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КОМЕНТАР ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО НА МТ ЗА ПРИЧИНИТЕ, 

ДОВЕЛИ ДО ГИБЕЛТА НА КОРАБА „ВАНЕСА“ 

 Въведение 

Потъването на кораба „Ванеса“ на 03.01.2008 г. в Азовско море с гибелта на 

почти целия екипаж е едно много тежко аварийно произшествие на море. 

Корабът беше под български флаг и с български екипаж. Само тези факти са 

достатъчни, за да се самосезира Министерството на транспорта и да извърши 

подробно разследване на аварията с цел да не допускат подобни случаи в 

бъдеще. Корабът потъна на много малка дълбочина и върхът на мачтата му 

остана над водата. Дълбочините в това място по британската адмиралтейска 

карта №  2234 са 11.2 до 12.2 метра. Това означава, че даже водолази на 

въздух, дори гмуркачи биха могли да се спуснат, обследват и заснемат 

кораба.   

Обичайно, обследването на авариралия обект се извършва колкото се може 

по-скоро след аварията, докато следите са пресни. Ако разследването 

закъснее, много от следите се губят безвъзвратно, особено на море и в такива 

случаи става трудно да се разбере кое е причината за потъването на кораба и 

кое е следствие от потъването на кораба. 

Българската държава в лицето на дирекция „Разследване на произшествия във 

въздушния, водния и железопътен транспорт“ към Министерството на 

транспорта организира разследване на аварията и издаде доклад в интернет 

страницата си през 2009 г. Това разследване е направено през 2009 г. и е една 

година след аварията и при това без извършване на оглед на кораба. Това е 

скандално. Не може да се извършва качествено разследване на 

произшествието без оглед на авариралия кораб на място, особено, когато 

обстоятелствата позволяват това. 

Във връзка с горното си заслужава да се прочете разследването на тази 

дирекция в интернет страницата на Министерството на транспорта в под-

страницата за воден транспорт. За тренираното око на професионалиста 

веднага се набиват няколко факти от доклада, които ще бъдат описани и 

коментирани по-долу. 

 Анализ 

Първата извадка от разследването гласи: 

2.3 Информация за морското произшествие 
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Категория на произшествието: много тежко произшествие (съгласно чл. 4, 

ал. 1, т. 1 на Наредба № 23) – с човешки жертви, потъване на м/к „Ванесса” 

и загуба на товара. 

Дата: 03 януари 2008 г., в 02:15 часа; 

Координати и местоположение на морското произшествие: Азовско море, 

Latitude φ = 45°47.6’ N, Longitude λ = 036°42.8’ E. 

Метеорологични условия: вятър от ЕNE със скорост 18-20 м/сек., море 

бурно с височина на вълните до 3 м, температура на въздуха – 6ºС, 

температура на задбордната вода +1ºС; 

Коментар: 

Това е вятър 8 бала по скалата на Бофорт, т.е. не е необичайно голям щорм 

или жесток щорм даже. Здрав и добре стъкмен кораб би трябвало да издържи 

на такова време. Мястото на потъването на кораба е обозначено на 

британската адмиралтейска карта № 2234. То се намира по средата на 

фарватерите за северна и южна посока. Дълбочините непосредствено до 

мястото на потъването са 11.2 до 12.2 метра. В цялото Азовско море няма 

дълбочина по-голяма от 12.6 – 12.8 метра. 
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Британска карта № 2234. Жълтият маркер до дълбочина 1.5 метра е 

„Ванесса“ 
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А двата по-северни маркера са фарватерите за/от Бердянск на север и на юг  

Втората извадка от разследването гласи: 

Обявените дълбочини в навигационните карти в района на произшествието 

са в порядъка на 11–12 метра. Палубата на навигационният мостик е 

разположена над кила на кораба на 13.50 м. Вероятно капитанът е 

разчитал, че мостикът, включително и част от помещенията под него ще 

останат над водата и корабът няма да потъне, а ще заседне. 

В 02:15 корабът изцяло потъва на дъното на Азовско море като водата 

достига малко над димохода, килът на кораба ляга на дълбочина 17.60 м. 

Мачтата остава над водата и е във вертикално положение, което показва, 

че корабът е на равен кил, а това от своя страна показва, че товарът не е 

разместен. 

Коментар: 

В района и цялото Азовско море дълбочина от 17.60 метра няма. Вероятно 

корабът е легнал върху мека тиня и е потънал в нея частично. Грунтът в 

района е мека тиня и тиня с раковини. Дължи се на речните наноси от север. 

Това може лесно да се докаже с водолазен оглед. На тези дълбочини може да 

се спусне с камера даже обикновен гмуркач или леководолаз на сгъстен 

въздух, но подводен оглед не е извършен или ако е бил извършен, не е взет 

предвид от разследването. Подводният оглед би показал точно какви са 

повредите по кораба и евентуално дали има или няма разместване на товара. 

Това не е както при кораб „Хера“ на 74 метра дълбочина. Защо не е извършен 

водолазен оглед е една голяма въпросителна. При всички случаи на потъване 

на кораб, разследващите са се стремили да огледат потъналия съд дори на 

много по-големи дълбочини, а при кораба „Ванесса“ не е направен опит да се 

извърши оглед в този плитководен район. 

Следващият коментар относно това какво показва мачтата във вертикално 

положение (текстът е подчертан от мен) е направо непрофесионален и може 

да се тълкува или като крещяща некомпетентност или като опит за внушение, 

че корабът е нямал разместване на товара. 

Известно е, че разместването на товара на кораба причинява определен ъгъл 

на крен. Корабът „Ванесса“ е имал точно преди да потъне 10˚ крен на левия 

борд. При потъването си на такава дълбочина от 10 – 11 метра и поради крена 

си, левият скул на корпуса на кораба е опрял на грунта, в следствие на което 

корабът се е завъртял надясно и е легнал на равното дъно без крен. Точно 
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поради това мачтата над водата е права, а не поради липса на разместване на 

товар. Ако грунтът беше полегат, с наклон в обратната страна на крена, той 

отново щеше да легне върху морското дъно и мачтата щеше да е наклонена в 

дясно. От това не може да се прави извод дали корабът е имал или нямал 

разместване на товара преди да потъне. Виж схемата по-долу: 

 
Третата извадка от разследването гласи:  

Екипаж: 

Както се вижда от приложените свидетелства за правоспособност, 

капитанът и екипажът са запознати със своите задължения, притежават 

необходимата правоспособност и професионален опит за експлоатация на 

кораба, познават района на плаване и неговите особености. 

Коментар: 

Това е едно много подвеждащо и неправилно заключение. Свидетелствата за 

правоспособност означават само, че притежателите им имат дадена 

правоспособност. Познанието на своите задължения, наличието на 

професионален опит и познанието на района на плаване и неговите 

особености не са предмет на свидетелството за правоспособност. Те могат да 

се установят чрез одит. Дали не се опитват разследващите да направят някому 

услуга с това наивно заключение?  
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Четвърта извадка от разследването гласи: 

6. Заключения: 

6.1. Основна причина за настъпилото много тежко произшествие. 

Основна причина за настъпилото тежко произшествие е съчетанието на: 

- сложни хидрометеорологични условия, изразяващи се в силна буря (вятър 

Норд-Ост сила 18-23 м/с), вълнение с височина на вълната3-4 м, ниски 

температури -8`С на въздуха и 0`С на водата, благоприятстващи 

интензивно обледеняване. 

- значителен срок на експлоатация на кораба (34 г.), което не изключва 

умора на материала и скрита корозия, водещи до намаляване здравината на 

корпуса. 

От съвместното влияние на горните две причини вероятно се дължат и 

получените конструктивни повреди - откъсване на левия фалшборд и 

отдушните тръби. 

По-точна информация за действителните повредите на корпуса, фалшборда 

и повредите по конструкцията могат да бъдат установени само при 

подводен оглед или изваждане на кораба. 

Коментар: 

Сложните хидрометеорологични условия и значителният срок на 

експлоатация се определят като основни причини за много тежкото аварийно 

произшествие. Ако това беше така, то по този логика всички стари кораби 

около „Ванесса“ трябваше също да потънат. Очевидно, това не са основните 

причини за гибелта на кораба. Те са само спомагателни фактори. 

Ако трябва да се открие основната причина, трябва да се направи един 

сравнително прост анализ за основната причина на бозата на поне пет 

последователни въпроса „защо“. Започва се от крайното последствие – 

потъването на кораба. И така, защо потъна „Ванеса“? Отговорът е защото пое 

задбордна вода в корпуса и загуби плавателност. Следващото е „защо“ 

корабът пое вода в корпуса? Отговорът на второто „защо“ е или защото 

палубните фитинги, които бяха откъснати от вълната, са били износени и 

изтънели, или защото корабът не е проектиран да плава в такова щормово 

време и в този сезон в този район (имал ли е корабът ледови клас – в Азовско 

море е вече ледови сезон). Следва третия въпрос – „защо“ е допуснато 

корабът да има изтънели/силно корозирали фитинги, които обезпечават 

водоплътността на корпуса или „защо“ корабът е допуснат да плава в район и 
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сезон, за който има ограничения за него? Тук не е необходимо да достигаме 

до четвърто или пето „защо“. Отговорът на третия въпрос и в двата варианта 

води пряко към системата за управление на безопасната експлоатация на 

кораба съгласно изискванията на Международния кодекс (ISM Code). 

Тук въпросът не е дали корабът е имал или нямал такава система за безопасна 

експлоатация. Корабът „Ванесса“ е бил над 500 бруто тона и е бил длъжен да 

има такава система и да е сертифициран по този кодекс. В противен случай, 

той просто не би могъл да отплава от Варна или Бургас. Системата за 

безопасна експлоатация изисква от една страна задължително профилактично 

преглеждане и поддържане на кораба в безопасно техническо състояние. От 

друга страна, Международният кодекс (ISM Code) изисква корабната система 

по безопасна експлоатация да съдържа задължително т.н. ключови и 

аварийни процедури, в т.ч. и плаване в щормови условия (вятър над 6 бала). 

От тук следва, че и двата отговора на третия въпрос „защо“ ни водят към 

ефективността на съществуващата система за безопасна експлоатация на 

кораба в изискванията си към качествено поддържане на безопасността на 

кораба и указанията/ограниченията за плаване в щормови условия, т.е. 

доколко менажерите на кораба и екипажа са спазвали изискванията на 

системата, доколко капитанът е спазил процедурата по плаване в щормови 

условия или доколко е адекватна тази процедура. Ето, тук е основната 

причина за тежкото аварийно произшествие – неспазване на изискванията на 

системата за безопасна експлоатация на кораба. Всичко останало са само 

спомагателни фактори. До тук, обаче, разследващите не са се задълбали и са 

оставили тези въпроси неизследвани. 

 Заключение 

За съжаление, официално разследващите аварията въобще не са се спрели на 

горните въпроси, а те са фундаментални по отношение на определяне на 

основната причина за аварията. В резултат на това, каквито са изводите на 

комисията, такива са и заключенията им. 

Следователно разследването не е проведено качествено и професионално. 

Това е голям недостатък на доклада - разследване. С други думи докладът не 

е постигнал своята цел, която е заложена още в първия му параграф на първа 

страница. От това може да пострада културата на безопасност на българските 

търговски моряци. Без адекватни изводи за причините на аварията и резонни 
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предложения за избягването на подобни аварии в бъдеще, следващата голяма 

авария чака зад ъгъла. 

 

Орлин СТАНЧЕВ 

капитан далечно плаване, MNI 

Aberdeen 

28/05/2013 

 

Документът „Окончателен доклад от разследване на много тежко 

произшествие с м/к „Ванесса”, потънал в Азовско море на 03.01.2008 г.” (в 

PDF-формат) можете да прочетете тук. 

 

 

 


