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На стаж на „Баба Иванка“ 

Завършвахме втори курс. По традиция механиците отиваха през лятото на 

стаж на корабите по реката Дунав. Бяхме две класни отделения механици, 

но нашето – 021, беше за плавсъстава, а 012 бе за корабостроителните, 

кораборемонтните предприятия и като преподаватели в морските 

техникуми. И изведнъж се разбра, че не ние, а колегите отиват на стаж на 

Дунава. А ние в нашите мечти виждахме Белград, Будапеща, Братислава, 

Виена, може и по на горе по реката да се отиде. В краен случай Рени, или 

Измаил. А можеше да имаш късмет и да бъдеш и на някой от пасажерите. 

Ех, поне месец живот без „строй се”, „преброй се”. Но се оказа, че докато 

нашият взводен чакал да му разпоредят, колегата му вече уредил 

документите на своите подчинени. Наложи да идва началника на учебния 

отдел капитан І ранг Николов и да ни уверява, колко по-полезна ще бъде 

нашата практика на военните кораби. Как да каже пред нас, кой е 

виновният. И така, аз получих разпореждане да бъда на стаж на баржите 

(десантните кораби) в Бургас.   

Оказахме се двама от класното отделение, които ще караме стажа на 

баржите. Те бяха старите немски корита, извадени след потапянето им, 

малко преди да дойдат съветските войски у нас. Външният им вид почти 

не беше променен. Аз се случих на водолейката, на която всички в 

поделението казваха „Баба Иванка”. В хамбара й, бяха разположени два 

реда цистерни, свързвани с водопроводи и чрез помпа, можеха да подават 

вода както на кораби в морето, така и основно на НИС (наблюдение и 

свръзка)-постовете, по-голямата част от които бяха без водоснабдяване. 

Доколкото си спомням, командирът на баржата бе в отпуск. 

Предната година баржата бе изкарала малък авариен ремонт. Били на котва 

със зацепен нос на брега. Вечерта вахтеният заспал и не разбрал, че 

котвата дрейфа. Вятърът и усилващата се вълна, завъртели баржата на 

борд. Вълната почнала да пълни бордовите помещения с вода и пясък. 

Заляла и акумулаторното помещение. Така се наложило корабът да излезе 

в ремонт. 

Офицерската каюта бе зад машинното отделение и разположена между 

двата борда. От към левия борд, тя се свързваше с камбуза. Около масата 

бяха двете койки, над които можеше да се вдигнат облегалките и да има 

втори ред койки. Старшинските каюти бяха също много тесни и бяха по 

дължината на борда. Въобще условията за живот бяха мизерни. Баржите са 

строени през войната и на удобствата за личния състав не се е гледало. 

Практически баржите имаха двоен корпус. Между корпуса на товарното 

помещение и външния корпус бяха разположени по двата борда 

боцманските каюти и разни магазии, а под дъното бяха баластните 

цистерни. 

Единственият матроски кубрик бе на кърмата. В него не можеше да се стои 

изправен. Нямаше обшивка, освен лепен корк по борда. По двата борда и 
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кърмата имаше три реда койки. На най-долния ред бяха рундуците 

(алуминиеви шкафчета), изпълняващи ролята на матроски гардеробчета. 

Горните два реда койки бяха направени от пружини, свързвани с метални 

скоби и шайби. Скобите от тежестта на спящите на тях матроси бяха 

разтворени, височината между койките бе не по вече от 0.50 м и често като 

си движиш ръцете, докато спиш, можеш да ги надраскаш от скобите. 

Матраците, както на всички кораби, бяха пълни с дробен корк, и те 

трябваше да служат за спасяване на личния състав преди да се просмучат с 

вода. Аз спях на един рундук на кърмата и докато заспя, чувах 

непрекъснато как вълните се плискат по кораба.Още на втория ден ръцете 

ми от лактите до дланите се надраскаха от скобите. 

Баржите имаха по два двигателя 3Д6 запускащи се със стартер, един 4Ч 

агрегат за захранване най-вече на помпата при подаване вода на постовете. 

За ден два се научих как да обслужвам двигателя и после със желание 

носех вахта на десен двигател. Бързо бях приет от екипажа и особено от 

стария набор. Много снимки, правени с тях по време на стажа, 

потвърждават моите думи. Матросите имаха в хамбара, не зная къде, 

уловена костенурка, както и един два гълъба. 

Докато бяхме на стаж, имахме право да излизаме като матросите – три дни 

в седмицата, като отпуските бяха до 24.00 часа. В Морското училище 

втори курс излизаше до 20.30 часа. Това бе значителна придобивка за нас. 

Още при една от първите ни отпуски, колегата ми, който беше 

старослужещ (бе служил една година преди да постъпи в училището), ме 

заведе на гости при един негов познат. Семейството бе млади хора, не бяха 

предупредени за нашето посещение. Живееха в малка къща в началото на 

Кумлука. Съпругата на приятеля му се разшета и скоро сложи на масата 

мезе, имаше и достатъчно питие. Тогава видях на дело тракийското 

гостоприемство. За сведение, за времето до края на престоя ми в 

училището, нито един от варненците не покани колеги на гости у тях. С 

нас на стаж в Бургас, но в друг дивизион, бе и Б.Ч. – бургазлия. Той ме 

покани и през една от отпуските му бях на гости. Живееха близо до 

центъра. 

Недалеч от квартал Кумлука, там, където после беше Корабостроителният 

завод, имаше хубав плаж и заведение във формата на ротонда. През 

отпуските често ходех там на плаж. Бургас се славеше с хубавите си и 

сочни кебапчета. Прибавете към това и една студена бира и удоволствието 

ще е пълно. 

По време на стажа имах възможност да отидем с баржата до НИС пост 

Маслен нос. Трябваше да подаваме вода на поста. Новобранците опънаха 

шланговете, след което един от младшия набор моторист остана на вахта 

да следи агрегата и помпата. Останалите отидохме до една пещера, в която 

по сведения на стария набор има много гълъби. В пещерата се влизаше от 

към морето. Входът на пещерата бе с по-голямата част от отвора под 
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водата и само около 70 см бяха над нивото на морето. Но водата не бе в 

покой, а леко се повдигаше и спускаше. На повърхността имаше много 

курешки. Най-добрият начин да се влезе вътре бе като се гмурнем под 

вода. Така и направихме. Още с влизането ни, едно голямо ято гълъби 

излетя на вън. Ако бяхме сложили мрежа на изхода, щяхме да ги изловим. 

Но мрежа нямахме. Гнездата на гълъбите бяха на височина по голяма от 

нашия бой. Стените бяха хлъзгави от водата и курешките и рискувахме да 

се издерем по камъните, ако се подхлъзнем. При всеки опит да се качим до 

гнездата, гълъба, останал в него, излиташе. Пиленцата в гнездата бяха 

малки, едва с поникнала перушина и нямаше защо да ги ловим. Излязохме 

от там с празни ръце. Но за сметка на това, миди имаше достатъчно. 

Запалихме огън, и на тенекия пекохме миди, къпахме се в чистите води на 

залива, докато приключи подаването на водата. 

Следващото плаване на баржата беше свързано с нощната стрелба, която 

щеше да се проведе в залива „Вромос”, зад днешната база в Атия. В него се 

изтичаха водите от отпадъците на флотационната фабрика в мина Росен. 

Кой от нас, пък и от началниците, да знае, че водите на залива са опасни за 

къпане, заради наличие на радиоактивност. Сега фабриката не работи и пак 

не препоръчват къпането там. Баржата зацепи на брега. По дължината на 

пясъчната ивица имаше засадена царевица. На пясъка щеше да се проведе 

нощната стрелба. Екипажът на баржата не бе голям и стрелбата щеше да 

свърши бързо. Спуснахме корабната лодка. Тя бе Ял 2. Тогава имах време 

да се опитам сам да управлявам лодката. Обикалях с нея около кораба. До 

началото на стрелбите се къпехме на воля. С началото на тъмната част от 

денонощието, стрелбите започнаха и около два часа по късно завършиха. 

Като стажант, аз не участвувах в стрелбата. Останахме да нощуваме на 

котва. 

През всичките тези плавания, аз бях на вахта на десния двигател. Научих 

се да превключвам ходовете с реверсивната муфа, да вдигам и намалявам 

оборотите на двигателя според исканите ходове, както и да отвръщам на 

исканите ходове с щамбайна. Това ми помогна при следващия стаж, вече 

на кораб БО (Большой охотник – голям преследвач на подводници), по-

бързо да усвоя подготовката  и обслужването на техните двигатели. За 

жалост времето на стажа свърши. Аз трябваше да изляза в домашен 

отпуск, защото в началото на м. август трябваше да бъда в ротата на 

новопостъпилите механици. Останалите колеги, които не бяха определени 

за младши командири на първокурсниците, отиваха да тренират за парада 

за 9 септември в София. Взех си довиждане с екипажа, а после им изпратих 

снимките, които си бяхме правили. За жалост имената им съм забравил. 

Дано някой от матросите се познае на снимките! 

Красивите градове по синия Дунав щяха доста да почакат, докато дойде 

време все пак да ги видя. А колегите успяха да бъдат там, за където ние 

само мечтаехме, че ще бъдем на стаж. Но в живота е така. По-решителният 
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и инициативният печели, а който чака само да получи от началството 

разпореждане, и тогава да действа, винаги губи. 

 

О.з. капитан І ранг Евгени ЦЕНОВ 

Снимките са от личния архив на автора.  

 

 

 

 

 


