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„Палундра!“ - охраджийски
1
 паткан … 

Когато разказваш нещо от миналото, в което има повече от двама 

участвали ветерани, то винаги ще има нарушена самооценка, накърнени 

чувства, критики и моряшки попържни. Не че моряците са с ранима 

душевност на балерини, но егото им, обрулено от щормовете и изпечено от 

слънцето, е твърде голямо и сурово. Всеки има право на светоглед и да 

изрази впечатленията си относно определено събитие, но не всеки има 

смелостта да застане пред белия лист. Не че съм много смел и витиеват в 

словото, но непрекъснато нещо ме човърка отвътре, нещо гризе душата ми 

като корабен паткан
2
, упорито и безотказно да взема „перото“ и да разкажа 

с охраджийски акцент някоя лакърдия. Та, като казах паткан, нека отдадем 

необходимото внимание на „сивите“ членове на екипажите не само на 

военните кораби.  

Като школник бях на стаж на водолазния катер във Военноморска 

база Бургас (Пункт за базиране „Атия“). Той беше преоборудвано КТЩ 

(катерен тралчик), проект 501 (във ВМФ, сега ВМС), по образец на проекта  

с наименование 376У „Север“, чийто пилотен катер е построен в 

Ярославския корабостроителен завод и от там получава името, с което е 

по-популярен: 376 тип „Ярославец” (СССР)
3
. Катери проект 501 (501М)  са 

строени във Варненската и Русенската корабостроителници през 60-те 

години на ХХ век за нуждите на ВМФ (ВМС) и на граждански 

организации. Между другото, тези съдове са доказали своята пригодност и 

мореходност за акваторията на Черно море и река Дунав, както и 

ползването им като водолазни, тралчици
4
 и многоцелеви съдове. Възможно 

е пренасянето им по суша с влакови композиции. Голяма част от тях бяха 

изведени от строя и продадени на частни лица и организации. Един от 

моите съвипускници, капитан Христо Спасов, впечатлен от качествата им, 

е обединил два корпуса на КТЩ-та и е създал много добър риболовен 

катамаран, домуващ в порт Балчик. 

Водолазният катер (КТЩ) с барокамера на носа беше претоварен, 

имаше променена метацентрична височина
5
, от там и мореходността му бе 

по-малка. Това не му пречеше да изпълнява поставените задачи на море, 

съобразявайки се с прогнозите за времето естествено. КТЩ-то имаше три 

жилищни помещения: 1-ви кубрик
6
 (командирски), 2-ри кубрик 

(матроски), 3-ти кубрик (водолазен) и 8 служебни – форпик, рулева рубка, 

                                                           
1
 ОХРА (охрана на рейда ) – сега дивизион кораби със спомагателно значение във Флота.  

2
 Паткан – голям плъх (от унгарски „patkány“), използва се в Североизточна България. 

3
 http://www.kateratut.narod.ru/proekt/376t.htm 

4
 От рус. тральщик (миночистач) 

5
 Критерий за устойчивостта на съда . 

6
 Общо спално помещение на кораб. 

http://www.kateratut.narod.ru/proekt/376t.htm
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галюн, радиорубка, моторно отделение, тамбур
7
 (ползваше се за кухня и 

провизионен склад) между моторно отделение и 2-ри кубрик, трална 

магазия и ахтерпик. Водоизместване 38 т., дължина 21 метра, широчина 4 

метра, височина на борда на мидела 2,1 метра, газене 1,2 метра, скорост до 

10 възла. Имаше изнесено управление на машината, дизел ЗД6 с мощност 

150 к.с. (на някои катери от проекта бяха монтирани 12 цилиндрови, V-

образни двигатели 3Д12, водещи началото си от танков двигател В-2 (БД-

2), който от своя страна първоначално е разработван като авиационен).

КТЩ с 

бордови № 501 във Военноморска база Бургас. Снимката е от личния 

архив на о.з. капитан І ранг Христо Бориславов ДИМИТРОВ (Чони). 

Жилищните помещения бяха добре изолирани от металните бордове 

с дървена обшивка. Под всяка койка
8
 имаше рундуци

9
 за съхранение на 

лични вещи и инвентар. Под плитовете на кубриците (изключвам 

машинното) също имаше място за съхранение на какво ли не, макар да не 

се полагаше там да се слагат материали.

 Силует на КТЩ, без барокамера. 

Барокамерата беше монтирана на мястото на носовата лебедка. 

Снимка: http://region51murman.narod.ru/index/0-127 

                                                           
7
 От френски „tambour“ (барабан), буферно помещение между два отсека. 

8
 Моряшко легло 

9
 Моряшки сандък, шкаф. 

http://region51murman.narod.ru/index/0-127
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Иначе казано, уютът беше и за екипажа, но и за корабните плъхове 

или хлебарки. Това са основните живи напасти, тормозещи моряците с 

досадното си присъствие. На корабите има желязно правило – има ли 

хлебарки (тахтаби, таракани), няма паткани. Протеинът на тараканите се 

услаждаше доста на патканите, седящи по-високо в хранителната верига. 

Освен с неприятното си цвърчене и топуркане в лабиринтите на обшивката 

и рундуците, плъховете, с присъщата усърдност на гризачи, предъвкваха 

кабелни изолации, дрехи, обувки и въобще каквото им попаднеше. Редовно 

на строевите прегледи на подразделенията имаше военнослужещи с 

изгризани пагони (услаждаха им се, може би заради лепилото, с което се 

захващаше плата им към картонената основа на пагона), а да шиеш пагони, 

на шинел особено, си беше наказание.  

Корабите са сложни инженерни съоръжения, стремящи се да потънат 

или да се запалят, обичаше да казва един механик. Малките сиви 

„терористи“ подпомагаха тези процеси. Аварии в свързочната техника и 

управлението не рядко се дължаха на къси съединения, предизвикани от 

нагризани кабели. Мисия на екипажа беше да поддържа кораба в 

изправност, да изпълнява поставените му задачи, да се бори с вода и 

пожари (БЖК
10

), но и да изтребва сивите мишеобразни терористи и 

хлебарки. Легенди се носят из Флота за тази дейност. Докато имаше 

срочно служещи, най-големия „бонус“ бе гарнизонният отпуск. 

Командирите от различни нива, имащи право да дават такъв, не се скъпяха 

да го правят. За един „неутрализиран“ паткан – гарнизонен отпуск. На по-

големите кораби имаше и куриозни случаи.

 Илюстрация: 

http://region51murman.narod.ru/index/0-127 

                                                           
10

 Борба за живучест на кораба. 

http://region51murman.narod.ru/index/0-127
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Моряците носят „улова“ си при старшия помощник на командира 

(капитана), за да получат награда, той си записва в тефтера и ги кара да го 

хвърлят през филистрина
11

 в морето. Една палуба по-надолу стои „вахтен“ 

с кепче за риболов и улавя изхвърления паткан, след което се явява с 

„новата си придобивка“ за отпуск…  

Хлебарките, дребни и кафяви (таракани), но много бързи, шареха 

навсякъде. Най-вече по забравени непокрити хранителни продукти. 

Веднъж, след като с удоволствие бях смачкал една, стоящият наблизо 

водолаз ме изгледа сериозно: 

-Какво толкова ти е направила гадинката?!? 

-Амиии … лази по чиниите с храна – смотолевих аз. 

-Колко ще изяде една хлебарка, бе младеж?!? – каза строго 

водолазът. 

Аз загубих „ума и дума“. Изгледах го с ококорени очи. Тогава той 

прихна да се смее… 

В тесните и ниски кубрици, магазии
12

 и моторно отделение на катера 

се слизаше по почти отвесни трапове. С цел безопасност на тези в 

помещението и на този, който слиза в него, се ползваше гръмогласното 

предупреждение „Палундра!“
13

. Много са конфузните ситуации в които, 

при „тревога“, „аврал
14

“ или затъмняване помещенията на катера, някой, 

не предупредил за слизането си с „Палундра“, да се окаже на врата на 

долустоящия. Бях толкова впечатлен от „Палундра!“, че го ползвах където 

трябва и не трябва, зер бях млад „морски вълк“. 

Бяхме с катера на водолазно осигуряване на учебни спускания за 

водолази от Морското училище, в района между „Малаците“ (Биволите) и 

нос Акин. Нос Акин е тесен, дълъг и леко извит нос и се намира на 

югоизток от село Черноморец. Наименованието си най-вероятно получава 

от древноелински и в буквален превод означава „къс, извит персийски 

меч“, на какъвто прилича. Вдаден е в Бургаския залив, а пред него се 

намират скалите „Малаците“, приличащи на подаващи се от морето черни 

гърбове на малаци (биволи), при бурно време почти не се забелязват от 

водните пръски. Тук е голготата на миноносеца „Смели“, който през 1943 

г., при силно щормово време се натъква на скалата. Има и жертви. 

Българските военни кораби салютират това място с приспускане на флага в 

чест на загиналите моряци от „Смели“.

                                                           
11

 Корабен прозорец 
12

 Склад на кораб, бряг. 
13

 Възклицание, от руски „Полу́ндра!“ (също палу́ндра и фалундер) (от холандски. vаn оndеrеn — 
„снизу“), „Пази се долу!“ 
14

 (от холандски: overal – навсякъде) – морско повелително: Всички горе! Събиране на екипажа за 
спешна и/или аварийна работа. 
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 Всяка година военни 

моряци от База Бургас спускат венци и цветя пред нос Акин в памет на 

загиналите от миноносеца „Смели“. Снимка ВМС 

Носят се легенди, че древното селище, което е било в района на 

днешния Черноморец е строено така, че прозорците на къщите да гледат 

към сушата. Светлини към морето е нямало и за да заблудят 

преминаващите кораби, са слагали фенер на гърба на магаре, което са 

водили по брега, за да подлъжат корабите да заседнат на „Малаците“, с цел 

пиратски грабеж. Разстоянието между „Малаците“ и „Акин“ е малко, но в 

тихо време между тях може да премине малотонажен катер или лодка. Ние 

заставахме на котва мористо, а с надувна десантна лодка водолазите 

стигаха до скалите. Скалите са особено красиви под вода. Това беше преди 

повече от тридесет години. Тогава подводната част на скалите кипеше от 

разнообразни подводни форми на живот с красива окраска, приличаше на 

коралов риф.  

Стоейки на котва, за екипажа бе обявена „морска баня“ от командира 

на катера мичман Попов. Аз с гръмогласно „Палундра!“, почти като Ганьо 

Балкански в банята, показах красив скок от борда на катера във водата. В 

тюркоазената прегръдката на морето изгледах с тъга и потрес потъващият 

златен пръстен (подарък от баща ми), изхлузил се от пръста ми при скока. 

Изплувах с унила физиономия. 

- Какво се случи бе, младеж ? – попита командирът. 

- Пръстенът, подарък от тате, потъна – смахмузих аз, на границата да се 

разрева.  

Този пръстен бе фамилен, предаван от баща на син и има голяма 

сантиментална стойност за мен и сега. Тогава един от водолазите на катера 

– Иван Овчаров, заоблича неопрена и водолазното си оборудване. 
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- Салага
15

, стой там където го изтърва, за да се ориентирам при спускането! - 

извика той.  

 Аз се бях оклюмал, не ми се вярваше да извади такава малка вещ от 

дълбочина 18-20 метра, бях я измерил с ръчния лот преди да застанем на 

котва. Овчаров се гмурна и след около петнадесет минути се показа на 

повърхността. Петнадесет века бяха минали за мен… Не знам с какви очи 

съм го погледнал, но той се задави от смях: 

- Спокойно, новобранец, извадих ти дрънкулката. Имаш късмет, че 

проблесна, за да я видя, иначе нямаше да я намеря. Долу видимостта е 

много малка. 

Такива бяха момчетата от ОХРА – безупречни специалисти и после 

военни, а тази моя „Палундра!“ и до сега ми е като обеца на ухото.  

Морският жаргон е много привлекателен със загадъчното си обаяние и с 

това, че трябва да потърсиш произхода на думата, за да знаеш какво 

казваш. По-голяма част от термините криеха произхода си в холандската, 

английската, френска, немската и руска морски лексики. Тогава нямаше 

глобални информационни системи, търсех в книгите (повечето наши и 

съветски) или се допитвах до „старите“ морски труженици. Именно 

морският жаргон обединява в едно братство всички моряци по света. 

Мешавицата на думи от горе изброените езици е едно своеобразно 

Есперанто
16

 за моряците. Забавно обаче беше да си поръчаш пържени 

шпаунготи
17

 с гарнитура варени кранци
18

 в крайбрежния „капан“ на 

Созопол и да гледаш смущението на младата сервитьорка, дошла от 

провинцията
19

 да изкара някой лев през лятната ваканция. Ти всъщност я 

закачаш по момчешки, но с фасона на старо морско куче.  

Някой думи от корабния жаргон ползвам и днес независимо, че не се 

е клатила палуба под краката ми от доста години. Когато човек изпадне в 

екстремна ситуация, подсъзнателно се ползва от жаргона.  

Една вечер, след дългодневно плаване, застанахме късно в Базата и 

по-голямата част от екипажа остана да нощува на катера. В първи кубрик 

имаше две койки, едната на механика на катера - Пламен Парашкевов, 

другата за мен. Легнахме си уморени и сме заспали. В малките часове на 

ноща се разбудих от нещо и в просъница на оскъдната светлина от пирса, 

                                                           
15

 Малка рибка (рус.), прозвище за новобранец във Флота. 
16

 Еспера̀нто ( Loudspeaker.svg Esperanto) е най-разпространеният изкуствен международен спомагателен 
език. 
17

 Шпангоут (на нидерландски: spanthout ) ребра, елемент от конструкцията на корпуса на кораб. 
18

 Шарообразни приспособления, покрити от сплетени въжета за предпазване на корпуса от деформация 
при заставане на бряг или друг съд. 
19

 „Всичко, което е далече от морето, е провинция!“ - Ърнест Хемингуей 
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процеждаща се през илюминатора
20

, съгледах сива топка върху одеалото, 

някъде в областа на корема ми, която се движеше.  

- Палундра! – изкрещях аз и скочих от койката.  

- Какво стана бе новобранец? -  сепна се в съня си механикът. 

- Паткан… - извиках аз потресен, светвайки нощната лампа над 

койката. 

- Ммъъхххх, много важно. Охраджийски паткан, няма да те изяде… 

Гаси и заспивай, утре ще го търсим – изръмжа механика. 

 КТЩ № 218 и 219 във 

Военноморска база Варна, 2013 г. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ 

КТЩ-етата си останаха моряшката ми тръпка, първият морски съд, 

от чийто мостик командвах и първото стъпало към последващото ми 

развитие като професионалист, моряк и човек. Приемах и сдавах КТЩ-ета 

почти през цялата си служба. В Атия сдадох работния катер КТЩ на 

сформиращият се Русенски дивизион през 1990 г., после приех същото и 

още едно, но вече преоборудвани като тралчици при разформироването на 

дивизиона в Русе, а аз вече служех в База Варна. Сдадохме същите след 

година на отряда тралчици в Балчик. Пак аз, но като член на комисия от 18 

ДКСН
21

, ги приех при разформироването на отряда, базиран в Балчик. 

Консервирахме ги в ОХРА на База Варна. Разконсервирахме ги за участие 

в последната голяма мобилизация на отряда тралчици в Балчик. После 

влязоха в строя на дивизион ОХРА като многоцелеви, но аз вече бях 

станал „щабен плъх“ (както ни наричаше плавсъставът). Винаги при 

проверка на катерите или при водените от мен занятия по „Морска 

подготовка“ се качвах с особен трепет на борда им.

                                                           
20

 Кръгъл или правоъгълен прозорец в борда на корпуса на кораб, за пропускане на светлина и 
проветрение. 
21

 Дивизион кораби със спомагателно назначение. 
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 КТЩ-та 218 и 219 вече носят 

имената „Панайот Волов“ и „Любен Каравелов“. Снимка Атанас 

ПАНАЙОТОВ 

И сега когато ги видя, нещо в мен крещи „Палундра!“, КТЩ-етата 

винаги достойно са веели синия флаг на ОХРА и косицата
22

 на нашата 

младост.  

Разказите за моряците и Морето са различни, някой са по-тъмни и 

недодялани, други са светли и шлифовани, трети са колоритни и поставени 

в красиви рамки. Разказите са като цветовете на дъгата, тази дъга, която 

можем да видим в очите на морските труженици, когато се усмихват или 

са в пръските на щорма. Там граници няма, всичко се слива в една феерия, 

наречена Моряшка орисия. Морякът, хванал перото, се обрича на самотно 

плаване в душите на себеподобните си, под ветрилата на своето 

въображение и спомени. Той определено ще преживее не един щорм. 

Кръжащите над притихналите кораби в заливите на бурното море гларуси, 

крещят „Палундра!“, „Палундра!“ и всеки от нас знае - морякът не умира. 

Тръгва на своето последно плаване, губи идентификационната си табелка 

на бака, отива при Нептун, който го превръща в чайка, за да се рее над 

Морето и човешката суета. 

  

                                                           
22

 Брейд-вимпел, косица – флаг на длъжностно лице (командир) 
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За автора: Георги Тодоров ИВАНОВ е роден през 1968 г. в Русе. Служил е 

във Военноморска база Бургас (от 1988 до 1991 г.) и във Военноморска 

база Варна (от 1991 до 2011 г.). Работи в Община Варна. Специалист е по 

МО и „Корабоводене“, бакалавър - „Защита на националната сигурност“, 

магистър - „Мениджмънт“. 


