
Изваждането на м/к „Мехмет Аслан”  
(История от преди 16 години) 

Пламен Орманджиев - Участник в операцията. 
 

С голям интерес проследих изваждането на пътническия лайнер «Коста 
Конкордия», една грандиозна операция предизвикала основателен интерес по 
целия свят. В множеството публикации се набиваше на очи думата „уникална”. 
Такива са обикновено всички корабоподемни операции, защото колкото и да си 
приличат една с друга, понякога те имат своите различия. На всяка една от тях 
може да откриеш нестандартни решения, предизвикателство за неординарно 
мислящи и действащи хора, каквито са морските спасители и това ме накара да 
споделя, че си заслужава подобни събития да бъдат доведени до знание на 
широката морска общественост, имаики предвид, че методологията и 
технологиите приложени при изваждането на Коста Конкордия инзвънредно 
много си приличат с проведената преди 16 години от български морски 
аварийци подобна операция, без да правя какъвто и да е опит за сравняване 
мащабите на двете операции.  
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Mehmet Aslan - Refloating and remowing -1998  

   
 

Без да се опитвам да правя сравнение по мащаби на показаните двете 
упоменати операции („Коста Конкордия-2013” и „Мехмет Аслан-1998”), като 
участник в изваждането на споменатия кораб „Мехмет Аслан”, преди 16 години 
(потънал на 07 ноември 1997 год.) ще споделя, че в технологично отношение, 
двете операции си приличат почти изцяло. Подобни усещания споделиха и 
други приятели участници в «Refloating and removing» операцията на «Мехмет 
Аслан». Всъщност общото в технологичен план на проектите за изваждане и на 



двата кораба е, че се съчетава, чрез уплатняване на корпусите на корабите с цел 
използване на собствените им подемни сили, в съчетание с използването на 
полиспасни устройства способстващи за завъртане на кораба, използване на 
специални танкове-цистерни (SMT) прикачени към кораба, съдействащи за 
неговото завъртане, допълнителни подемни сили за последващо изправяне и 
поставяне в плаващо състояние. 

Особенно интересно е да се сподели със специалистите от бранша, да се 
даде гласност на тези уникални операции по подем на потънали кораби и на 
техните оригинални методи  и технологични решения и разбира се факта, че 
интелектуалното ниво на българските специалисти е на световно ниво. Казвам 
това, защото да решиш по този оригинален начин премахването на един кораб от 
място където той не бива да бъде при това със скромни технически средства 
наистина заслужава похвала.  

Хората които са се отдали на тази професия се броят на пръсти и са много 
странни люде. Един известен специалист в този бранш-Марк Уилямс (Mark 
Williams) дефинира тази дейност и хората от нея по следния начин: „Морското 
имуществено спасяване (salvage) е наука прибягваща често до неясни и неточни 
предположения, въз основа на спорни изчисления, извършени с инструменти и 
оборудване с неубедителна точност, от лица с особена достоверност и със 
странен  манталитет.” Точно тези „ неточни предположения”  в началото на 
всяка спасителна операция, породени от липсата на точни данни и 
невъзможността да ги получиш веднага, биха отказали всеки стандартен тип 
човек, освен упоменатите от Марк Уилямс, който всъщност е един от тях… Аз 
си позволявам да причисля и ръководителя на нашата операция, автор на 
идейния проект и неговото осъществяване-кдп. Никифор Герчев. Между другото 
след изваждането на Мехмет Аслан, Лоййдс отбеляза този факт визирайки 
капитан Герчев като „salvage master”. 

В хода на операция „Мехмет Аслан”, има и друг интересен момент. Това 
са системните доуточнявания на състоянието и незабавната промяна или 
реализация на ново решение. Без да претендирам, че съм забелязал всички 
подобни действия ще отбележа, че аз преброих около 450 поправки, корекции и 
т.н., в първоначалния проект, без това да подмени неговата генерална идея, 
технологични решения и процедури. Промените се налагаха защото в процеса на 
изпълнение се натъквахме на много неизвестни, различия от първоначалните 
данни, и ако ръководството, респективно „Salvage master”-а не бяха 
компетентни, нямаше да можем да се справим успешно. Спомням си думите на 
един от участниците – инж.Атанасов, изречени, когато по план започнахме   
„борба за овладяване (отводняване) на надстройката и машинното отделение, за 
което се създадоха подходящи условия около полунощ. Той се провикна „Братя, 
мисля, че в Ада е по добре от тука”! Сравнението наистина беше подходящо, 
защото крена на кораба бе 85° на десен борд, поради което ние вървяхме по 
стените на коридорите, тъй като те в момента бяха под. Мазнотии, хлъзгаво, 
слабо осветление, грохот на шуртяща от различни места нахлуваща вода, 



„жужукане” на помпите изхвърлящи я зад борд. Ад, земен Ад! Но до сутринта 
успяхме да преодолеем напора на нахлуващата вода, да запушим местата от 
където тя нахлуваше и да преминем към следващото предизвикателство и стъпка 
по стъпка да върнем кораба в плаващо състояние.    

 
m/v «Mehmet Aslan»  

Компютърно моделиране и снимки 
Refloating and removing operation-1998 y., Burgas, Bulgaria 

      

 
07.11.1977, кея  Бургас. В процес на потъване-1 07.11.1977, п-ще Бургас. В процес на потъване-2 

Позиция-000; На дъното Математически модел. Позиция-000 



Поз. 010. Отваряне отвори и укрепване на трюмовете. 
Вижда се как е укрепен товара в хамбарите за да не се 
срути и отиде в долната част на твиндеците. Точка 2 от 

текста в дясната текстова част  

1. Направени бяха няколко технологични 
отвора на левия борд на кораба в района на 
хамбарите му, от където товара, следваше да 
бъде разтоварен. Товарът бе бентонит в 
найлонови торби, поставени на палети, които 
се бяха превърнали в едно цяло монолитно 
тяло. Имащите значение за изваждане на 
кораба, характерни особености на бентонита 
бяха, неговото свойство да абсорбира вода 
увеличавайки обемът си до 16 пъти и 
удвояване на теглото си. Тези особеностите 
предполагаха щото изваждането да стане чрез 
изгребване с грайфери. Тази операция бе 
осъществено чрез използване на плаващ кран 
с грайфер. 
2. Едновременно с това проекта  отчиташе 
опасността от срутване на товара от 
хамбарите-(долни помещения) в твиндеците 
(горните помещения), което от своя страна   
позволи на екипа да се използва теглото на  

 
Поз.014. Разтоварване твиндеците през разрези на 

левия борд.  

останалия товар, да бъде използвано за 
въртящ момент при изправяне на кораба. За 
да се предоврати пресипването, се наложи да 
се направи укрепване на капаците на 
хамбарите, чрез подводни заварки, особенно 
опасна за работещите водолази. Въпреки 
взетите превантивни мерки, малка част от 
товара успя да се пресипе, което наложи 
преизчисление на силите с които 
разполагахме за завъртане (изправяне) на 
кораба. Но и с това се справихме. 
3. След преключване на разтоварване на 
твиндеците, доукрепихме хамбарите и 
пристъпихме към специално уплътняване на 
отворите (просвети) на товарните помещения. 
4. Подготвените специални преносими 
танкове бяха (4 броя) бяха монтирани върху 
уплътнените отвори. Тези танкове наречени 
за краткост «SMT”, имаха в единия си край 



Поз.020. Доп. укрепване товара в трюмовете.  

специални капаци и накрайници за свързване с 
компресори. В процеса на монтиране капаците 
са отворени, което позволява на водата 
свободно да влиза в тях. След закрепването им, 
обаче капаците се затварят и накрайниците за 
компресорите се свързват с компресорна 
станция, след което се нагнетява въздух. 
5. Бяха извършени пробни кратки изчерпвания 
на вода, както и проверка на състоянието на 
полиспасните устройства. Проверката показа, че 
танковете действат съгласно разчета, а 
полиспасното устройство бе оставено като 
резервно в случай на недостиг на въртящ 
момент . 
6. Пристъпи се към заваряване на временните 
отвори в борда на кораба и след като се провери 
цялата система се пристъпи към монтиране на   

Поз. 022. Създаване-водонепроницаемост. Монтаж на 
4 спец. танка (SMT) върху хамбарите. (Red) 

на потопяемите помпи на разчетните им места.  
7. Следващото действие бе включване на 
помпите за определяне на обемите на 
постъпващата в кораба задбордна вода и на тази 
база маркиране точните места на течове, за 
последващо провеждане на борба за живучест. 
8. С помоща на водолази се провери 
състоянието на баластните танкове и тези които 
ни бяха нужни за въртене и изплаване, бяха 
съответно по схема запълвани или отводнявани, 
чрез направа на отвори в дънната част и 
продухване с въздух или пълнене с вода. 
9. Всички тези подготвителни операции бяха 
проигравани и проследяване чрез компютърно  
моделиране и след постигане на зададения 
резултат се преминаваше на следващия 
планиран етап. Поради липса на документация, 
се наложи да възстановим конструктивния 
чертеж на кораба. (Текста продължава след 
изображенията и снимките.) 



Поз.29. Начален процес на изправяне на кораба Математическия модел отчита и пегела на мястото. 

Поз. 031 Кораба в плаващо положение.  Отводняване 
2000 м3/ч. SMT празни. Дънните танкове-под контрол 

Виждат се SMT поставените на ляв борд и запълвани с 
вода за да подпомагат изправянето на кораба. 



 
Поз. 035. Демонтаж/монтаж на SMT. Очаквано 
срутване на товара. Мерки за изправящ момент 

Контролируемо запълване на SMT с вода. Изчерпване 
вода от отсеците с водоотливна мощност > 1800 м3/ч. 

 
Поз. 037. Отворите на хамбарите над вода.   

Разтоварване на трюмовете. Контролируемо 
изпразване на водата от SMT след изпрвяне на кораба. 



 
Поз. 039.  Демонтирани SMT. Кораба празен. Финал на операцията, кораба поставен на кей 

Поглед от носа на извадения кораб          Поглед от кърмата на извадения кораб 
 

Спасителната команда:  
Ръководството и аварийната партия 



 
……………. 

(Продължение на текста) 
10. Борба за възстановяване кораба в плаващо състояние. В тази фраза са включени няколко 
действия, които в крайна сметка доведоха до първоначално отделяне на кораба от дъното. 
Предварително, по определена схема се разположиха 10 броя преносими, потопяеми 
електропомпи, всяка една с дебит от 200 м3/час, други 3 с дебит по 80 м3/час се местеха според 
възникващите нужди. След това започва последователно включване на помпите в действие за 
изчерпване на водата от предварително обработена до първоначална водоплътност на надстройка 
на кораба, неговите жилищни и служебни помещения и машинно отделение. От този момент 
нататък аварийната група влезе вътре в кораба и започна най опасната и трудна работа- 
последователно запушване местата през които нахлуваше вода, предизвикано от действието на 
помпите. Това беше най простия начин да се откриват местата на течове и тяхната ликвидация. 
Това действие доведе до постепенно увеличаване напора и усложни още повече работата на 
аварийната група, която от първоначално положение на крен на кораба 85 %  се движеше но 
стените които реално бяха под, между плаващи най различни предмети. Особена роля изигра 
факта, че ръководителя на операцията и нейния идеен и технологически автор - капитан Герчев   
даде  личен пример, влизайки първи в кораба. Последва го водолазния ръководител Васко Попов 
и един след друг и другите аварийци. Това за зла участ се случи някъде преди полунощ, в мрак, 
локално мижаво осветление, на моменти е налагаше да се влиза и във вода, за да достигнеш 
мястото на теча и да го ликвидираш, но при корабоподем е така, започваш атаката рано сутрин, а 
кога ще свърши тя, един Бог знае. В същото време на брега пред компютъра инж.Захариев 
следеше поведението на кораба, отчитайки по видими предварително номерирани, нанесени 
маркери неговия крен, диферент, изплавала част и най вече местоположението на        
неговите много важни точки на центровете на тежестта и формата. Между „брега” и „кораба” се 
поддържаше постоянна УКВ връзка и при първи признаци на внезапни неочаквани отклонения от 
набелязания по проект график на изплаване, имаше готовност за бързо напускане на кораба. Под 
въздействие на отводнителните работи, постепенното запълване с въздух на монтираните на 
палубата SMT, действията на потопяемите помпи, кораба се подчини и започна постепенно и 



плавно да се изправя и изплава до момент в който сутринта главната му палуба излезе над 
повърхността на водата. Последва последователно демонтиране на SMT от палубното им 
разположение, където те след продухване на водата в тях, приключиха първата си задача  за 
завъртане и създаване на подемни сили за изплаване на кораба. Следващия важен елемент на 
проекта бе отново използване на SMT, чрез монтаж на предварително точно определени места на 
левия борд на кораба, където те след това продължиха да помагат за до изправяне на кораба. 
Включването и изключването на потопяемите помпи разположени на различни места по кораба, 
ставше по една сложна схема, която в началото не разбирах защо така трябва да се прави. Оказа 
се, че с цел минимизиране на силите на прилепване (сцепление) с грунда, по този начин 
отделянето на корпуса от дъното бе осъществявано с постепенно изплаване, започнато от единия 
край на кораба – носовата част. След като овладяхме кораба, но при една минимална степен на 
сигурност и недостатъчна все още плаваемост и устойчивост, отворихме „запечатаните” товарни 
помещения и се продължи разтоварването на бентонита от тях с грайфери. С всеки изминат час 
корабът придобиваше по добра плаваемост и устойчивост. Разтоварвания бентонит се 
прехвършяпе в самоходен драгажен шалан, който изхвърляше товара  на около 40 морски мили на 
изток. Така и не можахме да убедим Районната дирекция  по опазване на природната среда, че 
бентонита е абсолютно чист екологичен материал, който се използва и в хранителната 
промишленост, а ние предлагахме да се изхвърли пред вълнолома с което щеше да се допринесе 
до уплътняване на евентуалните му каверни, които се появяват от време на време особено след 
тежки зимни бури. Последните количества товар, които не бе  възможно да се вземат директно с 
грайфери, бяха разтоварени, чрез ръчен труд и доста бавно, но кораба бе окончателно разтоварен 
и в устойчиво плаващо състояние, без каквито и да са пропуски по корпусът му. Накрая с 
плаващия кран „Атлас” и драгажния шалан, възстановихме проектната дълбочина пред кейовото 
място на пристанището пред което бе потънал кораба. Куриозното беше, че за по малко от три 
месеца, бе проведена, подготовката, планирането и осъществяването на операцията, а за доста 
дълго време нямаше на кого да предадем извадения кораб. 
 

Общи сведения: 
Орг. изпълнител «АСО» / УПМКАП; 

Conceptual project: Capt. Nick Guerchev; Project groupe: Capt.Nick Guerchev, Eng.Z.Zahariev 
Eng.P.Atanasov;  

Head of operation and Salvage master: Capt.Nick Guerchev 
Salvage Diver master: Vasil Popov; Salvage crew: Emergency Party: 14 pers. 

Administrative master: Capt. H.Mushkov; Local Co-ord. manager: Plamen Ormanjiev; Salvage 
Diver group: “Akvanavt”-Varna; Mat/tech. person in charge: Plamen Radev;  

Others: Fl/crane; Salv.vsl “Perun”;  Dredge barge: 1 p. / 500 m3 ; Shore staff: (temp.) abt.20 pers. Total 
number of participants:(flex.) 95 pers.; Operation constantly active staff: 27 pers. 

Товар: Bentonit. Особени свойства/При наводняване: увеличава обема си до 16 пъти;  
увеличава теглото си 2 пъти;  

 
Част II 

 
Епилог 

(Следва) 


