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Малки – големи, кораби и моряци. 

Малките самостоятелни единици във Флота са в по-голямата си част 

катери на ОХРА
1
 - тема, която съм повдигал и в други свои разкази. 

Капитан I ранг Георги Радев Георгиев (светла му памет!) като командир на 

ОХРА - Варна, обичаше да казва: „Аз командвам 18 вимпела
2
, какво са там 

някакви си 5-6 (визирайки другите дивизиони)“.  

„Те са дребни наглед и невзрачни, защото 

Нямат бомби, торпеда и мини, дула… 

Анекдоти за тях се разказват из флота –  

Службата там е от втора ръка….“ *
 

Макар, че тонажът на катерите далеч отстъпва на бойните кораби. В 

спомагателния дивизион имахме и големи кораби – ВТР (военен 

транспорт, проект 102), КСР (кораб станция за размагнитване, проект 130), 

„Белия” (щабен кораб, пр. 589) , „Юпитер“ (буксир, спасителен кораб пр. 

700), „Протео“ (спасителен кораб), ТнБ 203 (танкер-бункеровчик, проект 

650), противопожарен кораб (проект 250)…, но за тях ще говорим друг 

път. Контрастите и страстите в едно такова разнородно по корабен състав 

формирование винаги са интересни. Това е и една от основните 

предпоставки в ОХРА да се държи повече на професионалната специфика 

на съдовете и екипажите, отколкото на военния елемент. Не се ползваше 

толкова военното изкуство, колко морското. Каботажните плавания, 

съвместните учения с бойни кораби и нестандартните задачи бяха школа 

по моряклък за ОХРА. Малко еретично звучеше: „От където започва 

ОХРА, там свършват уставите“, но има доза истина в това. 

На малкия съд не е развърната в пълна степен командната йерархия. 

Много от бойните части (БЧ)
3
 въобще липсват, субординацията е различна 

от тази на големите бойни кораби. Kогато имаше учебен сбор с 

командирите на кораби и катери в дивизиона, редом с капитан-лейтенанта 

стои мичмана и цивилния служител… Това е предпоставка за много 

пикантерии в служебните и междуличностни взаимоотношения между 

„големи“ и „малки“ командири.   

Катер - проект 016 (командирски), познат и като „борсука“ във ВМБ 

Бургас (Атия) е един от емблематичните на ОХРА. Такива имаше в базите 

на Варна, Бургас и Созопол. Водоизместване – 22 т; дължина - 15,65 м; 

широчина – 3,10 м; газене – 1,20 м. Дизелов двигател 3Д12 с мощност 300 

                                                           
1
 Дивизион кораби със спомагателно назначение. Абревиатурата ОХРА, авторът използва условно, 

визирайки дивизионите кораби със спомагателно назначение в Бургас и Варна. ОХР-а (охрана на рейда) . 
2
 Вимпел или косица e тясно, но много дълго триъгълно знаме, понякога раздвоено в края си и наричано 

„лястовича опашка“. Издига се на военни кораби за обозначаване на държавната им принадлежност. 
Брейд-вимпел е вид вимпел, който се издига на военните кораби и служи за обозначаване на 
присъствието на борда на командира, високи военни чинове и др. 
3
 Подразделения в екипажа според спецификата на компетенциите. БЧ-1 - щурманска бойна част и т.н. 

* Авторът е използвал в разказа си части от стихотворението „Спомагателните кораби“ на капитан І ранг 
Чони Чонев. 
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к.с., скорост до 12 възла. Екипажът беше от 3 души (командир, механик, 

рулеви). По онова време екипажите им бяха от цивилни служители. 

Капитаните им бяха „баш каракапитани “ (казвам го с добро чувство и 

респект), поне според мен. 

Един от тях, Георги Куртев (Атия), ми беше ментор до сдаване на допуска 

до самостоятелно управление. Добър като моряк и човек, с търпение и 

професионализъм ме въведе в тънкостите по управлението на по-малък 

съд. Катерът се караше като автомобил, без инерции, всичко на ход. 

 
Моторен катер 213 на вмб Варна във Варненското езеро (архив на ОХРА). 

Сравнително малкият корпус и мощната машина позволяваха това. 

За тези катери Чони Чонев е казал :  

„Те, невзрачните уж, ни строяват по борда 

И развяват из рейда адмиралския флаг. 

И на малките кораби също е горда  

Мъжката служба – военен моряк…“  

Парадната хватка е „запазена марка за ОХРА“, катерът се 

боядисваше почти за всяко голямо мероприятие. Подбираха се двама 

снажни матроса от дивизиона и се поставяха на носа и кърмата с къси куки 

(канджи)
4
 взети „за почест“, развяваше се несъразмерно голям флаг на 

флагщока. Командирът караше със скорост, за да вдигне „бурун“
5
 по 

кърмата. Красота. Бойните кораби приветстват, салютират с флагове и 

дудки. „Малкият“ преминава като на парад през рейда (стоянката) и се 

чудиш, кой е големия… Макар, че един командир на база беше заявил: „От 

тази банда (ОХРА), не искам команда
6
“, винаги искаха командирския катер 

за показни мероприятия.  

                                                           
4
 кука, ченгел с дървен сап за захващане на въжета и притегляне на малки съдове към пирса (брега) 

5
 Аналогия с пяната на разбиващите се в скалист нос (бурун) вълни. 

6
 Екипаж и/или подбрана група военнослужещи за определена работа. 
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Спомням си една година трябваше да посрещнем няколко големи 

чужди кораба – италианска, испанска и френска фрегати. Те застанаха на 

рейд пред вълнолома на Морска гара. Още не бяхме влезли в НАТО. 

Трябваше да се придвижат командирите им до брега за някакво съвещание. 

Командирът на база Варна, тогава адм. Люцканов, реши, че не може 

цивилни да карат катера при превоза на чужди офицери. Капитан II ранг 

Пискулийски бе началник щаб на ОХРА. Извика ме и ми разпореди да 

подготвя катера за мероприятието. Винаги съм имал едно единствено 

условие, когато ме пращат на такива задания: да си избера екипажа – 

моряци, в чийто професионални качества съм убеден и им вярвам. 

Позволиха ми да ги избера и аз преместих катера на борд на ТнБ 203 

(танкер бункеровчик), на който служех. 

Типично по охраджийски „впрегнах“ целия екипаж на танкера и за 

24 часа катера „блестеше“ от чистота и от новата боя, естествено. Във 

Флота всичко мокро е чисто, а всичко боядисано – ново. Взаимопомощта 

на „големите“ и „малките“ в ОХРА няма аналог във Флота. Мобилизацията 

на силите и професионализма - също, дори и в парадните хватки. Спомням 

си как на един строеви преглед в Атия, ОХРА от традиционното последно 

място се класира на второ в строевата подготовка, заради желанието и 

мобилизацията на силите на личният състав. Дълго време след това двата 

дивизиона, изпреварени от охраджии, провеждаха строева подготовка на 

плаца по разпореждане на командира на базата капитан I ранг Кънчо 

Манев (светла му памет!).  

Катерът беше готов за задачата си. Снехме се и отплавахме към 

рейда, вдигайки борун по кърмата, в парадни униформи, с бакови и 

кърмови моряци, взели канджите „За почест“. Времето „свежна“. 

Мъртвакът, около 2 бала, се насече и от ветрова вълна. При такива условия 

малко се загърбва традицията и се търси безопасността. Катерът, макар и 

маневрен, е с един винт и с твърде малък тонаж. Независимо от вдигнатите 

флагове за разрешено заставане на десния борд на корабите - борд, който 

се явява „старши“ и командирът на кораба се качва и слиза от него, 

подхождах подветрено (безопасно), от левите бордове. Испанският и 

италианският командири бяха взети безопасно. 

Французинът обаче се заинати. Не ми разреши да застана на левия 

борд. Реши да слезе от десния. Бяха спуснали класически щормтрап
7
. Аз, 

отчитайки вятъра (доколкото може) и периода на мъртвака, оставих катера 

да се снася към бода на френския кораб. Хвърлихме кранци
8
 на буртика

9
 на 

катера. Когато приближихме на една кука разстояние (около 2,5-3 метра), 
                                                           
7
 Щорм-трап е гъвкав преносим трап от естествено или синтетично въже с плоски дървени разпорки 

(стъпенки). 
8
 Предпазни кълбообразни съоръжения (плетени или надувни) за безопано заставане на друг съд или в 

пристанище. 
9
 Дървен или гумен пояс по борда на кораб (катер), предпазващ го от пробиване при заставане на друг 

съд или в пристанище.  
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баковият и кърмовият моряк започнаха, според силите си, да отблъскват 

катера. Картинката не беше привлекателна и виждайки я от високо, 

френският офицер замръзна вкопчен, някъде по средата на щормтрапа. 

 
Командирският катер се снема от борда на ВТР-а. Архив ОХРА. 

Ни нагоре, ни надолу! Аз седя на щурвала и щамбайна и внимавам да 

не се ударим в борда. Офицерите - гости са в кокпита
10

 и наблюдават с 

интерес действията ни. Единственият свободен – механикът, мичман 

Илиян Илиев, реагира нетрадиционно, но правилно.  

- Хайде, слизай, бе! - извика той, ама французинът гледа с опулени очи, 

пораснали от притеснение и не слиза.  

Това, че не разбира „бъкел“ от български, е ясно. При мен също 

нарастваше притеснението, следващата вълна можеше да ни „лепне“ на 

борда им. Събрах оскъдния си корабен английски и изкрещях: 

- Come down, sir - на което също не последва никаква реакция. 

Тогава механикът хвана здраво трапа с две ръце и с рязко дръпване 

обра слабината му. Французинът явно се изтърва и приплъзвайки се по 

дъвените разпорки на трапа слезе два метра надолу, като с асансьор, 

озовавайки се в мечешката прегръдка на механика. Илийката грижливо го 

прибра на борда при другите офицери. Аз вече бях дал ход напред, защото 

вълната и моряците с куките отвориха носа и измъквайки се на „косъм“ от 

удар в борда, вдигайки „бурун“, легнах на курс към Морска гара. Отдъхнах 

си.  

Там ни посрещна наша делегация от офицери и част от духовия 

оркестър. Всички бяхме в ритъма на парадността. Слизайки от катера 

командирите приветстваха военноморския ни флаг с ръка до козирката, 

                                                           
10

 Обособено място (открито или закрито), на яхта, катер. Предназначено за екипажа и/или пасажери. 
Пасажерски кубрик. 
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докато французина прегърна механика, после мен и вече на пирса
11

, 

обръщайки се няколко пъти към катера, държеше вдигнати нагоре палците 

на двете си ръце, говорейки ни нещо на френски. Хубаво ми казваше мама, 

„Учи, Жоре, чужди езици…“, ама на! 

 
„Борсука“, командирският катер на ОХРА – Атия. 

Командирският катер даваше и брандвахти
12

, осигурявайки полетите 

на „Чайка“. Там се срещаха „въздуха“ и „водата“ в съвместната си служба 

на Родината, но това е друга тема. 

Сещам за още една интересна среща на „малкия“ с „големия“. Катер 

(КТЩ) от ОХРА е изпратен в Първи дивизион да вземе носово въже от най 

– северно стоящия СКР  (стражеви кораб - тогава имахме три) и да го 

захване с шегел към швартовата бочка на стоянката на дивизиона. На 

катера е стар охраджийски командир, на крилото на мостика на СКР-а се е 

позиционирал командирът на кораба (бъдещ командир на дивизион и в 

последствие, голям началник) и гледа от висотата на три палуби с 

нарастващо недоверие приближаващото КТЩ. Катерът явно има 

намерение да поеме въжето от подветрената страна. Времето е свежо с 

тенденция за нарастване. Нараства и обстановката. Флагът „Добро“
13

 е 

вдигнат на лявата рея на СКР-а, но командирът на катера се мъчи да 

подходи от дясно (подветрено), между корабите на стоянката и да поеме 

въжето. 

                                                           
11

 Кей за приставане. 
12

 Вид дежурство на катер или малък кораб (дежурство по пристанище). 
13

 В смисъл - „разрешавам някакво действие“ (заставане на борд). 
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Осигуряване на приводняване на вертолет Ми-14ПЛ във 

Варненското езеро от командирския катер. 

Маневрата не е за подценяване. Четиридесеттонния катер се мотае 

застрашително между големите си бойни събратя и може да направи беля. 

Командирът на СКР-а не издържа и ревва от крилото (с характерния си 

тембър), гледайки надолу : 

- Ей, каракапитане, къде се вреш между корабите?!? Пази ми борда! 

- Гледай си кораба, бе, ти си командир и аз съм командир! Какво си се 

развикал?!?- му отговаря командирът на КТЩ-то. 

Маневрата се получава по охраджийски, на „една боя разстояние“. 

Въжето е задържано към бочката. Няма аварийна ситуация. Осигурена е 

безопасността на стоянката от северния вятър. Командването на бойния 

дивизион е доволно, а на мичмана (командир на КТЩ-то) му предстои 

„триене на сол, на главата“ от командването на ОХРА, за репликиране на 

по-старши по звание. Охраджийски делници - ако не те накажат, значи са 

те наградили. 

По време на службата ми в Атия вървяха ходови изпитания на рейдови 

тралчици проект 1259.2 - за НАТО: клас „Оля“, за нас: „трабанти“, 

произведени като корпуси в Мичурин (дн. Царево) и дооборудвани в КЗ 

„Илия Бояджиев“ Бургас. Осигурявахме ги естествено, с катери от ОХРА. 

Бях командир на СКА
14

 313 и „брандвахтен катер“, когато ме спешиха да 

помогна на останал без ход „трабант“ в Бургаския залив. Подхождам към 

него, морето е свежо (2-3 бала вълна). На мостика освен сдатъчният 

капитан, стои и приемащият млад офицер. Тралчикът е 64 тона и около 26 

                                                           
14

 Санитарен катер, в последствие - многоцелеви. 
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метра дължина, пластмаса (стъклопласт). Аз подхождам с около 100 тонен, 

30 метров, метален съд. Внимавам да не го ударя при подаване на буксира. 

Рядко ми се случва, но наистина загубих дар слово (то ми дойде отпосле), 

когато чух лейтенанта да командва напористо през рупора. 

- Катерът, ускорете маневрата! Застанете ми на борда!    

Няма да пресъздавам диалога и думите, които ми дойдоха след 

първоначалното „онемяване“, защото не се гордея с тях, но знам, че 

отбуксирах безаварийно „трабанта“ в завода, без да му заставам на борда. 

Знам също, че не го потроших, както неосъзнато желаеше командира му, с 

който в последствие „изравнихме потенциалите“
15

, при срещи от задочното 

ми митарстване по университети и езикови школи. 

Такива бяха срещите на „големите“ с „малките“ кораби и моряци. 

Умните си извличаха поука от богатата практика на „малкия“ или от 

академичните знания на „големия“. Та нали Гьоте бе казал: „Der Teufel 

steckt im Detail oder da ist doch der Wurm drink!“
16

   

 
КТЩ застава на борда на корвета. (Архив ОХРА) 

Имаше и такива, които си оставаха затворени в „стените“ на егото си, 

но то си беше за тях. В последствие съм съзирал, този оттенък на 

високомерие в очите им – „бил си от малките“. Но, това по-скоро ме е 

амбицирало и аз да стана, колкото може „по-голям“. Както казва народът, 

няма светец без минало и грешник без бъдеще.  

Моряклъкът или го имаш в душата си, или го нямаш. Няма как да си 

малко моряк, защото Морето е голямо и сурово наказва „дребните“ души. 

Не търпи половин усилия, както няма половин целувка, а то „целува“ 

тежко. 

                                                           
15

 Метафорично, премахване на заплаха от прехвърчане на искри. 
16

 „Бог е в малките неща, а дяволът е в крайностите“ – френско – немска поговорка, приписвана на Гьоте 
(спорно). 
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Трудно можеш да почувстваш кораба (катера), екипажа и обстановката 

(някога те води инстинктът), камо ли Морето, ако това не ти е вродено. 

Много колеги, макар и добри на училищната скамейка, си отидоха или 

минаха безславно през Флота, без да станат Моряци. Служеха по 

канцелариите. Останаха тези, за които Морето бе предизвикателство, дом 

и орисия, независимо дали бяха „големи“ или „малки“ по ранг, те бяха 

Моряци. 

„Само дето мъртвака по-люто ги дави 

И до клотика  чак ги залива прибой 

Спомагателни кораби - верни другари 

Втора редица от бойния строй!“ 

 
КТЩ – работен момент. Архив на ОХРА. 

 

 

 
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 
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Военноморска база Варна от 1991 до 2011 г.. Началник на отдел в Община 

Варна. Специалист е по МО и „Корабоводене“, бакалавър - „Защита на 

националната сигурност“, магистър - „Мениджмънт“. 


