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БЪЛГАРСКИТЕ РЕСУРСИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА МОРЕ 
 

1. Въведение 
Средствата за търсене и спасяване на море се развиват и усъвършенстват 

постоянно, като се съобразяват със конкретната специфика и общите 
принципи на тази задача. Общите принципи подреждат целите на търсене и 
спасяване на море в следната низходяща градация: 

 Спасяване на хора 
 Предпазване на околната среда от замърсяване 
 Спасяване на имущество (търговският интерес) 
Смисълът на горната градация е в това, че спасяването на човешкия живот 

е пръвостепенно и трябва да се извършва дори при налагане на компромис 
със опазване на околна среда и спасяването на търговския интерес. 
Предпазането на околната среда е с приоритет пред спасяването на 
имущество (търговски интерес). Интересно е да се отбележи, че понякога 
спасяването на имуществото, т.е. кораба, е по-добрият и по-сигурен начин за 
спасяването на човешки живот, и в някои случаи за опазване на околната 
среда. Това се отнася само за спасителните кораби. Хеликоптерите са едно 
много ефективно средство за търсене и спасяване, особено по бързина на 
реагиране и действие при сложни метеорологични условия, но те спасяват 
само хора. 

Ако един кораб е изпаднал бедствие, без да е загубил плавателност  и 
устойчивост, най-добрия начин за спасяване на екипажа му е провлачването 
на кораба до място убежище. По този начин, особено в щормови условия през 
есенно-зимния период, се избягва рискованото напускане на кораба чрез 
спасителни лодки, плотове или непосредствно скачане във водата с или без 
хидрокостюми. Внезапното потапяне в студена вода води до увеличаване на 
кръвното налягане, пулса и честотата на дишане. Тези фактори могат да 
причинят смърт при хора на средна и над средна възраст. Те ще ще страдат 
също от бързо изтощение, ако се опитват да плуват. С увеличаване на времето 
на потапяне, те проггресивно ще страдат от схващане, повдигане, летаргия и 
ще имат умдтвени и физически проблеми. Ако такъв човек се извади от 
водата във вертикално положение, работата наа сърдечния мускул може да се 
понижи с около 30 %, което може да причини колапс или смърт. Ето защо 
напускането на кораба трябва да си избягва, дотолкова доколтото е 
възможно. 

Ако бедстващият кораб е нефтен танкер или химикаловоз останал без ход, 
спасяването на екипажа му е първостепенна задача, но не бива да се забравя, 
че ако се остави да дрейфи, той може да бъде опасност за корабоплаването и 
ако заседне и се разбие, може да причини екологична катастрофа. 

Тези съображения дават основание да се счита, че успешното търсене и 
спасяване на море изискват съответните ресурси под формата на 
специализирани хеликоптери и поне два специализирани кораби за търсене и 
спасяване. Без да се спирам на хеликоптерите, които са обект на друга доста 
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дълга статия, мога да кажа, че корабът за търсене и спасяване трябва да има 
следните качества и основно оборудване: 

 Да е достатъчно голям, за да се счита годен за работа във всякаква 
ххидро-метеорологична обстановка (All Weather Ship), 

 Да има много добра маневреност, особено на малки ходове, 
 Да има мощно буксирно устройство с резервна буксирна проволка, 
 Да има съвременни спасителни средства и оборудване, 
 Да има много добро противопожарно оборудване и противопожарна 

защита, 
 Да има на палубата хеликоптерна площадка, 
 Да има добре обучен и натрениран екипаж, поне две смени. 

Може да се добави още наличието на барокамера, водолазен звънец, мини-
подводница робот (ROV), газово рязане на метали, дублиращ кърмови мостик 
и др. 
 

2. Наличните ресурси за търсене и спасяване на море. 
Ако се направи опит да се разгледат съществуващите ресурси по търсене и 

спасяване на море, може да кажем с чисто съвест, че те просто не съществуват 
в момента, както човешки, така и материални. Например, съществуващите 
хеликоптери могат да извършват в момента само търсене, но не и спасяване 
на хора, просто защото не са оборудвани както трябва и нямат подходящо 
обучен екипаж.  

Истински кораб за търсене и спасяване на практика няма. Представянето 
като такива на буксирът „Мизар” и корабът на ВМС „Протео” са просто наивни 
и непрофесионални опити за манипулиране на общественото мнение. Същото 
си отнася и за наскоро доставените и т.н. „катери за търсене и спасяване”. Те 
просто нямат необходимата автономност на плаване за покриване на 
отговорния район за търсене и спасяване. 

Буксирът „Мизар” е един обикновен пристанищен влекач с упор на винта 
30 тона и елементарно противопожарно оборудване. Той е маневрен, но не 
може да плава във всякакви хиро-меторологични условия през зимата в 
Черно море. Опитът вече го доказа. От друга страна, буксирът няма 
елементарно спасително оборудване и екипажът му няма никави умения и 
натренираност по търсене и спасяване. Ако се направи опит да бъде изпратен 
да помага/спасява бедстващ короб в щормово време, най вероятно самият той 
ще трябва да се спасява. 

Корабът на ВМС „Протео” не е за търсене и спасяване на море. Той е просто 
един много стар кораб, пригоден за оказване на помощ на екипажа на 
потънала и аварирала подводна лодка, при това до ограничена дълбочина. 
Корабът няма буксирно и противопожарно устройство, а маневреността му е 
силно ограничена от единствения му движител –  един гребен винт с 
постоянна стъпка. Екипажът му едва ли има някаква тренировкка по търсене 
и спасяване на море. 

Катерите за търсене и спасяване могат да действат само при добро време в 
района на 500 метра от бреговата ивица. За да са ефективни, те би трябвало да 
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се монтират на борда на кораб – носител, който е специализиран за търсене и 
спасяване на море. 

Корабът за търсене и спасяване на море „Перун” беше единственият 
специализиран кораб за тази цел. Казваме беше, защото след злополучният му 
чартер като буксир за чужди наематели, корабът беше съсипан и 
възстановяването му ще изисква едни сериозен ремонт и преобзавеждане. 
Макар и стар, корабът е в много добро състояние като корпус. Освен това, той 
е много мореходен и в миналото се е доказал като успешен спасителен кораб в 
много операции. Има мощни противопожарна и пожарозащитна системи, 
барокамера, буксирно устройство, много добра маневреност - благодарение 
на носовото си подрулващо устройство и дизел-електрическата ситема на 
задвижване. 

При наличието на такъв кораб е излишно на първо време да се търси друг 
нов такъв. „Перун” може да се ремонтира и обзаведе с модерни спасителни 
средства само за част от стойността на нов кораб. Преди всичко, трябва да му 
се извърши много подробен оглед и състави ремонтна ведомост с цел 
възстановяване на всички корабни механизми и системи плюс докуване. 
Едновременно с това могат да се набележат основните видове спасително 
обоорудване за осъвременяване на кораба.  

От всички изброени по-горе кораби, „Перун” в момента е най-
перспективният вариант за успешен корба за търсене и спасяване, при 
условие, че се ремонтира по подходящ начин и осъвремени както е изложено 
в точка 3 по-долу. 
 

3. Съвременно корабно оборудване за спасяване на хора. 
Към съвременното оборудване за спасяване на море спадат следните 

средства: 
 Fast Rescue Craft (FRC) – Бързоходно Спасително Средство 
 Daughter Craft (DC) – Дъщерно Средство 
 Dacon Basket – Кошът на Дейкън 
 Dacon Scoop -  Черпалката на Дейкън 
 Dacon Net. – Мрежата на Дейкън 
FRC и DC са всъщност онези „плажни катери за търсене и спасяване”, който 

вече бяха доставени. Те, обаче не действат от брега, а са качени и установени 
на подходяща лодбалка на кораба за търсене и спасяване. Лодбалката е с 
единично окачване и наподобява телескопичен кран. Принципът е, че 
непосредственото подхождане на спасителния кораб към оцелелите във 
водата при малко по-лошо време, може да представлява опасност за тях. 
Оцелелите могат да се ударят лошо в борда на кораба и от друга страна, 
особено в по-студена вода, директното им изваждане от водата на височина 
на палубата на спасителния кораб може да е рисковано за живота им. 

Fast Rescue Craft е по принцип лодката показана на снимката по-долу: 
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Fast Rescue Craft – снимка автора 
 

Както се вижда, това е една надувна лодка с твърдо дъно, винаги 
положителна плавателност и мощен извънбордов двигател.  Спуска се зад 
борд с една балка с единично окачване. Лекотата на конструкцията и 
еластичността на бордовете компенсират удара в борда при появяване на 
ефекта на махалото при бордово клатене. Корабът подхожда до мястото на 
бедствие, открива бедстващите и спуска лодката зад борд с 2 души екипаж. 
Лодководачат се нарича Coxwain и трябва да е надлежно сертифициран за 
целта. 

Daughter Craft е малко по-голям вариант на Fast Rescue Craft, със 
закрита кабина, радар, прожектор и електронно устройство за насочване 
обратно към кораба-майка. Daughter Craft се спуска на вода от единична 
специална лодбалка, задействана от хидравлика и до момента на изнасянето 
му зад борд и и спускане на лодбалката до оопределена височина, лодбалката 
и Daughter Craft представляват едно цяло. По този начин ефектът на махалото 
се намалява значително. Този вид лодбалки се наричат Caley Davits или 
Vestdavit PAP-type. 
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Daughter Craft – снимка автора 
 

 
 
Caley Davit - поглед откъм кърмата на предната снимка – снимка автора 
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FRC на преден план и DC горе в дясно – снимка автора 
 
 

 
Общо разположение – FRC на ляв борд и DC на десен борд 
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Характерно за лодбалките на DC е, че натежението в шкентела при 
спускане може да се регулира автоматично. По този начин при вълнение, 
което повдига и спуска лодката, шкентелът се отпуска или прибира 
автоматично, и така се избягват скорци в проволката. Виж 
http://www.caley.co.uk/os/products/marine/flashdavit.htm и си поиграй с 
всичките бутони на пулта за добиване на представа как работи тази система. 
Освен това, DC са снабдени с мини-черпалка на Дейкън за изваждане на 
оцелелите от водата в хоризонталн положение. 

FRC и DC се ползват до височина на вълната 3.5 метра. При по-голяма 
височина на вълната се ползват следните спасителни средства: 
 

Dacon Scoop – Черпалка на Дейкън 
 

 
 

Dacon Scoop (Черпалката на Дейкън) – снимка автора 
 

Черпалката на Дейкън се състои от мрежа с полутвърди (пластмасови) 
надлъжници и гъвкави напречни въжета. Използва се за изваждане на един 
или повече оцелели едновременно, особено ако са изтощени или загубили 
съзнание.  

 

Dacon Basket - Кошът на Дейкън 
 
 

https://www.caley.co.uk/os/products/marine/flashdavit.htm
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Кош тип Dacon (www.dacon.no/rescue/products/dacon-rescue-basket) 
 

Използва се за изваждане от водата на по-малък брой хора, които са в 
съзнание и физически годни да влязат в коша самостоятелно. 

 
Dacon Net - Мрежата на Дейкън – тя прилича много на черпалката на 

Дейкън, но е по принцип обикновена мрежа, без полутвърди надлъжници. 
 

Естествено, успешната работа с горното оборудване изисква постоянни 
тренировки при различни метеорологични условия. За целта се ползват 
манекени (mannequins, dummies), който по размер, тегло и форма наподобават 
човешко тяло и са многокамерни за да се имитира човен във водата в 
хоризонтално, вертикално и междинно положение чрез подходящо 
баластиране с вода (сладка). Обикновено се ползват 20 до 21 манекена за едно 
учение. 

От всичко казано дотук, смятам, че еновременно с евентуалния ремонт 
на „Перун”, трябва да върви оборудването му с горните спасителни средства, 
поне с една DC, една FRC, една Дейкън черпалка, един Дейкън кош и 20 
манекени.   

В по-далечна перспектива мостикът на „Перун” може да се реконструра 
с цел включване на същото ниво кърмови мостик с всички прибори за 
управление на кораба, монтиран на подрулващо устройство тунелен тип на 
кърмата, а защо не и едно азимутално подрулващо устройство в носовата 
част. Това ще наложи обединявана на всички движители в един joy-stick, с 
което корабът ще стане абсолютно маневрен във всякакви условиия. 
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Един действителен манекен в стария ни офис – цена £1200 (фото автора) 
 
 Анализ 
 
 Общи изисквания  
 За да се направят изводи за проблема с ефективното търсене и 
спасяване на море в района на република България, трябва да се разгледат 
следните моменти. 

Степента на разработеност на проблема е в стадия на идеен проект при 
„Булсар”, а от страна на Изпълнителната агенция Морска администрация все 
още няма изработена цялостна стратегия по търсенето и спасяването на море. 

Основната цел на изследването и да се направи независим и точен 
анализ на силите и средствата за търсене и спасяване на море в България и да 
се набележат мерки за подобряване на този дейност. 

Тази статия ползва една работна хипотеза, която е доказана в 
дългогодишната практика при търсене и спасяване на море, особено в 
офшораната индустрия на Северно море, където организацията и ресурсите са 
доста напред. В частност, научната статия предлага научна хипотеза, която 
реално може да доведе до повишаване на ефективността по търсене и 
спасяване на море в отговорния сектор на България. 

За потвърждение на значимостта и акуалността на проблема се 
разглеждат конкретни примери като исторически анализ за търсене и 
спасяване в Черно мере и в Северно море.  
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В съответствие с духа на международния кодекс за управление на 
безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването 
(ISM Code), приоритетите при аварийни ситуаци се подреждат в низходяща 
градация са както следва: 

 Човешки живот и здраве 
 Природна среда 
 Материален/финансов интерес 
На практика, това означава, че при авария, където трябва да се спасява 

човешки живот е допустимо да се направият компромиси по опазване на 
околната среда и пренебрегване на материалния/финансов интерес. При 
ликвидиране на аварийно произшествие, водещо до потенциално 
замърсяване/унищожаване на природната среда единственият допустим 
компромис е пренебрегването на материалния интерес. 

В никакъв случай не е допустимо ликвидирането на авариийните 
произшествия на море в обратна градация. Жертването на околната среда и 
човешки живот за запазване търговския/финансов интерес е недопустимо. 
Също така е недопустимо жертването на човешки живот и здраве за запазване 
на екологичен интерес.  

Ограниченията при това изследване се изразяват както сленото: 
• Разглеждат се единствено и само въпросите по търсене и спасяване в 

отговорната морска зона на България, 
• Под израза „спасяване” ще се разбира само спасяване на човешки живот 

на море.  
 Спасяване на търпящ бедствие или обездвижен кораб или самолет ще 

се разглеждат единствено по отношение на ефекта им като временни 
спомагателни спасителни средства. В това изследване търговсият 
аспект на спасяване на имущество не се разглежда. 
Крайният желан резултат е повишаване на културата по безопастност 

на отговорните специалисти по търсене и спасяване на море както и на 
широката морска общественост. Това може да доведе до реално подобрявана 
на организацията и практиката по търсене и спасяване на море. 

За постигане на основната цел и крайния желан резултат, в следващата 
под-точка ще се разгледа отговорния морски район за спасяване на република 
България, гъстотата на морския трафик и характерните видове аварийни 
прозшествия. 
 

Отговорен морски район на България  
 Отговорният морски район на република България е определен от 

конвенцията за търсене и спасяване. Той е показан по-долу. Общата му площ е 
39 584 кв. км и се простира от бреговата черта до географска дължина 32: 
изток. От меридиана на географската дължина на гр. Варна  до 32: източна 
дължина разстоянието е около 178 морски мили. По географска ширина 
районът е около 106 мили от паралела на границата с Турция до парелела на 
границата ни с Румъния. 
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Отговорен морски район за търсене и спасяване – виолетовите линии (чертеж 
на автора) 

 
На горната схема са посочени ефиктивните зони на търсене и спасяване 

на някои видове спасителни единици. В червен цвят са показани ефективните 
зони на наличните бързоходни спасителни катери тип „Спасител 1” и 
„Спасител 2”., т.е. така наречените FRC – Fast Rescue Crafts. Тяхната зона на 
действие е определена площ описвана в морето с радиус 5 морски мили от 
пристанището на тръгването им. Макар, че в Балчик и Помориe такива катери 
няма, те са показани със съответната площ на покритие в случай, че в бъдеще 
се стационират там. Очевидно, тези катери покриват една нищожна част от 
отговорния район за търсене и спасяване и даже не могат да достигнат 
граничните райони на север и юг за съвместни операции по търсене и 
спасяване с Турция или Румъния. За достигане на източната граница на 
отговорния район не може дори да се мисли теоретично. 

 
Радиусът на действие на тези катери се опредяля на 5 морски мили 

като се изхожда от последното им участие в операцията по търсене и 
спасяване след сблъскването на м/к „Карим 1” и м/т „Алесандро ДП” на 
29.11.2010 г. на около 10.5 мили югоизточно от нос Емине. От участвалите в 
операцията 8 съда, единствените специализирани единици бяха катерите 
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„Спасител 3” и „Спасител 4”. Те тръгнаха от марината на Свети Влас, която 
беше на около 15 мили от местопроизшествието. При пристигане в района на 
действие, те трябваше да се върнат обратно почти веднага, защото бяха 
изразходвали почти половината от горивото си. Явно, 15 мили са твърде 
голямо разстояние за ползване на тези катери за търсене и спасяване. Те така 
и не спасиха нито един бедстващ. 

Явно е, че бързоходните катери за ТиС (Търсене и Спасяване) от типа 
FRC не могат да действат на повече от 5 мили разстояние, т.е. в сегашния си 
вид те са ефективни само за много малък район на покритие съгласно горната 
схема. Те се  използват от специализираните кораби за аварийно реагиране и 
спасяване – ERRV – Emergency Response and Rescue Vessels около платформите 
и сондите в Северно море. Тези кораби от тип ERRV не стоят в очакване в 
пристанище, а са на около 100 – 120 мили от брега, около офшорните 
инсталациии и бързоходните катери за търсене и спасяване от типа FRC са 
борда им. FRC са ефективни на малки разстояние – до 1000 метра от кораба 
носител, но последният е този, който ги извежда далеч навътре в морето.  
 
 Наличните хеликоптери на ВМС, ВВС, службата за ТиС и полицията. 
 Хеликоптерите тип Panther или Cougar имат максимална далечина на 
полета до около 440 морски мили. При положение, че няма къде да заредят 
открито море, оперативният им радиус на дейстиве ще бъде не повече от 200 
мили от базата, за да могат да се завърната и да изпълнят макар и кратко 
разузнаване на мястото на бедствито. Що се отнася за до пълен модел на ТиС 
по правилата на ИМО, в най-източните райони хелекоптерите ще имат твърде 
ограничено време за търсене и спасяване по отношени на запаса си на гориво. 
 Друг е въпросът за хеликоптерите, обслужващи Северно море. Те могат 
да кацнат на всяка една от повечето от 800 офшорни платформи по средата на 
Северно море и да заредят с отлично качество авиационен бензин. Това в 
Черно море по българското крайбрежие го няма. 
 Другият въпрос с хеликоптерите е, че те трябва да имат отлично 
организирана система за търсене и спасяване, да провеждат редовно 
тренировки и да имат необходимото снабдяване за търсене и спасяване. 
Какво оборудване имат българските хеликоптери, които са предназначени за 
ТиС и колко често провеждат тренировки е голям въпрос.  
 Третият въпрос с хеликоптерите е, че те могат да спасяват само хора. 
Това е верно предположение, ако спасяваните са подготвени за това. Тук има 
един психологически момент. Той се заключава във факта, че докато 
бедстващият кораб има плавателност и устойчивост, той представлява най-
доброто убежище за оцеляване на екипажа му. Всяко спасяване с влизане на 
екипажа на бедстващия кораб във водата, особено зимата или изтеглянето му 
с винч на хеликоптерите, особено при щормово време е рисковано. 
 Четвъртият въпрос се заключава в това, че хеликоптерът може да спаси 
хора, но не може да провлачи кораба. Ако има бедстващ кораб, чийто екипаж е 
на борда и коръбът превозва нефт или химикали, дори хората да бъдат 
спасени успешно, екологичните последствия за бреговата ивица могат да 
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бъдат катострофални, ако няма подходящ влекач, които да провлачи 
бедстващия кораб до безопасно място. 
 
 Наличните кораби за търсене и спасяване  
 Спасителният кораб „Перун“ вече го няма. Какво има България на 
Черно море? 
 Наличните влекачи в пристанищата Варна и Бургас са просто едни 
пристанищни буксири. Нито те, нито корабът за котвени операции 
„Ентърпрайс“ на фирмата „Бонмарин“ са кораби за търсене и спасяване. 
Първо, те нямат натрениран и обучен екипаж, който да провежда ежемесечни 
тренировки по търсене и спасяване. Второ – те нямат необходимото 
спасително оборудване така, както е описано в началото на тази публикация. 
Търсене и спасяване без тези елементи е обречено предварително на неуспех. 
От друга страна, нито един от тези пристанищни влекачи не би могъл да 
излезе за ТиС, особено при щорм през зимата. Пристанищните влекачи просто 
не са пригодени за това и са недостатъчно мореходни за спасителна работа 

Изказването на представител на ИАМА относно ползването на тези 
пристанищи влекачи е просто некомпетентно, смешно и безотговорно. 
Търсенето и спасяването са професия, която изисква знания, опит, ресурси и в 
много голяма степен средства. Този, който не разбира това, просто не е в час. 

 
Отговорен и динамичен ли е районът за търсене и спасяване?  
Отговорът е да. Районът на западната част на Черно море е представен 

по-долу. От приложената хема се вижда моментна снимка на системата AIS в 
Черно море на една определена дата и час. Това е типичният трафик на корби 
в Черно море. Както се вижда от схемата, наситеността с кораби на 
българската зона или на българският отговорен район за търсене и спасяване 
не е никак малка.  При наличието на много престарели кораби в района на 
Черно и Азовско морета, вероятността за авария на кораб в българската 
черноморска зона никак не е малка (корабите „Толстой“, „Ванесса“, „Хера“ и 
пр.). Като правило авариите са с много стари кораби, над 20 години, в 
щормово време, при зимни условия, неизяснено състояние на здравината на 
корпуса и т.н. 
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Фото от AIS за трафика в Черно море (Булсар) 

 
Стар ли е корабът „Перун“ за спасителни операции? 
Една от причините за извеждане на специализирания кораб „Перун“ от 

експлоатация е заявлението на ИАМА, че корабът е много стар. Ако „Перун“, 
който е проектиран и строен в средата 70-те години на двайсети век, какво да 
кажем за специализирания кораб на ВМС  „Протео“, който беше за спасяване 
на екипажи на подводници. Казваме беше, защото отскоро България няма 
подводници. Корабът  „Протео“ е проект и постройка от първата половина на 
40-те години на двайсети век и все още плава и се използва. 

Корабите-буксири и спасителните кораби не остаряват така, както 
остаряват търговските кораби. Последните прекарват експлоатационния си 
живот при активно извършване на превоз на най-различни товари. Дедуейтът 
или пълната им твороподемност е 4 - 4.5 пъти повече от теглото на празен 
кораб и се използва максимално по време на експлотационния живот на 
търговските кораби. Това води до силни стресови натоварвания на корпуса на 
търговския кораб – надлъжни, на осукване и т.н. От друга страна, характерът 
на конкретните товари може да влияе доста неблагоприятно на здравината 
на обшивката и набора на корпуса. Товари като руди, изкуствени торове, 
дървен материал – трупи, нефтопродукти, които съдържат сяра на танкерите 
и т.н. водят до бързо корозионно износване на обшивка и набор на тези 
търговски кораби. Един търговски кораб се амортизира приблизително за 20 
години. Кораб над 20 години в търговския флот е вече стар. Корозионното 
износване започа да работи от вътрешната страна на корпуса поради 
естеството на агресивните товари. Обновяването на такъв кораб означава 
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много често подмяна на 60-80 процента от изтънелия материал по корпуса и 
обшивката. Това прави обновяването на кораба икономически неизгодно, 
защото означава на практика почти построяване на нов кораб. 

Не така стои въпроса при влекачите и спасителните кораби.  Те не 
превозват товари и износването на техните корпуси по отношение на 
стресове и корозия не е така интензивно както при търговските кораби. При 
влекачите и спасителните кораби най-често се износва двигателя, а най-често 
остарява морално и физически пропулсивният комплекс. Обновяване на 
двигатели и пропулсивни елементи, при здрав корпус не евтино, но се 
изкупува бързо в процеса на експлотация на кораба. Като пример, по-долу ще 
се даде корабът „Ocean Swift“. 

 

 
 
Схема на кораба от типа ERRV  „Ocean Swift“. 

 
На горната схема се виждат ясно носовото азимутално подрулващо 

устройство и двете лодки тип FRC.   
По-долу се дават основните данни на кораба.  
 
Ship Type: SAR 
Year Built: 1957 
Length x Breadth: 51 m X 9 m 
Speed recorded (Max / Average): 10.6 / 9.9 knots 
Flag: United Kingdom [UK]   
Call Sign: ZQFC6 
IMO: 5288396, MMSI: 235028000 
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ERRV  „Ocean Swift“ в пристанището Абърдийн 
 

ERRV  „Ocean Swift“ е построен в далечната 1957 година, точно 20 
години преди постройката на кораб „Перун“ и е все още в експлоатация в 
нефтената индустрия на Северно море. Корабът е построен и е работил като 
китобоен кораб. Това се вижда от носовата мачта, която е конструирана като 
фундамент за оръдието с харпуна и харпунджиите.  Китове отдавна не се 
ловят. Корабът е стар, но здрав. При преоборудването си като ERRV, корабът е 
снабден е със съвременна навигационна апаратура, GMDSS радиостанция и 
винтът с постоянна стъпка на кърмата се подменя с азипод – т.е. винт с 
регулируема стъпка, който може да се развърта на 360˚. Допълнително, в 
носовата част на кораба е монтирано азимутално подрулващо устройство и 
корабът е готов за работа на 100 – 120 мили от брега за нефтената индустрия. 

От горното се вижда, че корабът „Перун“ съвсем не е онзи морално и 
физически остарял кораб, за какъвто се представя от Изпълнителната 
агенция Морска администрация. Вярно е, че поради безотговорната му и 
некомпетентна експлоатация като влекач на беърбоут чартер влоши 
техническото му състояние. Това, обаче, съвсем не е повод да се отписва този 
кораб. 
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Първо, „Перун“ е дизел-електроход. За непосветените ще поясним, че 
това означава липса на критични обороти и много плавна смяна на работата 
на гребния винт. Корабът има носово подрулващо устройство. 

 
 

 
 
Спасителният кораб „Перун“ в по–добро време 
 
 Възможната модернизация ще се състои единствено в добавяне и 
модифициране както следва: 

 кърмово подрулващо устройство в тунел с мощност около 1000 
киловата,  

 преработване на мостика за кръгово обзор с пулт за управление на 
движителите от кърмовата част на мостика, 

 Премахване на кърмовата мачта-колона и монтиране на ниско-
профилни кранове с телескопични стрели на всеки борд и преместване 
на противопожарния монитор от там на друго подходящо масто.  Това 
ще подобри значително видимостта на кърмовия сектор от кърмовия 
сектор за управление на мостика, 

 Премахване на спасителните лодки и замяната им с плотове. На 
мястото на спасителните лодки да се установят лодки от типа на FRC с 
лодбалки тип Caley Davits за бързото им и ефикасно спискане и 
прибиране в открито море при вълнение. 

 Премахване на съществуващия димоход и преместването му напред, 
или от двете страни на ходовия мостик или да минава в тунел през 
удължения към кърмата ходови мостик. Това е стандартен дизайн при 
съвременните офшорни кораби. 
 

Така, без значителни капиталовложения, корабът „Перун“ може да се 
превърне в един съвременен спасителен кораб, който ще превъзхожда по 
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възможности и техника за търсене и спасяване всеки един от 
съществуващите влекачи във Варна и Бургас. 

 
Къде трябва да се намира корабът за Търсене и Спасяване  
Погледнато в близък исторически аспект, големите морски аварии в 

Черно море през последните 10 години се случват при следните 
обстоятелстава: 

 През зимния период, 
 По време на щорм, 
 Недалече от брега, 
 Стари кораби – над 20 години, 
 Липса на подходящ спасителен кораб в района (без Азовско 

море), 
 Търсене на помощ от капитана в последния момент 
 Други фактори. 

Другите фактори не се споменават, просто защото не са предмет на 
изследването. Те не са маловажни и тепърва трябва да се разгледат защото по 
смисъла на ISM Code, към всяка голяма аврия са съпричастни и отговорни в 
голяма степен и бреговите менажери. 
 

Изводи 
Въз основа на горните анализи и заключения, авторът прави следните 

изводи за състоянието на българската служба по търсене и спасяване в 
черноморското крайбрежие на държавата: 

1. Българската държава няма политика, процедури, ресурси и средства 
за провеждане на ефетивни операции по търсене и спасяване на 
море. Съвременните средства за търсене и спасяване на море в 
България са недостатъчно и неадекватни по отношение на 
ангажиментите на България като страна по Международната 
конвенцията по търсене и спасяване на море. 

2. Горното твърдение е на базата на лични наблюдения на автора и 
констатации от последния одит на Изпълнителна агенция Морска 
Администрация от ИМО – Международната Морска Организация. 

3. Привеждането на организацията по търсене и спасяване на море в 
съответствие със стандартите на ИМО  и ангажиментите на 
държавата по международните конвенции трябва да стане по 
следния начин: 

 Независим оглед и оценяване на възможността за възстановяване 
на спасителния кораб „Перун“ и модернизирането му със 
спасителни средства така, както e описано по-горе. Това е най-
евтината опция. Всичко останоло би било безумно изразходване на 
средства. 

 Качване на борда на спасителен влекач  „Перун“ на лодки от типа на 
FRC Daughter Crafts, Dacon Scoops, Dacon Baskets, и т.н. 
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 Организиране на ежемесечни тренировки на кораб „Нептун“ с 
ползване на  хеликоптерите, манекени и прочее за симулиране на 
обстановка близка до реалната. 

 Без модернизирането и въвеждането на първо време на кораба 
„Перун“ в действие като кораб по търсене и спасяване,  

 
Без съмнение, за осъществяване на тази програма е необходимо 

назначаване в ИАМА на умен, способен, принципен, безкомпромисен и 
неподкупен специалист, с необходимите правомощия и отговорности. Това 
звучи невероятно защото: 

 
Кой както може потегли на някъде 
Децата ни чакат с багажа готов, 
Май ще останем няколко баби, 
Аз, и младежът Йосиф Петров. 
 
(Тошко Колев – „Жалба за демокрация”) 
 

 
 Авторът потегли нанякъде отпреди 23 години и ви пише от там. 
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