УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИНА Б–38
о.з. капитан І ранг инж. Лъчезар Панов ЛАЗАРОВ
Тази авторска разработка е депозирана в Държавния
военноисторически архив (ДВИА) - Велико Търново, където е заведена
с инв. № 19656/04.06.2018 г., и във Военноморския музей (ВММ) –
Варна, с временна разписка № 14/05.05.2018 г.
Предговор
В немалко военноисторически публикации по технически теми са
описани факти, довели до появата на нови образци български оръжия
през първата половина на XX век, в това число и на български морски
мини. Появата им е резултат от водената военна политика между двете
световни войни. Важна нейна част е осигуряването на войските със
съвременно въоръжение и боеприпаси. Принципен въпрос за
решаването й се оказва проблемът за създаване на собствено военно
производство и собствена военна промишленост. Видни български
военни и държавници от това време, полагат усилия за реализирането
на тази цел. Създават се необходимите условия за появата и
производството и на морската мина „Б-38”. Тя присъства в оръжейния
арсенал на военния ни флот вече, над 70 години. Присъствието й се
съпътства от недоимък на материали и документи, описващи факти
свързани с важни моменти от нейния дълъг живот като: разработване,
конструиране, приемане на въоръжение, производство, експлоатация,
съхранение, ремонт и възникнали през времето проблеми и пр.
Описването на факти от съществуването на оръжие, бойна техника и
боеприпаси повишава обективността в съдържанието на тяхната
история. В този смисъл предложеният разказ, описващ само един
конкретен факт и съпроводен с архивни документи, може да е полезен
за допълване на обективното в историята на морската мина „Б-38”.
Неговото появяване стана възможно благодарение на
инициативата, съветите, консултациите и непосредственото участие на
воненния историк о.з. полковник, професор Сево Явашчев, д.ф.н., на
оказаното съдействие от о.з. кап. II ранг д-р Атанас Панайотов, о.з. кап.
I ранг Димитър И. Димитров, о.з. кап. I ранг Марин Петков, о.з. кап. I
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ранг Костадин Костадинов, о.з. полковник Станислав Станоев, о.з. кап.
II ранг Димитър Христов, мичман Тодор Димов.
Авторът
***
Мина „Б-38” е създадена и произвеждана у нас през първата
половина на ХХ век, по проект на морския офицер лейтенант (дн.
капитан-лейтенант) Минчо Колев Острев. Тя е котвена, контактна,
галваноударна морска мина от групата на мините „България”.
През периода 1977–1980 г. възникнаха обстоятелства, които
станаха причина да участвам в нейно конструктивно изменение. Ще
разкажа за случилото се по памет, което създава предпоставки за
пропуски или отделни неточности в някои подробности.
Надявам се споделеното да е полезно за онези, които искат да
придобият по-пълна представа за събития и факти, случили се във
времето, в това число и с тази българска морска мина.
1. Отново минен заградител
През 1977 г. от КРЗ „Флотски арсенал” се завърна първият
малък десантен кораб (МДК) – Проект 106-К, с бордови номер 427,
доработен в минен заградител (МЗ). По-точно - спомагателен МЗ.
Спомагателен, защото „Курсът за бойната подготовка на десантните
кораби” само се допълваше с новите задачи по минопоставяне.
(Заповед на командващия на ВМФ № 073/02.11.1979г. – ДВИА, ф. 127,
оп. 31, а.е. 44, л. 241-243)
В 12 бровр (бригада за охрана на воден район) – Бургас, отново
имаше МДК с възможности на МЗ. Корабът съчетаваше две функции:
на МДК и на МЗ. Командир на кораба беше ст. лейтенант Георги
Димитров Спасов.
2. Довършителните работи на кораба.
а) извършвани от ремонтната работилница на бригадата;
Върху уширените бордове на МДК бяха монтирани минни
релсови пътища, комплектовани с крепители за различните видове
мини, намиращи се на въоръжение във ВМФ. По проект, в товарното
помещение също трябваше да се монтират релсови пътища. Те
трябваше да позволяват облекчен демонтаж и възможност за
подреждане и закрепване в помещението, без да пречат при приемането
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и стоварването на десантната техника; да позволяват приемането на
всички видове мини и на шнурови заряди (ШЗ); да позволяват
преместването на мините от товарното на палубата и обратно с помоща
на монтираните в носовата част на кораба, на двата борда,
електрически минбалки (телфери с развъртащи се стрели). Отворите за
закрепването на релсите и на минните крепители трябваше да са
защитени от повреди при товаренето и разтоварването на десанта.
Поради недостиг на средства, доработването в товарното се извърши от
работилницата на бригадата. В него дейно участваше флагманският
специалист на бригадата по бойното използване на минното и тралното
въоръжение (флагманският миньор) капитан I ранг Колю Колев Вълев.
б) участието на складовете за „АМТВ и Б” на бригадата.
(„Складове за съхранение, поддържане и подготовка на минно, трално,
противолодъчно, артилерийско, зенитно, стрелково въоръжение и
боезапаси”).
За преустройството в товарното се използваха релси, снети от
минните пътища на старите баржи, разхвърляни произволно из района
на поделението. Организирах събирането, подготвянето и доставянето
им в работилницата. Тогава заемах длъжността „Началник на складове
за съхранение, поддържане и подготовка на минно, трално и
противолодъчно въоръжение и боезапас” в складовете за „АМТВ и Б”
на бригадата.
След преустройството в товарното, МЗ извърши пробно плаване,
натоварен с пълен минен боезапас и се върна в строя за изпълнение на
свойствените си задачи.
3. Подготовката на мините за поставяне.
Подготовката на мините за поставяне се извършваше по
отделна, за всеки образец мина, утвърдена инструкция, разделена на
три части (подготовки) – първоначална, допълнителна и окончателна.
а) на кораба – корабните минни партии извършваха
допълнителната и окончателната подготовки. Всеки миньор от
корабните минни партии имаше разписани конкретни действия, за
подготовките на различните образци мини.
б) в складовете – миньорите от складовите минни партии
извършваха първоначалната подготовка на мините. Работеха по същите
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инструкции. Имаха разписани конкретни действия за подготовката на
различните мини.
На бойните мини предварителната подготовка се извършваше
планово два пъти в годината и преди всяко подаване на корабите за
поставяне.
На учебните мини тази подготовка обикновенно се съчетаваше с
техническото обслужване или текущия ремонт. Извършваше се и преди
всяко подаването за поставяне. При връщането на мината в склада,
след поставяне, се налагаше техническо обслужване, текущ или среден
ремонт. Те се извършваха по отделни планове. Работата на отделението
миньори се ръководеше пряко от главен старшина (след 1980 г.
мичман) Тодор Иванов Димов – „Завеждащ хранилище за съхранение,
подържане и подготовка на минно въоръжение”.
в) в минотралния участък към ремонтната работилница се
извършваше средният ремонт на съхраняваните в склада бойни мини и
тралове, по дългосрочна програма и годишен план. Средните ремонти
на учебните мини се извършваха по отделни заявки. Участъкът беше
разположен в района на склада. Това създаваше благоприятни условия
за взаимодействие в работата и на двете звена. Началник на участъка
беше мичман Лечев.
4. Подготовка минните партии на МЗ.
През втората половина на 1977 г. и през учебните 1977-19781979 г. на МЗ се водеше интензивна минна подготовка. Освен ученията
по собствената си програма, корабът осигуряваше и тренировките на
тралщиците (сега миночистачи). МЗ поставяше учебните мини, които
тралщиците трябваше да открият и обезвредят. От котвените мини,
най-много се използваха учебните „Б-38”.
5. Проблемът с учебната мина „Б-38”.
Много често в хода на тренировките тралщиците не можеха да
открият поставената учебна мина. Вадеха я след учението, с помощта
на осигурителното въже за изваждане на котвата. С котвата вадеха и
корпуса на мината. След изваждането извършваха щателен оглед и в
повечето от случаите установяваха, че минрепът се е развил около 2 м.
Корпусът е бил на по-голяма дълбочина от поставената на дъномера и
контактните траловете са минавали над него.
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Флагманският миньор участваше във всички тренировки по
минопоставяне и по тралене. Участваше и в огледите на извадените
след учението учебни мини „Б-38”. По негова преценка, явлението
имаше системен, а не случаен характер.
Извадената учебна мина, след огледите, се връщаше в склада за
ремонт. Състоянието й не позволяваше получаване на полезна
информация за случващото се при нейното поставяне.
Явлението се повтаряше и будеше тревога у всички, имащи
отношение към минопоставянето.
6. Въпроси без отговар.
Коя беше причината и имаше ли виновен? На този въпрос,
никой не се опитваше да даде конкретен отговор.
Командирът на МЗ твърдеше, че неговите миньори изпълняват
инструкцията точно. Ние, миньорите от склада, твърдяхме същото.
Работехме по една и съща инструкция. Причина вероятно имаше, но
липсваше готовност и желание да се търси, докато виновен в армията
винаги има. Винаги се търси и се намира. Този път изглежда трябваше
да бъдем ние. Понесоха се неконкретни и некоректни съмнения и
подозрения, но без официално обвинение към нашата работа.
Недоизказаните съмнения и подозрения ни превръщаха и без доказана
вина във виновни. Не можехме и да се защитим. По служебни
задължения, тиловите въоръженци не участваха в минопоставянето.
Компетентността и опитът на флагманския миньор служеха като
гаранция за правилността в действията на корабните минни партии.
След първите неудачи, флагманският миньор започна редовно
да идва в поделението, за да контролира и участва в подготовката на
всяка учебна мина, определена за поставяне. Под неговото наблюдение
и ръководство участвах във всички дейности по предварителната
подготовка. Налагаше се да работим заедно. Заедно търсехме
обяснение на случващото се. Срещите ни зачестиха.
По собствено желание започнах да плавам с МЗ. На кораба
участвах в подготовките и поставянето на всяка учебна мина от този
образец. Не че така трябваше. Не беше и моя работа. Никой не ме и
задължаваше. На мен ми трябваше. Моите началници не ми пречеха, а
корабните ме приемаха радушно. Резултатите обаче не се променяха.
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Стараех се да си обясня и си представя в детайли работата на
котвените механизми при поставянето на мината. Стараех се да я
свържа с нашите дейности при подготовките. Все повече у мен
нарастваше съмнението, че причината не е в грешки, допускани при
изпълнение на инструкцията. Причината беше друга, но още не знаех
точно каква.
7. В търсена на причината.
а) участието на специалистите от отдел „Въоръжение”, тил
ВМФ;
Проблемът стана известен. Началникът на отдела, кап. I. ранг
Димитър Иванов Димитров (Д.И.Д.) и старши помощник-началникът
по минното въоръжение, кап. I. ранг Димитър Георгиев Димитров
(Д.Г.Д.) се включиха в търсенето на причините. Започнаха често да
идват в поделението, за да наблюдават, проверяват и контролират
нашите действия по подготовката на котвата. Следяха за точното
изпълнение на инструкцията. Задаваха и много въпроси, не само по
инструкцията, но все свързани с мината и нейната котва. Всяко тяхно
посещение си беше професионален изпит за мен. Участваха и в
огледите на извадени учебни мини. Възможно е да са обсъждали
въпроса с флагманския миньор. Не съм присъствал. По-късно научих,
че те нееднократно са коментирали проблема със специалистите по
ремонта на минното оръжие от КРЗ „Флотски арсенал”.
б) участието на специалисти от отделение „Въоръжение” към
тила на бригадата.
Началникът на отделението кап. I ранг Добриян Иванов
Добрев и старши помощникът по минното, тралното и
противолодъчното въоръжение (МТВ и ПЛО), кап. лейтенант Марин
Николов Петков, обезспокоени от случващото се, съдействаха в
търсенето на причината. Старши помощникът по МТВ и ПЛО
придружаваше винаги флагманския миньор и участваше в контрола на
извършваните от нас подготовки на котвата.
8. В търсене на решения.
а) за липсата на обединени действия;
Основно се търсеха грешки и пропуски при изпълнение на
инструкцията. Всички започваха с проверка и контрол за точното й
изпълнение. Въртяха се все около нея и пак там свършваха. Всеки се
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стараеше, но само в рамките на своите задължения и отговорности.
Мотаехме се в този омагьосан кръг вече почти година. Нямаше
стремеж за обединяване на усилията, за организиране и предприемане
на действия, съответсващи на създалата се реалност. Как да се
предприемат тези действия? Кой да ги предприеме? Мината е била
приета на въоръжение преди повече от 40 години. До сега всичко е
било, или поне се е приемало, че е наред и сега изведнъж се оказваше,
че не е. Нямаше как и нямаше кой да го приеме за вярно. Да, но си
беше факт.
Изчакването си оставаше предпочитаната позиция. Вероятно е
била предпочитана и през всичките тези години? Не можех да приема,
че проблем с оръжие, създадено толкова отдавна, не може да бъде
решен. Вероятно, никой не е искал да се занимава с него. Кой да го
реши тогава? Не можеше да остане така. Не можеше и без вина, все да
сме виновни.
б) разказът на старите миньори;
Продължавах да търся следата, която да ме насочи към
нужното решение. Надявах се да я открия. Открих пенсионирани
миньори, служили на старите баржи. Те ми разказаха, че при
поставянето на тази мина, предварително измервали дълбочината.
Развивали на бухта минреп с такава дължина, че корпусът да застане на
заповяданата дълбочина. Дъномерът бил излишен. Правели го, за да си
нямат проблеми с удълбочаването при заставането й. Задачата трябвало
и била изпълнена. То и така става, но ако постановката не е бойна.
Когато са десетки, тази хитрост не може да се прилага. Впрочем и
тогава може, но без да се гарантира заставането на заповяданата
дълбочина от всяка мина. Не бих си го и помислил.
Разказът им само затвърди предположението ми, че нещо в
работата на котвата не е на ред. Технологически дефект, конструктивен
недостатък или грешна инструкция? Кой щеше да ми повярва? Никой
нямаше дори да изслуша моите съмнения. Имах ли по-добро
предложение? Разбира се, че нямах.
Флагманският миньор донякъде се съгласи, че някое от моите
предположения може да е причината за несъответствието между
инструкцията и резултата от нейното изпълнение. Не беше лошо, но
как ще го приемат останалите? Как да повярват на старши лейтенант,
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занимаващ се с минно оръжие от няма и две години? Как да повярват в
нещо, в което вече бях убеден, но нямах никакви доказателства. Кой ще
се реши и ще докладва на Командващия, че един образец от бойните
мини е бил и още е негоден за бойно използване така, както е написано
в инструкцията? Естествено, че никой. Тогава? Нищо! Не исках да е
нищо, но и не знаех какво да бъде.
в) помощта на служба ВКР;
Във военното контраразузнаване (ВКР) към бригадата служеше
кап.-лейтенант Димитър Йорданов Христов. Бяхме съседи. Споделяхме
много неща. Запознах го с проблема в детайли. С това не заобикалях
началниците си. Те познаваха проблема от самото му появяване, но не
променяха позицията си на изчакване. Знаех, че по неговата служебна
линия има възможност да съдейства, за да се ускори търсенето на
решението. Този инициатива можеше да ми създаде допълнителни
неприятности. Знаехме го и двамата. Той предостави избора на мен.
Имах ли друг избор? Вече една година се въртяхме като омагьосани,
само в кръга на инструкцията. Колко ли още щеше да продължи така?
Нямах представа. Рискувах. Помолих го да направи каквото смята за
нужно, за да се ускори процеса. Получи се.
г) идеите на флагманския миньор
През пролетта на 1979 г. получихме устно разпореждане
(много по-късно разбрах, че то е по заповед на Командващия) до
началото на м. май, да се подговят 15 учебни мини „Б-38” за поставяне.
На 5 от тях закъснителят (временен задържащ механизъм анкерен тип)
да бъде монтиран от вътрешната страна на предната стена на котвения
сандък. С преработени в учебни, през последните две години и с тези
от дивизионите правехме нужното количество. Голяма част от тях
трябваше да се отремонтират в работилницата. Там щяхме да
променим и положението на закъснителя на 5 от тях. Монтирането му
от вътрешната страна на котвената стена си беше идея на флагманския
миньор. Целта на тази промяна не беше коментирана. Тя беше неговото
второ предложение за промяна, свързана със закъснителя. При първото,
разпробихме скобата със стопорния винт заедно с ъгловия лост, за да се
постави меден шплент, временно задържащ откачането. Опитното
търсене на нужното за целта сечение отне доста време. Подходящо
сечение намерихме, но резултатът не се промени. Не се получи.
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Преработването на петте котви, ремонта и подготовката на
такова количество учебни мини изискваше време. Такова време,
отделено за тази цел, не ни се предоставяше. Всички допълнителни, не
планови дейности, свързани с учебната мина „Б-38”, се извършваха
„между другото”, без откъсване от изпълнението на преките ни
служебни задължения.
9. Изпитанието.
През първата половина на м. май получихме ново, устно
разпореждане – да се подготвят още толкова бойни мини, но без
средствата им за взривяване, за поставяне с учебните. Водолазите на
Варненската бригада, осигурявани от водолазен катер и базов буксир,
щяха да проверят заставането и да извършат изваждането на
поставените мини. Сега вече нещата наистина придобиваха посериозен характер.
Проверките се заредиха една след друга. Проверяваха ни от
всички възможни нива, по няколко пъти, за едно и също нещо. Това не
беше вече нито контрол, нито помощ. Това си беше трупане на
информация от първа инстанция за повишаване на собствената
сигурност.
В края на м. май 1979 г. натоварихме подготвените за
поставяне мини „Б-38” на МЗ. Непосредствено преди подаването, както
е по инструкция, отново извършихме поредната, не знаех вече коя по
ред, предварителна подготовка. В нея отново се включиха офицери от
щабовете на бригадата и на ВМФ.
По време на тази последна проверка, научих, че със заповед на
Командващия на ВМФ - № 022/22.03.1979 г. (ДВИА, ф. 1027, оп. 31,
а.е. 44, л. 68-69) е назначена комисия за провеждане на изпитание за
по-нататъшното използване на мините „Б-38”. Изпитанието щеше да е
с мините, които подготвяхме. Откъде можех да знам? Никой от нас не
беше включен в тази заповед. Нямаше ни. Моите началници не са и
сметнали за необходимо да включват който и да е от нас. Отново щях
да участвам по „собствено желание” и пак „между другото”.
В плаването участваха много хора и няколко кораба. Плаваха
водолазните кораби на дветe бригади, базовият буксир на Варна и
флагманският кораб на нашата бригада. Внушителна армада. На
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флагманския беше по-голямата част от комисията. На МЗ бяха офицери
от отдел „Въоръжение”(ОВ) на тила на ВМФ с началника си,
флагманският миньор на бригадата и аз.
10. Наблюдения и размисли.
Стоях на кърмата, до самия борд и наблюдавах придвижването,
преобръщането на ската, падането, приводняването, престоя на водната
повърхност и потъването на всяка мина. Бях убеден, че има нещо,
което можеше да забележа, което можеше да ми подскаже и ме насочи
към решението. Това нещо, колкото и упорито да съм го търсил, можех
да го забележя само, ако бях готов да го видя. Дори и да не бях готов,
вярвях и се надявах да го забележа.
Шумът при движването на мината по релсовия път
завършваше с метален трясък при обръщането й на ската. Мината се
накланяше напред, почти успоредно на водната повърхност и политаше
към нея. Дъномерът политаше първи, увиснал на тънкото метално
въженце (стробка) на закъснителя. В повечето от случаите корпусът на
мината се отделяше от котвата още при преобръщането й на ската.
Рядко при удара във водата. При удара котвата потъваше, донякъде и
изскачаше енергично, клатейки се силно с резки колебателни
движения. Двете разделени тела заставаха на водната повърхност
близко едно до друго. Котвеният сандък с резки движения бързо се
пълнеше с вода и потъваше. Корпусът оставаше на повърхността и
създаваше усещането, че няма намерение да потъва. Молко след това
изчезваше внезапно, неочаквано и мигновено. Скриваше се под водата.
В този момент котвата го изтегляше.
При тази мина механизмът за отделяне на корпуса се
задействаха от анкерен закъснителен механизъм. Задвижваше го
дъномерът. Теглеше тънко метално въженце (стробка), дълго 65 см.,
навито върху остта на анкерното зъбно колело. Работеше докато се
развие въженцето. По техническото описание - 12 секунди. През това
време, закъснителят трябваше да задържа увисването на дъномера
върху скобата със стопорния винт и стробката (спирачното въже).
Скобата със стопорният винт задържаше ъгловия лост и не
позволяваше да се освободи предния талреп, а той задържаше корпуса
към котвата. Спирачният лост е освободен (зацепен) и е блокирал
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развиването на минрепа. След развиването на закъснителното въженце,
дъномерът трябваше да изтегли скобата със стопорния винт, освободи
ъгловия лост и предния талреп, изтегли спирачното въже и взведе
(отцепи) спирачния лост. Корпусът се отделя от котвата. Минрепът
може да се развива свободно. Котвата може да потъва без корпуса, до
опирането на дъномера в дъното. Тогава спирачният лост се
освобождава, зацепва в зъбите на барабана и котвата изтегля корпуса.
Това е! Така би трябвало да бъде, ако механизмите и устройствата
работеха по описание. Но! Не беше така. Не се получаваше.
На повърхността двете тела бяха разделени. Отделили се много
преди изтичане на описаните 12 секунди. Откачилият се вече дъномер
беше освободил механизмите за отделяне на корпуса. Котвата се
пълнеше с вода и потъваше. Стопорният лост беше вече изтеглен
(взведен) и барабанът с минрепа можеше да се развива свободно.
Котвата се удълбочаваше. Дъномерът опира в дъното. Освобождава се
стопорният лост и се блокира развиването на минрепа. Котвата изтегля
корпуса толкова, колкото е поставената дължина на дъномерното въже.
До тук добре. Дори прекрасно. Няма нищо смущаващо. Ранното
отделяне на корпусът от котвата, преди изтичането на тези 12 сек., само
по себе си, не беше причината, не можеше да бъде причина, водолазите
да намират двете тела отделили се на 2-2,5 м. Нещо друго ставаше.
Още не знаех какво, но се надявах да го разбера. Трябваше ми, за да
реша задачата. Нямах друг избор. Започвах отначало. За кой ли вече
път?
Закъснителят освобождаваше дъномера много рано. Видим
факт. Корпусът се отделяше от котвата. И това се забелязваше.
Стопорният лост е взведен. Минрепът може да се развива. Котвата
може да се удълбочава сама, до опиране на дъномера в дъното. Повече
от прекрасно. Тогава? Имаше и още нещо. Можеше ли взведеният вече
спирачен лост, да се освободи по някакъв начин, и то преди дъномерът
да е докоснал дъното? Да се освободи? Но как? По какъв начин?
Изобщо беше ли това възможно? Дори и да беше възможно, трябваше
да има някаква причина. Коя можеше да бъде тя? Нямах отговор. Имах
само някакво предположение. Е, и това беше нещо!
11. Идеята.
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Минната постановка завърши. Чакахме резултатите от огледа на
водолазите. По техния доклад, само няколко от поставените мини са
намерени застанали правилно на позиция. Останалите били „удавени”.
„Потънали” с отделени корпуси от котвите от 1,5 м. до 2,5 м.
Прибрахме се в базата. Разотидоха се, без да коментират
случилото се. Не беше нужно. Мълчанието беше достатъчно. Нашата
работа сега започваше. Докато матросите си вършеха работата, смятах
времето, необходимо за запълването на котвения сандък с вода. Имаше
различни варианти, според различните положения на неговите отвори,
при колебателните му движения на водната повърхност. Получавах
стойности все между 2 и 4 секунди. Макар и приблизително
пресметнат, този резултат можеше и да ми е полезен.
При подготовките на тази мина спирачният лост се оставяше
освободен (зацепен). Устройствата за отделянето на корпуса са
съединени. При поставяне, след изтичане на времето за работа на
закъснителя, дъномерът задейства тези устройства и корпусът се
отделя, освобождава се и спирачният лост.
Условно, ако приемех, че мината пада от ската за около 1 сек.,
котвата се пълни и започва да потъва след ориентировъчно
пресметнатите 2-4 сек., то на закъснителят му оставаше време за работа
от около още 6-7 сек. Това означаваше, че корпусът на мината
трябваше да потъва заедно с котвата, без да се отделя от нея през тези
6-7 сек. По описание, котвата потъва със скорост 2 метра за секунда. За
това време тя би трябвало да е достигнала около 13-15 м. дълбочина и
чак тогава да се откачи корпусът. С това закъснение, при тази мина,
корпусът и котвата би трябвало да потъват заедно, без да се разделят.
Отделянето да става на някаква дълбочина, каквато и да е тя, дори и
грубо пресметната. По описание минималната дълбочина за поставяне
на мината беше 12 метра. Защо? Навярно е имало причини за това?
Възможно ли беше в описаното закъснение, и по-точно в неговото
пренебрегване, да е същността на проблема, а от там и нашата грешка?
На някаква дълбочина корпусът да се освободи и да започне да
изплава? Възможно ли беше това? По принцип, да. Бях срещал описани
и подобни конструкции на мини. Тази обаче не принадлежеше по
описание и по инструкция към тях. За да се случеше подобно нещо, би
трябвало да се проверяват при подготовките и да се гарантират
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надежно параметри, които тук изобщо не се контролираха. При
удълбочаването, каквото и да беше то, положителната плавучест на
корпуса и теглото на пълната котва създават значима по стойност сила
на опън в задържащите телата талрепи. Тази сила предизвиква
нарастване на триенето между скобата с регулиращия винт и рамото на
ъгловия лост. Неговото друго рамо задържа предния талреп. По
техническото описание нямаше изискване, не се контролираше и не се
проверяваше при какво усилие на опън дъномерът е в състояние да
изтегля скобата. Не се проверяваше и възможността за взвеждане на
свободният спирачен лост, в условието на този опън в минрепа, след
отделянето на корпуса, ако това изобщо беше възможно. Хипотеза, за
подобен вариант на заставане, категорично отпадаше. Мината не беше
от този тип, макар че по описание закъснителят й трябваше да работи
12 секунди, което й осигуряваше някакво, дори и не съвсем точно
пресметнато удълбочаване, без да се отделя корпусът от котвата.
За какво служеше анкерният закъснител? Необходими ли
бяха тези 12 сек. забавяне? Той не ги осигуряваше. Дори и да ги
осигуряваше? Как тогава би заставала тази мина? Сложни въпроси,
изискващи вероятно още по-сложни отговори. Не беше моя работа да
оценявам конструкцията на мината. Никой не го и искаше от мен.
Важно беше, че корпусът се отделяше от котвата веднага,
след обръщането на ската и много рядко при удара във водата. На
водната повърхност телата бяха разделени. Нито една от котвите не
тръгна да потъва заедно с корпуса си. Удълбочаването на котвата
изглеждаше ясно. Макар и да изглеждаше ясно, макар и да изглеждаше
прекрасно, мината не заставаше правилно. Защо? Ставаше ли още
нещо? Какво можеше да бъде то?
Резките колебателни движения на още празния котвен сандък,
след удара му във водната повърхност? Какво можеха да предизвикват
те?
Върху увисналия дъномер действа силата на теглото му.
Постоянна по големина и посока. Той е свързан с котвата с метално
въже. Тогава? Не е свободен. Посока му на движение, вече не се
определя само от посоката на неговото тегло. При резките колебания на
котвения сандък, върху него действат и сили, породени от тези резки
колебателни движения. Те се променят и по големина, и по посока. По
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стойност могат да стават и по-големи от силата на теглото му. По
посока могат да действат и обратно на посоката на теглото му. При
резките колебания на повърхността, това неизбежно се случваше.
Достатъчно беше то да трае само миг. Тогава? Дори и само за миг
стойността им стане по-голяма или само равна на силата на теглото,
пружината задължително, гарантирано, изтегля спирачния лост. Лостът
зацепва в зъбите на барабана. Блокира се развиването на минрепа.
Котвата започва да тегли корпуса. В допирната повърхност между
зацепилите зъби действат бързо растящите сили на опън в минрепа.
Нагоре от положителната плавучест. Надолу от нарастващото тегло на
пълнещата се с вода котва. Теглото на дъномера не е достатъчно да
изтегли зацепилият вече спирачен лост. Корпусът потъва с котвата,
отделил се толкова, колкото минреп е успял да се развие до
освобождаването на спирачния лост. Според мен, това се случваше с
механизмите за заставане още в началото, веднага след падането от
ската, на водна повърхност, преди да е започнало удълбочаването на
котвата, докато тя се клати силно и с резки колебателни движения
започва да се пълни.
За ориентировъчно пресметнатото време от 2-4 сек, нещо
трябваше да не позволява на взведения вече спирачен лост да се
освободи, каквото и положение да заема дъномера. Нещо трябва
надежно, гарантирано да го държи отделен от зъбците на барабана и му
пречи да се зацепи с тях, докато котвата се напълни достатъчно и
започне да се удълбочава без резки колебателни движения. Това беше!
Този път като че ли открих причината!
При тази мина такова нещо нямаше. Не беше предвидено
конструктивно. По техническото описание, при тази мина подходът
беше друг. Процесите за освобождаването на дъномера, отделянето на
корпуса и удълбочаването, пряко се управляваха и се определяха от
работата на анкерният закъснителен механизъм. Анкерите са
претенциозни механизми. Имат високи изисквания за формата,
точността на изработване и твърдостта на зъбите на анкерното зъбно
колело и на люлеещата се котва. В описанието и в инструкцията
нямаше указания за подръжането и подготовката на анкерния
задържащ механизъм.
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Отново се връщах към въпросът за неговата необходимост.
Въпросът вероятно се нуждаеше наистина от сложен отговор, който
надхвърляше моите потребности и моите възможности, в момента.
За мен нещата бяха по-прости. Корпусът се отделяше от
котвата още при полета или на водната повърхност при удара.
Дъномерът увисваше на спирачното въже още при полета. Спирачният
лост е взведен. Той трябва задължително да остане така при пълненето
на котвата с вода, при нейното успокояване и удълбочаване, до
контакта на дъномера с дъното. Това е! Нещо трябваше да му пречи и
гарантирано да изключва възможността колебанията на дъномера, да
позволяват на спирачния лост да се освободи, най малко през онова
ориентировъчно пресметнатото време от 2 до 4 сек., до напълването на
котвения сандък достатъчно с вода.
Това беше. Останалите котвени мини, без тази, имаха такова
устройство, наречено винтов задържащ механизъм. Забавител с
непосредствено действие върху спирачния лост. Той блокираше
спирачния лост във взведено положение и изключваше възможността
да се освободи преди минрепа да се е развил от барабана на определен
брой обороти, и котвата свободно, гарантирано, да достигне на някаква
дълбочина. При окончателната подготовка на мините, елементите на
този механизъм се поставяха така, че да задържат спирачния лост във
взведено положение. Гарантираше се свободното удълбочаване на
котвата до завъртане на барабана, в повечето от случаите на 4 оборота
и развиване на минреп с дължина около 2-2,2 м. До тази дълбочина
колебанията на котвата са затихнали значително. Тук преградата,
пречеща за освобождаването на спирачния лост, се изтегля, премахва
се. До този момент освобождаването му е било невъзможно. Нямаше ги
и силите на триене между спирачния лост и зъбците на барабана. От
тук надолу дъномерът поемаше и държеше спирачния лост взведен.
Все пак съществуваше ли възможност за освобождаване (зацепване) на
спирачния лост, ако дъномерът смени посоката си на движение? След
удълбочаването на котвата над 2 м., колебанията са много по-различни
от тези на повърхността, когато котвеният сандък е още празен. На тази
дълбочина котвата е пълна и колебанията, дори и да ги има, не могат да
бъдат каквито са на повърхността, силни и резки. От тук надолу това да
се случи, беше много малко вероятно, почти невъзможно. Надолу
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спокойното удълбочаване на котвата беше много по-сигурно. И така до
контакта на дъномера с дъното, без значение колко е дълбоко и кога по
време ще го достигне.
Според мен, сега, вече имах предложение за сигурно и
надежно решение.
12. Предложението.
Сутринта на следващия ден стоях на пейката пред щаба и чаках
флагманския миньор. Не успяхме да разговаряме. Бързаше за
служебното събиране с участието на Командващия. Там бяха всички от
комисията и офицери, заемащи отговорни позиции, имащи отношение
към вчерашното събитие. Вероятно Командващият чакаше от тях
предложения за решение. Не участвах в този пряко касаещ ме служебен
форум. Не бях поканен. За това сега седях на пейката пред щаба и
чаках. Измина повече от час. Излязоха в почивка. Флагманският
миньор дойде при мен. Тогава успях да му разкажа всичко, за което бях
мислил. Не каза нищо. Обърна се и влезе в щаба. След повече от
двайсетина минути се върна и заяви, че Комадващият е приел
предложението.
13. От идеята до техническото решение.
Няколко дни по-късно получихме устно информация, че
Командващият е разпоредил да се преработят 5 учебни мини, по
предлагания начин и да започнат изпитания с тях. Нищо повече.
Липсваше яснота кой ще изработи детайлите и кой ще монтира
устройството. Не се поставяха и срокове. Не се предоставяше и време,
определено за тази цел. Отново всичко щеше да се работи „между
другото”.
В свободното от служебни ангажименти време обсъждах
различни варианти за техническо решение с началника на минотралния
участък на работилницата и със завеждащия на минния склад. Те и
двамата знаеха и можеха. Включиха се в реализирането на идеята с
явно желание. Разглобихме напълно една от котвите на учебните мини.
Обсъждахме различни варианти за разполагане на отделните детайли,
техните размери и конфигурация. Възможностите не бяха
неограничени. Конструкцията на котвата предопределяше и нашите
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решения. Постепенно техническото решение и конструкцията на
винтовия задържащ механизъм се оформяха. И тримата знаехме какво
искаме и как да го постигнем. Конструктивно механизмът не се
различаваше съществено от съществуващите в останалите котвени
мини. Състоеше се от двураменен клинов лост. Лостът се окачваше на
носеща ос, монтирана в „П” образна скоба. С клиновидното си рамо се
движеше по винтовата линия на червячно зъбно колело, монтирано на
оста на барабана с минреп. Монтажът на червяка, като продължение на
самата ос, беше лесно и елегантно техническо решение. На другото си
рамо лостът имаше шарнирно закрепен стопорен щифт (стопор),
предварително поставен пред взведения спирачния лост. Стопорният
щифт задържаше спирачния лост взведен (отцепен) докато
клиновидното рамо не излезе от винта на червяка. С преместването на
клина по винта, лостът се завърташе по оста си и с другото си рамо
изтегляше закрепения за него стопор. Спирачният лост се
освобождаваше.
Размерите на детайлите се определяха и от положението на
останалите мехамизми в котвения сандък. Конструкцията придоби
постепенно завършен вид. Оставаше да се направят детайлните
чертежи и се предоставят в цеховете на работилницата за изработване.
14. Отново изпитания.
Работата „между другото” не е като постоянната, планираната
работа. Докато търсехме време за работа върху винтовия механичен
задръжник, беше дошло време да излизам в годишна отпуска, по
график. Началникът на „ОВ” на бригадата ми подсказа, че сега не е
време за отпуски. Не го послушах. Имах и семейни ангажименти.
Върнах се след двадесет календарни дни, в средата на м.
август. Останах изненадан от това, че началникът на поделението, след
вдигането на флага, постави задача на началника на складовия района
кап.-лейтенант Лазар Благоев Петроняшев, да потегля с група матроси
за изпитанието. Изпитание? Какво изпитание? Никой нямаше желание
да ми обясни. Недоумявах какво става? Какво се беше случило? В
недоумения и дори съмнения премина целият ден.
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Вечерта, в къщи, още разказвах за случилото се, когато на
вратата се позвъни. Беше кап.-лейтенант Петроняшев. Поканих го.
Разказа ми следното:
Малко след моето излизане в отпуск, началниците започнали
да упражняват силен натискът за приключване преоборудването на
заповяданите 5 учебни мини и организиране на изпитанията с тях.
Упражнявали го началници от различни нива. Само двама, освен мен,
знаеха какво точно трябва да се прави, мичман Лечев и гл. старшина
Димов. Мичманът се измъкнал лесно с уговорката, че е изпълнител и
чака чертежите. Главният старшина обаче, не можел, нямало как, но не
бил в състочние да начертае това, което знае. Обърнал се за помощ към
началника на складовия район, кап.-лейтенант Петроняшев. Идеята да
се изработят чертежите го предизвиквала. Приел предизвикателството.
Главният старшина му обяснявал какво трябва и как да се направи. С
неговата непосредствена помощ, кап.-лейтенантът начертал детайлите.
В работилницата ги изработили и монтирали. Началниците били
удовлетворени. Изпитанието започнало макар и само няколко дни
преди моето завръщане. Капитан-лейтенант Петроняшев ми предостави
детайлните чертежи, изработени от него, заедно с тетрадка за записване
на резултатите от поставянето на всяка мина. Информира ме и за
създадената организация за провеждане на изпитанието. Извини се за
случилото се днес сутринта. За това, че не е предложил на началника,
да си поема изпитанието, след като съм вече на лице. Благодари, че е
получил възможност да докаже и на себе си, че може да се справи с
подобно предизвикателство.
На следващия ден продължих с изпитанието. Всяка една мина
трябваше да бъде подготвена, поставена, проверена как е застанала и
извадена 300 пъти. Защо точно толкова и до сега нямам обяснение.
Работехме на МЗ. За целта той стоеше винаги трети, най-външен в
групата кораби на пирса. Поставяхме ги от двата борда. Вадехме ги с
портовия кран и водолаз. Работехме всеки ден, седмица след седмица,
до края на лятото, та и почти до средата на есента. Нали и тази работа
беше „между другото”, не можех всеки ден да водя изпитанието. В него
учасваха активно и гл. старшина Димов и ст. сержант Петър Павлов
Иванов - „Завеждащ хранилища за трално и противолодъчно
въоръжение” и кап.-лейтенант Петков. С нас работеше краниста от
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ремонтната работилница на бригадата гл. старшина Тодор Морфов и
водолазите от дивизиона за охрана на водния район („ОВР”) и
командира на МЗ, ст. лейтенант Спасов.
В хода на изпитанието документацията водеше основно кап.лейтенант Петков. В отделната тетрадка записваше резултатите. Накрая
ги обобщи и направи искания протокол. Написа и новата инструкция за
подготовките на мината. Аз отказах да я пиша. За мен това е документ,
който не е редно да се прави отново „между другото”, без заповед и без
комисия. Твърдението, че конструкторът трябвало да напише и
инструкцията не ми звучеше достатъчно убедително. Може би така и
да е трябвало. Участвах в изработването на тези документи като
консултант и редактор.
Не успяхме количествено да завършим изпитанието. Това,
което направихме и отразихме в протоколите се оказа, че е достатъчно.
Имаше и единични откази, но все по субективни причини.
15. Резултатите.
а) Получихме отново устно разпореждане. Да се преоборудват
всички мини на ВМФ от този образец, по предлагания начин. Това да
стане по време на плановите средни ремонти, но в рамките на двете
следващи години. За целта трябваше да направя нови чертежи - и
детаилни, и сборен. Искаха ги от КРЗ „Флотски арсенал”. Те щяха да
извършват преработването. В края на 1979 г. предадох оригиналните
чертежи, чертани с молив на кадастрон на кап. I ранг Димитър
Георгиев Димитров (Д.Г.Д.). Сборният чертеж беше подробен,
начертан в мащаб 1:1. Онагледяваше работата на детайлите от
механизма и взаимодействието им с останалите котвени устройства.
Даваше възможност точно да се определят размерите на детайлите и
взаимното им разположение
През м. май 1980 г., по негова заповед и заедно с него,
посетихме цеха за ремонт на мини в завода. Там ме запознаха с
корекциите, направени от специалистите на завода върху моите
чертежи. Те работеха вече по тях и моето съгласие или не нямаше да
има съществено значение. Отнесоха се с мен любезно и коректно.
Техните, вече внедрени промени по детайлите, не променяха по
същество нищо. Предназначението, принципът и конструкцията на
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винтовия задържащ механизъм не бяха предмет на заводските промени.
Техните предлагаха по-добра технологичност, експлоатационни
облекчения и за някои от детайлите и по-съвършена конструкция.
Приех ги без възражения. Секретната секцията на завода отказа да ми
върне оригиналните чертежи. Те оставали като архив. Преработили ги
в техни, защото не можели да работят, ако чертежите не били заводски.
Не спорих. Добре, че поне бях успял да направя копие на сборния
чертеж. От него могат да се видят винаги оригинално предлаганата
конструкция и оригиналните размери на детайлите. От приложените
чертежи на завода и оригиналния сборен се вижда, че заводският
сборен, по същество, е частично, непълно и умалено копие на
оригиналния. Виждат се и направените измененията в детайлите. В
„Забележки” към спецификацията на заводските чертежи коректно се
посочват направените промени. Въведените нови детайли 5 и 11
конструктивно и експлоатационно не се необходими. Те намаляват
износването от триенето при плъзгане. Износването в процеса на
работа е пренебрежимо малко. Заводските конструктори не могат да
пренебрегнат съществуващи технически изисквания.
Въведеното наименование „Стопорен механизъм” не отговаря
на предназначението. Същността е във винтовият забавител. „Винтов
задържащ механизъм” е предназначението му. С това наименование е
прието и направеното рационализаторско предложение.
В годишните отчети на завода е отбелязано, че от 1980 до 1982
г. количеството на месечно ремонтираните изделия 770 (явното
наименование на мина „Б-38”) нараства от 5 на 40 бр. Това
потвърждава, че преработването на мините е извършено в рамките на
заповяданите две години. (ДВИА ф. 1032, оп. 11, а.е. 19, л. 70; оп. 13,
а.е. 23, л. 61)
В „Списък на мероприятията за отстраняване на
констатираните недостатъци по време на комплексна проверка” е
посочен срок за завършване на преоборудването – т. 73 „До 30.07.1982
г. да завътши преоборудването и модернизацията на всички мини „Б38”. (ДВИА ф. 1045, оп. 11, а.е. 24, л.125, 135)
б) рационализаторското предложение;
В началото на 1980 г. представих винтовия задържащ
механизъм в котвата на мина „Б-38” за рационализация. По смисъла на
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тогава действащия „Закон за изобретенията и рационализациите”
направеното и внедрено изменение беше рационализация.
Техникоикономическият съвет (ТИС) при под. 32 890-Бургас (12 бровр)
е издал „Удостоверение за внедрено рационализаторско предложение
№ 225/08.02.1980 г.“ относно „Конструиране на винтов задържащ
механизъм на котвено устройство на изделие 770” с автор Лъчезар
Панов Лазаров.
В „Протокол от комплексна проверка и сдаване на задача ТЧ-3
от складовете за „АМТВ и Б” извършена на 20 и 21 юни 1980 г. (ДВИА,
ф. 1045, о.п. 10, а.е. 51, л. 104, 109) се дава висока оценка на
рационализаторсия колектив на поделението под ръководството на ст.
лейтенант Лъчезар Панов Лазаров.
в) наградите:
- От командира на 12 бровр – Бургас: Заповед № 067/05.07.1980
г. – за подобрена конструкция и повишаване бойните качества на мина
„Б-38”. (ДВИА, ф. 1045, оп. 10, а.е. 47, л. 82, 82г.)
- От Командващия ВМФ – Варна: Заповед № 026/03.02.1981 г.
„Относно отчитане на резултатите от изобретателската и
рационализаторската дейност във ВМФ през 1980 г.” (ДВИА, ф. 1027,
о.п. 32, а.е. 29, л. 36-39)
16. Други промени в конструкцията на мина „Б-38”.
Освен внедряването на винтовия задържащ механизъм, през
същия период беше внедрен и нов прекъсвач за включване на
електрическата верига. Задачата за такава промяна беше поставена от
началника на отдел „Въоръжение” - тил ВМФ, кап. I ранг Димитър
Иванов Димитров, пред всички, които имаха отношение към минното
оръжие. Целта й беше, след изплаване на мината, да не се прекъсва
електрическата верига от оловните рога към възпламенителя. Мината
да остава боеготова. Контактно-предпазителното устройство (КПУ)
позволяваше на съществуващия прекъсвач да прекъсва електрическата
верига към капсул възпламенителя след изплаване на мината. На
повърхността тя ставаше безопасна, без значение каква е причината за
нейното изплаване. Имаше изискване към тази промяна. Не трябваше
да се променят положението, присъединителните размери и начина на
задействане на предлагания прекъсвач, от тези на съществуващия. Заех
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се с промяна разположението на контактните клеми в съществуващия
прекъсвач. Специалистите на КРЗ „Флотски арсенал” предложиха
друго решение. Те предлагаха да се използва фабрично произведен и
закупен от пазара прекъсвач с подходящи габаритни размери и
удовлетворяващ останалите изискванията. Прие се тяхното
предложение. То беше и по-доброто.
На страничната стена на котвения сандък, от страната на
червячния винт, е изработен отвор с капак и диаметър, позволяващ
обслужването на винтовия механичен задръжник при подготовките на
котвата. Част от останалите отвори (гърловини), намиращи се по
стените на сандъка, също са уголемени по размери за облекчаване на
действията при обслужването и подготовките. Тези промени не са
отразени на чертежите. Предложени са от специалистите на КРЗ
„Флотски арсенал” и са изработени „по образец”. Понятието се
използваше при ремонтите за скъсяване и заобикаляне разхода на
време за проектиране. Практикуваше се за не сложни и не отговорни
детайли. В случая е така. По-големите размери на отворите по стените
на котвения сандък значително намаляват времето за запълването му с
вода. С въвеждането на винтовия задържащ механизъм това време вече
не е от значение.
Внедряването на двете предложения като конструктивните
промени в мина „Б-38”, завършиха през втората половина на 1982 г.
На стр. 76 в учебника „Морски мини и борбата с тях” за
обучение във ВВМУ, издаден във Варна, 2002 г., е отбелязано, че
модернизация на мината е извършена през 1988 г., без да се уточнява
нейната същност. Ако се отнася за описаните по-горе конструктивни
промени, те не са извършени през посочената година.

Приложения:
1. Заповед на Командващия на ВМФ № 022/22.03.1979 г.
(ДВИА, ф. 1027, оп. 31, а.е. 44, л. 68-69)
2. Заповед на Командващия на ВМФ № 073/02.11.1979 г.
(ДВИА, ф. 1032, оп. 11, а.е. 19, л. 70; оп. 13, а.е. 23, л. 61)
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3. Годишни отчети на КРЗ „Флотски Арсенал”
(ДВИА, ф. 1027, оп. 31, а.е. 44, л. 241-243)
4. „Списък на мероприятията за отсраняване на
констатираните недостатъци по време на комплексна проверка”, т. 73:
(ДВИА, ф. 1045, оп. 11, а.е. 24, л. 125, 135)
5. „Протокол от комплексна проверка и сдаване на задача ТЧ3 от складовете за АМТВ и Б”, извършена на 20 и 21 юни 1980 г.
(ДВИА, ф. 1045, оп. 10, а.е. 51, л. 104, 109)
6. Заповед на командира на 12 бровр, Бургас, №
067/05.07.1980 г. „Относно награждаване на военнослужащи”
(ДВИА, ф. 1045, оп. 10, а.е. 47, л. 82 , 82гръб)
7. Заповед на Командващия на ВМФ № 026/03.02.1981 г.
„Относно отчитане на резултатите от изобретателската и
рационализаторската дейност във ВМФ през 1980 г.” (ДВИА, ф. 1027,
оп. 32, а.е. 29, л. 36-39)
8. Удостоверение за внедрено рационализаторско
предложение № 225/08.02.1980 г. Техникоикономическият съвет при
под. 32 890, Бургас – относно: „Конструиране на винтов задържащ
механизъм на котвено устройство на изделие 770” с автор Лъчезар
Панов Лазаров.
9. стр. 76 в учебника „Морски мини и борбата с тях” за
обучение във ВВМУ, издаден през 2002 г.
10. Сборен чертеж на винтовия задържащ механизъм – копие на
оригинала, чертал Лъчезар Панов Лазаров.
11. Сборен чертеж на винтовия задържащ механизъм,
изработван в КРЗ „Флотски арсенал”– копие на чертежа от КРЗ
„Флотски арсенал”.
12. Детайлни чертежи на винтовия задържащ механизъм,
изработвани в КРЗ „Флотски арсенал” – копие на чертежите от КРЗ
„Флотски арсенал”.
София
2018 г.
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