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ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ВОЕННИ КОРАБИ ВЪВ ВАРНА - 1878-1906 

Г. ЧАСТ 2 

 

1889 г. Към края на май. Пристига румънският бронепалубен крайцер 

„Elisabeta”. Той е построен в корабостроителницата „Armstrong, Mitchell & 

Co.” в Елсуик, Англия, и влиза в строя през 1888 г. Носи името на румънската 

кралица Елизабета (1843-1916 г.). Основни технически данни: 

водоизместимост 1351 т, дължина най-голяма 73,15 м, широчина 10 м, газене 

3,66 м; две парни машини с тройно разширение с обща индикаторна мощност 

3000 к.с., скорост 18,3 възела. Три мачти с ветрилно стъкмяване на барк. 

Екипаж 170. Въоръжение: 4 х 150 мм, 4 х 57 мм оръдия, 2 х 37 мм 

скорострелни оръдия „Хочкис”, 2 картечници, 4 х 356 мм торпедни апарата.  

Служи предимно като учебен кораб и до 1918 г. е флагман и най-голям 

румънски военен кораб. През 1892 г. представя Румъния на тържествата по 

случай 400-годишнината от плаването на Христофор Колумб. През 1904 г. 

преминава капитален ремонт, при който едната му мачта е демонтирана. През 

1905 г. в Кюстенджа  приема капитулацията на бунтовния руски броненосец 

„Князь Потемкин-Таврический”.  През 1906 г. участва в тържественото 

откриване на Варненското пристанище. През 1916 г. – разоръжен, 1926 г. – 

продаден за скрап [1]. 

На 15 май 1889 г. от Галац „Elisabeta” със 143 души екипаж, една дузина 

ученици и 23 кадети започва първото си учебно плаване в Черно море, по 

време на което посещава Кюстенджа, Варна, Цариград и Одеса. Командир на 

кораба при това плаване е капитан I ранг Василе Урсеану [2].   
 

1. Elisabeta (1887). –  http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_%281887%29 

2.  Vasile Urseanu. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Urseanu 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Armstrong_Whitworth
https://de.wikipedia.org/wiki/Armstrong_Whitworth
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_%281887%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Urseanu
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Румънският бронепалубен крайцер „Elisabeta”, 1900 г. - 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Romanian_cruiser_Elisabeth.jpg 

1891 г. 27 август. Княз Фердинанд І „благоволил да приеме на аудиенция г. 

Команданта на парахода „Таurus” (на Австр. Амбассадор в Цариград), който 

се намира тука (във Варна – И.А.). След това Коменданта е направил 

посещение на г. Окр. Управител Драсова и на Варн. Гарнизонний Началник г. 

Подполковника Галунский”. На следващия ден българският княз връща 

визитата на командира на австро-унгарския параход „г-н Pietrusky [...] 

Параходът отведе Н. Ц. Височество до двореца в Сандрово”, след което на 

командира и вицеконсула на Австро-Унгария във Варна е оказана честта да 

участват в княжеския обяд в двореца [1]. 

Колесният параход „Taurus” e построен през 1877 г. в Триест и от 1878 г. 

влиза в състава на австро-унгарския военен флот. Класифициран е като авизо 

и изпълнява функциите на  стационер при посолството на Австро-Унгария в 

Цариград. Известен е и като SMS Taurus (II), т. к. е вторият кораб с това име 

в австро-унгарския флот. Основни технически данни: водоизместимост 560 т, 

дължина 56,26 м, широчина 13,67 м, скорост 11 възела. Въоръжение: 1 х 150 

мм, 1 х 100 мм и 1 х 70 мм [2, с. 100]. През май 1894 г. участва в ІV австро-

унгарска дълбоководна експедиция в Мраморно море, която изследва обмена 

на черноморските води със Средиземно море [3, с. 14-15].  През 1909 г. 

преименуван на „Eta”, 1913 г. – отписан от състава на австро-унгарския флот  

[2, с.100]. Командирът на кораба през лятото на 1891 г. е бъдещият 

контраадмирал Miecislaus von  Siemuszowa-Pietruski (1848-1905 г.) [4, с. 

41]. 

В началото на юни 1891 г. австро-унгарският император Франц-Йосиф І 

приема княз Фердинанд І, който се явява на аудиенцията при него като граф 

Мюрани, а не като български монарх [5]. Това е първата стъпка към 

официалното му признаване от страна на Великите сили в Европа и против 

волята на Русия. Първото посещение на австро-унгарски военен кораб, 

„Taurus” (II),  в българско пристанище е всъщност поредният, този път 

съвсем ясен,  знак за намерението на Австро-Унгария да признае избора 

на българския княз. 

 
1. На 27-й того... – Черно море (Варна), № 12-13, 29 авг. 1891, с.7. 

2. Agstner, Rudolf, Elmar Samsinger. Österreich in Istanbul.  Wien, Lit Verlag, 2010. –   

http://books.google.bg/books?id=RnNM90DJoAQC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=sms+taurus++II&sour

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Romanian_cruiser_Elisabeth.jpg
https://books.google.bg/books?id=RnNM90DJoAQC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=sms+taurus++II&source=bl&ots=MdG07lrzly&sig=fp0y8pKzTXamZ98mJnJu8uhJ9qw&hl=bg&sa=X&ei=kfkUUbWBOIjWswbYsIDYAw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=sms%20taurus%20%20II&f=true
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ce=bl&ots=MdG07lrzly&sig=fp0y8pKzTXamZ98mJnJu8uhJ9qw&hl=bg&sa=X&ei=kfkUUbWBOIjWs

wbYsIDYAw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=sms%20taurus%20%20II&f=true 

3. Schefbeck, G. The Austro-Hungarian Deep-Sea Expeditions. –  

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/BioEco_11_0001-0027.pdf 

4. www.nwv.at/dl/UXbeT6VwoC_pdf/ 

 5. Негово Царско Височество Княза... – Черно море (Варна), № 2, 16 юни 1891, с. 2. 

 

 
Австро-унгарският стационер „Taurus” (II) в Цариград – http://www.oldphoto.info/photo/ru-

foto_1866-1913/nam_lode/sms-taurus-constantinople.jpg.php  

 

1894 г. Пристига румънският учебен бриг „Mircea” с командир капитан III 

р. Еустациу Себастиан. С това посещение завършва първата част от учебните 

плавания в Черно море през тази година, която част е осъществена по 

маршрута Одеса, Сулина, Кюстенджа, Мангалия и Варна [1, с. 29]. 
 

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 

  

1896 г. 18 юни. Германският генерален консул в София уведомява 

българския министър-председател Константин Стоилов, че германският 

стационар „Лорелай” в Константинопол ще направи „пътуване в рамките на 

15 дни до три седмици из Черно море, с цел да се упражнява екипажа. 

Гореказаният кораб, командван от мосю де Bredow ще тръгне от 

Константинопол така, че гореказаното пътуване да завърши преди 20 (н. ст.) 

юли на текущата година. По времето на пътуването, бидейки планирана 

визита на пристанището на Варна, имам честта да донеса до знанието на 

Ваше Превъзходителство за предидущото и като същевременно Ви моля да 

благоволите да информирате за това компетентните власти в страната”.  Още 

https://books.google.bg/books?id=RnNM90DJoAQC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=sms+taurus++II&source=bl&ots=MdG07lrzly&sig=fp0y8pKzTXamZ98mJnJu8uhJ9qw&hl=bg&sa=X&ei=kfkUUbWBOIjWswbYsIDYAw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=sms%20taurus%20%20II&f=true
https://books.google.bg/books?id=RnNM90DJoAQC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=sms+taurus++II&source=bl&ots=MdG07lrzly&sig=fp0y8pKzTXamZ98mJnJu8uhJ9qw&hl=bg&sa=X&ei=kfkUUbWBOIjWswbYsIDYAw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=sms%20taurus%20%20II&f=true
https://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/BioEco_11_0001-0027.pdf
https://www.nwv.at/dl/UXbeT6VwoC_pdf/
https://www.oldphoto.info/photo/ru-foto_1866-1913/nam_lode/sms-taurus-constantinople.jpg.php
https://www.oldphoto.info/photo/ru-foto_1866-1913/nam_lode/sms-taurus-constantinople.jpg.php
https://www.marinarii.ro/images/carti/Cu_Tricolorul_la_catarg_final.pdf
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на следващия ден К. Стоилов нарежда на варненския окръжен управител да 

бъдат отдадени „съотвествующите почести и улеснения на персонала от 

парахода”. Едновременно с това Министерството на външните работи и 

изповеданията инструктира Военното министерство, но оттам моментално 

отговарят, че „никакви почести не могат да се отдадат на стационера 

„Лорелай”, понеже както във Варна, тъй и в Бургас, не се разполага с никаква 

артилерия. Колкото се касае до персонала на стационера, направено е 

разпореждание до комендантите във Варна и Бургас, да му окажат своята 

гостоприемност и улеснение, ако би се отнесъл до тях” [1].  

Към 1896 г. в германския военен флот има два стационера с името „Loreley” –  

„Loreley” (II)  и „Loreley”(III). За първия от тях – „Loreley” (II), е известно, че 

от 1879 г. е базиран в Цариград и през пролетта на 1896 г. предприема 

последното си плаване в Черно море, по време на което посещава редица 

пристанища [2]. Потвърждава го и фактът, че командирът на „Loreley”(III) 

като стационер, който замества „Loreley” (II)  след отписването му от състава 

на германския флот в края на юли 1896 г., е назначен тъкмо на 25 юли 1896 г. 

[3].  

Не открих пряко потвърждение за пристигането на германския стационер във 

Варна, но при тази дипломатическа подготовка и най-вече заради повода – 

прощално посещение, допускам, че то наистина се е състояло. От друга 

страна, поводът дава  основание да се предполага, че „Loreley” (II) e 

посещавал български пристанища и преди лятото на 1896 г. 

Германският колесен параход „Loreley” (II) е построен през 1859 г. в Данциг. 

Класифициран е като авизо. Основни технически данни: дървен корпус, 

водоизместимост пълна 470 т, дължина най-голяма 47,08 м, широчина 6,6 м, 

газене 3,05 м; една осцилираща двуцилиндрова парна машина 350 к.с., две 

бордови гребни колела с диаметър 5,36 м, скорост 10,5 (от 1873 г. – 9,1) 

възела; две мачти, ветрилно стъкмяване на гафелна шхуна. Въоръжение: 2 х 

12-фунтови, от 1873 г. – 1 х 125-мм и 2 х 80-мм оръдия. Екипаж 65 души (от 

1873 г. – 57). Носи името на свързаната с романтични легенди скала на 

източния бряг на р. Рейн, близо до гр. Санкт Гоарсхаузен, провинция 

Рейнланд-Пфалц, Германия.  

„Loreley” (II)  участва в Германо-датската война 1864 г. и Австро-пруската 

война 1866 г. През 1870-1871 г. е преустроен основно, след което до 1879  

служи като спомагателен кораб. От пролетта на 1879 г. започва службата на 
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кораба като стационер при германското посолство в Цариград. През пролетта 

на 1896 г. предприема обиколка на черноморски пристанища и това обяснява 

появяването му във Варна. По това време негов командир е капитан-

лейтенант Йоахим фон Бредоу (по-късно – контраадмирал). В края на юли 

1896 г. е отчислен от списъците на военните кораби на германския флот. През 

октомври с.г. корабът е продаден, по-нататъшната му съдба е неизвестна [2]. 

 
1. ЦДА, Ф. 176К, оп. 21, а. е. 229, л. 2-4. Този и няколкото други архивни източника, цитирани тук 

за посещения на чуждестранни военни кораби през периода 1896-1911 г., са издирени по моя молба 

от Сашка Жечева от София, на която дължа благодарност за колегиалното съдействие и 

предоставеното право да ползвам тези източници.  

2.  SMS Loreley (1859). –  

http://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Loreley_%281859%29#Station.C3.A4r_in_Konstantinopel 

3. SMS Loreley (1885). –  http://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Loreley_%281885%29#Kommandanten 

 

 
Германският стационер „Loreley” (II), 1902 г. . – 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/SMS_Loreley_%281871%29.jpg/800px-

SMS_Loreley_%281871%29.jpg  

 

1897 г. 20 август.. В Двореца Евксиноград княз Фердинанд І приема 

коменданта на новопристигналия италиански стационер „Galileo Galilei” и 

един от неговите лейтенанти, после князът посещава кораба. На 25 август  

българският княз дава вечеря на италианския комендант, в която участват 

италианският вицеконсул във Варна, 4 лейтенанти и главният машинист на 

„Galileo Galilei”. На следващия ден княз Фердинанд І и княгиня Мария- Луиза 

правят разходка с италианския стационер в Черно море [1]. Това е най-

ранното известно посещение на италиански военен кораб в българско 

пристанище след Освобождението 1878 г.   

Авизото „Galileo Galilei” е построено във Венеция и влиза в кралския военен 

флот на Италия през октомври 1888 г. Основни технически данни: 

https://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Loreley_%281859%29#Station.C3.A4r_in_Konstantinopel
https://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Loreley_%281885%29#Kommandanten
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/SMS_Loreley_%281871%29.jpg/800px-SMS_Loreley_%281871%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/SMS_Loreley_%281871%29.jpg/800px-SMS_Loreley_%281871%29.jpg
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водоизместимост пълна 886 т, дължина най-голяма 77 м, широчина 8,03 м, 

газене 3,75 м; една вертикална парна машина с тройно разширение с 

индикаторна мощност 1384 к.с., един гребен винт, скорост 12 възела. Екипаж 

73 (от 1904 г. – 104, от 1910 г. – 76). Въоръжение: 4 х 120 мм оръдия. През 

периода  септември 1896 -  май 1898 г. изпълнява функциите на италиански 

стационер в Цариград. Посещението на българския княз на борда на кораба 

през лятото на 1897 г. очевидно е едно от важните събития в историята му и 

то е отразено в италиански статии за кораба  [2], [3]. 

 
1. Държавен вестник, № 187, 27 авг. 1897, с.1. 

2. Galileo Gaslilei (avviso). – http://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei_%28avviso%29 

3. Gabellone, Aldo. Un salutо dalle Regie Navi „Archimede” e „Galilei”. –  

http://www.anmi.taranto.it/filatelia/archimede_galileo/archimede_galilei.htm 

 

 
Италианският стационер „Galileo Galilei”, ок. 1900 г. - 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Avviso_Galilei3.jpg  

  

1897 г. 8 октомври. В Двореца Евксиноград княз Фердинанд І дава 

аудиенция на коменданта на торпилното авизо от френския военен флот 

„Léger” кап. ІІ р. Жан Баем, изпратен със специалната мисия да поздрави 

българския княз от името на френското правителство. На следващия ден 

княжеското семейство прави продължителна разходка с  „Léger”, а вечерта 

княз Фердинанд І дава прием в чест на офицерите от френския военен кораб, 

в която участват: френският вицеконсул във Варна М. Сеон, комендантът на 

крайцера „Надежда” кап. ІІ р. Пол Пишон, лейтенантите от българския флот 

Матей Стойков и Стефан Абаджиев [1]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei_%28avviso%29
https://www.anmi.taranto.it/filatelia/archimede_galileo/archimede_galilei.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Avviso_Galilei3.jpg
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Торпилното  авизо   „Léger” е построено през 1890 г. [2] в гр. Лориан (в 

южната част на полуостров Бретан) . През 1909 г. корабът е изведен от строя, 

на следващата година – бракуван [3]. Кап. ІІ р. Жан Баем (Jean Baëhme) (1849-

1918 г.) командва „Léger” от декември 1896 до септември 1898 г., от 1907 г. – 

контраадмирал, от 1910 г. – командор на ордена на Почетния легион [4]. 

 
1. Държавен вестник, № 226, 13  окт. 1897, с. 1. 

2. Destroyer. – http://fr.wikipedia.org/wiki/Destroyer 

3. Marine militaire. –  http://diaressaada.alger.free.fr/j-Marine/8-Guerre/Navires-guerre1.html 

4. Jean Baëhme (1849-1918). –   http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_baehme_jean.htm 

 

 
Френското торпилно авизо „Léger” http://diaressaada.alger.free.fr/j-Marine/8-Guerre/Francais/Leger-

A_800.jpg 

 

 
Кап. І р. Жан Баем, 1903 г. http://ecole.nav.traditions.free.fr/celebres/offici5749.jpg 

 

1898 г. Пристига румънският учебен кораб „Mircea”. Княз Фердинанд I 

награждава неговия командир капитан III ранг Константин Балеску (по-късно 

– вицеадмирал, командващ румънския военен флот 1918-1920 г.) с орден „Св. 

Александър” – IV степен [1, с. 14]. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Destroyer
https://diaressaada.alger.free.fr/j-Marine/8-Guerre/Navires-guerre1.html
https://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_baehme_jean.htm
https://diaressaada.alger.free.fr/j-Marine/8-Guerre/Francais/Leger-A_800.jpg
https://diaressaada.alger.free.fr/j-Marine/8-Guerre/Francais/Leger-A_800.jpg
https://ecole.nav.traditions.free.fr/celebres/offici5749.jpg
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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 

 

 
Вицеадмирал Константин Балеску (1864-1929 г.) - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/9/92/Constantin_B%C4%83lescu.jpg 

 

1898 г. Пристига румънският бронепалубен крайцер „Elisabeta”, който 

след това гостува и на Бургас. При това посещение от неговия екипаж с 

български ордени са наградени офицерите: Василе Скодреа (по-късно – 

вицеадмирал, командващ румънския военен флот 1925-1934 г.) – орден „За 

Военна заслуга” [1, с. 85], Николае Негру (по-късно –контраадмирал, 

командващ румънския военен  флот 1917-1918 г.) – орден „Св. Александър” – 

орден „Св. Александър” – V степен [2] и Константин Никулеску-Ризеа (по-

късно – контраадмирал, командващ румънския военен флот 1920-1925 г.) – 

орден „За Военна заслуга” – IV степен  [1, с. 67]. 

 
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 

2. Nicolae Negru. –  fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ 

 

https://www.marinarii.ro/images/carti/Cu_Tricolorul_la_catarg_final.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/9/92/Constantin_B%C4%83lescu.jpg
https://www.marinarii.ro/images/carti/Cu_Tricolorul_la_catarg_final.pdf
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Вицеадмирал Василе Скодреа - http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Scodrea 

 

 
Контраадмирал Николае Негру - https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

ash3/554186_369997426440513_1778297582_n.jpg 

 

 
Контраадмирал Константин Никулеску-Ризеа - http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Niculescu-

Rizea 

 

1901 г. 27 юни. Руският ескадрен броненосец „Ростислав”  и  миноносец 

№ 253  пристигат във Варненския залив [1, с. 39]. 

Ескадреният броненосец „Ростислав” на Черноморския флот на Русия е 

построен в гр. Николаев, осветен е през май 1900 г. в присъствието и на 

екипажа на българския крайцер „Надежда” [1, с. 38],   въведен е в 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Scodrea
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/554186_369997426440513_1778297582_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/554186_369997426440513_1778297582_n.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Niculescu-Rizea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Niculescu-Rizea
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експлоатация през същата година.  Основни технически данни: 

водоизместимост 10 520 т, дължина най-голяма 107,2 м, широчина 20,7 м, 

газене 7,68 м; две главни вертикални парни машини с тройно разширение с 

обща мощност 8816 к.с., 8 парни котела (4 – с нефт и 4 – с въглища; първият 

голям боен кораб в руския флот със смесено гориво, но през зимата на 

1904-1905 г. минава изцяло на въглища), два гребни винта, скорост 15,8 

възела. Екипаж 633. Въоръжение: 4 х 254 мм, 8 х 152 мм, 12 х 47 мм и  16 х 37 

мм оръдия, 2 х 63,5 мм скорострелни оръдия „Барановски”; 6 х 381 мм 

торпедни апарата. От октомври 1907 г. е прекласифициран в линеен кораб. 

През октомври 1912 – юли 1913 г. участва в международната ескадра, която 

охранява реда в Цариград  по време на Балканските войни. Участва в Първата 

световна война. През 1919 г. е преустроен в плаваща батарея и базиран в 

Керч, през ноември 1920 г. – потопен в Керченския проток, за да попречи на 

излаза на червената флотилия от Азовско море. По време на посещението на 

„Ростислав” през юни 1901 г. във Варна негов командир е великият княз 

Александър Михайлович (по това време –  кап. І р., от 1903 г. - 

контраадмирал), а старши офицер – кап. ІІ р. княз Николай Сергеевич 

Путятин (от 1913 г. – контраадмирал) [2] .  

Миноносецът № 253 е един от шестте миноносци от серията от шест кораба 

тип „Биэрке” по проект на М. Н. Беклемишев. Построен е през 1892 г. в Одеса  

и отначало е именуван „Ай-Тодор”. Основни технически данни: 

водоизместимост пълна 89 т, дължина 38,4 м, широчина най-голяма 4,47 м, 

газене при мидела (без кил) 1,12 м;  една парна машина с индикаторна 

мощност 1100  к.с.,  два гребни винта, скорост пълна 17,2-19 възела. Екипаж 

21. Въоръжение: 2 х 5 37 мм револверни оръдия „Хочкис”; 2 х 381 мм 

торпедни апарата. През 1895 г. – преименуван на № 253. От 1909 г. – снет   от 

въоръжение, от 1914 г. – куриерски кораб, 1915 г. – „Подводник”, 1916 г. – 

куриерски кораб № 3, 1919 г. – взривен   от английски интервенти в 

Севастопол, 1924 г. – даден за претопяване [4]. Конструкторът на 

миноносеца, Михаил Николаевич Беклемишев (1858-1936 г.), е виден руски 

корабостроител, един от създателите и пръв командир на първата руска бойна 

подводница; през 1901 г. влиза в състава на комисията по проектиране на 

подводници, създадена към Морското ведомство на Русия; от 1910 г. – 

генeрал-майор от запаса [5].  По време на посещението на великия княз 
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Александър Михайлович с  „Ростислав” през лятото на 1901 г. в България М. 

Н. Беклемишев е част от свитата му [6, с. 24-25]. 

Макар че това е най-известната в българската морска историопис визита на 

чужд военен кораб в България и от близо четири десетилетия приета дори за 

първата от този род у нас, нейната история и до днес не е проучена 

подобаващо. Особено неясна е причината за височайшото руско флотско  

посещение [7]. Твърдението, че Русия се реваншира за посещенията на 

крайцера „Надежда” през 1899-1901 г. [1, с. 38], [8, с. 21], [9], е трудно 

приемливо, ако се отчетат тогавашните руско-български взаимоотношения и 

обстоятелството, че 700-тонният „Надежда” посещава руските пристанища с 

висш български флотски офицер, а 10 000-тонният „Ростислав” пристига с 

представител на руския императорски двор. Във връзка с това твърде 

озадачаващ е фактът, че авторът на съвременно задълбочено руско 

изследване на историята на известния броненосец  отбелязва влиянието на 

височайшия командир на кораба през периода 1900-1903 г. върху 

дипломатическите му плавания, но изтъква единствено значението им за 

„укрепването на дружбата с турците” и не споменава нито дума за 

историческото и за двете страни гостуване в България през 1901 г. [2, с. 12]. 

При това „Ростислав” посещава български пристанища още два пъти – 1908 и 

1911 г.   

Досега в морскоисторическата литература не е публикувана документация за 

предварителната двустранна дипломатическа подготовка на визитата на 

руската ескадра под командването на великия княз Александър Михайлович. 

Най-ранното известно събитие във връзка с това е съобщението от 1 юни 1901 

г. до министъра на външните работи и изповеданията д-р Стоян Данев, че 

през настъпващото лято Варна и Бургас ще бъдат посетени както от 

„Ростислав” с височайшия командир, така и от учебна ескадра [1, с. 39]. 

Вероятно след това XI Обикновено Народно събрание  гласува субсидия 

100 000 франка за посрещането на руските гости [10, с. 37], а Министерският 

съвет определя министъра на обществените сгради, пътищата и съобщенията 

Иван Белинов  да отговаря за разходите по отпуснатата сума [6, с. 22]. 

Руският дипломатически агент в София Юрий Бахметиев изпраща до Санкт 

Петербург телеграма с новината за това решение на българския парламент, а 

то прави силно впечатление на руския император Николай II и на 20 юни той 

поставя върху телеграмата резолюцията: „И това при бедността в България!” 
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[10, с. 37]. Същевременно руският външен министър граф В. Н. Ламсдорф 

уведомява българското правителство, че „няма нужда от никакви средства за 

посрещане на високия гост” [10, с. 74]. Отпуснатите български средства и 

похвалата на руския император оказват обаче силно влияние върху 

дотогавашната  неотстъпчивост на финансовия министър на Русия С. Ю. 

Витте към искането на Княжество България за четири милиона франка аванс 

и той най-после дава съгласието си, след което Николай II разрешава 

отпускането на аванса [10, с. 37]. Показателен е фактът, че съобщението на 

граф В. Н. Ламсдорф по този повод до Ю. Бахметиев в София е направено в 

деня на пристигането на „Ростислав” във Варна [10, с. 74]. 

Междувременно княз Фердинанд I полага усилия да издейства официално 

посещение на великия княз Александър Михайлович в София. Подготовката 

за руското гостуване не се понравила обаче на турския султан и към средата 

на юни 1901 г. той категорично настоява пред руския посланик в Цариград И. 

А. Зиновиев „под благовиден предлог да се отмени предполагаемото 

посещение във Варна” на руската флотилия. По противоречащите си 

български и турски искания граф В. Н. Ламсдорф взема компромисно 

решение: на княз Фердинанд I отказват исканото официално съобщение и го 

уведомяват, че руското гостуване ще се „ограничи само с посещение на 

черноморските пристанища”, а султан Абдул Хамид II е успокоен, че 

„единствената официална визита” е при него, докато руското флотско 

посещение при българския княз и румънския престолонаследник няма да 

има официален характер [10, с. 63]. 

През подготвителния период организаторите на посрещането осигуряват 

„извънредни влакове и параходи за желаещите да дойдат във Варна” [1, с. 39], 

за периода на гостуването на  великия княз на Русия към него са аташирани: 

от Военното министерство – началника на 4-а пехотна Преславска дивизия, 

генерал-майор Никола Иванов, от флота – капитан-лейтенант Станчо 

Димитриев, от свитата на княз Фердинанд I – флигел-адютантът капитан 

Никола Радев [6, с. 21]. Освен това Варненският гарнизон е подсилен с 

команди от други части, включително и една батарея от  5-ти артилерийски 

полк в Шумен и един ескадрон от 4-ти конен полк в Ямбол [11, с. 188]. 

На 27 юни в 11 часа двата руски кораба пристигат в залива пред Варна и 

веднага отплават за двореца Евксиноград [11, с. 189], където след половин час 

хвърлят котва на рейда. Непосредствено след това „Ростислав” поздравява 
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българския бряг с 21 оръдейни изстрела и  „Надежда” отговаря също с 21 

изстрела. После „Ростислав” с 21 изстрела салютира щандарта на княз 

Фердинанд, след което със същия брой изстрели „Надежда” поздравява 

щандарта на височайшия руски гост. В 12 часа великият княз А. Михайлович 

със свитата си прави визита на Фердинанд I на борда на „Надежда”,  а 

българският княз веднага връща визитата на борда на „Ростислав”, като 

размяната на тези посещения е салютирана с по 21 изстрела от руския 

броненосец  и българския крайцер.  Непосредствено след това велкият княз А. 

Михайлович и княз Фердинанд I, придружени от свитите си, слизат на 

Евксиноградското пристанище, където почетна рота от 7-и пех. Преславски 

полк отдава военни почести на руския гост. При входа на черквата „Св. 

Димитър”  великият княз А. Михайлович е посрещнат от Варненския и 

Преславски митрополит Симеон, Доростолския и Червенски митрополит 

Василий, председателя на Народното събрание Иван Евстр. Гешов, 

министрите, окръжния управител Нестор Марков, кмета Руси Матеев, 

гражданската свита на българския княз. След благодарствения молебен в 

черквата, пред входа на двореца почетна рота от 8-и пех. Приморски полк 

отдава военни почести и после заедно с ротата от 7-и пех. Преславски полк 

дефилира пред великия княз А. Михайлович и княз Фердинанд I. [12].   

Следва аудиенция на великия княз А. Михайлович за председателя на 

Народното събрание Ив. Евстр. Гешов, министрите, митрополитите Симеон и 

Василий, окръжния управител Н. Марков и кмета Р. Матеев. В 15 часа в 

двореца Евксиноград е даден обяд в чест на височайшия руски гост с широко  

участие на официални лица предимно от българска страна. Първият ден от 

посещението на руската ескадра завършва с вечеря на сравнително по-тесен 

кръг от гости в двореца. 

На 28 юни в 10 часа княз Фердинанд I заедно с военната и гражданската си 

свита присъства на панихида на борда на „Ростислав”, отслужена по случай 

двегодишнината от смъртта на великия княз Георгий Александрович (брат на 

Николай II). Следобед великият княз дава аудиенция на депутацията на 

Софийския Градски съвет, член на която е и главният директор на пощите и 

телеграфите на Княжество България Иван Стоянович [12]. В официалните 

известия от двореца Евксиноград относно гостуването на руската ескадра 

липсват сведения за темите на разговорите по време на аудиенциите, но  

вероятно Ив. Стоянович е искал съдействие по два съществени въпроса – за 
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ускоряването на подписването на подготвяния от края на 1900 г. договор за 

българо-руските телеграфни връзки и за прокарването на подводен 

телеграфен кабел между български и руски пристанища [13].  

На 29 юни сутринта великият княз А. Михайлович и княз Фердинанд I с 

каляска, придружена от лейб-гвардейския ескадрон, пристигат от двореца 

Евксиноград във Варна. При специално построената триумфална арка с 

надпис „Поздрав на руския братски народ от България” те са посрещнати с 

хляб и сол от варненския кмет  Р. Матеев. В катедралния храм „Св. Успение 

Богородично” са отслужени литургия и благодарствен молебен, след което на 

плаца пред казармите на 8-и пех. Приморски полк е произведен парад [12], в 

който участват части от 7-и пех. Преславски и 8-и пех. Приморски полк, 

батарея от 5-и артилерийски полк в Шумен, ескадрон от 4-и конен полк в 

Ямбол, портовата рота във Варна и една рота моряци от екипажа на 

„Ростислав” [11, с. 189]. По спомени на ген. Н. Иванов, проведени са и гребни 

състезания между български и руски моряци, при които българските моряци,  

„въпреки че по-голямата частнямаха още едногодишна служба, показаха 

чудеса от умение и не отстъпваха на русите, които имаха неколкогодишна 

служба” [6, с. 22].  

Същият ден в 12 часа на борда на „Надежда” началникът на българския флот 

кап. II ранг Пол Пишон дава обяд в чест на великия княз А. Михайлович. 

Отговаряйки на тост на българския княз, руският гост определя български 

кораб като „залога на възраждающите се български морски сили” [12]. 

Фердинанд I използва умело случая и изразява пред П. Каравелов очакването 

си, че „не ще става въпрос за продаването на „Надежда”, както за това се писа 

по вестниците и даже се вдига шум в Народното събрание”; с тази реплика 

българският монарх иронизира министър-председателя за намерението му да 

прави икономии чрез продажбата  на крайцера и П. Каравелов, слушайки 

руските похвали и пожелания, се вижда принуден да увери Фердинанд I, че 

„Надежда” е нужна и че дума не може да става за продажба, а напротив, би 

трябвало да се усили нашата флота” [6, с. 23]. 

По време на един от банкетите генерал-майор Н. Иванов споделя с руския 

дипломатически агент Ю. Бахметиев и княз Н. С. Путятин, че възнамерява да 

даде на своя син, роден четири  дни преди  пристигането на руските гости, 

името на броненосеца „Ростислав”.  Ю. Бахметиев веднага получава 

съгласието на великия княз А. Михайлович да стане кръстник и по-късно 
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неговият специален пълномощник, руският вице-консул във Варна 

Константин Черкавски, наистина кръщава с името Ростислав сина на 

българския генерал [6, с. 24]. 

На 30 юни броненосецът „Ростислав” и миноносецът № 253, придружени от 

крайцера „Надежда”, на борда на който е княз Фердинанд I, отплават за 

Бургас. При пристигането на „Ростислав” той е поздравен със салют от 21 

изстрела на батарея от 6-и артилерийски полк в Пловдив, на който руският 

броненосец отговаря също с 21 изстрела. После великият княз А. Михайлович 

и княз Фердинанд I заедно със свитите си слизат на брега, при което са 

поздравени с 21 изстрела от „Надежда”. При арката в града почетна рота 

отдава военни почести  на великия княз А. Михайлович, а след 

благодарствения молебен, отслужен в специално построения при арката 

павильон, на плаца при казармите на 24-и пех. Черноморски полк е проведен 

парад на войските от Бургаския гарнизон. От по-нататъшната напрегната 

програма на гостуването специално внимание заслужава две събития: 

- военният министър генерал-майор Ст. Паприков произнася реч на руски 

език, в която уверява  великия княз А. Михайлович, че българската армия ще 

се смята щастлива, ако й се отдаде възможност да се сражава редом с нейната 

създателка – руската армия [15, с. 5]. По ирония на историята след 14 години 

двете армии ще станат противници по време на Първата световна война, а 

руският флот ще бомбардира Варна и Балчик; 

- на 1 юни 1901 г. княз Фердинанд I награждава великия княз А. Михайлович 

с ордена „За Военна заслуга” – II степен [15, с. 5]. Странно, но този орден не е 

споменат при чуждестранните му отличия [16]. Доколкото руски автори 

съобщават, че княз Н. С. Путятин, старшият офицер на „Ростислав” при 

посещението на броненосеца в България през 1901 г., притежава български 

орден „Св. Александър” – III ст., получен през с. г. [17], награждаването му 

положително е станало при това посещение. 

В 19,30 часа на 1 юни 1901 г. „Ростислав” и миноносецът № 253 заедно с  

крайцера „Надежда” отплават от Бургас, като българският военен параход 

придружава руските кораби до Созопол [15, с. 5].  

По време на посещението на великия княз А. Михайлович до него постъпват 

многобройни молби, повечето от които „от разни моми и жени, просящи 

помощи за създаване удобство в живота, други търсеха стипендии за учение; 

имаше много мъже, даже един опълченец, които също просеха”. Те са 
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превеждани и представяни на великия княз от генерал-майор Н. Иванов. По-

късно голяма част от тях са удовлетворени, като отговорите са изпратени до 

просителите от капитан-лейтенант Беклемишев чрез руския вицеконсул във 

Варна [6, с. 25].  

Руската флотска визита начело с член на руския императорски двор „била 

последвана от много догадки и коментари в цяла Европа” [1, с. 41]. 

Събитието е отразено дори в кримотатарския вестник „Терджиман” (издаван 

в гр. Бахчисарай), който следи затоплянето на българо-руските отношения и 

по този повод на 16 юли 1901 г. отбелязва: „Българите са особено радостни за 

царствения гост и живо си спомнят за своята освободителка от властта на 

турците – Русия” [18, с. 216].  Макар че след години български морски 

историци и популяризатори на морската история упорито ще настояват, че 

това било първото официално посещение на чужди военни кораби в 

България, по онова време руската дипломация внимателно избягва знаците на 

подобна официалност, т.к. няма интерес тя да доведе до влошаване на руско-

турските отношения. Все пак българските министри не пропускат да 

декларират очакванията си и на 27 юни 1901 г. изпращат телеграма до руския 

император, с която го уверяват в „чувството си на безпределна признателност 

и благодарност за особеното благоволение, което ще послужи като залог за 

неразривни връзки между освободители и освободени”. Върху телеграмата 

Николай II поставя резолюцията: „Прочетох с удоволствие” [10, с. 63]. 

Дълго след посещението официозът „България” „не престава да повтаря 

отново и отново, че посещението на Великия княз Александър Михайлович 

има голямо политическо значение”. Руският дипломатически агент Ю. 

Бахметиев дори уверява гръцкия си колега, че „посещението на Великия княз 

в Румъния било само акт на учтивост” [19]. Българските надежди прозират от 

дневника на граф Робер дьо Бурбулон – личен секретар на княз Фердинанд I: 

„събитието е историческо и много важно, защото ще даде едно здраво рамо 

на България, която беше поизоставена. Вследствие на тази засилена подкрепа 

френският заем ще бъде отпуснат, ако това вече не е сторено, и ще бъдат 

извършени доста реформи в Македония” [25, с. 395-396].  Положително част 

от подготовката и резултатите от това посещение са такива събития като:  

- през 1901 г. Управителният съвет на Българското търговско параходно 

дружество взема решение за образуването на Руско-българско параходно 

дружество [26, с. 30]; 
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- през септември с. г. капитан II ранг М. Н. Беклемишев от Черноморския 

флот „направил оглед на всички български и румънски пристанища на Дунав. 

Преди заминаването си той бил приет от княз Фердинанд” [1, с.41-42]. 

А по случай бойния празник на българската армия – 15 ноември – началникът 

на Варненския гарнизон получава следната поздравителна телеграма: „За 

спомен от братското гостоприемство офицерите на броненосеца „Ростислав” 

изпращат поздравление за празника на Ваше Превъзходителство и офицерите 

на славния Варненски гарнизон. Старши офицер княз Путятин” [11 ,с. 191], 

[20].   
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Пристанище Варна, пощ. картичка 1901 г. - 

http://catalog.libvar.bg/view/show_photos.pl?id=98295&SC=pcTitle&RC=1&SRV=true&LANG=bg&SA

=%EA%EE%F0%E0%E1 

 
Пристигане на руската ескадра във Варна, 27 юни 1901 г. На картичката е изобразен само 

броненосецът „Ростислав” (Картичката е използвана за кореспонденция през 1902 г.) –   

http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_post/images/1_1902%20pristigane%20na%20ruskata%

20eskadra%20vav%20Varna.jpg 

 

 
Пощенска картичка „Имп. Рос. Броненосец „Ростислав” пред Евксиноград” (без год.) –  

http://catalog.libvar.bg/view/show_photos.pl?id=97004&SC=pcTitle&RC=1&SRV=true&LANG=bg&SA

=%D0%CE%D1%D2%C8%D1%CB%C0%C2 

 

 
Миноносец „Ай Тодор” (от 1895 г. – № 253), надлъжен разрез  
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Великият княз Александър Михайлович (1866-1893 г.), 1896 г. - 

http://www.hrono.ru/img/portrety/alex_mih1896.jpg 

 
Михаил Николаевич Беклемишев (1858-1936 г.) - http://www.pretich.narod.ru/Tehno-

army/Mariner/VMS/1-beklemishev.htm 

 

https://www.hrono.ru/img/portrety/alex_mih1896.jpg
https://www.pretich.narod.ru/Tehno-army/Mariner/VMS/1-beklemishev.htm
https://www.pretich.narod.ru/Tehno-army/Mariner/VMS/1-beklemishev.htm
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Княз Фердинанд I и великият княз Александър Михайлович на борда на ескадрения броненосец 

„Ростислав”, юни 1901 г. - 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200569407534599&set=o.110574482309202&type=1&thea

ter 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200569407534599&set=o.110574482309202&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200569407534599&set=o.110574482309202&type=1&theater
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Тържествената арка, издигната за посрещането на великия княз Александър Михайлович във 

Варна през юни 1901 г. - 

http://catalog.libvar.bg/view/show_photos.pl?id=100235&SC=id&RC=1&SRV=true&LANG=bg&SA=1

00235 

 

 
Тържественото посрещане на великия княз Александър Михайлович пред катедралния храм „Св. 

Успение Богородично” във Варна, юни 1901 г. - 

http://catalog.libvar.bg/view/show_jpg_image.pl?MATERIAL=photo&image_id=787466239.3044491258

5468142018 

 

Иван Алексиев 

(Следва) 

https://catalog.libvar.bg/view/show_photos.pl?id=100235&SC=id&RC=1&SRV=true&LANG=bg&SA=100235
https://catalog.libvar.bg/view/show_photos.pl?id=100235&SC=id&RC=1&SRV=true&LANG=bg&SA=100235
https://catalog.libvar.bg/view/show_jpg_image.pl?MATERIAL=photo&image_id=787466239.30444912585468142018
https://catalog.libvar.bg/view/show_jpg_image.pl?MATERIAL=photo&image_id=787466239.30444912585468142018

