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КОМЕНТАР - МНЕНИЕ ПО ГИБЕЛТА НА ТАНКЕРА „ЛОМ” (13 

ЯНУАРИ 1972 Г.) 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Преди малко повече от 42 години, на 13.01.1972 г. българският танкер „Лом” 

се сблъска на Одеския рейд със съветския товарен кораб „Моздок” в 

условията на щормово време и почти никаква видимост. В резултат на това 

загинаха десет души, а двата кораба потънаха и станаха пълна конструктивна 

загуба. От екипажа на танкера „Лом“ загинаха всички девет души, които се 

намираха в средната надстройка на кораба – капитанът, старши помощник-

капитанът, вторият помощник-капитан, третият помощник-капитан и 

неговата съпруга Юлияна, един рулеви, а така също помполитът, радистът и 

старши камериерът. От екипажа на кораба „Моздок“ загина само един човек – 

моториста, които се е върнал в кабината си, за да прибере кучето си. 

Безусловно, това е една голяма морска катастрофа с множество жертви и 

загуба на два кораба. За България това е вторият потънал кораб с човешки 

жертви след Втората световна война. Първият беше моторен кораб „Галата“, 

с 236 тона дедуейт, който потъна в щормово време пред Балчик на 29 януари 

1962 г., при което загиват всички десет души на борда. За танкера „Лом“ не е 

известно дали тогавашната Държавна инспекция по корабоплаване 

(сегашната ИА „Морска администрация”) са правили разследване на 

причините за сблъскването на корабите „Лом“ и „Моздок“, но авторът на тези 

редове си спомня много добре, че преди повече от 25 години, когато плаваше 

като капитан на кораби в Параходство БМФ, след всяко завръщане от рейс, на 

входящата контрола, корабният дневник се представяше на участващия в 

контролата представител на Държавна инспекция по корабоплаване (ДИК) с 

написано в него заявление и подписано от капитана: „По време на рейса 

нямах аварии“ или „По време на рейса имах подаден морски протест във 

връзка с щормово време, засядане, сблъскване и т.н.“ В случай на подаден 

морски протест и наличието на авария или аварийно произшествие по 

тогавашната терминология, ДИК провеждаше задължително разследване с 

установяване на причините за тази авария или аварийно произшествие.  

Във връзка с горното е любопитно да се намери разследването на ДИК, поне в 

частта му за танкера „Лом“, понеже не само че имаше голяма авария, но и 

целият кораб беше пълна конструктивна загуба. При търсенето в интернет за 
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разследване на гибелта на танкера „Лом“ успях да попадна само на частни 

мнения и спомени, като в едно от тях се прави опит за оценка на причините за 

сблъскването. Публикациите са три на брой, както следва: 

 К.д.п. Васил Ефтимов Вълчев - във  ФАР’76 – Научно-популярен алманах, 

издателство „Георги Бакалов”, Варна, стр. 224. 

 Блогът на випуск 80 на Военноморското училище с автор Румен Тотев. 

 К.д.п. Николай Чигренко - статията „Столкновение теплохода „Моздок“ с 

танкером „Лом“. 

Има и още едно издание, Navibulgar News на Параходство БМФ от май-юни 

2012 под заглавие „40 години от гибелта на танкера „Лом“ и на девет членове 

от екипажа“ и подзаглавие „За истината няма давност“. В това издание на 

Параходство БМФ не се казват нови неща, а се повтарят мненията на горните 

трима автори. Подзаглавието, обаче, е забележително. Да, за истината 

наистина не трябва да има давност. 

В нито един от посочените по-горе материали не се прави анализ за 

причините, които доведоха до тази трагедия. В материала на к.д.п. Васил 

Вълчев има само описание на събитията със силно повествователен характер. 

Като се има предвид времето, в което е писан неговия очерк, не е чудно, че 

причините за аварията не са разгледани. На фона на тогавашната политическа 

обстановка това би изглеждало доста еретично начинание.  

В спомените на к.д.п. Николай Чигренко също няма елемент на анализ за 

причините довели до аварията, но се споменава, че предварителните изводи 

на съветската комисия по разследването значително е прикривала 

неправилните действия на капитана на капитана на „Моздок“, където при 

маневрирането преди сблъскването са се позовавали на мнима рефракция от 

радара. Това е интересно изявление и ще бъде по-подробно анализирано по-

долу. 

Изглежда най-аналитичното изследване е на г-н Румен Тотев в блога на 80 

випуск на Военноморското училище. При подробното му изследване, обаче, 

вижда се, че постановките, с които борави, не са точи и са доста пристрастни. 

Това съответно прави изводите му неадекватни и незадълбочени.  

Да, за истината наистина не трябва да има давност. Все още не е направен 

анализ на тази стара авария и продължават да се пишат всякакви неща по 

отношение на това кой е крив и кой е прав при това сблъскване. Желанието 

да се анализират подробно причините за сблъскването и гибелта на танкера 
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„Лом” и кораба „Моздок“, са основният мотивиращ фактор за написването на 

този материал.  

Основната цел за установявана на причините за сблъскването е да послужи 

като пример за избягване на подобни аварии в бъдеще. 

Изследването ще се проведе в изложението чрез последователно разглеждане 

на корабите-участници в сблъскването и последователността на събитията. 

След това ще се направи анализ на действията им съгласно действащите 

правила по онова време и накрая ще се направят изводи за причините, довели 

до аварията. 

1. ИЗЛОЖЕНИЕ   

Корабите: 

Танкерът „Лом“ е еднопалубен и еднокорпусен моторен кораб със средна и 

кърмова надстройка и без двойно дъно – виж Фиг. 1. Танкерът „Лом” 

(бившият „Хидрофан”, бившият „Janova”) има данни както следва: 

Построен: 1953 г. в Harland & Wolff, Белфаст, Великобритания; пристанище 

на домуване: Бургас; ІМО №: 5170068; позивни: LZFQ; дължина: 174.84 м; 

широчина: 22.24 м; газене лятно: 9.36 м; дедуейт: 19 415 тона; бруто тонаж: 

12 697 рег. тона 

 

 
Фиг. 1 - Танкерът „Лом” (бившият „Хидрофан”, бившият „Janova”) 
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Моторен кораб „Моздок“ е сухотоварен туиндечен кораб с двойно дъно и с 

надстройка силно изнесена към кърмата виж Фиг. 2. Неговите данни са както 

следва по-долу: 

Тип: сухотоварен туиндечен кораб  

Построен в завод „Парижка Комуна” в Полша: 1964  със заводски № 44 

IMO №: 6408888 

Бруто тонаж: 12697 рег. тона; дедуейт летен: 12414 тона; дължина: 155.1 

метра; широчина: 20.30 метра; газене лятно: 9.36 метра; двигател: 1 дизелов  

8500 к.с.; скорост: 17 възла   

 
Фиг. 2 - Кораб „Междуреченск“ еднотипен с кораб „Моздок“ 

 

Както се вижда от горните справки, това са два мощни средно големи 

търговски кораби от шестдесетте години на миналия век. Те могат да 

развиват сравнително по-високи скорости, но едновременно с това имат и по-

дълъг спирачен път. Освен това, те изменят курса си наляво или на дясно 

много по-бавно и с по-голям диаметър на циркулацията от един малотонажен 

кораб. Тези характеристики на двата кораба са от съществено значение при 

разглеждане на причините за сблъскването им. 

Хронологична последователност на събитията: 

На 12.01.1972 г. танкерът „Лом” е стоял на котва в северната част на Одеския 

залив и южно от селището Фонтанка. Корабът е бил празен, под баласт и 

следователно с голяма ветрилна площ. Освен това, танковете не са били 
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наситени с инертен газ, тъй като по това време система за инертен газ на 

танкерите не се е изисквала. В края на това денонощие, към края на вахтата 

на третия помощник-капитан от 20:00 до 24:00 часа, вятърът, придружен със 

снеговалеж, усилва от север до 8 -10 бала по скалата на Бофорт. Видимостта 

се влошава рязко от снеговалежа и падналата гъста мъгла. 

Третият помощник-капитан проверява мястото на кораба по радара и 

констатира, че същият е издрейфил на котва. Капитанът е уведомен незабавно 

и с идването си на мостика дава нареждане да се подготви главния двигател. 

Корабът се снема от котва и започва да щормова в Одеския залив.  

Щормоването продължава на различни курсове до сутринта на следващия 

ден, 13.01.1972 г. Видимостта е почти нулева и танкер „Лом” дори не вижда 

носа си от мостика на средната надстройка. 

Към 10:00 ч. на този ден, танкерът „Лом” щормова в тежки метеорологични 

условия с курс 032⁰ и скорост около 5.75 възла. Към същия момент от 

пристанището на Одеса излиза съветският сухотоварен кораб „Моздок” – виж 

Фиг. 3 по-долу. 

 
Фиг. 3 – Схема на сблъскването на корабите  „Лом” и „Моздок” 
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Корабът „Моздок” плава първоначално с курс 113⁰ и към 10:04 часа ляга на 

нов курс - 153⁰ и със скорост около 8.4 възла. Към 10:06 ч. двата кораба 

плават на пресичащи се курсове и се намират на разстояние около 2.4 мили 

един от друг и не са във видимост един на друг. Както се вижда от схемата на 

Фиг. 3, корабите почти не изменят пеленга помежду си, което сигурен 

признак, че отиват на сблъскване. Явно, това не се е осъзнавало на нито един 

от двата кораба. 

Корабите „Лом” и „Моздок” осъзнават ситуацията едва когато си виждат 

визуално, но при тази видимост това е буквално минута преди сблъскването 

им. Въпреки, че „Лом” се опитва да измени курса с ляво на борд и „Моздок” 

дава авариен пълен заден ход, сблъскването на корабите е неизбежно. В 10:18 

ч. по българско време танкерът „Лом” се врязва в десния борд на кораба 

„Моздок” и отваря огромна пробойна в корпуса му. 

Същевременно, в следствие на удара в „Моздок” и полученото искрене от 

триенето на метал в метал, на танкер „Лом” се получават няколко експлозии 

на празните от товар, но пълни с нефтени изпарения товарни танкове. В 

резултат на това корпусът на танкера се пречупва на три части, като средната 

част със средна надстройка и ходовия мостик потъва веднага, заедно с всички 

девет души, които са се намирали там.  

Кърмовата част на танкера с останалия екипаж остава над водата и хората там 

са спасени по един доста драматичен начин. 

Съветският кораб „Моздок” успява да се задържи около два часа над водата, 

през което време са евакуирани успешно всички членове на екипажа, с 

изключение на един моторист както беше обяснено по-горе. След това 

корабът потъва на дълбочина на морето около 20 метра. 

След сблъскването и потъването им, двата кораба станаха пълна 

конструктивна загуба. 

АНАЛИЗ 

Алтернативното изчакване на две котви вместо щормоване 

Преди да се започне с анализирането на причините за сблъскването, трябва да 

се разгледа въпроса защо танкер „Лом” не е изчакал щорма на две котви. 

Въпросът е зададен в публикациите на  к.д.п. Николай Чигренко на стр. 224 – 

статията „Столкновение теплохода „Моздок“ с танкером „Лом“ по следния 

начин: 
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„Вместо да положи втората котва и възможно да подработва с машината 

на най-малък ход напред, „Лом” се сне от котва и започна да крейсира в 

залива.” 

Горният текст показва съмнение в правилността на взетото решение от 

капитана на „Лом” да се снеме от котва и да щормова в Одеския залив. От 

една страна, авторът на това изследване е също убеден, че заставането на две 

котви би бил по-добрия вариант от щормоването. Пишещият тези редове е 

имал подобни случай със заставане на две котви в през януари 1977 г. на 

рейда Бургас, също и по време на тайфуни в Токийския залив, залива на 

Нагоя и полу-открития рейд на Шанхай и корабът се е удържал, вярно, не с 

подработване на най-малък ход, а с малък и дори среден ход. 

От друга страна всички корабоводители, в т.ч. и капитанът на „Лом” са 

загинали и никой на може да каже защо капитанът не е застанал на две котви. 

Възможно ли е да не е имал друг избор? Възможно ли е брашпилът на другата 

котва да не е могъл да сработи, или котвата да е замръзнала в котвения клюз 

от моментално заледяващите се пръски морска вода и снеговалежът, който е 

набил сняг в клюза? Или може би е имало някаква трета причина? Не е за 

вярване, че капитанът е бил неопитен и е приел щормоването с лека ръка. Все 

пак, няма никакъв свидетел на това решение и няма изглед такъв да се появи 

някога. Не бива да обвиняваме капитана прибързано, без да знаем 

подробности за приемането на решението за щормоване. 

От трета страна, приемането на решение за щормоване не може да се 

разглежда като основна или спомагателна причина за сблъскването. Какво 

щеше да се получи ако танкер „Лом” при същите обстоятелства и на същия 

ден подхождаше Одеса, идвайки от Босфора или Бургас. Нямаше ли отново 

голям шанс да се сблъска с кораба „Моздок”? С други думи, рискът от 

сблъскване с друг кораб в щормово време и силно намалена видимост би 

съществувал. Поради горните съображения и липсата на данни за вземане на 

решението за щормоване, въпросът за заставане на две котви няма да се 

анализира. 

Съществуващите към момента правила 

Важен елемент от правилното анализиране е познаването и ползването на 

действащите правила за предпазване от сблъскване на съдовете или така 

наречените МППСС. Към датата на сблъскването 13.01.1972 г. действат 

МППСС 1960 г. Правилата МППСС 1972, или както са известни сега под 
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името Colregs 72 се подработваха още по това време под формата на 

международна конвенция, но в тях беше записано, че не ще влязат в сила 

преди 01.01.1976 г. Всъщност МППСС 72 влязоха официално в сила на 

15.07.1977 г. 

От горното следа изводът, че анализът на аварията ще се разглежда по тогава 

действащия МППСС 60. Всъщност, правилата от 1960 г. и тези от 1972 г. не 

се отличават много. Основната разлика в тях е въвеждането на понятията за 

схеми за разделно движение и по-прецизно дефиниране на звуковите и 

светлинни характеристики на сигналите. 

Правото на десния или кой има предимство 

В статията на к.д.п. Николай Чигренко на стр. 224 – „Столкновение теплохода 

„Моздок“ с танкером „Лом“  е написано следното следото: 

„Малко преди това „Лом” се развърна в района на Малкия Фонтан и е бил 

виждан на радара на „Моздок” като кораб, идващ на пресичане на курса от 

дясно, при това пеленга на „Лом” се изменяше бавно надясно, т.е. ако 

елементите на движение на двата кораба не се биха изменили, то „Моздок” 

минаваше пред носа на „Лом” .  

С горното, к.д.п. Николай Чигренко е казал това, което е неоспорим факт, но 

в блога на 80-ти випуск на Военноморското училище, авторът Румен Тотев е 

направил свой превод и е добавил с удебелен шрифт следното: 

„Не дълго преди това „Лом” се развърна в района на Малкия Фонтан и е бил 

виждан на радара на „Моздок” като кораб, идващ на пресичане курса от 

дясно (подчертавам: „Лом” идва към „Моздок” от към десния му борд, 

т.е. „Моздок” е длъжен да извърши маневра с цел недопускане на 

сблъскване с "Лом". Бележка моя - РумТот), при това пеленгът на „Лом” 

бавно се изменя надясно, т.е. ако не се изменят елементите на движение на 

двата кораба, то „Моздок” минаваше пред носа на „Лом”.  

Коментарът на Р. Тотев, че ако танкер „Лом” се намира откъм десния борд на 

„Моздок” и последният трябва да извърши маневра за недопускане на 

сблъскване с „Лом”, е напълно погрешен и в рязко несъответствие със 

съществуващите тогава, пък и днес МППСС. По-долу се цитира правило 19 

от част D на МППСС 60: 

„Когато два кораба с механичен двигатели  са на пресичащи се курсове 

така, че съществува риск от сблъскване, корабът, който вижда другият 

кораб от десния си борд трябва да се държи в страни от него”. 
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В този текст се заключава т.н. „право на десния” и въпреки, че в случая с 

танкера „Лом” и кораба „Моздок”, първият е с предимство, това не е така, 

защото има още едно правило преди това. То е в самото начало на част D на 

МППСС 60, като точка 4 от встъплението към тази част и гласи: 

„4. Правила 17 до 24 се прилагат само за корабите, които са във видимост 

един на друг.” 

Това означава, че „правилото на десния”, т.е. правило 19 от част D не е 

приложима в случая с „Лом” и  „Моздок”, понеже и двата кораба плават в 

силно намалена видимост и не се виждат един друг. Разминаването на 

корабите в намалена видимост по МППСС 60 се извършва по правило 16 в 

част С на МППСС 60 както следва: 

„(а) Всеки кораб или водосамолет, който плава на вода при мъгла, димка, 

снеговалеж, силни бури с дъжд и всякакво друго състояние, ограничаващо по 

подобен начин видимостта, трябва да плава с умерена скорост, отчитайки 

внимателно съществуващите обстоятелства и условия. 

(b)  Кораб с механичен двигател, който чува очевидно пред траверса си 

сигнал за мъгла на друг кораб, чието местоположение не е установено, 

трябва, дотолкова доколкото позволяват обстоятелствата да застопори 

двигателя си и след това да плава внимателно, докато опасността от 

сблъскване премине. 

(c) Кораб с механичен двигател, който открие присъствието на друг кораб 

пред траверса си преди да чуе неговия сигнал мъгла или преди да го забележи 

визуално, може да предприеме навременно и значително действие, за да 

избегне сближаване, но ако това не може да се избегне, той трябва 

дотолкова, доколкото позволяват обстоятелствата, да застопори 

двигателя си навреме за избягване на сблъскването и след това да плава 

внимателно, докато опасността от сблъскване премине.” 

Ето, това са правилата, които „Лом” и „Моздок” би трябвало да спазват при 

дадените обстоятелства. Освен това, през 1965 г. МППСС 60 е допълнен чрез 

анекс с „Препоръки по използването на информацията от радара като 

средство за избягване на сблъскванията.” Тези препоръки са изложени по-

долу: 

„(1)  Предположения, които са направени на недостатъчна информация, 

биха могли да бъдат опасни и трябва да се избягват. 
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(2)   Кораб, който плава в ограничена видимост с помощта на радар, в 

съответствие с правило 16 (а), трябва да плава с умерена скорост. 

Информацията получена от използването на радара е едно от 

обстоятелствата, които трябва да се вземат под внимание при 

определянето на умерената скорост.  По отношение на това трябва да се 

отчита, че малките кораби, малките айсберги и подобни плаващи обекти 

биха могли да не се забележат от радара. Показанията на радара за един 

или повече кораби в близост може да означава, че „умерената скорост” 

трябва да е по-малка от онази, която мореплавател без радар би считал за 

умерена при тези обстоятелства. 

(3)   Когато се плава в ограничена видимост, само разстоянието и пеленга 

по радара не представляват констатация за мястото на другия кораб 

съгласно правило 16 (b), която е достатъчна да освободи кораба от 

задължението му да застопори машините си и да плава внимателно, когато 

се чуе сигнал за мъгла пред траверса му. 

(4)   Когато е предприето действие за избягване на сближаване съгласно 

правило 16 (с), важното е да се осигури даденото действие да притежава 

желания ефект. Промяната на курса или скоростта или на двете са неща, 

който трябва да ръководят мореплавателя съгласно обстоятелствата в 

случая. 

(5)   Промяната само на курса може да е най-ефективното действие за 

избягване на сближаване при условие че: 

(а)   Има достатъчно водно пространство. 

(b)   Извършена е достатъчно навреме. 

(с)  Промяната е значителна. Поредица от последователни малки промени 

на курса трябва да се избягват. 

(d)  Не предизвиква ситуация на сближаване с други кораби. 

(6) Посоката на промяна на курса е нещо, за което мореплавателят трябва 

се ръководи от обстоятелствата в случая. Промяна към дясно, особено 

тогава, когато корабите се сближават на противоположни или 

противоположни курсове се предпочита, общо взето, пред промяната на 

курса на ляво. 

(7)  Промяната на само на скоростта, или съвместно с промяната на курса, 

трябва да бъдат значителни. Множество от малки промени на скоростта 

трябва да се избягват. 
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(8)  Когато сближаването е неизбежно, най-благоразумното действие 

може да бъде пълното установяване на кораба.“ 

При проучването на горните правила за плаване в ограничена видимост се 

виждат няколко основни изисквания към корабите като установяване на 

слухово наблюдение за сигнал за мъгла, плаване с умерена скорост, спиране 

на двигателя при чуване на звук пред траверса или при откриване по някакъв 

начин на кораб пред траверса, установяване на кораба на място, провеждане 

на пълноценна радарна прокладка на планшет и значителна промяна на курса 

или курса и скоростта. 

След като правилата за плаване в ограничена видимост бяха изложени по-

горе, следващата задача е да се проследи дали и как корабите „Лом“ и 

„Моздок“ са ги спазвали. В допълнение към горното трябва да се спомене и 

изискването на правило 15 (c) (i) от МППСС 1960 относно звуковите сигнали, 

които трябва да се подават при ограничена видимост: 

„Кораб с механичен двигател на ход трябва да подава през интервали не по 

дълги от две минути едно продължително изсвирване.“ 

В споменатите във въведението материали не се споменава никъде корабите 

да са подавали звукови сигнали. В очерка на к.д.п. В. Вълчев пише, че „всеки 

две минути сирената (на „Лом“) надаваше вой, за да известява на всички, че 

корабът е на ход и положението е опасно.“ Да не забравяме, че това е все пак 

очерк, а не документално изследване. Обективно доказателство за използване 

на корабната сирена съгласно правило 15 (c) (i) от МППСС от двата кораба 

засега няма. 

И така, корабите или са подавали или не са подавали звукови сигнали. Ако не 

са подавали сигнал със сирената на всеки две минути, и двата кораба 

нарушават грубо МППСС и тогава не е за учудване, че са се сблъскали, при 

което вината за това би се разпределила по равно между тях. 

Ако корабите са подавали сигнали със сирената съгласно МППСС, то те е 

трябвало да се чуят поне откакто са на разстояние две, две и половина морски 

мили един от друг. Ако бяха подавали сигнали и водили изискваното слухово 

наблюдение, то всеки един от корабите при чуване на насрещния сигнал, 

който и за двата кораба е пред траверса, би трябвало  „доколкото позволяват 

обстоятелствата да застопори двигателя си и след това да плава внимателно 

докато опасността от сблъскване премине“ – правило 16 (b). При извършване 

на елементарни изчисления по графиката на Фиг. 3 се вижда, че нито 
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„Моздок“, нито „Лом“ са намалили хода непосредствено преди сблъскването. 

„Моздок“ е плавал с около 8.4 възла, а танкерът „Лом“ с около 5.75 възла. 

Съгласно на правило 16 (b), това е грубо и опасно нарушение на МППСС. 

Следващият интересен въпрос е доколко двата кораба са водили надлежно 

наблюдение по радара, съпроводено с прокладка на планшет за определяне на 

елементите на движение на насрещния кораб. Преди да се анализира този 

момент, в статията на к.д.п. Николай Чигренко на стр. 224 – „Столкновение 

теплохода „Моздок“ с танкером „Лом“ се среща следния текст, който беше 

споменат във въведението:  

„Предварителните изводи на съветската комисия по разследването 

значително е прикривала неправилните действия на капитана на капитана 

на „Моздок“, където при маневрирането преди сблъскването са се 

позовавали на мнима рефракция от радара. Това е интересно изявление и ще 

бъде по-подробно анализирано по-долу.“ 

Щом на „Моздок“ са се позовавали на мнима рефракция от радара, това е 

също нарушение на анекса т. 1 на МППСС – „Предположения, които са 

направени на недостатъчна информация биха могли да бъдат опасни и трябва 

да се избягват.“ Щом информацията по радара е била мнима, тогава наистина 

опасността от сблъскване е била реална, както се потвърждава след няколко 

минути. Това е също едно нарушение на МППСС 1960 от страна на 

„Моздок“. 

На практика, силните валежи на дъжд, снеговалежите и гъстата мъгла могат 

да възпрепятстват получаване на качествен ехо сигнал на радара и това да 

доведе до загуба на наблюдавания кораб на екрана на радара. 

От горните факти и разсъждения може да се предположи, че корабът 

„Моздок“ не е водил пълноценно радиолокационно наблюдение с надежда 

прокладка на целта на хартиен маневрен планшет (по това време нямаше 

радари тип ARPA). 

Що се отнася до танкера „Лом“, там нещата също не са били на по-добро 

ниво. Ако на „Лом“ се беше водила надеждна радарна прокладка на планшет, 

опасността от прекомерно сближаване и сблъскване с „Моздок“ щеше да 

стане очевидна достатъчно преди да се сблъскат корабите и „Лом“ би могъл 

да маневрира с курс или с курс и скорост за избягване на сблъскването. С 

други думи, „Лом“ допуска същите нарушения на МППСС 1960, както и 

„Моздок“. Дори би могло да се предположи, че „Лом“ може и да не са 
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виждали на радара кораба „Моздок“. За съжаление, онези, които са гледали в 

радара на мостика на „Лом“ и са правили професионална оценка на 

ситуацията, загинаха заедно с него, поради което няма обективни данни за 

действията на танкера „Лом“. За тях могат да се правят само логични 

умозаключения. 

Същественото при плаване в ограничена видимост, съгласно МППСС 1960, 

пък и съгласно сега действащите днес МППСС 1972, е подаването на звуков 

сигнал, следенето за друг звуков сигнал и воденето на пълноценно 

радиолокационно наблюдение съгласно точка 3 от анекса на МППСС 1960 с 

„Препоръки по използването на информацията от радара като средство за 

избягване на сблъскванията” т.е. когато се плава в ограничена видимост, само 

разстоянието и пеленга по радара не представляват констатация за мястото на 

другия кораб съгласно правило 16 (b), която е достатъчна да освободи кораба 

от задължението му да застопори машините си и да плава внимателно, когато 

се чуе сигнал за мъгла пред траверса си.“ 

Изводи 

От всичко казано по-горе следва основният извод, че за кораби, които плават 

в ограничена видимост няма кораб с предимство и кораб, който да 

отстъпва път. Всеки кораб трябва да плава с повишено внимание и намалена 

скорост, поне докато опасността от сблъскване премине. 

Основната  причина (Route Cause) за сблъскването и гибелта на танкер 

„Лом“ и кораба „Моздок“ е неспазване на действащите международни 

правила за предпазване на съдовете от сблъскване МППСС 1960 от двата 

кораба. 

Спомагателните фактори за сблъскването са: 

 Щормовото време 

 Силно намалената и почти нулева видимост 

Източници за съставяне на схемата на Фиг. 3 и точност на изчисленията 

При извършване на горното изследване на автора се наложи да ползва 

споменатите във въведението материали и една схема, която беше свалена от 

интернет – You Tube с помощта на софтуеъра Greenshot. Тази схема е 

посочена на Фиг. 4 по-долу. 
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Фиг. 4 - Схема на сблъскването на танкера „Лом” и кораба „Моздок” 

 

Схемата на Фиг. 4 е полезна с това, че има моменти и отчетите на лага за 

кораба „Моздок“ и само моментите от 10:06 часа до момента на сблъскване за 

танкера „Лом“. След като схемата беше снета, авторът създаде по нея по-

подробна схема на Фиг. 3, където чрез отчетите на лага лесно се намери 

линеен мащаб за изчисляване на приблизителните скорости на корабите. 

Доколкото разликата в отчетите на лага от 10:06 до 10:15 ч. за „Моздок“ са 

4.08 – 2.82 = 1.26 мили не е трудно да се изчислят скоростите на двата кораба 

преди сблъскване.  

Очевидно, отчетите на лага на „Моздок“ са извършени по хидродинамичен 

лаг, който тогава имаше поправка до ± 5%. Съответно и изчисленията 

включват същия процент грешка, но дават с достатъчна точност данните за 

опасността от сблъскване. 

Последно, някой би запитал откъде се взеха всички тези данни, след като и 

двата кораба потънаха, а мостикът на танкерът „Лом“ потъна почти 

моментално след сблъскването с всички навигационни карти, маневрени 

тетрадки и навигатори. За „Моздок“ този въпрос не стои така. Корабът се е 

задържал поне два часа над водата и екипажът му е бил повече или по-малко 

прибран организирано. През това време вахтеният помощник-капитан е имал 

пълната възможност да прибере корабния дневник, пътевата карта, 
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маневрената тетрадка и евентуално радарния планшет. По тях по-късно е 

възстановен пътя на кораба с неговите места и отчети на лага по моменти. 

Що се отнася до танкера „Лом”, единственото обяснение е, че тогавашният 

пост за регулиране на движенето (ПРД) на пристанище Одеса е следил 

корабите на рейда, макар че съгласно спомените на к.д.п. Николай Чигренко, 

диспечерите там не са имали право да се намесват в действията на корабите, 

които са били на значително разстояние на рейда. 

В крайна сметка, в световната морска практика при сблъскване на два кораба 

се приема винаги, че вина за сблъскването носят и двата кораба. Обикновено, 

в морската съдебна практика, вината за сблъскване на два кораба се определя 

в повечето случаи 50 % на 50 %. Много рядко ще се срещне определяне на 

вина в различен процент.  

През 1980 г. авторът работи като капитан на м.к. „Георги Сава Раковски“. 

При прелистването на стари документи на кораба се видя, че някъде в 

началото на седемдесетте години на миналия век корабът е претърпял 

неголеми повреди в резултат на сблъскване със съветски танкер. Да се каже 

сблъскване е малко пресилено, защото корабът „Георги Сава Раковски“ е 

изчаквал на котва в Буюкдере, Босфора щормовото време в Черно море. 

Корабът е бил поставен там на котва от турски официален пилот. Един 

съветски танкер влиза без пилот от Черно море и при подхождане към 

Буюкдере за санитарна контрола намаля хода.  

Трябва да се отбележи че при североизточен щорм в Черно море, течението в 

пролива Босфор с посока от Черно към Мраморно се усилва значително и 

влошава доста управляемостта на кораб, който идва от Черно море с 

течението по кърмата. Съветският танкер е бил без пилот, защото това тогава 

беше допустимо. В резултат на тези обстоятелства, танкерът губи за кратко 

време управляемост и контактува с кърмовата част на кораба „Георги Сава 

Раковски“. Не се установяват някакви сериозни щети по двата кораба, но 

доколкото това и инцидент във вътрешни турски води, случаят се разглежда в 

съда в Истанбул. 

При извършеното съдебно разследване на тази малка авария, съдът определя 

виновност на съветския танкер в размер на 95 % и на „Георги Сава Раковски“ 

само 5 %. Някой ще запита защо на „Георги Сава Раковски“ са определили 5 

%. Нали той не е могъл да маневрира. Да, обаче не. Кърмата на „Георги Сава 

Раковски“, в която се е приплъзнал съветския танкер, при развъртането му на 
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котва, се е намирала малко извън външната граница на котвената стоянка. 

Това, че корабът е бил поставен на това място на котва от лицензиран пилот 

няма значение. Пилотът е само съветник. Отговорен е винаги капитанът. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Горното изследване е извършено безпристрастно, с използване на всички 

налични данни, които бяха известни досега. От сблъскването на танкера 

„Лом“ и кораба „Моздок“ преминаха повече от тридесет и две години. Нови 

материали едва ли ще се появят, на ако евентуално такива се появят, те ще 

бъдат добре дошли. Нека да не забравяме, онова, като започнахме – за 

истината не трябва да има давност. 

Авторът счита, че е подходил безпристрастно към изследването на тази 

голяма авария, която стана по време, когато бях в IV–ти курс на ВВМУ и 

к.д.п. Васил Вълчев ни предаваше дисциплината „корабно товарно дело“. 

С помощта на елементарната професионална логика и МППСС 1960 г., 

авторът счита, че е успял да постигне основната си цел – установяване на 

причините за сблъскването с цел избягване на бъдещи аварии от подобен 

характер. 

Авариите на море са се случвали и ще се случват. Въпросът е те да се 

анализират професионално и добросъвестно, за да може от тях да се извадят 

необходимите поуки с цел намаляването им. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

14th February 2014 

 

Ползвана литература: 

К.д.п. Васил Ефтимов Вълчев - във  ФАР ’76 – Научно-популярен алманах, 

издателство „Георги Бакалов”, Варна, стр. 224 

Блогът на випуск 80 на Военноморското училище с автор Румен Тотев 

К.д.п. Николай Чигренко - статията „Столкновение теплохода „Моздок“ с 

танкером „Лом“ 

Navibulgar News на Параходство БМФ от май-юни 2012 

www.youtube.com/watch?v=UnduX7GMAvk 
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