
 1 

НЕИЗВЕСТНА СНИМКА И ФАКТИ ЗА ДУНАВСКАТА 

ПАРАХОДНА КОМПАНИЯ „ИДАРЕ-И НЕХРИЕ” - РУСЕ 

 

Излизащият в Русе вестник „ДУНАВЪ”, брой № 599 от  8-ми август 1871 

г., започва първата си страница със следнaта новина: „Негово Височество 

Главният веляетски управител, миналата неделя се завърна в 

средоточието на веляета. Н. Височество понеже страда телесно и ся 

нуждаеше от лекувание, поиска воля за един месец, за да отиде на баните 

в Карлсбад в Германия и според Височайшото царско дозволение, което се 

издаде в тоя случай, Н. Височество остави за свой наместник веляетския 

дефтердарин (финансист - б.а.) Негово Превъзходителство Тахсин 

ефенди, на когото повери и възложи до завръщането си управлението на 

веляетските работи, и миналата сряда тръгна с австрийския пощански 

вапор (кораб) за предназначеното си място. Директорът на Идаре-и 

нехрие, Негово Превъзходителство Делявер паша тръгна такожде с Н. В. 

Главния веляетски управител, за да отиде за Виена, гдето като прегледа 

поръчаните два вапора за Идаре-и нехрие, ще ги приеме и свали в Русчюк.” 

Цитираният брой на вестник „Дунавъ” потвърждава факт за това, че два от 

корабите на Дунавската параходна компания на Османската империя 

„Идаре-и нехрие” са поръчани и строени във Виена, както и дава точна 

информация за срока на завършване на корабите - есента на 1871 г.  

Известно е, че идеята за създаване на Дунавска параходна компания на 

Османската империя е най-тясно свързана с Ахмед Шефик - Мидхат Паша 

(1822 - 1883 г., прозорлив държавник, образован човек и умен 

ръководител, станал в последствие велик везир), с решаващата подкрепа на 

издигналия се на престола през 1861 г. султан Абдул Азис (Абдюлазис 

1861-1876). Този владетел с модерно мислене се ангажирал, освен с 

амбициозната програма за развитие на Османския военен флот, също и с 

модернизация на търговския флот на империята. В по-далечен план, 

турската навигация с парни кораби следвало да запълни огромното 

изоставане на тази втора по-големина дунавска империя, владееща 845 км. 

от реката, от устието на Тимок до Сулина, на протежението на които 

транспортът на стоки и пътници дотогава се извършвал само от кораби под 

чужд флаг. 

Основаното параходство, наречено Османска Дунавска речна 

администрация (Идаре-и нехрие и Османие), която обхващала дунавския 

басейн в пределите на Туна вилает, с център на управление Русе (Русчук), 

имало филиали във всички големи пристанища по Дунав и плавателните 

му притоци, включително и на Шкодренското езеро в Албания. 

С отпуснатия за целта от турското правителство заем 93 000 лири и 

събраните нарочни такси от панаирите в Търговище (Ески Джумая), Черна 

вода и приходите от разпродадените междуселски горски масиви в 
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Търновско, на първо време били закупени четири парахода „Ниш”, 

„Сейре”, „София” и „Мидхат”. 

По-късно били закупени още параходите „Видин”, „Мехмед Акиф”, 

„Абдул Азис” (преименуван впоследствие  на „Азисие”), „Накъл” и 15 

шлепа.  През 1873 г. корабният парк на Османското речно управление вече 

притежавал два пътнически, осем сухотоварни кораба и седемнадесет 

шлепа, общо 27 плавателни съда. 

 
Русенският кей. Зад понтона - сградата на хотел „Гюлшен”. Лявото й 

крило е управлението на „Идаре-и нехрие”. 
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От дясно - фасадата на „Идаре-и нехрие”. В ляво - Румънската корабна 

агенция. 

Винаги ми е било интересно да науча, какви плавателни съдове са 

намирали в миналото пристан на брега пред моя роден град Русе, как са 

изглеждали, къде са построени, за какви цели са използвани, каква е била 

съдбата им ...               

След сериозни проучвания констатирах, колко оскъдно е известното за 

корабите на това параходство, създадено дванадесетина години преди края 

на турското владичество на Дунава и колко малко е написаното по тази 

тема. Колко неточности и противоречия има дори при цитиране на имената 

на плавателните му съдове. И то не само у нас.   

Например един и същи кораб се назовава с името Сейре, Сейяре, Сепре 

или Сепаре, а „Мехмед Акиф” - като Мехемет, Мехмет, Мохамед, Ахмед, 

Акит, Ариф и др. 

Макар и кратко, съобщението във вестник „Дунавъ” от 8-ми август 1871 г. 

бе достатъчен повод, да насоча очакванията си за повече данни, относно 

двата турски кораба към Австрия.   

Първият факт открих в публикувани през декември 1994 г. архиви на 

регионалния музей във Флоридсдорф - които ми предостави големият 

австрийски изследовател и автор на книги за старите дунавски кораби 

Ервин Хауке.                  

Във Флоридсдорф -  някогашно китно селце на левия дунавски бряг, в 

зеления пояс от зеленчукови градини на Виена, днес - голям и модерен 

квартал на австрийската столица, през 1856 -1857 г., след започването на 

строителство на кораби с железни корпуси, талантливият английски 

корабостроител Йозеф Рустон разширява съществуващата там и в 

съседство (Клостернойбург) още от 30-те години на 19-ти век  

корабостроителница на сънародника си  Джон Ендрюс. 

Йозеф Рустон започва да  проектира и строи кораби, при Ендрюс във 

Виена от 1835 г. До това време той  вече е изучил в корабостроителницата 

на баща си в Лондон - Поплар тънкостите в изграждането на кораби с 

дървен корпус. За да опознае поведението на  кораба в реални условия, 

извършва едно трудно и рисковано плаване до Китай с ветроходен кораб. 

После отново специализира в друга известна лондонска 

корабостроителница „Boulton, Watt&Co”.  

Заедно с брат си  Джон Рустон-младши, Йозеф  превръща „Рустонверфт” 

във Флоридсдорф на Дунава в едно от най-реномираните 

корабостроителни предприятия в Европа, доколкото двамата притежават 

такова и в Чехия (Прага).     

За кратко време в „Рустонверфт” се построяват  значително количество 

модерни за времето си плавателни съдове, проектирани с оглед 

характерните условия на Дунавския воден път. 
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Виена, 1871-72 г. Под пилерсите на моста Нордвестбанбрюке - 

корабостроителницата „Рустон” и пътнически кораб в строеж. 

 

 
Братята Джон и Йозеф Рустон. 

 

Снимка от изложбата, на строящ се дунавски пътнически параход, 

датирана  1870-1871 г., заедно с други документи от  

корабостроителницата на братята Рустон и доброто познаване на 

техническата документация на построените в този период австрийски 

кораби, бе убедителна причина за предположението на Ервин Хауке, че 

снимката е на един от двата кораба на Параходство „Идаре-и нехрие” – 

„Абдул Азис” или „Мехмед Акиф”.      

Разглеждайки ценни стари печатни издания и документи  в огромната 

библиотека на моя дългогодишен приятел и автор на различни изследвания 

на дунавското корабоплаване и корабната поща, проф. Карл Водражка в 
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Линц – Австрия, попаднах на издадената през 1903 г. книга от австрийския 

автор Ханс Смитал „История на голямата община Флоридсдорф”.  

Отпечатаният на старогермански готически шрифт текст на книгата, 

изтъква приноса на корабостроителницата на братя Рустон във 

Флоридсдорф за развитието на общината, както и към разрастването и 

попълването на австрийския флот. През 1870 г. средногодишното 

производство на „Рустонверфт” вече достигало пет-шест парахода и 35-40 

големи товарни, несамоходни плавателни съда с железен корпус – така 

наречените „шлеперн”, които били предназначени основно за 

корабоплаването по Дунав, Черно море и река Волга. 

Между построените в периода 1858 – 1873 г. кораби с железни корпуси и 

гребноколесни движители са изброени дунавските параходи „Елизабет”, 

„Софи”, „Гизела”, „Норикум”, „Траунщайн”- за езерото Траунзее; 

параходи и железни шлепове за австрийския военен флот, и поръчаните от 

турското правителство два пътнически парахода салонен тип – „МЕХМЕД 

АКИФ” и „АБДУЛ АЗИС”.    

 

 
Корабостроителница „Рустон” и салонният параход „Абдул Азис”. 

 

На стр. 337 на книгата е поместена оригинална фотография, датирана 1871 

г., на строящия се кораб „АБДУЛ АЗИС”. Същата снимка, като тази от 

музейното изложение от Флоридсдорф! Под фотографията, този път стои 

категоричният надпис на автора Ханс Смитал: Корабостроителница 

„Рустон” и салонният параход „Абдул Азис”. 

Това е интересна находка! За първи път получаваме точна представа за 

типа на кораба и неговия външен вид. При това, след редица по-стари  

догадки за габаритите му и предназначението му – пътнически, влекач или 

товарен, както и поради често погрешното свързване на наименованието на 



 6 

„Абдул Азис” с едноименния морски кораб, закупен през 1863 г. в Глазгоу 

за първото българско параплувно дружество „Провидение”, със седалище в 

Цариград (Истанбул). 
От снимката на „Абдул Азис” виждаме характерен за този период 

дунавски пътнически кораб, с възможност за превоз на около 300-350 

седящи пътници в салоните на главна палуба и на открито на втора палуба, 

под платнища, тентовото устройство, за които се вижда в предната и 

задната част на кораба. Силовата му уредба, разположена в машинното 

отделение в средата  на плавателния съд, е парна машина, задвижваща две 

странични гребни колела от шарнирен тип. Мостикът и мястото на рулевия 

са открити, намират се зад димохода на парния котел и още веднъж 

показват, че в онези години капитанът и щурманът са имали доста тежки 

моменти при воденето на кораба. 

На металния кожух, скриващ гребно-колесния движител, се вижда емблема 

или инициали, които за съжаление са нечетливи и при опит и за най-малко 

увеличение загубват формата и очертанията си. 

Очакването ми, че това е тугра, монограм на Абдул Азис, не можа да се 

потвърди със сигурност, след като разгледах неговия оригинал в 

издадената през 2006 г. в Хамбург книга „Корабоплаване и изкуство от 

Турция”.  

 
Гербът на Абдул Азис. 

 

Остана ми и предположението, че това може да са инициалите на 

Параходството „Идаре-и нехрие”, което русенската историчка и 

османистка Теодора Бакърджиева не допуска за възможно, поради 

отсъствието тогава на такава практика. Тя по-скоро успява да разчете 

„Абдул Азис”, според един от вариантите на турската калиграфия. 

За повече информация потърсих Военноморския музей в Истанбул, 

Бешикташ. За съжаление, въпреки много сърдечното писмо и желание за 

съдействие, Истанбулският музей не успя да ми предостави нови данни 
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или факти по интерисуващите ме въпроси или да ме насочи към други 

източници на информация, относно Идаре-и нехрие.        

Професионалните историци и изследователи на Дунавското корабоплаване 

от първата половина на 19-ти век, вероятно биха имали  по-голям шанс да 

намерят повече и по-точни данни в руските и румънски военни архиви, от 

навечерието и подготовката на Руско-турската война 1877 – 1878 г. 

Нямайки тази възможност, аз отново потърсих помощта на изследователи 

и събирачи на историята на дунавското корабоплаване от Австрия и 

Германия. 

Новото ми издирване попадна на ценна индиректна находка, отново от 

архива на Ервин Хауке - снимка на австрийския параход „Панония” след 

сблъскването му на  8-ми септември 1876 г. при устието на река Бистрица 

(ляв румънски приток на река Дунав), пред сръбското село Ртково, с 

турския пътнически кораб „Мехмед Акиф”. Днес това място се намира на 

дунавски километър 920. От архивните австрийски записи става ясно, че 

екипажът на „Панония” предприел организирани, бързи и добре тренирани 

действия за спасяване на кораба, въпреки много тежките разкъсвания в 

носовата част. За разлика от командата на „Мехмед Акиф”, получил след 

инцидента подобни щети, която изпаднала в паника и обърканост и 

отдавайки се на фатализма не успяла да предотврати потъването на кораба.  

 

 
Австрийският параход „Панония”(постр. 1854 г., Обуда - Будапеща), и 

разкъсаната му носова част, след сблъсъка с „Мехмед Акиф”, септември 

1876 г. 

 

Загубата на „Мехмед Акиф” през септември 1876 г., един от най-

модерните плавателни съдове на Османското речно управление, точно пет 

години след влизането му в експлоатация, е не само факт, информиращ ни 

за съдбата на кораба, но и доказателство за упадъка на компанията, който 
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се проявява отново, само година по-късно – в Руско-турската война 1877 – 

1878 г.  

По-нататъшните ми издирвания, благодарение на проф. Карл Водражка и 

г-н Фридрих Ортнер от Регионалната библиотека в Линц - ме отведоха в 

градчето Гох – Северен Рейн-Вестфалия, при Йохен Крюсман - германски 

изследовател, пристрастен към историята на османските параходни 

дружества и османския военен флот от 1839 г. до сега, съавтор на книгата 

„Полумесецът и кайзеровият орел” и редица други исторически статии за 

турските флотилии, плавали в моретата на Югоизточна Европа. Работата и 

на двама ни по една и съща тема, но от съвършенно различни отправни 

точки, ползването на независими източници и канали на информация – 

турски, германски, австрийски и български се оказа особено полезна за 

установяването на различни събития, данни и факти, отнасящи се до 

Дунавската параходна компания на Османската империя, които ние 

взаимно си предоставихме и прецизирахме.  

С любезното разрешение на Йохен Крюсман изреждам по-долу неговия 

„Списък на османските търговски кораби, държавна собственост, 

плавали по река Дунав през периода 1865-1878 г.”, уточнен и допълнен 

от мен със сигурните и неподлежащи на съмнение данни, които успях да 

извлека от нашите исторически архиви.   

 

„Абдул Азис” - пътнически колесен кораб, построен през 1871 г. в 

Корабостроителница „Рустонверфт”, Флоридсдорф - Виена,  

товаровместимост 325 т. Главни размери: 55,0 х 12,6 х 1,1 м. Парен 

двигател с мощност 120 к.с. Шест години  плава с това име под флага на 

„Дунавското речно управление на Османската империя” със седалище в 

Русе (Русчук). През 1877 г.е  преименуван в „Азисие”. Изведен от 

експлоатация през април 1877 г. и закотвен до остров Лейлек-ада (днес 

остров Люляк, км. 502,8) над Русе. През юли 1877 г. отплава от Русе по 

течението, в конвоя на турския брониран кораб „Хизбер”. При остров 

Чъплак-ада  (Гол остров),  попада под огъня на руската брегова артилерия. 

Изоставен е повреден край Пънарлик (Кладенци). 

Днес такова наименование носи местност под село Ряхово, на нашия 

дунавски бряг, в района между островите Малък и Голям Бръшлян, и сега 

често наричани с турското им наименование Бекирите, км .456-454. 

„Хюсеин” – кораб на „Дунавското речно управление” … 

„Искър”– шлеп на „Дунавското речно управление” или на военния флот 

(Oсманлъ Бахриеси). През 1877 г., според турски източници, потънал 

близо до Черна вода, докато превозвал 130 т. въглища. Турското му име е 

непознато. Изваден от Дунав през 1879 г. и ремонтиран. Плавателният съд 

бил включен в състава на Българската „Дунавска флотилия и Морска част” 

под същото име. До 1911 г. е все още в експлоатация в Русе.  

„Лом” – 1. Първоначално наименование „Видин”. 
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„Лом” – 2. Винтов кораб, вероятно влекач. Година и място на 

строителство - неизвестни. През 1873 г. вече е в състава на „Дунавското 

речно управление” в Русе. Товаровместимост 100 т. Дължина 44,5 м. Парна 

машина - с мощност 60 к.с. От април до юли 1877 г.- извън експлоатация, в 

ръкава на река Русенски Лом.  

„Мехмед Акиф”. Пътнически колесен  кораб, построен през 1871 г. в 

Корабостроителница „Рустонверфт”, Флоридсдорф- Виена по същия 

технически проект като „Абдул Азис”, товаровместимост 325 т. Главни 

размери: 55,0 х 12,6 х 1,1 м. Парен двигател с мощност 120 к.с. Бил в 

корабния парк на „Дунавското речно управление” до 8-ми септември 1876 

г., когато след сблъскване пред устието на румънската река Бистрица с 

австро-унгарския колесен кораб „Панония”на Параходство ДДСГ потъва, 

при днешния дунавски километър 920.  

„Мидхат”. Година и място на строителство - неизвестни. За типа на кораба 

можем да направим извод от съобщението на вестник „Свобода” от 

23.09.1870 г.: „По повод празника за обрязването на двамата сина на 

русенския валия Акиф паша, през септември 1870 г., няколко дни корабът 

„Мидхат” не приемал пасажери, а превозвал единствено многобройните 

гости за тържеството”.   

„Накъл”. Винтов кораб (товаропътнически или влекач), 

товаровместимост  220 т. Дължина 65 м. Парна машина - с мощност 45 

к.с. Година и място на строителство - неизвестни. Бил в корабния парк 

на „Дунавското речно управление”. От 27.04.1877 г. - извън 

експлоатация, на котва при остров Лейлек-ада до Русе. На 24 юли 

отплава от Русе по течението, конвоиран от монитора „Хизбер”. При 

остров Чъплак-ада, попада под огъня на руската брегова артилерия и е 

изоставен повреден край Пънарлик. 

„Ниш”. Кораб със смесено предназначение – товаропътнически,  с 

товаровместимост 56 т., дължина 36 м., парна машина с мощност 25 

к.с. Година и място на строителство - неизвестни. Бил в корабния парк 

на „Дунавското речно управление”. На 27 април 1877 г. е на вързала в 

р. Русенски Лом. На 8 юли 1877 г. е бил на котва при Силистра. 

„Нюсхетийе” (първоначално наречен „Мег Мерилийз”). Колесен 

пътнически кораб с метален корпус; обозначение GPXU.  Построен  

през 1866 г. от корабостроителница „A& J.Inglis” в Глазгоу под името 

„Мег Мерилийз”. Товаровместимост бруто – 213 т., нето 75 т. Главни 

размери:  59,4 х 6,7 х 2,5 м. Парна машина - с мощност 145 к.с. Работил  

за Британското параходство „Nord British SP& Co” от Глазгоу. През 

1869 г., с името „Нюсхетийе” е причислен към флота на „Идаре-и 

нехрие” - Русе. На 27 април 1877 г. е на котва край Силистра. На 8 юли 

1877 г. извън експлоатация при остров Лейлек-ада над Русе. През 1878 

г. е предаден в състава на Османското Морско Параходство в Истанбул 

(Идаре-и Махсуса и Азисие). Извън експлоатация от 1909 г., продаден 
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за скрап в Истанбул през 1913 г. 

„Сейре” - товаропътнически кораб и влекач,  товаровместимост 56 т. 

Дължина - 36 м. Парна машина - с мощност 18 к.с. Година и място на 

строителство - неизвестни. Кораб от флота  на „Дунавското речно 

управление”. На 27 април 1877 г. е на котва при остров Лейлек-ада над 

Русе. На 8 юли 1877 г. е на вързала  в р. Русенски Лом. 

„София”. Товарен кораб. Товаровместимост 95 т. Парна машина с 

мощност 35 к.с. Година и място на строителство - неизвестни. През 

1873 г. вече е кораб от флота на „Идаре-и нехрие”. На 27 април 1877 г.е 

извън експлоатация при остров Лейлек-ада над Русе. На 8 юли 1877 г. е 

в р. Русенски Лом. На 24 юли отплава от Русе по течението, конвоиран 

от монитора „Хизбер”. При остров Чъплак-ада, попада под огъня на 

руската артилерия и е изоставен повреден до брега край Пънарлик.  

„Видин”. Винтов кораб, вероятно товаропътнически. Година и място 

на строителство- неизвестни. През 1873 г. вече е кораб от флота на 

„Дунавското речно управление”. Товаровместимост 225 т. Дължина 45 

м. Парна машина с мощност 100 к.с. На 27 април 1877 г. е на вързала  в 

р. Русенски Лом. На 8 юли 1877 г. на котва в Силистра. През 1878 г. е 

потопен от турския си екипаж в устието на р. Русенски Лом. Изваден  

от българската Дунавска флотилия и Морската част през 1879 г. 

Преустроен е в шлеп в Будапеща през 1880 г., след което е включен в 

Дунавската флотилия и Морската част на България под името „Лом”. 

„Янтра”. Шлеп, принадлежал на „Идаре-и нехрие” или на Османския 

Военен флот. Турското му име не е познато. Потопен от собствения си 

екипаж през 1878 г., докато бил на ремонт  в р. Русенски Лом. Изваден 

и ремонтиран през 1880 г. Включен в състава на Българската Дунавска 

флотилия и Морската част под името „Янтра”. През 1911 г. все още бил 

в експлоатация в Русе. 

„Зищови” ( Систов, Свищов). Товаропътнически кораб, година и място 

на строителство- неизвестни. През 1873 г. вече принадлежал на 

„Дунавското речно управление”. Товаровместимост 97 т. Дължина 36 

м. Парна машина с мощност 25 к.с. От април до юли 1877 г. на котва 

във Видин. Конфискуван  през 1878 г. от България и превърнат в шлеп. 

През 1879 г. е зачислен в Българската Дунавска флотилия и Морската 

част под името „Свищов”.  

Тези факти, техническите данни на посочените по-горе кораби, както и 

снимката на един от модерните плавателни съдове на турското 

търговско параходство „Идаре-и нехрие” - салонният пътнически кораб 

„Абдул Азис”, събитията, разиграли се с неговия близнак „Мехмед 

Акиф”, построен по същия проект в корабостроителницата във 

Флоридсдорф – Виена, хвърлят светлина към един слабо описан период 

на Дунавското корабоплаване, от последните две десетилетия на 

турското владичество на Дунав. 
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Датите 27 април, 8 юли 1878 г., краят на юни (интензивните 

бомбардировки на 22 юни на Русе и Тутракан и дунавското крайбрежие), 

показват къде обявяването на Руско-турската война заварва корабите и 

шлеповете на Дунавското речно управление на Османската империя, 

фиксират местоположението и състоянието им във важните периоди на 

настъпателните действия на Русчушкия и Западния руски отряди. Бързото 

напредване на руско-румънските сили, ефективната блокада на Дунава от 

руската брегова артилерия, минирането на реката от руската Дунавска 

флотилия, както и слабата активност на Османския военен флот, особено 

след юни 1977 г. са причина повечето плавателни съдове на „Идаре-и 

нехрие” да останат блокирани в района на Русе, Видин и Силистра, а след 

оттеглянето на османските сили били изоставени и от своите екипажи.  

Само няколко успели да се изтеглят до Истанбул. 

След войната, командването на новосъздадената българска Дунавска 

флотилия и Морска част вижда в потопените турски кораби една 

възможност за разширяване на корабния й състав. Още през септември 

1879 г. по инициатива на нейния командващ капитан-лейтенант А. 

Конкеевич е изваден потопеният край Черна вода шлеп „Искър”, заедно с 

натоварените в него въглища. Извадени са и потопеният в река Русенски 

Лом кораб „Видин”, преустроен след ремонта му в Будпеща в шлеп, 

наименуван „Лом”, намиращият се извън експлоатация на брега на 

Русенски Лом шлеп „Янтра”, потопеният при румънското село Слобозия 

пред Русе (км. 497) шлеп и редица други бивши турски плавателни съдове, 

част от които са превърнати по-късно в понтони. Подобна е съдбата и на 

двата еднотипни турски трофейни кораба с размери  27,43 х 6,03 м., газене 

0,61 на носа и 1,06 в кърмата, с парна машина 50 к.с. и водоизместимост 

100 т., преименувани на „Горный Студень” и „Пордим”. 

Каква е била по-нататъшната съдба на корабите на Дунавското речно 

параходство на Османската империя? Вероятно турските архиви съдържат 

още много полезна за историците информация, изучаването на която далеч 

надхвърля възможностите на заинтерисувани като мен. Възможности, 

които с всеки ден намаляват, предвид отдалечаването от тези събития и 

годините, през които са се случили. 

За мен беше огромно предизвикателство и удоволствие да достигна до тези 

факти, да анализирам и обобщя информацията съдържаща се в тях. Нощ 

след нощ, пишейки тези редове да се потапям в приказния лабиринт на 

Дунавското корабоплаване и да виждам в мислите си кораби, шлепове и 

екипажи, приставащи преди сто и петдесет години на дунавския бряг пред 

моя роден град. 

 

инж. Николай ГЕНЧЕВ 

Параходство БРП - Русе   
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