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ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ВОЕННИ КОРАБИ ВЪВ ВАРНА - 1878-1906 

Г. ЧАСТ 1 

 

 1878 г., 30 юни. От Цариград пристига руският въоръжен параход 

„Великий князь Константин” с руските представители в руско-турската 

комисия по предаването на Шумен и Варна на руските войски:  ген.-лейт. 

Аркадий Дмитриевич Столипин, подполк. Ераст Ксенофонтович Квитницки и 

кап. ІІ р. Степан Осипович Макаров – командир на „Великий князь 

Константин”  [1, с. 117-119].  

 Пътническият параход „Великий князь Константин” е построен по по-

ръчка на Руското дружество за параходство и търговия (РOПиТ) през 1858 г. 

в корабостроителницата „Forges et Chantiers de la Méditerranée” в Ла Сен сюр 

Мер (близо до Тулон), Франция. Именуван е в чест на Константин 

Николаевич Романов, втория син на руския император Николай І. Основни 

технически данни: брутна регистрова вместимост 987 рег. т, 

водоизместимост 1480 т, дължина 74,5 м, широчина 9,14 м, газене 5,3 м; 

френска двуцилиндрова парна машина с пряко действие с индикаторна 

мощност 1050 к.с. (1871 г. – заменена с английска парна машина с по-малка 

мощност, но по-надеждна и по-икономична), един гребен винт, скорост 12 

възела [2]. В края на 1876 г. РОПиТ го предоставя на командването на 

Черноморския флот, след което е преустроен в параход за активна отбрана. 

Въоръжение: 1 х 152 мм мортира, 2 х 107 мм, 2 х 87 мм и 2 х 76 мм нарезни 

оръдия, четири парни минни катера, прътови мини. Два от катерите – „Чесма” 

и „Синоп” – на 14 януари 1878 г. извършват първото в света успешно 

приложение на торпедно оръжие (тип „Уайтхед”), като потопяват турския 

военен кораб „Intibah” на Батумския рейд [3], [4]. В началото на февруари 

1878 г. кап. ІІ р. С. О. Макаров получава задача да минира входа на Босфора и 

пунктове по българското крайбрежие. Във връзка с това през периода 7 - 22  

февруари корабът е на Бургаския рейд. Непосредствено след завръщането му 

от Бургас в Севастопол започва подготовка за миниране на Варненския залив, 

от 6 юни носи дозорна служба по българското крайбрежие и тогава „за втори 

път посещава Бургас, където докарва заедно с парахода „Владимир” 

пристанищните влекачи, обслужвали превоза на войските”   [5, с. 219-220]. 

През август 1879 г. е върнат на РОПиТ и възстановява довоенните си рейсове, 

през 1887 г. е изведен от експлоатация, 1889 г. – преустроен в блокшив, 1896 

г. – продаден за скрап [3]. 

След като на 30 юни 1878 г. „Великий князь Константин” хвърля котва на 

Варненския рейд, най-напред започват руско-турски преговори по 

уточняването на военноморския церемониал, който да бъде изпълнен при 
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официалната двустранна среща на следващия ден. На 1 юни ген. А. Д. 

Столипин с катер отива до пристанището. При минаването на катера край 

турския военен параход  „Arkadi”, намиращ се на рейда, неговият караул 

отдава чест с изстрел, на пристанището е посрещнат от турски батальон с хор 

и музика. Когато след преговорите  руският генерал се качва в катера, за да 

отплава обратно, от „Arkadi”произвеждат салют от 17 изстрела и от руския 

параход отговарят със същия брой изстрели. Вечерта трима турски паши 

посещават „Великий князь Константин” и при заминаването им руският 

кораб дава салют от 19 изстрела, на който „Arkadi” отговаря със същия салют 

[1, с. 117-118]. 

 

Турското колесно авизо „Arkadi” е поръчано през 1865 г. от 

Конфедеративните американски щати в корабостроителницата  „W.H. Potter 

& Son” в Ливърпул и завършено през 1866 г. През следващата година е 

продадено на гръцкото правителство и под името „Arkadion”  (мъжкия 

манастир „Аркади” на о. Крит) –  зачислено в Кралския флот на Гърция. През 

август 1867 г. е пленено от турски военни кораби и зачислено в турския флот 

под името „Arkadi”. Основни технически данни: дървен корпус, 

водоизместимост 767 т, дължина 78,0 м, широчина 8,0 м, газене 2,0 м; 

бордови гребни колела, скорост (от 1871 г.) 10 възела. Екипаж 120. 

Въоръжение: 6 х 30 фунтови. През 1896 г. – отчислено от флота, 1905 г. - 

бракувано [6]. 
 

1. Тонев, Велко. След Сан Стефано и Берлин 1878 г. С., Анубис, 1999. 236 с. 

2. Товаро-пассажирский пароход „Великий Князь Константин” (первый). –  

http://www.retroflot.com/v/tovaropaesazhirskij_parohod_velikij_knyazj_konstantin_pervyj.html 
3. Великий Князь Константин (минный транспорт). –  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0

%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%

B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D

0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29 

4. Torpedo. –  http://de.wikipedia.org/wiki/Torpedo 
5. Павлов, Владимир. Адмирал С. О. Макаров и България през Освободителната Руско-турска 

война 1877-1878. – Сборник из документалното богатство на Варненския край, т. 10, 1990, 215-228. 

6.  List of patrol vessels of the Ottoman steam navy. –  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_patrol_vessels_of_the_Ottoman_steam_navy#.C4.B0zzeddin 
 

https://www.retroflot.com/v/tovaropaesazhirskij_parohod_velikij_knyazj_konstantin_pervyj.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Torpedo
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_patrol_vessels_of_the_Ottoman_steam_navy#.C4.B0zzeddin
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Руският параход „Великий князь Константин” – 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ship_Velikiy_Knyaz_Konstantin_2.jpg 

 

 
 
Кап. ІІ р. С. О. Макаров (1849-1904 г.), февр. 1878 г.  - http://www.e-reading-

lib.org/illustrations/51/51212-_16.jpg 

 
Ген.-лейт. А. Д. Столипин (1822-1899 г.) -  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Stolipin_Arkadij_Dimitrievich.jpg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ship_Velikiy_Knyaz_Konstantin_2.jpg
https://www.e-reading-lib.org/illustrations/51/51212-_16.jpg
https://www.e-reading-lib.org/illustrations/51/51212-_16.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Stolipin_Arkadij_Dimitrievich.jpg
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Турският военен параход „Izzedin” - 
http://www.maritimequest.com/yatchs/izzeddine/izzeddine_late_1800.jpg 

 

1878 г. 21 юли. От Цариград пристига специален параход на турското 

адмиралтейство, изпратен  да връчи на турските власти във Варна султанска 

заповед „да предадат по-важните пунктове на командира на руските войски” 

[1, с. 145 и 153]. Същият ден турският кораб отплава обратно за Цариград 

заедно с турския архив и 1000 черкези [1, с. 154].  

 
1. Тонев, Велко. След Сан Стефано и Берлин 1878 г. С., Анубис, 1999. 236 с. 

 

1878 г., 23 юли. Турският военен параход „Izzeddin” отплава за Цариград с 

два турски табора [1, с. 153].  

 Турското колесно авизо „Izzeddin” е построено през 1865 г. в 

корабостроителницата „Thames Ironworks and Shipbuilding and Engineering 

Company Ltd.” в Лондон. Основни технически данни: дървен корпус, 

водоизместимост 1058 т, дължина между перпендикулярите 76,2 м, широчина 

9,1 м, газене 3,6 м; двуцилиндрова парна машина с индикаторна мощност 200 

к.с., бордови гребни колела, скорост 17,7 възела (на изпитания).  Екипаж 130. 

Въоръжение към 1878 г.: 1 х 120 мм и  3 х 76 мм оръдия. През 1908 г. – 

разоръжен, 1918 г. – отчислен, 1929 г. – бракуван [2].    

 На 27 юли 1878 г.  във Варна влизат 66-и Бутирски и 65-и Московски 

полк и завземат северните фортове Франга табия, Хидоят табия, Рушидие 

табия, Орман табия и Ташлъ тепе [1, с. 160]. Този ден е приет за 

Освобождението на  Варна от турско робство. В действителност турски 

https://www.maritimequest.com/yatchs/izzeddine/izzeddine_late_1800.jpg
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параходи продължават още три месеца да извозват към Цариград войски и 

материална част. Едва на 23 октомври с.г. руската войска завзема целия 

град, на следващия ден в местния конак е извършен молебен за пречистването 

му „в присъствието на представители на всички части от войската и огромна 

маса народ”, Варна е обявена за присъединена към България и е въведено 

гражданско управление [1, с. 204-205].  

  
1. Тонев, Велко. След Сан Стефано и Берлин 1878 г. С., Анубис, 1999. 236 с. 

2.  List of patrol vessels of the Ottoman steam navy. – 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_patrol_vessels_of_the_Ottoman_steam_navy#.C4.B0zzeddin 

 

1878 г., 24 юли. На рейда във Варна е руският въоръжен параход „Веста”. 

На борда му неговият командир кап.-лейт. Григориев 3-и съставя рапорт до 

ген.-лейт. А. Д. Столипин относно отплаването за Цариград на местното 

мюсюлманско население, турски войски и бойно снаряжение [1, с. 153]. 

 Товаро-пътническият параход „Веста” е построен през 1856 г. в 

корабостроителницата „J.B. Palmer” в Нюкасъл ъпон Тайн, Северна Англия, 

за английската фирма „Robinson & Со” и първото му име е „Norma”. В края 

на 1858 г. РОПиТ го купува и преименува на „Веста”. Основни технически 

данни: брутна регистрова вместимост 894,59 рег. т,  водоизместимост 1800 т, 

дължина 62,1 м, широчина 8,3 м, газене 4,6 м; вертикална парна машина с 

двойно разширение с мощност 144 к.с. (1874 г. – заменена с нова машина, 

мощност 130 к.с.), един гребен винт, скорост 12 възела, пътниковместимост 

250. През април 1877 г. зачислен в състава на Черноморския флот като 

параход за активна отбрана, въоръжение: 5 х 152 мм гаубици, 2 х 107 мм 

оръдия, 1 х 87 мм оръдие, 2 х 44 мм скорострелни оръдия „Енгстрьом”, 

прътови и буксируеми мини и два парни минни катера. През Руско-турската 

война 1877-1878 г. става известен с морския бой с турската броненосна 

корвета „Фетхи Бюленд” (юли 1877 г.) [2]. По това време на „Веста” служи 

лейт. З. П. Рожественски (бъдещ командир на българския военен флот) [3, с. 

342-343]. Според съвременно руско проучване, на 12 януари 1878 г. корабът 

бил върнат на РОПиТ [2], но рапортът на неговия командир кап.-лейт. 

Григориев 3-и от 24 юли с.г. свидетелства, че към тази дата той все още е в 

състава на Черноморския флот.   

 От друга страна, съвременникът  Константин Божков отбелязва в 

дневника си от 1879 г., че на 21 юли отплава от Варна за Одеса с парахода 

„Веста”  [4], а през 1933 г. допълва, че заминава за Русия „с военния параход 

„Веста” [5, с. 116]. Ако се отчете фактът, че въоръженият параход „Великий 

князь Константин” е върнат от Морското ведомство на същия собственик – 

РОПиТ – със заповед от август 1879 г. [6], възможно е с тази заповед да е 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_patrol_vessels_of_the_Ottoman_steam_navyHYPERLINK
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върнат и параходът „Веста”, т.е. дотогава той вероятно все още е на служба в 

Черноморския флот. През 1887 г. при нощно плаване край нос Тарханкут на 

Кримския полуостров „Веста” е блъснат от парахода „Синеус” на РОПиТ и 

потъва с целия екипаж [2]. 
 

1. Тонев, Велко. След Сан Стефано и Берлин 1878 г. С., Анубис, 1999. 236 с. 

2. Товаро-пассажирский пароход „Веста” (первая). – 

http://www.retroflot.com/v/tovaropaseazhirskij_parohod_vesta_pervaya.html 

3. Грибовский, Владимир. Вице-адмирал Рожественский. – В: Последние адмиралы. М., ООО 

„Издательство АСТ”; СПб, Terra Fantastica, 2002. 319-702. 

4. ВММ-Варна, вх. № 331-1971. Дневник на К. Божков от обучението му в Санкт Петербург, 

обхваща събития от 1 юли 1879 до 12 дек. 1881 г. (записките са правени непосредствено след 

събитията).   

5. Божков, Константин. Бележки и спомени по Морската ни част. –Военноистор. сборник, 1933, 

№ 13, 110-160. 

6. Великий Князь Константин (минный транспорт). –  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0

%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%

B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D

0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29 

 

 
Руският параход „Веста” - http://www.retroflot.com/_images/29dc3d6-image046.jpg   

 

 1879 г., 2 май. От Варна за Ялта отплава руският въоръжен параход 

„Великий князь Константин” с осемчленна българска делегация, която да  

връчи на принц Александър Йозеф фон Батенберг акта за избирането му за 

български  княз. Делегацията е в състав: Варненския и Преславски 

митрополит Симеон, Тодор Бурмов, д-р Васил Каракановски, Константин 

Стоилов, главния мюфтия хаджи Мюедзин, Драган Цанков, Младен Цеков и  

един неизвестен свещеник [1, c. 155], [2]. На следващия ден параходът 

пристига в Ялта, а оттам делегацията заминава за двореца в Ливадия, където 

https://www.retroflot.com/v/tovaropaseazhirskij_parohod_vesta_pervaya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://www.retroflot.com/_images/29dc3d6-image046.jpg
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на 4 май 1879 г.  от нейно име Варненският и Преславски митрополит Симеон 

връчва акта за избирането на княз Александър І [4, с. 29]. 
 

1. Радкова, Румяна. Руско-турската война 1877-1878 г. през погледа на Тодор Бурмов. – 

Военноисторически сборник, 1993, № 4, с. 155. 

2. Уточняването на броя и състава на делегацията, избрана от Великото народно събрание на 17 

април 1879 г. да връчи акта за избирането на принц Александър фон Батенберг, не е предмет на 

проучването ми. По този въпрос в историческата литература се срещат озадачаващи противоречия 

и неясноти и тук само отбелязвам, че за достоверни приемам сведенията от публикуваната снимка 

на делегацията [3]. 

3. Александър І Батенберг  . –  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0

%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%

80%D0%B3 

4. Стоилов, Константин. Дневник. Част І. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1996. 496 с.   

 

 
Делегацията от български депутати, която връчва на принц Александър фон Батенберг 

решението на Великото народно събрание за избора му за княз на България. Ялта, май 1879 г. - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1

%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg/375px-

%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%

D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg 

1879 г. 3 юли. От Варна отплава руският въоръжен параход „Великий 

князь Константин”, с който дотогавашният руски императорски комисар 

княз А. М. Дондуков-Корсаков напуска окончателно Княжество България. 

Заедно с него на борда на кораба са членовете на съвета му и последните 

части от 33 пехотна дивизия [1, с. 221-222].   
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg/375px-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg/375px-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg/375px-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg/375px-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_I_%D0%92%D0%9D%D0%A1.jpg
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1. Павлов, Владимир. Адмирал С. О. Макаров и България през Освободителната война Руско-

турска война 1877-1878. – Сборник из документалното богатство на Варненския край, т. 10, 1990, 

215-228. 

 

1879 г. 24 юли. Във Варна тържествено е посрещнат руският въоръжен 

параход „Великий князь Константин” с княз Александър І на борда, 

придружаван от военния параход „Владимир”. 

Товарно-пътническият параход „Владимир”  на РОПиТ е построен през 1857 

г. в корабостроителницата „R.Napier & Sons” в Глазгоу.  Регистриран е в 

пристанището на Одеса и предназначен за експлоатация в Черно море. 

Основни технически данни: брутна регистрова вместимост  1122 рег. т, 

водоизместимост 1600 т, дължина 76,3 м,  широчина 9,5 м, газене 4,7 м, 

мощност на парната машина 960 к.с., скорост 12 възела. В навечерието на 

Руско-турската война 1877-1878 г. РОПиТ го предоставя на командването на 

Черноморския флот и то го зачислява като параход за активна отбрана, 

базиран в Одеса. Въоръжение: 4 х 157 мм гаубици и 1 х 87 мм оръдие. През 

1878 г. е преустроен като минен заградител. През 1879 г. (вероятно през 

август) е върнат на РОПиТ. Три години по-късно е преустроен основно, 

благодарение на което пътниковместимостта му значително е увеличена. 

През юни 1894 г., по време на рейс Севастопол-Одеса, в борда му се врязва 

италиански параход и „Владимир” потъва [1].  

От Ливадия, където получава акта за избирането му за български княз, 

Александър І, придружен от Константин Стоилов, прави обиколка на 

европейските дворове. През Виена, Берлин, Париж, Лондон, Брюксел и Рим 

той пристига в Бриндизи, Южна Италия (пристанище на Адриатическо море). 

Оттук на 20 май се качва на борда на руския военен кораб „Великий князь 

Константин” и отплава за Княжество България [2, с. 35].  

Когато на 24 юли 1879 г. „Великий князь Константин” и „Владимир” 

навлизат във Варненското пристанище, всички чуждестранни кораби на рейда 

развяват флагове. Разположената на брега батарея от осем оръдия започва да 

салютира, разменяйки изстрели с парахода „Владимир”. В 11,30 часа 

българският княз слиза в парен катер, след което цялата корабна артилерия на 

„Великий князь Константин” дава салют. Десет минути по-късно княз 

Александър І стъпва за пръв път на българска земя [3].  
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1. Товаро-пасcажирский пароход „Владимир”. –  

http://www.retroflot.com/v/tovaropaseazhirskij_parohod_vladimir.html 

2. Стоилов, Константин. Дневник. Част І. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1996. 496 с.  

3. Московские ведомости, № 164, 28 июния 1879, 3-4.  

 

 
Руският военен параход „Владимир” http://www.retroflot.com/_images/29c7635-image028.jpg 

 

 

 
Княз Александър І (1857-1893 г.) 

http://www.bolgari.net/files/admin_additional/Calendar/_19d5fc035011097012ae98ff858c5ec7_1258442

704.jpg 

https://www.retroflot.com/v/tovaropaseazhirskij_parohod_vladimir.html
https://www.retroflot.com/_images/29c7635-image028.jpg
https://www.bolgari.net/files/admin_additional/Calendar/_19d5fc035011097012ae98ff858c5ec7_1258442704.jpg
https://www.bolgari.net/files/admin_additional/Calendar/_19d5fc035011097012ae98ff858c5ec7_1258442704.jpg
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Константин Стоилов (1853-1901 г.) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/6/6f/Kstoilov.jpeg 

 

1880 г., 20 октомври. Във Варненския залив хвърля котва френският военен 

кораб „LE PETREL” [1, с. 145-146].  

 Според френската класификация на военните кораби „Le Petrel” e 

флотилно авизо (aviso de flottillie). Представлява двумачтов колесен параход, 

построен е в Хавър, влиза в строя през 1873 г. Основни технически данни: 

дървен  корпус, дължина 50,19 м, широчина 12,58 м, газене 2,7 м; парна 

машина с номинална мощност 80 к.с. и ефективна мощност 340 к.с., ветрилно 

стъкмяване 400 кв. м. Въоръжение: 4 х 40 мм оръдия [2]. Изведен от строя 

през 1896 г. [3]. Командир на кораба към 1880 г. – корветен капитан (кап. ІІІ 

р.) Жермен Албер Рустан (от 1901 г. – вицеадмирал) [4]. 

 На 30 август 1880 г. във Варна се провеждат избори, в които за 21 места 

в общинския съвет се противопоставят кандидатите на две основни листи – от 

една страна, гъркоманите и мюсюлманите, между които е и действащият кмет 

Янко Славчев, и, от друга, българите. Като се има предвид разпределението 

на избирателите по махали (една българска, една арменска, четири големи 

гръцки и 11 турски), нищо чудно, че първата листа печели категорично  20 

места. Според тогавашната законова уредба, за кмет и помощник-кметове се 

изисква владеенето на официалния български език, сиреч изключено е грък 

или турчин да заеме тази длъжност, но за съветниците можело и без 

български език. Кметът Я. Славчев отказва да оглави общински съвет, 

съставен само от гърци и турци, и на 21 септември с.г. от София насрочват 

нови избори. За тях българите и арменците формират обща листа и с помощта 

на някои процедурни хватки в изборния ден те печелят. Този път резултатите 

са оспорени от гърците и турците, не без съдействието  на окръжния 

управител Петър Станчев, който още преди да преброят бюлетините „на 

турски език, призовава турците да напишат до него оплакване, че са 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/6/6f/Kstoilov.jpeg
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нарушени правата им”. След това насрочват трети избори – на 9 ноември 1880 

г.   

 В тази сложна и деликатна слeдосвобожденска обстановка на 

поляризирани взаимоотношения френският вицеконсул във Варна Анри Моте 

не запазва дипломатично неутралитет, а избира страната на един от лагерите: 

„Българите и арменците формираха обща листа, за да попречат на гърци и 

мюсюлмани да вземат места в общината” [1, с. 140]. Изглежда, очевидните му 

симпатии не остават само в служебните му доклади, а са проявявани и с 

публични действия. Факт е, че на 17 октомври с.г. вратата и табелата на 

френското вицеконсулство били оплескани с кравешки изпражнения. 

 А. Моте още същия ден предприема енергични действия и 

благодарение на докладите му случката с екскрементите се размирисва чак до 

френския посланик Пол-Елфеж Тисо в Цариград и дори в Париж до френския 

външен министър. Френският вицеконсул във Варна предлага да се изиска 

„от българското правителство уважението, което дължи на Франция, като 

велика нация и страна, подписала Берлинския договор, защото и на Франция 

дължи предоставения свободен политически живот” [1, с. 144]. На 18 

октомври между Варна, София, Цариград и Париж се разменят тревожни 

телеграми, лично българският министър-председател Драган Цанков нарежда 

незабавно разследване и варненската полиция старателно, но въпреки това –  

напразно, издирва злосторника къде ли не. Съмняват се и за някакво 

момиченце, но вероятно въз основа на подходящ за случая следствен екс- 

перимент А. Моте официално е уведомен, че „емблемата била прекалено 

високо поставена, за да могат деца да хвърлят това голямо кравешко лайно” 

[1, с. 144]. Междувременно френският посланик в Цариград изпраща до 

Варна стационера „Le Petrel”, надявайки се със силата на оръжието да стресне 

местните жители и Франция най-после да получи необходимото 

удовлетворение във възникналата повече от деликатна дипломатическа 

ситуация. 

 Мосю А. Моте, имайки подкрепата на капитан Ж. А. Рустан, става още 

по-напорист и иска варненци да платят разходите на „Le Petrel”  при цена 

1000 франка на ден, но категорично му отказват. Разгневен, френският 

вицеконсул засилил дипломатическия натиск и „настоял за незабавно 

умиване на срама лично от официалните административни власти на Варна”. 

И тук скандалът внезапно придобива неочакван обрат, защото българите 

тутакси се съгласяват. Речено-сторено. В часа, уговорен за лелеяното от 

французите удовлетворение, местните представители се явяват във 

вицеконсулството, спазвайки строго протокола – „с фракове, цилиндри, бели 

ръкавици и вратовръзки”, – готови да поднесат най-после извинението си. 

Въпреки това обаче помирението отново пропада. Този път поради 
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преводаческа грешка. Волно или неволно, при уточняването на срещата 

драгоманът превел френското искане „умиване на дувара” като „умиване на 

срама”, което пък местните власти помислили за очакваното от тях 

извинение. Като разбрали какво е всъщност искането, те обаче отново се 

заинатили и отказали да измият осрамотеното място от сградата на френското 

вицеконсулство. 

 Започват нови преговори, при които френската страна ожесточава 

претенциите си и настоява за нещо далеч по-унизително – „българската 

войска да мине под френското знаме за удовлетворение”. Естествено, 

местните власти категорично отказват.  Варненци съвсем не на шега се 

възмущават от новото искане на мосю А. Моте, което на практика наистина 

би означавало опасен прецедент в дипломатическия протокол, защото 

осигурява възможност при евентуално птиче цвъкане върху територията на 

дадено дипломатическо представителство съответната страна да иска 

български войници да маршируват под нейното знаме. „След едноседмични 

преговори за характера на удовлетворението се стигнало до споразумение: по 

двама стражари да стоят пред портите на вицеконсулството, които да пазят 

честта на великата сила. Оттогава до ден днешен пред чуждите посолства 

пазят нашите полицаи” [5, с. 41-42]. В крайна сметка, въпреки заплахата на 

френската корабна артилерия, варненци отказват да измият оная кравешка 

срамотия. За „Le Petrel” остава все пак утехата, че влиза в морската история 

на България като първия френски военен кораб, посетил българско 

пристанище след 1878 г., макар и по повод на твърде деликатен 

дипломатически скандал.   

 
1. Денчев, Борислав. Варна след Освобождението. Едно закъсняло Възраждане на българщината. 

С., Анубис, 1998. 352 с.  

2. La Flotte de Napoléon III 1850-1870. Avisos de Flottille. –     

http://dossiersmarine.free.fr/fs_av_A9.html 

3. Les bâtiments ayant porté le nom de Pétrel. –  http://www.netmarine.net/f/bat/petrel/ancien.htm 

4. Germain Albert ROUSTAN (1842 - 1903). –  http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_roustan.htm 

5. Денчев, Борислав. Добрите граждани. С., Анубис, 1999. 144 с. 

 

https://dossiersmarine.free.fr/fs_av_A9.html
https://www.netmarine.net/f/bat/petrel/ancien.htm
https://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_roustan.htm
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Френското авизо „Le Petrel” http://images-02.delcampe-

static.net/img_large/auction/000/093/705/118_001.jpg 

 

 
Жермен Албер Рустан (1842-1903 г.) – командир на „Le Petrel”  http://www.military-

photos.com/ROUSTAN.jpg 

 

1883 г. Началото на април. Пристига руски боен кораб, с който княз 

Александър І отплава до Цариград за среща със султан Абдул Хамид  ІІ [1, с. 

108] на 9 април [2, с. 366]. След това същият кораб отвежда българския княз 

до един от островите близо до изхода на  Дарданелите, където го очаква 

турски параход, за да продължи с него към Близкия изток [1, с. 108]. 
 

1. Кох, А. Княз Александър Батенберг. Истината за царуването му в България. [С.], ИК „Пет 

плюс”, [1994]. 224 с.    

https://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/093/705/118_001.jpg
https://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/093/705/118_001.jpg
https://www.military-photos.com/ROUSTAN.jpg
https://www.military-photos.com/ROUSTAN.jpg
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2. Радев, Симеон. Строителите на Съвременна България. Т. 1. Царуването на Кн. Александра 

1879-1886. С., Бълг. писател, 1990. 840 с. 

 

1883 г. Лятото. Пристига румънският бриг „Mircea” –  първият учебен 

кораб на румънския военен флот [1].  

Построен е през 1882 г. в Англия [2, с.191]. Именуван е на Мирчо Стари [3] – 

владетел на Влашко от 1386 до 1418 г. (много близък на българския царски 

двор), един от най-енергичните противници на турското нашествие на 

Балканите. Основни технически данни: водоизместимост 360 т, дължина 36 

м, широчина 7,6 м, газене 3,6 м, спомагателна парна машина с мощност 160 

к.с. Екипаж 80-110 (включително учениците) [2, с.191-192]. В експлоатация 

до 1944 г. [3]. 

С визитата на „Mircea” във Варна започва първото му учебно плаване в Черно 

море, след което посещава и Бургас, следват девет турски и руски 

пристанища. Командир на кораба е капитан  II ранг Василе Урсеану (по-късно 

- вицеадмирал) [1].   
 

1. Boranda, Georgeta. Incursiune în viața amiralului Vasile Urseanu. –  http://www.astro-

urseanu.ro/incursiune-amiral.html 

2. Istoria ştiinţei şi technicii in România. Date cronologice. Bucureşti, Editura Academiei republicii 

socialiste Rdmania, 1985.488 p.  

3. Bricul Mircea. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Bricul_Mircea 

 

 
 

Модел на румънския бриг „Mircea” (1882 г.), пощ. картичка –  http://www.allnumis.ro/carte-

postala/romania/muzeul-marinei-romane-bricul-quotmirceaquot-prima-nava-scoala-cu-vele-si-masina-a-

marinei-romane-1882-macheta-3261 

https://www.astro-urseanu.ro/incursiune-amiral.html
https://www.astro-urseanu.ro/incursiune-amiral.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bricul_Mircea
https://www.allnumis.ro/carte-postala/romania/muzeul-marinei-romane-bricul-quotmirceaquot-prima-nava-scoala-cu-vele-si-masina-a-marinei-romane-1882-macheta-3261
https://www.allnumis.ro/carte-postala/romania/muzeul-marinei-romane-bricul-quotmirceaquot-prima-nava-scoala-cu-vele-si-masina-a-marinei-romane-1882-macheta-3261
https://www.allnumis.ro/carte-postala/romania/muzeul-marinei-romane-bricul-quotmirceaquot-prima-nava-scoala-cu-vele-si-masina-a-marinei-romane-1882-macheta-3261
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Василе Урсеану (1848-1926 г.), командир на брига „Mircea” (1882 г.), на снимката –  като 

контраадмирал –   http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Urseanu 

 

1886 г. Пристига румънският учебен бриг „Mircea” с командир Василе 

Урсеану и негов помощник - капитан-лейтенант Еустациу Себастиан (по-

късно – контраадмирал, командващ румънския военен флот през периода 

1909-1917 г.). След това  посещава Бургас, Синоп, Сухуми и още три 

пристанища в Черно море. През същата година отново прави визита на 

Бургас, след което плава до Цариград и няколко гръцки пристанища [1, с.24]. 
1. Petrescu, Nicolae C. Cu tricolorul la catarg. Comandanţi de marină în războiul pentru întregirea 

României. Europroduct, 2002. - http://www.marinarii.ro/images/carti/Cu_Tricolorul_la_catarg_final.pdf 

 

 
Контраадмирал Еустациу Себастиан (1856 – след 1937 г.?) - http://img29.exs.cx/img29/3546/g14.jpg   

 

1886 г., 13 октомври. На Варненския рейд хвърля котва  руският клипер 

„Забияка” [1, с. 166].  

 Клиперът „Забияка” е построен през 1879  г. в корабостроителницата 

„William Cramp & Sons”, Филаделфия, САЩ [2], [3]. Основни технически 

данни: тримачтов кораб с ветрилно стъкмяване на баркентина, железен 

корпус, водоизместимост 1236 т, дължина 67,4 м, широчина 9,1 м, газене 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Urseanu
https://www.marinarii.ro/images/carti/Cu_Tricolorul_la_catarg_final.pdf
https://img29.exs.cx/img29/3546/g14.jpg


 16 

3,84/4,45 м; една вертикална парна машина тип „компаунд” с мощност 1400 

к.с., един гребен винт с променлива стъпка, макс. скорост 14,5 възела. Екипаж 

152. Въоръжение (към 1886 г.): 2 х 6"/23,3, 4 х 9 фунтови/28, 1 х 63,5 мм 

скорострелно оръдие „Барановски”, 6 х 37 мм скорострелни оръдия „Хочкис” 

[4]. Корабът има парно отопление за екипажа [5], бойно електрическо 

осветление от два прожектора и корабно електрическо осветление система 

„Яблочков” [6]. През 1892 г. „Забияка” е преквалифициран на крайцер ІІ ранг. 

През октомври 1904 г., по време на Руско-японската война,  потъва в залива 

на Порт Артур [4], [30].. 

 Командир на кораба при посещението му във Варна през октомври 1886 

г. е кап. ІІ р. Фьодор Николаевич Силверсван [7] (по-късно - контраадмирал) 

[8].  

 На 9 август 1886 г. група български офицери с проруска ориентация 

погазват офицерската си клетва, организират държавен преврат и 

принуждават княз Александър І да подпише указ, с който се отказва от трона. 

Три дни по-късно председателят на Народното събрание Стефан Стамболов 

прави успешен контрапреврат и е съставено правителство начело с Петко 

Каравелов. След четири дни министър-председателят подава оставка и е 

назначен нов кабинет, този път с премиер Васил Радославов. На 17 август 

княз Александър І, който след преврата е отведен от детронаторите извън 

страната, се завръща, но всерoсийският император Александър ІІ отказва да 

одобри оставането му на българския престол и на 25 август 1886 г. княз 

Александър І обявява абдикацията си, като едновременно с това назначава и 

Регентски съвет в състав: Ст. Стамболов, П. Каравелов и полк. Сава 

Муткуров.  

 При възникналата в страната сложна политическа ситуация, на 13 

септември в София пристига специалният руски дипломатически агент 

генерал-майор барон Николай Каулбарс. Той поставя четири основни 

искания: да се отложат насрочените избори за Велико народно събрание (за 

избор на нов български княз), да се освободят арестуваните офицери 

детронатори, да се отмени военното положение (обявено междувременно) и 

да се дадат гаранции против завръщането на княз Александър І. Тези 

претенции са предявени обаче от него с безцеремонни средства като 

ултиматуми, заплахи и т.п. [9, с. 238-241], [10, с. 54-55]. Част от тактическия 

арсенал на тогавашната руска дипломация е и използването на военна 

заплаха.  

 На 27 септември 1886 г. руският министър на външните работи Н. К. 

Гирс изпраща до Н. Каулбарс шифрована телеграма, с която го уверява, че 

Александър ІІ е наредил на своя генерал-ад-ютант да приеме искането на Н. 

Каулбарс и „незабавно да отправи военни параходи във Варна за защита 
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честта на руския флаг в България и интересите на живеещите там руски 

поданици и намиращите се под наше покровителство. На командира на 

черноморското пристанище е дадена заповед за подготовка на първо време 

на три военни парахода с боеприпаси за бомбардиране и завземане на 

Варна” (подч. И.А.) [11, с. 154]. Седмица след  това Н. Каулбарс моли Н. 

Гирс „да направи разпореждане за изпращане във Варна на военните 

параходи” [11, с. 157]. На 7 октомври руският министър на външните работи 

го уверява: „на одеския генерал-губернатор е дадено разпореждане за 

изпращане във Варна на два военни парахода - „Забияка” и „Память 

Меркурия”. На командирите на параходите е дадена заповед по Ваше 

разпореждане да завладеят Варна (подч. И.А.). За изпращането на военни 

параходи във Варна е съобщено на кабинетите на другите държави [...] от по-

нататъшно Ваше пътуване из България няма нужда” [11, с. 157]. Руската 

дипломация наистина успяла да внуши на правителствените кръгове в 

Европа, че не планира военна намеса в Княжество България, а „с изпращането 

на клиперите се целяло само да се сплашат регентите и да не бързат с 

откриването на Великото народно събрание. Такова било убеждението и на 

дипломатическите представители в София” [1, с. 166]. Шифрована телеграма 

на Н. Гирс до Н. Каулбарс от 11 октомври свидетелства обаче за съвсем други 

намерения: „моля Ваше Превъзходителство по споразумение с вицеконсула 

във Варна да благоволите да съобщите чрез моето посредничество на 

командирите на военните параходи „Забияка” и „Память Меркурия” какви 

здания във Варна могат да подлежат на бомбардиране, опазвайки, доколкото 

е възможно, имуществата на частни лица” (подч. И.А.) [11, с. 159]. Нещо 

повече, на 12 октомври командващият на войските на Одеския военен окръг 

пита своето Министерство на външните работи „следва ли да се очаква 

съпротива от страна на българската армия в случай на наше (на Русия – И.А.) 

завземане на Варна и други градове” [11, с. 159]. Същия ден „Забияка” 

отплава от Севастопол с курс към Варна [12]. 

 Вестта за пристигането на „Забияка” бързо се разпространява и засилва 

тревогата всред българското общество. Тримата регенти преценяват трезво 

ситуацията и изпращат телеграма до окръжния управител на Варна, с която го 

предупреждават: „[...] Русите се мъчат да предизвикат българското 

правителство на някоя крайна постъпка, за да оправдаят окупацията. Бъдете 

предпазливи! [...]” [13, с. 370]. А обстановката във Варна наистина се 

нажежава не само заради появилата се руска корабна артилерия, а и поради 

ескалиралата агресив- ност на местния  руски вицеконсул Иван Похитонов 

[14]. На 15 октомври той си позволява пред окръжния управител на Варна да 

ругае Регентството „с най-циничен език, бидейки във формено изстъпление”, 

да поставя ултимативни искания и да заплашва, че ще бомбардира града [13, 



 18 

с. 375].  Друг съвременник, известният политик, юрист и публицист Петър 

Пешев, също потвърждава в спомените си, че Ив. Похитонов „търсеше 

всевъзможни поводи за намеса на пристигналите морски военни руски сили” 

[17, с. 253]. Пак на 15 октомври ген. Н. Каулбарс с нота „призовава 

българските власти да се съобразяват с присъствието на „Забияка”, защото то 

не е обикновена визита” [18, с. 33]. 

 

На 17 октомври 1886 г. на варненския рейд хвърля котва втори руски 

военен кораб – крайцерът „Память Меркурия” [13, с. 376].  Построен е в 

корабостроителницата „Forges et Chantiers de la Méditerranée” в Ла Сен сюр 

Мер (близо до Тулон), влиза в състава на Доброволния флот през март 1882 г. 

с името „Ярославль”. Основни технически данни: тримачтов кораб с 

ветрилно стъкмяване на барк, железен корпус с двойно дъно, 

водоизместимост 3050 т, дължина 89,98 м, широчина 12,41 м, газене 7,10/6,0 

м; една хоризонтална трицилиндрова парна машина с двойно разширение с 

индикаторна мощност 2900 к.с., един гребен винт, макс. скорост 14,0 възела. 

През януари 1882 г. е продаден на Морското ведомство, април с.г. е зачислен 

в състава на Черноморския флот като крайцер, април 1883 г. – преименуван 

на „Память Меркурия”. Въоръжение (от 1886 г.): 6 х 152 мм, 4 х 107 мм, 4 х  

37 мм револверни тип „Хочкис”, 4 х 44 мм скорострелни  тип „Енгстрьом” 

[19]. Екипаж 343 [20]. От 1897 г. – учебен кораб, 1903 г. – преквалифициран 

на крайцер ІІ р., 1907 г. – изключен от корабния състав на Морското 

ведомство, след многократни преустройства и промени на предназначението 

през 1939 г. окончателно изключен от корабния състав на Наркомата на 

морския флот на СССР [19]. 

Командир на кораба при посещението му във Варна през октомври 1886 г. е 

кап. І р. Павел Матвеевич Григораш [21] (от 1892 г. –  контраадмирал) [22].  

Появяването на крайцера „Память Меркурия” принуждава българското 

правителство да направи компромис и да освободи арестуваните офицери-

детронатори още на 17 октомври. На следващия ден обаче Н. Каулбарс 

предявява нов ултиматум с тридневен срок за изпълнение, като целта му 

всъщност е „един разрив [...], за да предизвика военна намеса или за да си 

отвори път за своето връщане в Русия” [13, с. 376-377]. Въпреки очевидния 

руски стремеж българското правителство не отстъпва пред демонстрацията 

на сила и на 19 октомври ІІІ Велико Народно събрание е открито.  
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На 22 срещу 23 октомври в Бургас избухва проруски бунт, организиран от 

руския капитан Николай Набоков. Бунтът е  ликвидиран бързо, организаторът 

заловен и на 29 октомври военнополеви съд го осъжда на смърт [1, с.176-177]. 

Научавайки за това, клиперът „Забияка” отплава от Варна за Бургас [13, 

с.408], където хвърля котва на рейда на 26 октомври през нощта [18, с.34].  По 

същото време там пристига от Цариград британският колесен парен влекач 

„San Stefano” с български офицери на борда и на следващия ден сутринта 

двата кораба са забелязани едновременно [23, с. 406]. Понастоящем липсват 

сведения за британския кораб, включително и за това дали е граждански или 

спомагателен военен.    

Малко по-ясен е друг неизвестен досега в българската историография  на 

тези събития кораб – руският „Олег”. Той е построен по поръчка на РОПиТ 

в корабостроителницата „R. Napier & Sons” в Глазгоу през 1859 г. Основни 

технически данни: брутна регистрова вместимост 1149,17 рег. т, 

водоизместимост 1600 т, дължина 73,7 м, широчина 9,8 м, газене 5,1 м; една 

вертикална парна машина с двойно разширение с мощност 1625 к.с., един 

гребен винт, скорост 12,5 възела. В руска статия за кораба, единственото 

споменато събитие в историята му през периода от 1859 до началото на 90-те 

години на ХІХ в., е: „По време на политическата криза в България през 

октомври-ноември 1886 г. параходът „Олег”, доставящ във Варна въглища 

за крайцера „Память Меркурия”, евакуирал в Одеса част от проруски 

настроените политици, взели участие във въстанието против 

българското правителство” (подч. И.А.). Към 1887 г. е регистриран в 

пристанището на Одеса, от началото на 90 години на ХІХ в. поддържа 

линията Севастопол-Цариград, през ноември 1914 г. е мобилизиран и 

включен в състава на Черноморския флот, месец по-късно е потопен край 

Зонгулдак [24].  

На 5 ноември началникът на Азиатския департамент съобщава на 

управляващия руското консулство в Русе, че Александър ІІІ заповядва „да се 

отзоват от България генерал-майор барон Каулбарс и всички пребиваващи 

там и в Източна Румелия” консули и вицеконсули [11, с. 164]. На 6 ноември 

1886 г. Н. Каулбарс уведомява външния министър Григор Начович, че 

„императорското правителство намира за невъзможно да поддържа сношения 

с българското правителство в сегашния му състав” [10, с. 55], сиреч Русия 

прекъсва дипломатическите си отношения с България [25].  
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Руският клипер „Забияка” http://fotki.yandex.ru/users/routir/view/504393/?page=0 

 

 
Генерал-майор Н. В. Каулбарс (1842- 1905 г.) http://www.rulex.ru/portret/22-056.jpg 

 

 
И. Ф. Похитонов (1853-1913 г.), руският вицеконсул във Варна към октомври 1886 г. (на снимката 

– като руски генерален консул в Техеран, ок. 1911 г.)  

http://zapadrus.su/images/stories/my_imeges/minkov/pohitov.jpg 
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Руският крайцер „Память Меркурия” (в средата) на рейда пред „Варна”. В ляво е „Забияка”. 

Източник: „Всемирная иллюстрация”, № 929, с. 336 

 

 
Руският товарно-пътнически параход „Олег” -  http://www.retroflot.com/_images/2a04ada-

image061.jpg 
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