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100 години от бомбардировката на Варна от руска ескадра 

(документи в Държавния архив) 

 

На 14 октомври 1915 г. (нов стил) с манифест на Н. В. Цар Фердинанд I 

обявява война на Сърбия и така България влиза в Първата световна 

война. На 14 октомври 1915 г. (стар стил) Варна е подложена на 

бомбардировка от ескадра на руския императорски флот на Черно 

море. Артилерийският обстрел над Варна няма големи военни 

последици за хода на войната. Убити са 27 цивилни граждани и 

няколко войника, нанесени са поражения по кейовата стена на 

пристанището, крайбрежните складове и търговски обекти. Интересна 

информация за това събитие намираме в училищните летописни книги, 

както и в лични документи, съхранявани в Държавен архив - Варна. 

 

 

Из летописната книга на Варненската мъжка гимназия (ДА – 

Варна, Ф. 90К, оп. 1 , а.е. 10, л. 8) 
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На 14 октомври [1915 г.] Петковден в 8 часа сутринта се почнаха 

занятията, както всякога, при всичко, че още в 5 часа сутринта над 

града се явиха неприятелски аероплани. 
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Не се предполагаше нищо лошо. Денят беше хубав. 

Първият час се свърши. Почна се и вторият и още неизминати и 5 

минути, градът се разтърси от гръма на морските чудовища, които още 

от сутринта бяха спрели недалеч от брега на Варна. 

Настъпи един момент на ужас и паника. Всички бягат и викат. 

Откъм морето долита гърмът на оръдията, а гранатите почнаха да падат 

в града, а отгоре аеропланите хвърчат, бръмчат и пускат бомби. 

Народът бяга, търси спасение вън от града. Почнаха да се виждат и 

ранени. 

След 3/4 часа всичко утихна. 

Между жертвите, за щастие нямаше нито ученик, нито учител. Не се 

засегна и училището. Занятията се прекратиха за 8 дни. След тая дата 

хубавата гледка, която представляваше морето, през някои хубави дни, 

ни напомня грозния акт на „братята освободители”, които за 

неуспехите на бойното поле, отмъщаваха на беззащитните жени и деца 

във Варна, дето не един път са посрещали същите моряци с „добре 

дошли”. 

През тази година числото на учениците намаля значително. Едни от 

страх да не се повтори това което се случи на 14 окт. 1915 г. избягаха, а 

други отидоха в редовете на войската. 

 

 

Из летописната книга на училище „Св. Ангеларий“ - Варна (ДА – 

Варна, Ф. 183, оп. 1, а.е. 2, л. 8 гр., 10) 

 

 

14 окт. 1915 г. 

Бомбардирането на Варна от руската флота в размер на 18-20 военни 

параходи. Голяма беше уплахата. Предварително нямаше никакви 

разпоредби да се пазят гражданите. Такива се издадоха същия ден 

сл.[едобяд], но с дата по-рашна. Първият изстрел се даде в 9 часа (от 

параходите), тъкмо на влизане на учениците в училището. Щом чух, 

викнах на децата да бягат за домовете си и те с викове „Ура” се 

пръснаха. Преди 9 часа имаше руски аероплани, по които стреляха 

нашите. Бомбардировката трая около 35-40 минути. В града паднаха 38 

голямокалибрени гранати. Имаше доста разрушения около 15 души 

убити и 30-40 ранени. 

Нашите батареи не отговорили, защото флотата беше много далече на 

14 до 17 километра в морето. 
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Из летописната книга на училище „Св. Лаврентиий“ - Варна (ДА – 

Варна, Ф. 209К, оп. 1, а.е. 1, л. 33 гр.) 

На 14, 15, 16, 17 и 18 окт. [1915 г.] се прекъснаха учебните занятия 

поради бомбардировката на Руската черноморска флота. 

 

... 

Далеч не толкова лаконично са описани събитията в дневника на Радка 

Стоянова. Дъщеря на български офицер, 17-18 годишна по време на 

събитията от Първата световна война. През 1912 година тя започва своя 

дневник и описва с много подробни факти и лични емоции събитията 

във Варна по време на Балканските и Първата световни войни. 

 

 
 

Откъси от дневника на Радка Стоянова (ДА – Варна, ф. 1142, 

оп. 1, а.е. 35, л. 111-113) 

 

 
Варна, Сряда, 14 октомври 1915 г. 

Току що се бяхме събудили, когато чухме шум от мотор на хидроплан. 

Часът бе 6 и 20 минути, хидропланът идеше от морето по направление 

към центъра на града, движейки се на една височина повече от две 
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хиляди метра. Той прелетя над пристанището, запази неподвижно 

положение и ние видяхме като хвърли две бомби, които тутакси 

експлоадираха. Паднали около флотската казарма, после хидропланът 

продължи пътя си в един кръг над града, дори и над нашата къща мина. 

Не изпитвахме никакъв страх, понеже не схващахме истинското си 

положение, ние се радвахме на красивата гледка, която ни се 

представяше. След вторият си кръг над града, хидропланът взе 

направление по крайбрежието за Бургас и преди още той да се скрие от 

нашите очи, се яви втори хидроплан по същото направление, направи 

също един кръг над града, като хвърли бомби, които не дадоха никакав 

ефект. И той бе обстрелван също от наша картечница. По-после 

научихме, че бил повреден, понеже намерили една част от перката му. 

Разузнавателният обект на хидропланите продължи един час, след 

което те се прибраха. 

Едва тогава ние забелязахме на хоризонта, бавно движещета се към нас 

ескадра. Докато разберем какви са, дали са наши приятелски или 

неприятелски, те се развиха в боеви фронт по направление Евксиноград 

и започнаха срещу нас стрелба. Отново се издигна от морето един 

хидроплан и полетя по права линия над града. Почна се ужасната 

бомбандировка, в която взеха участие най-големите бойни единици. От 

Галата - Бяла, гранатите идваха към града вече. Нашите батареи 

отговаряха със силен и ефикасен огън. Настана непрекъснато бучене на 

експлоадиращи бомби и заглушаващия шум от хидроплана, който 

направляваше ескадрата къде да хвърля бомбите си. 

 Къщата на семейството на 

Радка Стоянова във Варна (Ф. 1142, оп. 1, а.е. 25, л. 2) 

 

Към 9 часа и половина бомбите се сипеха изключително в града и то в 

източното крайбережие. Къщите трепереха, а прозорците пращяха от 

голямото сътресение. Ужас! Ние се бяхме скрили в мазата. Сестра ми 
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трепереше от страх и ужас. Като я гледах така изплашена и отчаяна, аз 

добих нужния кураж и безстрашие, и търсех думи да я утеша. 

Дотолкова забравих положението, мъчейки се да и го представя съвсем 

безопасно, че самата аз вече се чувствах смела и героична. 

Това продължи два часа. Най-после решихме да излезем и да видим 

какво става. Да, видимо ескадрата се отдалечаваше ... Но хидропланът 

отново прелетя над града. Спря се над казармите на 8 п. [пехотен] полк, 

хвърли две бомби и веднага взе обратна посока – обстрелван от 

картечни и пехотни части. Той бе принуден да слезе в морето. 

Изглежда и на него му е нанесена повреда, тъй като гумен калпак е 

паднал от хидроплана. Хвърлените от него бомби не направиха 

никакви повреди: запалила се само една купа сено. 

Цялата бомбардировка е направила на много места из града 

разрушения, но без да произвежда никакъв пожар.  

В 10 часа на една единица от ескадрата са забелязали силен пожар и 

след малко, според твърдението на наблюдателните пунктове, една 

друга голяма единица – фиксираха броненосеца „Три светители” е 

потънал за няколко минути. 

Действително необяснимо е паническото отстъпление на ескадрата, 

целта на което според морските началници не може да се определи ... 

Дори при отдалачаването си, тя даде 17 вистрела по направаление „Св. 

Константин” и Евксиноградския дворец. 

Предвид на това, че ескадрите никога не бомбардират град, преди да 

предизвестят, то гражданите отначало бяха спокойни, още повече че гр. 

Варна се защитава за втори път, чрез свойте брегови батареи. През 

1912 г. на 8 октомври, когато турската флота се явила срещу Варна – 

запази своя престиж и международното морско право, защото на града 

не хвърли нито един снаряд. Тя тогава е преследвала своя обект да 

бомбардира укрепените пунктове. Макар и турци, те не направиха 

такава варварщина, каквато направи руската ескадра на Петковден. 

Тъкмо в часът, когато камбаните биеха от божиите храмове и канеха 

славяните на молитва пред бога; тъкмо тогава славянската руска флота, 

която няма доблеста да излезе срещу турския флот, нападна гр. Варна и 

убиваше мирното население. Да, днес когато българският народ е зает с 

осъществяването на своите идеали оставени нему от Царя 

Освободителя, днес, когато нашият народ отива да освободи своите 

братя от непоносимото сръбско иго, днес, когато нашите братя и бащи 

летят от победи към победи, въодушевени от великата идея на Царя 

Освободителя – да възстановят границите на Сан Стефанска България, 
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начертани от Великия покойник, в този момент руската дипломация ни 

праща гранати. 

От падналите снаряди е пострадала най-много вънкашната част на 

вълнолома. Разрушени са много кантори, магазини и къщи. Други пък, 

особено по улица „Преславска” са продупчени на стотици места, а 

прозорците почти на всички са изпочупени. Цели улици са послани от 

стъкълца. Жертви има също доста. Разправят, че разбити черепи с 

изгекли мозъци и черва се търкалят по улицата, изпръскана с кръв. 

Убитите са доста много, а също и ранените. И всички те са застигнати 

на пътя, когато са тичали да се спасяват. Само една рускиня е ранена в 

къщата си, от която останали само развалини и друга една отчаяна 

русофилка е убита, когато в същото време децата и били в друга стая, 

непокътнати. Двама офицери са също ранени, П. Мирски му е отрязан 

крака, Вакъфчиев, ранен без всякаква опасност в ръката. Материалните 

загуби, причинени от 17 бойни единици, се изчисляват на повече от 1 

милион лева. 

Все пак гражданите не са паднали духом. Музиката, свиреща 

„Съюзници изменници”, бе акламирана от народа. Постояно се 

подхвърлят шеги, сочейки някое парче от гранатата „На, виждате ли, 

това е арбитражът на руския император. Днес Русия привежда в 

изпълнение своето решение”... 

Друг носи шрапнели и разправя: “Това е придобивката и отстъпките на 

Съглашението от преговорите и обещанията за отстъпване на част от 

Македония, която сърбите ограбиха.” 

Една група, пред кафене „Балкан”, поздравява един отчаян русофил, 

които още не вярва, че Порт Артур е паднал, със следните думи: „Чуй 

драги, както виждаш, славянска Русия ни поздрави”. Ето на виждаш ли 

тук 32 см снаряд е този на него, отдолу е руският герб с надпис: „Да 

живее славянството. Ние се бием за свободата и обеденинението на 

малките народи”. 

След всичко това което до тук писах, получава се известие, че 

подводните лодки, след като чуват канонадата, впускат се в 

направление на ескадрата и тъкмо в момента когато бомбадировката бе 

най-силна, пристигат. Една подводница макар и с голям риск е 

сполучила да се приближи до ескадрата. Морето бе извънредно тихо, а 

също и хидропланите постоянно наблюдаваха морето, затова тя се 

доближи с много слаб ход, за да не оставя над себе си следи, чрез които 

да я открият малките единици, охраняващи големите. 

Една подводница е избрала своята жертва и е хвърлила една торпила на 

броненосеца „Потемкинъ”. Че торпилата е попаднала в целта, затова 
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няма никакво съмнение. Втората торпила не е дала желания резултат. 

Не се твърди, че броненосецът е потънал, тъй като подводницата е 

имала вече за обект своето спасение. Тя се е движила под водата от 20-

35 м дълбочина. Тоя броненосец ескадрата се е мъчила след 

торпилирането му да го спаси, но той е потънал във вътрешността на 

морето.... 

 

Варна. Сряда, 21 октомври 1915 г.  

Днес е една неделя от бомбардировката и като изключим първата нощ, 

през която спахме облечени и нащрек, ние прекарахме спокойно, дори 

забравихме за приключението, което ни се струва сега сън. 

В училище разговаряхме по това и колко е хубаво, че не учихме. Ех, 

пак да дойдат, че да не учим. Цяла неделя имахме почивка, но нека още 

малко поне продължи. Почти половината ученички отсъствуват. 

Забягнали в други градове. 

Бяхме вече в четвъртия час, когото ненадейно изтрещя нещо. 

Наплашени вече, ние всички скочихме по прозорците, макар че 

учителката беше в клас... По улиците хората бягаха по различни 

посоки, но така изплашени!... Не можеше повече да се стои. Турихме 

си шапките, взехме книгите и тръгнахме за вкъщи. Всички бяха 

разтревожени и уплашени! Някои плачеха отчаяно. 

Аз бях спокойна, още повече, че знаех, какво ще ни предупредят, много 

по-рано, за да изпразним града. Кой знае от колко км. разстояние са ги 

забелязали и са съобщили на населението. И един беден евреин умрял 

моментално от страх. 

Успокоявах Петранка да не бърза, понеже има достатъчно време, но 

срещна ни на улицата един часовой и извика: „Хайде, моля ви се, по-

скоро”. Значи работата е сериозна! Те са наблизо може би? И ние 

почнахме да бягаме. Отивам си вкъщи и право на балкона – Нищо не се 

вижда! Все пак набързо ние загасихме огъня, грабнах хляба от долапа и 

хайде навън със сестра ми. Денят беше топъл и приятен, като летен. 

Нарамили торби, взели под мишница дрехи, хората бягаха по едно 

направление към Добричкото шосе. От бързина някои грабнали 

тенджерата, така както е била на огъня и носят обяда си извън града. 

Сцени жалки и комични... 

Да, целият тоя народ, оставил къща и покъщина на произвола на 

съдбата, тичаше да си спасява живота, да спасява това което е най-

скъпо, между тия бежанци бяхме и ние – аз и сестра ми.  
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Подтиквани от страха, ние след около половин час се намерихе извън 

града, чак при езерото. Тук на прибраните параходи беше Борис, с 

когото се намерихме и прекарахме целия ден на открито.  

Нищо не се случи. 

Параходите били далеч, много далеч.... 

 

Варна. Четвъртък, 25 февруари 1916 г. 

Руската флота днес отново се появи, обаче твърде от далеч. 

Подводниците и хидропланите се спуснаха да я гонят. На един от 

параходите дори са паднали 3 бомби, които предизвикали пожар. Друг 

параход, можал да се натъкне на мина, 

която тутакси експлоадирала и 

потопила парахода моментално. От 

екипажа са спасени 4 офицера и 11 

матроса. Които понастоящем са 

пленици. Руски пленици!... Какъв 

позор... Синовете на Великата руска 

империя – пленици у малкия български 

народ... Не, той е малък, но храбър, 

затова позорът не е толкова голям. 

 

Радка Стоянова със съпруга си Митю 

Иванов Славов 20 септ. 1920 г. (Ф. 

1142, оп. 1, а.е. 25, л. 1) 

 

Шумен. Петък, 25 август 1916 г. 

Днес пак е имало във Варна обстрелване от руски хидроплани, които 

причинили доста загуби. В същото време нашите хидроплани успешно 

са обстрелвали тяхната ескадра, отстояща навътре в морето. Жертви 

никакви ... 

 

Варна, Понеделник 11 септември 1916 г. 

Тая вечер отново ни заобиколиха три руски хидроплана. Виха се доста 

дълго над главите ни безрезултатно, обстрелвани от наша картечница. 

Те самите пуснали няколко бомби, от които една паднала в казармата и 

уби двамата часови, а друга всред града без важни последствия. ... О, 

тия хора не искат да ни дадат спокойствие. 
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* Дигиталните образи от целия дневник на Радка Стоянова са 

достъпни в Информационната система на държавните архиви. 

http://212.122.187.196:84/Process.aspx?type=Document&agid=16&flgid=5

102449&ilgid=10412302&aelgid=17273982&dlgid=10048075 

 

Донка НИКОЛОВА – гл. експерт ОДА Варна 

Гергана ГЕОРГИЕВА – ст. експерт ОДА Варна 

https://212.122.187.196:84/Process.aspx?type=Document&agid=16&flgid=5102449&ilgid=10412302&aelgid=17273982&dlgid=10048075
https://212.122.187.196:84/Process.aspx?type=Document&agid=16&flgid=5102449&ilgid=10412302&aelgid=17273982&dlgid=10048075

