на националната морска спасителна служба (НМСС) е посочен в 

„Меморандума” на международната кръгла маса „Добрите практики в 

морското спасяване”, март 2012 г., Варна. Ще отбележа само някои от по-

важните необходими действия, посочени там. 

1. Хармонизиране на националната правна SAR рамка в съответствие 

с международните ангажименти на страната, чрез извършване на 

необходимите корекции на всички законови и подзаконови актове, 

имащи отношение към морската безопасност и в частност към  

SAR. 

2.  Създаване на „Комисия SAR”, с постоянен председател най-

старшия началник в крайбрежния регион – Командващия на ВМС и 

представители на заинтересованите държавни структури и 

неправителствения браншови сектор, използвайки чуждестранен 

опит;  

3. Морският спасително - координационен център към ИАМА да бъде 

институционно приведен на национално ниво, като специализиран 

под-център на Единната спасителна система (ЕСС);   

4. Възстановяване на Националната морска спасителна служба 

(НМСС), като в нейните функционални задължения да бъдат 

вместени и функциите за защита на морето от замърсяване по 

линия на корабоплаването, както и защита на критичната 

инфраструктура, с което ще се постигнe възстановяване на 

нейната ефективност, снижаване непреките бюджетни, 

експлоатационни и други разходи, подобряване на организацията, 

управлението и оперативното ръководство на близки по същество 

дейности, обичайно обединени в редица други страни от региона и 

Европа; въвеждане в експлоатация на многофункционалния 

спасителен кораб „Перун” и спасителния влекач „Мизар”, 

възможност за балансирано използване на специализирани 

доброволчески формирования и други 

Капитан Станчев заостря вниманието на читателите към изискванията 

за специалната подготовка и системна тренировка на екипажите на 

спасителните единици. Да, това е изключително важно, защото целта на 

търсенето и спасяването не е да се събират трупове, а да се спасяват 

оцелели хора след морски инциденти. В миналото в АСО, на „Перун” 

например имаше изградена схема: всеки вторник и четвъртък 

дежурните смени, проиграват едно от разписаните учения, на 15 дни, в 

деня на изплащане на аванса, се събира целия екипаж и се провежда 

някакво мероприятие, свързано с повишаване познанията, а веднъж на 

три месеца обичайно се проиграваше реално учение-тренировка на 

рейда с ползването на някой кораб за абордаж за „гасене на пожар”, 
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отводняване на отсек, запушване на пробойни и т.н. По онова време 

службата беше на изключително високо организационно ниво, 

позволяващо само за 30 минути „Перун” да излезе на море, без 

граничен контрол (целия екипаж бе с редовни задгранични паспорти, а 

преди да отблъснем диктувахме само номера на предварително оставен 

екипажен списък) и можеше да останем на море до 30 дни. По този 

начин бяха проведени брилянтни акции по измъкване на закъсалия в 

Босфора наш кораб „Дряново”, ликвидация на пожара на румънския 

супер танкер „Униря”, участие в гасене на пожара на танкера „Нассия” 

в Босфора и други подобни.  

За съжаление не мога да споделя препоръчания от капитан Станчев 

сценарий на носене дежурство в „точка с координати”, защото при 

анализ това се оказа неефективно. Значително по-добре е при висока 

готовност за снемане, следене движението на корабите в отговорния 

район, оценяване състоянието на даден кораб, а при нужда дежурният 

спасителен кораб да се снема и насочва за осъществяване на 

необходимото осигуряване. Сега при наличие на VTMIS, аварийни 

радио буйове (EPIRBs), непрекъснато присъствие на стотина кораба в 

отговорния район, икономически е нецелесъобразно носене на „вълча 

вахта в заслон” за целите на SAR. Друг е въпросът за подобна изнесена 

готовност при търговско спасителни интереси, тогава хазартът може и 

да си заслужава, но има кой да плаща масрафа. 

Освен това при излизане на море, следва екипажът да бъде напълно 

комплектован, а след като се върне, трябва да отпочине и влезе в 

редовен график, а няма кой да го замени. Ако носи дежурство под 

Калиакра, а инцидента се случи на юг около Созопол, кой ще стигне по 

бързо - този, който е на котва под Калиакра, или този който е в 15 мин., 

готовност за снемане от Варна. Други позиционни сценарии също 

показват неефективност. Категорично е нецелесъобразно носенето на 

дежурства на предварително избрани места, поне имайки предвид 

нашето географско очертание на бреговата ивица и най вече от 

икономическа гледна точка. 
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Танкерът „Униря”, след изгасяване на пожара от Перун 

 

 
Перун гаси пожар на танкера „Нассия” в Босфора 

 

Примерите за организацията на дежурствата и тренировките в 

Обединеното кралство в значителна степен са неприложими у нас, дори по 

най-елементарни причини. Нямаме необходимия финансов ресурс. 

Например за един вертолет Ягуар (Пантера) годишните разходи за 

поддръжка са около 5 млн. лв., само за застраховка са необходими още 2.8 

млн. лв., да не говорим за разходите за обучението (плаване, летене) и 

другите присъщи разходи. Е, тогава какво правим?   

По отношение на не съвсем ласкавата оценка за действията на 

чуждестранните спасителни служби при операциите „Хера” и „Ванесса”, 

ми се налага да се разгранича от заключението на кап. Станчев, защото съм 
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запознат в детайли с техните действия и те безсъмнено са активни и 

самопожертвователни. Трагичният край на тези инциденти се дължат 

основно на грешки на корабния команден състав, бреговите отговорници 

за безопасността им и на допуснати слабости на ИАМА. Публичните 

медийни изяви на тогавашните шефове се дължат на некомпетентност или 

непознаване на събитията. Друг е въпросът за действията на българската 

служба, например при хуманитарната спасителна операция на кораба 

„Толстой”. Тя може да бъде сочена за образец на безотговорност, 

бездушие, лошо, невярно, мудно планиране на операцията, липса на 

компетентност на всички нива на ръководство, безсмислено разходване на 

около 400 000 лв., без никакъв положителен резултат, а „хепи енда” на 

издирването на оцелелите двама моряци от кораба, се дължи на три смели 

полякини на борда на белгийска яхта. Вината за не-спасяването на двамата 

оцелели от нашата спасителна служба и за други неизвестен брой 

неоткрити членове на екипажа, следва да тежи на съвестта на тогавашните 

отговорни за SAR в държавата ни. 

 

 
Пряко ангажирани служебни лица по време на трите катастрофи. Г-жа Даниела 

Никифорова - зам. министър по морските въпроси (?), г-н Петър Мутафчиев - 

министър МТИТС, г-н Николай Апостолов - изпълнителен директор на ИАМА  … 

 

Разглеждайки в по широк кръг дейностите свързани със спасяването, 

капитан Станчев засяга ролята и мястото на Lloyds Open Форм (LOF). Това 

е най-често използваната форма на договор за морско спасяване и служи 

на световното корабоплаване повече от 100 години. За първи път тя е 

използвана при спасителна операция в района на Дарданелите (1908 г.) и  

до сега е преразглеждана 10 пъти, за да се гарантира, че отговаря на 

нуждите на своите потребители, като последната редакция е от  01. 09. 
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2000 г. От практиката за използване на тази форма се забелязват две 

тенденции. Едната от тях е на „Международния съюз на спасителите” 

(ISU), които защитават ключовата теза, че LOF улеснява бързата 

интервенция в развитието на всяка бедствената ситуация, а намесата на 

професионални спасители, особено в началото на акцията, гарантира по-

прости решения, вместо случващото при намесата на „yellow salviors”, 

чиито  решения и действия са по-сложни, по-рисковани и често по-скъпи. 

Другата теза не е така любезна към LOF, а е по-резервирана и нейни 

привърженици са най-вече членове на застрахователните общности, 

корабособственици, и адвокатите.  

Между другото се сещам за един случай с български кораб, който бе 

заседнал в устието на една голяма река в Южна Америка. Тогава след 

приключване на операцията и завръщането на капитана на кораба в 

България, на страниците на „Морски вестник” прочетох една хвалба, 

отнасяща се до въпрос на представител на застрахователя посетил кораба, 

където той пита капитана: Вашата компания има ли „Salvage master”? 

Отговорът бил, че българските капитани са подготвени във всяко едно 

отношение! Това е грешна и неточна позиция и тя вреди на интересите на 

корабособственика, точно поради по горе посочените случаи на по ниско 

ниво на salvage компетентност при „жълтите” спасители. Наличието на 

специалист по имущественно спасяване („Salvage master”) води до по-

спокойно отношение и доверие на застрахователите, свързано с 

операцията, нещо което защитава много по убедително извършените 

разходи.  

 

К.д.п. Никифор ГЕРЧЕВ / СЕО БУЛСАР 

 

*** 

(Следва) 

 

 

 


