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УСПЕШНА	  ОПЕРАЦИЯ	  ЗА	  СПАСЯВАНЕТО	  НА	  КОРАБ	  „БОНИ”	  

СЪОБЩЕНИЕ	  ЗА	  ПРЕСАТА	  

 
На 14.04.2011 В 2020 ч. в Морска Администрация Бургас е получен сигнал 
за помощ от кораб "Бони", плаващ под флага на Република Того. 
Корабът,натоварен с индустриална дървесина пътува от Варна за Измит.	  

Капитанът обявява проблем с главен двигател и хвърля котва на 22 морски 
мили източно от Бургас.	  

След получаване на сигнала дежурният в Морска Администрация предприема 
съответните действия и се свързва с влекачните компании в Бургас за 
съдействие - провлачване на кораба до рейд Бургас.  

Междувременно обстановката се усложнява от задаващата се силна буря, за 
което е издадено щормово предупреждение към всички кораби.	  

В 2135 ч. на 14.04.2011 към кораб "Бони" тръгва един от спасителните 
влекачи в Бургас "Мултратаг 25", собственост на "Бургас Таг Сървис" 
ЕООД. Останалите влекачи, собственост на Порт Флот ЕАД и Бургас Таг 
Сървис ЕООД остават в пристанището с готовност за действие при нужда.	  

Независимо от разразилата се междувременно буря, В 0000 ч. на 
15.04.2011 влекачът "Мултратаг 25” успява да закачи на буксир кораб 
"Бони" и конвоят тръгва за Бургаския рейд.	  

В 0445 ч. на 15.04.2011 кораб "Бони" вече е на сигурна котвена стоянка 
на рейда на Бургас, като по този начин са избегнати възможните по-тежки 
последици за изпадналия в беда кораб и неговият екипаж.	  

Със своевременната си реакция членовете на Българската Асоциация на 
Собствениците на Влекачи за пореден път доказаха както своя 
професионализъм, така и възможностите си да оказват помощ на кораби в 
беда при сложни метеорологични условия. 

Българската Асоциация на Собствениците на Влекачи обединява усилията на 
всички влекачни компании в България за прилагането на европейските 
стандарти и добри практики в индустрията. Членовете и, в сътрудничество 
с компетентните държавни органи, работят за повишаване на безопасността 
на корабоплаването в българските териториални води и за изграждането на 
професионална система за спасяване на изпаднали в беда кораби.	  



	  

	  

Спасителен	  влекач	  „Мултратаг	  25”	  
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За	  повече	  информация	  можете	  да	  се	  свързвате	  със	  Секретариата	  на	  Българската	  Асоциация	  на	  
Собствениците	  на	  Влекачи	  на	  адрес	  bato@bato.bg	  и	  на	  телефон	  0885	  120	  766.	  


