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3Увод

ДОКАТО ИМА МОРЕПЛАВАТЕЛИ, 
МОРСКИТЕ ФАРОВЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СВЕТЯТ 

Още в началото на ХХІ век мнозина побързаха да „пенсионират“ морските фарове. Навигацията, 
осигурявана със спътници, отдавна е всекидневие в корабоплаването. GPS, електронни карти, авто-
пилоти – всичко това бе на път да прати в историята не само фаровете, но и цялата романтика на 
корабоплаването. Но скоро модерните улеснения се оказаха пред сериозен проблем – докато фаро-
вете продължаваха да светят, все по-често специалистите започнаха да бият тревога за космическия 
„боклук“ от излезли от експлоатация спътници, които кръжат около планетата ни и представляват 
потенциална заплаха с непредсказуеми последици. Всъщност, много преди това редица водещи 
морски университети и военноморски академии решиха да възстановят обучението на бъдещите 
корабоводители в класическата навигация, като го съчетават с модерните технологии. Да, все още 
има „пророци“, които вещаят бъдещето на фаровете само като туристически обекти, но към подобни 
прогнози сериозните специалисти вече гледат само с усмивка.

Както широтата на моретата и океаните, с почти същата сила и силуетите на фаровете и светлини-
те им привличат погледите, раждат легенди и често са изкушение за белетристи, поети, художници. 
Българското черноморско крайбрежие и неговите фарове, светещи и несветещи навигационни знаци 
са обект на интерес от не малко автори у нас повече от век. Публикациите по въпроса могат да бъдат 
разделени на такива с професионално предназначение, каквито са лоциите, справочниците, извести-
ята до мореплавателите, художествените творби – пътеписи и фотоалбуми, и историческите изслед-
вания с различна степен на задълбочаване в темата.

Защо книгата е озаглавена „ФАРОВЕТЕ и другите ...“? Защото не всяка навигационна светлина е 
ФАР в точния смисъл на тази дума от гледна точка на международно приетите норми в тази област. 
До скоро за ФАР се възприемаше определението, че това е масивно съоръжение, оборудвано със 
светлооптическа апаратура с далечина на видимост на светлината, не по-малка от 10 морски мили. 
Да, далечината на видимост на светлината и днес е определящ фактор за това дали навигационната 
светлина е ФАР. Но масивната сграда вече не е задължително качество. Най-новият фар по нашето 
Черноморско крайбрежие е „запален“ на челото на новия мол на Пристанище Бургас през 2010 г. Той 
представлява скромен, боядисан в бяло, кръгъл метален стълб с площадка на върха. Но пък излъче-
ният от него светлинен сигнал се вижда на 11,2 морски мили.

Ако далечината на видимост на светлината е до 10 мили, става въпрос за светещ морски нави-
гационен знак. Ако светлооптическият апарат излъчва светлина с по-малка далечина и е поставен 
върху естествен обект или на специално построено съоръжение, за да обозначава фарватер или ня-
каква опасност – това е морска навигационна светлина. Осигуряването на безопасността на корабо-
плаването изисква също и използването на множество морски плаващи предпазни знаци (буйове и 
вехи), поставени на котва, за да обозначават навигационна опасност, граница на морски канал или 
фарватер, риболовни съоръжения и много още други препятствия и ограничения. Тези знаци могат 
да бъдат светещи и несветещи. Такива знаци има и на брега ... Цялото това многообразие трябва да 
бъде непрекъснато в експлоатационна годност, лете и зиме, денем и нощем, за да изпълнява пред-
назначението си, а това е грижа на добре подготвени специалисти от Държавното предприятие „Прис-
танищна инфраструктура“ (ДППИ) и от Хидрографската служба на ВМС. Тази книга е и един поклон 
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към техния труд.
Настоящото издание, инициирано от ръководството на ДППИ, включва целия набор от съоръже-

ния за навигационно осигуряване, насочване и регулиране на движението по българското черно-
морско крайбрежие, плавателните канали и пристанищните акватории. То е и опит да ги представи 
в по-голяма от всички досегашни публикации пълнота. Използван е географският принцип и изло-
жението върви от север на юг – от българо-румънската до българо-турската граница. Всеки обект се 
идентифицира освен с наложеното у нас наименование и с точните му координати, и със съответния 
национален, и с международен (при наличието на такъв) номер. Хронологическите граници са от 
1878 г. до днес. В този времеви диапазон българската държава и съответните институции имат пря-
ко отношение към реализирането на националните интереси и съблюдаването на международните 
ангажименти по навигационното осигуряване на свободното корабоплаване край черноморския ни 
бряг. Проследено е развитието на отделните обекти от началото на функционирането им (някои от 
тях са „запалени“ и преди Освобождението през 1878 г.), и отчитат измененията в параметрите им до 
наши дни. В текстовата част са маркирани и отделни моменти от държавната политика по въпросите 
на сигурността на корабоплаването, реализирана чрез тези средства. 

Освен достъпните публикации, са използвани документални източници и илюстрации от Хидро-
графската служба на ВМС, Централния държавен архив - София, Държавния военноисторически ар-
хив – Велико Търново, фонда на Военноморския музей, Държавен архив - Варна, Държавен архив 
– Бургас. Паралелно с документалните проучвания са направени поредица от срещи и интервюта със 
служители на институциите, отговорни за определянето и функционирането на средствата за нави-
гационно осигуряване, които, заедно с ветераните, оказаха ценна консултантска помощ. Заедно с 
това е осъществена целенасочена работа на терен – както по крайбрежието, така и с различни пла-
вателни средства при заснимането на различните обекти. Акцент е поставен и върху развитието на 
системата за управление на трафика и инфомационното обсужване на корабоплаването (Vessel Tra�  c 
Management and Information System - VTMIS) в Република България.

Ползваните илюстрации са предоставени от архивните фондове на Военноморския музей и Дър-
жавен архив – Варна. Снимки и графики предоставиха Хидрографската служба на ВМС, ДППИ, „Мор-
ски вестник“, частни лица. Особено атрактивни са фотографиите от Военноморската вертолетна авио-
база „Чайка“. Снимки имат и авторите. Те са направени по време на проучванията за подготовката на 
изданието. Голямата част от визуалния и документалния материал се обнародва за първи път.

Текстовата част на книгата е дублирана на английски език. За заинтригуваните от темата читатели 
в края на книгата е включена и библиография. Авторите вярват, че запознаването с тази книга ще 
даде едно по-пълно обяснение на понятието средство за навигационно осигуряване – това е не само 
светлинен, звуков сигнал или визуален обект за ориентиране. Това е и продукт, а понякога и жертва на 
политически и военностратегически интереси, както и на неблагоприятни природни явления; влияе 
се от стопанската конюнктура и може да бъде мерило за просперитета на една морска държава.

А това, което със сигурност може да се каже за финал на този увод, е, че докато има мореплавате-
ли, морските фарове ще продължават да светят! 

Авторите
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WHILE THERE ARE SEAFARERS, 
MARINE LIGHTHOUSES WILL CONTINUE TO SHINE.

At the beginning of the 21st century, with satellite navigation having long been used in shipping, many 
hurried to “retire” marine lighthouses. GPS, electronic charts, autopilots - all of this was not only about to 
change the history of lighthouses but also the entire romance of shipping. Modern facilities, however, soon 
faced a serious problem - while the lighthouses continued to shine, experts have increasingly begun to worry 
about the cosmic debris of decommissioned satellites orbiting our planet and posing a potential threat with 
unpredictable consequences. Many leading maritime universities and naval academies have still decided to 
return to training of the future navigators in classical navigation in combination with modern technologies. 
Yet, there are still critics predicting the future of the lighthouses only as tourist attractions, whereas leading 
experts do not take these predictions seriously.

Like the breadth of oceans and seas, lighthouses’ silhouettes and lights attract attention, give rise to 
legends and are often a source of inspiration to authors, poets and artists. The Bulgarian Black Sea coastline, 
its lighthouses and its lit and unlit navigation marks, have been the subject of interest to many national 
authors for more than a century. Such publications have been divided into professional publications, such as 
sailing directions, reference books, notices to seafarers; works of art, such as travel notes and photo albums; 
and historical studies of varying time periods. 

Why is the book titled “Lighthouses And Others…”? Because not every navigational light is a Lighthouse. 
The internationally accepted de� nition of the word only o� ers a marginal meaning of the word. Until 
recently, a Lighthouse was de� ned as a solid facility, � tted with optical equipment with visibility of the light 
at a distance less than 10 nautical miles. Still, the distance of the light’s visibility is determining whether 
the navigation light is a lighthouse. Having a physical building, however, is no longer a required quality. The 
newest lighthouse on our Black Sea coast was lit on the Port of Burgas in 2010. It is a modest, white painted, 
round metal pole with a platform at the top. The emitted light is visible up to 11.2 nautical miles.

If the visibility distance is up to 10 miles, the facility is utilized as a navigation mark. If the optical 
equipment emits a light any less than 10 miles but is � xed onto a natural object or to a particular facility, 
designating a fairway or a hazard, then it is also considered a maritime navigational light. Ensuring the safety 
of shipping also requires the use of multiple marine � oating navigation marks (buoys and beacons), which 
are anchored and indicate a hazard, seabed or fairway boundary, � shing gear or various other obstacles and 
barriers. These navigation marks can be lit or unlit or be placed on shore. These various forms of lighting 
should be in continuous operation - in summer and winter, day or night - in order to ful� ll their purpose. Those 
responsible for implementing such safety measures are the well-trained professionals from the Bulgarian 
Ports Infrastructure Company and the Hydrographic Service of the Navy. This book is a tribute to their hard 
work.

This publication, initiated by the Management of the Bulgarian Ports Infrastructure Company, includes the 
entire set of aids to navigation, guiding and managing vessel tra�  c along the Black Sea coast, waterways and 
port aquatories. It is also an attempt to present them in a more complete manner than previous publications. 
The narrative in the book traces the geography from north to south - along the Bulgarian-Romanian border 
to the Bulgarian-Turkish border. Each facility is identi� ed both by its known name and exact coordinates, 
and with the relevant national and international (if any) number. The chronological period spans from 1878 
to present day. Within the time frame, both the Bulgarian state and other competent institutions observed 
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international commitments that had ensured aid in navigation towards free shipping along the Black sea 
coast and realized the rational  in national interests. The book follows the development of each facility 
from the beginning of its operation (some having been lit prior to the Liberation of 1878) and describes the 
evolution of its parameters till present day. The book also addresses state policy issues of navigational safety, 
implemented through these aids. 

In addition to the publications available, documentary sources and illustrations from the Hydrographic 
Service of the Navy, the Central State Archive of So� a, the State Military Historical Archive of Veliko Tarnovo, the 
Naval Museum Fund, the State Archive of Varna, and the State Archive of Burgas are referenced. Together with 
the documentary studies, a series of meetings and interviews were held with o�  cials from the institutions 
responsible for the determination and operation of the aids to navigation, which together with the veterans 
provided a valuable consulting assistance. Coinciding with the research, a purposeful � eld work was carried 
out, both on the shore and on various vessels to photograph the facilities. An emphasis is also placed on the 
development of the Vessel Tra�  c Management and Information System (VTMIS) in the Republic of Bulgaria.

The pictures used have been provided by the Naval Museum Archive Fund and the State Archive of Varna. 
Photos and graphics have also been provided by the Hydrographic Service of the Navy, the Bulgarian Ports 
Infrastructure Company, the Maritime Newspaper, and private individuals. The photographs provided by 
Chayka Naval Air Base are especially attractive. There are some photographs by the authors included as well 
that were made during the preparation studies for the book. Most of the visual and documentary materials 
have not been published so far. The text of the book is translated into English. For the readers interested in the 
topic, there is a bibliography at the end of the book. The authors believe that the book will provide a better 
understanding of the concept of aids to navigation - they are not con� ned to merely light, sound, signal or 
visual objects, but are also a product and even a victim of political and military strategic interests, as well as 
unfavorable natural phenomena sometimes; they are a� ected by the economic conjuncture and can serve as 
a measure of the prosperity of a maritime country. 

What can certainly be said in conclusion to this introduction, is that while there are seafarers, marine 
lighthouses will continue to shine!

The authors
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Шабленският фар, 2016 г. 
Снимки Петър Петров.

Shablenski lighthouse, 2016. 
Photos by Petar Petrov.


