
K 
k prijed (smjer) към (по посока на), къмто | ~ 

meni (kući) у дома; ~ ponoći към полунощ; ~ 
ljetu на следващото лято; ~ tome (osim toga) 
освен това; при това; още повече, че 

ka prijed v. k 
kabanic|a ž тежко палто, плащ; ямурлук | kišna 

~a v. baloner; fig okretati ~u prema vjetru 
променям убежденията си, изменям на 
принципите си; (u politici) ставам ренегат 

kabao m кофа, ведро; туба, бидон | pun ~ пъл-
на кофа (туба), пълно ведро, пълен бидон; ~ 
vode кофа вода; lijeva kao iz kabla вали като 
из ведро, вали проливен (пороен) дъжд 

kabare m кабаре 
kabaretsk|i adj кабаретен | ~a točka кабаретен 
номер (от представление) 

kabast adj v. glomazan 
kabel m кабел; (čelični) стоманено въже 
kabin|a ž (broda) каюта; (I razreda) самостоя-
телна каюта (купе); (telefonska, glasačka) ка-
бина; сепаре | pomorski i želj krevet u ~i лег-
ло в каюта (в спален вагон); kupaća ~ ка-
бинка в обществена къпалня; (na samom ža-
lu) кабинка за преобличане на плажа; vo-
začka ~a шофьорска кабина; av pilotska ~a 
пилотска кабина 

kabinet m (radna soba) кабинет; pol правител-
ство, кабинет; šk лаборатория, кабинет 

kabinetsk|i adj кабинетен | ~a drama камерна 
пиеса 

kabl m v. kabel 
kablica ž v. kablić, muzlica 
kablić m dem малко ведро, кофичка 
kablogram m телекс, каблограма | javiti ~om 
да телеграфирам 

kablovski adj кабелен 
kabotaža ž pomorski крайбрежно плаване, кра-
йбрежни рейсове, каботаж 

kabriolet m auto двуместен лек автомобил; (s 
krovom na spuštanje) кабриолет 

kaca ž каца; каче 
kacig|a ž (šljem) шлем, каска | s ~om na glavi с 
шлем (каска) на главата 

kačamak m v. palenta 
kačar m v. bačvar 
kačica ž dem малка каца, каче 
kačiti pr v. vješati, kvačiti, zahvaćati 
kačiti se povr v. vješati se, kvačiti se, hvatati se 
kačkalica ž кука за плетене 
kačkanje sr плетене | igla za ~ v. kačkalica 

kačkati n плета 
kačkavalj m кашкавал (v. sir) 
kačket m v. kapa sa štitom 
kaćiperka ž (претенциозна) персона, облечена 
по последна мода (ефектно); кокетка 

kaćun m bot орхидея (Orchis latifolia) 
kad(a) adv i vez || (vremenski) кога | od ~ 
откога; do ~ докога; kako ~ според както; 
според това. дали; съобразно с това, как; ~ 
god когато и да е; ~ tad рано или късно, все 
някога; v. ponekad; zgražam se ~ samo po-
mislim na to тръпки ме побиват само като 
си помисля за това; ~ ga čovjek samo vidi, 
već bi držao da... щом го видеше човек, вече 
си мислеше, че...; ~ li ... v. kadli || (u slučaju 
da) в случай, че; (budući da) тъй като, щом 
като, понеже; (pogodba) ако | da nema toga 
»kad«... с ‘ако’ всичко става; ~ bi... (recimo 
da...) да (ако) предположим, че; ~ bi bilo ta-
ko да предположим, че е така; ако беше така 

kada ž вана 
kadar' adj способен, кадърен | ne biti ~ не съм 
в състояние да... 

kad|ar'' m кадър (член на личния състав (на 
колектива), специалист); film кадър | ~rovi 
персонал, личен състав; politički ~rovi по-
литически кадри; voj stalni ~ar постоянния 
състав; stručni ~rovi специалисти, квалифи-
цирани кадри 

kadenca ž glazba заключителни акорди 
kadet m курсант (във военно учебно 
заведение) 

kadetsk|i adj | ~a škola военно училище 
kadgod adv v. ponekad, ikada 
kadifa ž tur v. baršun 
kadija m tur кадия (турски граждански съдия) | 

~ te tuži, ~ ti sudi кадията те обвинява, ка-
дията те осъжда 

kadikad adv v. ponekad, povremeno 
kadinica ž жена (съпруга) на кадия 
kadionica ž crkv кадилница, кандилница 
kaditi n кадя тамян, прекадявам; изпълвам 

(разпръсквам) благоухание; (gamad) опуш-
вам, дезинфектирам | fig ~ nekome превъз-
насям някого, възхвалявам до небесата, лас-
кая, подмазвам се, преувеличавам 

kadli adv когато; когато изведнъж (ненадейно) 
| ~ tadli v. kad tad 

kadmij m kem кадмий 
kadno adv когато изведнъж (ненадейно) 


