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ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ВОЕННИ КОРАБИ ВЪВ ВАРНА - 1878-

1906 Г. ЧАСТ 4 

 

Продължение на: 9 юни 2013 г. Посещения на чужди военни кораби във 

Варна - 1878-1906 г. Част 3 

 

1901 г., 8 (?) август. Пристига германският стационер „LoreLey” 

(III). През 1885 г. в шотландската корабостроителница „D. & W. Henderson 

& Company” в Глазгоу е спусната на вода парната яхта „Mohican”. След 

краткотрайна експлоатация, през 1892 г. яхтата е обявена за продан, през 

април 1896 г. е купена от Императорските военноморски сили на 

Германия, за да замени остарелия вече стационер „Loreley” (II) в Цариград. 

След незначително преустройство и инсталиране на две оръдия новият 

стационер влиза в строя под същото име – „Loreley”, и в края на август 

1896 г. пристига в Цариград. Основни технически данни: макс. 

водоизместимост 924 т, дължина най-голяма 68,7 м, широчина 7,4 м, макс. 

газене 4,58 м; трицилиндрова парна машина тип „компаунд” с мощност 

700 к.с., един гребен винт, макс. скорост 11,9 възела; тримачтов с ветрилно 

стъкмяване на шхуна, обща ветрилна площ 435 кв. м. Екипаж 61. 

Въоръжение: 2 х 50 мм оръдия [1]. Командир на кораба по време на 

посещението му през август 1901 г. във Варна е капитан-лейтенант 

Готфрид фон Далвиг цу Лихтенфелс [2] (1868-1936 г.), по-късно – 

вицеадмирал [3]. „Loreley” (III) посещава Варна отново през 1902, 1906 

(участва в тържественото откриване на новопостроеното Пристанище 

Варна) и 1908 г. През 1918 г. е отчислен от състава на германския флот и 

напуска Турция. През 1924 г. е купен от турски собственик, който го 

преименува на „Haci Paşa” и използва като товарен кораб, през януари 

1926 г. изчезва безследно в Черно море [2]. 

На 4 юни 1901 г. отделение „Политическо” при Министерството на 

външните работи и изповеданията (МВИ) изпраща до военния министър 

генерал-майор Стефан Паприков и министъра на вътрешните работи 

Михаил Сарафов писмо, с което ги уведомява, че „авизото 

от Германската Императорска Марина „Loreley”, стационер при 

Германското Посолство в Цариград, в Черноморската си обиколка ще 

посети Варненското пристанище, гдето ще се спре от 12 до 15 

идущи август” [4]. Точната дата на пристигането не е известна, но 

вероятно е на 8 август. Основание за това предположение дава писмото от 

9 август с. г. на окръжния управител на Варна Петко В. Горбанов до МВИ: 

„Щом „Loreley” пристигна, офицер от „Надежда” в парадна форма отиде 

да поздрави командира с „добре дошъл”. 

Размениха се официални визити между командира на “Loreley”, началника 

на флота и командира на “Надежда”. Командира на “Loreley” бе поканен 

на вечеря у началника на флота. Парахода “Loreley”, който бе дошъл да се 

снабди с прясна вода (подч. И.А.), замина в 11. часа през нощта” [5]. 

https://morskivestnik.com/compass/news/2013/062013/062013_36.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2013/062013/062013_36.html
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Очевидно посещението на германския стационер е било съвсем кратко, 

най-вероятно един ден. Ако приема, че П. В. Горбанов е съставил писмото 

си на следващия ден след отплаването на кораба, то посещението е било на 

8 август 1901 г. Волно или неволно, варненският окръжен управител 

принизява целта на чуждестранната флотска визита. От съвременна 

история на кораба става ясно, че през 1901 г. „Loreley” посещава ”различни 

пристанища с германски консулства” [2]. По това време германски консул 

във Варна е Георг Габриел [6, с. 79]. Прави странно впечатление обаче, че 

П. В. Горбанов не споменава нищо за участието на Г. Габриел по време на 

посещението на германския стационер. 

 
1. SMS Loreley (1885). – http://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Loreley_(1885) 
2. Constantinople | SMS Loreley Part 3. – http://maviboncuk.blogspot.com 

3. Dalwigk (Adelsgeschlecht). – http://de.wikipedia.org/wiki 

4. ЦДА, ф. 176К, оп. 21, а. е. 1534, л. 2. Чернова. Ръкопис. 

5. ЦДА, ф. 176К, оп. 21, а. е. 1534, л. 7. Чернова. Ръкопис. 

6. Дряновски, Борислав. Консулски представителства във Варна 1352-2006 г. Варна, 

Славена, 2006. 274 с. 

 

 
 
Германският стационер „Loreley” (III) - 1896 г. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/SMS_Loreley_%281885%29.jpg 

 

1901 г., 14 август. От Бургас пристига английският стационер 

„Cockatrice” и след тридневен престой отплава към Дунава [1]. 

През 1886 г. в Белфаст, Северна Ирландия, е спусната на вода 

канонерската лодка „Bramble”. Основни технически данни: 715-тонна, 

дължина 165 фута (50,3 м), широчина 29 фута (8,8 м), газене 13 фута (4,0 

м); мощност на парната машина 1000 к.с., един гребен винт, скорост 

13 възела; 6 оръдия. През 1896 г. „Bramble” e преименувана на „Cockatrice” 

(древногръцкото митично влечуго „василиск”) и изпратена да служи като 

стационер на Дунава [2]. През 1897 г. корабът открива в Несебърския 

https://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Loreley_(1885)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/SMS_Loreley_%281885%29.jpg
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залив пясъчна плитчина на юг от нос Емине, която днес носи неговото име 

– „Кокетрайс” [3, с. 52] , [4, с. 32], [5]. През 1906 г. е продаден, по-

нататъшната му съдба е неизвестна [2]. 

 
1. ЦДА, КМФ 03, Инв. № 191/10. HHStA, Wien, Politisches Archiv, XV Bulgarien, Kr. 52. 

Ръкопис. Нем. ез. 

2. R. N. Gunboats. – http://www.battleships-cruisers.co.uk/r_n_gunboats.htm 

3. Трифонов, Трифон. Седемстотин наименования от българското Черноморие. Варна, 

2003. 160 с.  

4. Пейчев, Васил и Димитър П. Димитров. Океанология. Варна, Онгъл, 2012. 476 с. 

5. В българската литература наименованието на пясъчната плитчина, открита през 1897 

г., е прието „Кокетрайс”, макар че би трябвало 

да бъде „Кокътрайс”. Според ползваните български източници, плитчината е открита от 

английския хидрографски кораб „Кокетрайс” [4, с. 32] под командването на комодор 

Уелс [3, с. 52], но по данни от интернет към края на XIX в. в района на Черно море 

плава само стационерът „Cockatrice”. От друга страна, в историята на английския флот 

досега са известни 8 плавателни съда с това име, но между тях не фигурира 

хидрографски кораб [6]. 

6. HMS Cockatrice. – http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Cockatrice 

 

 
 

Английската канонерска лодка „Bramble” (от 1896 г. – „Cockatrice”), цветна литография 

-  http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/110451.html 

 

1902 г., 23 юли. Пристига руска ескадра в състав броненосците 

„Георгий Победоносец” и „Три Святителя”, два крайцера и два 

миноносеца под командването на вицеадмирал Я. А. Хилдебранд [1]. 

Ескадреният броненосец „Три Святителя” е построен в Николаев, 

въведен е в експлоатация през 1895 г. Основни технически данни: 

https://www.battleships-cruisers.co.uk/r_n_gunboats.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Cockatrice
https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/110451.html
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водоизместимост 13 318 т, дължина 115,1 м, широчина 22,2 м, газене 8,6 м; 

две главни вертикални парни машини с тройно разширение с обща 

мощност 11 308 к.с., два гребни винта, скорост 16,5 възела. Екипаж 731. 

Въоръжение: 4 х 305 мм, 8 х 152 мм, 4 х120 мм, 10 х 47 мм оръдия, 10 х 37 

мм, 4 картечници; 6 торпедни апарата. Към въвеждането му в строя е най-

мощният боен кораб в руския флот. През 1907 г. е прекласифициран в 

линеен кораб. През 1911-1912 г. е модернизиран, участва в бойни действия 

през 1914-1916 г., през 1922 г. – нарязан [4]. Посещава България 

и през 1903, 1908 и 1911 г. 

Когато на 23 юли 1901 г. руските кораби хвърлят котва във Варненския 

залив, те салютират с 21 изстрела, на които крайцерът „Надежда” отговаря 

също с 21 изстрела. Посрещането няма официален характер и следобед 

долните чинове от екипажите посещават града, а висшите офицери се 

насочват към лозята край двореца Евксиноград. На следващия ден в 

руското вицеконсулство е дадена закуска, на която са поканени и 

представители на българските власти. Вечерта на 24 юли в Приморската 

градина в чест на руските гости е организирано увеселение, приходите от 

което са предназначени за местното сиропиталище: „Приморската градина, 

както и целият град през всичкото време на увеселението бяха осветени от 

прожекторите на корабите и представляваха един фантастичен изглед в 

тихата и спокойна нощ, какъвто Варна само при такива случаи вижда”. На 

25 юли вечерта руската ескадра отплава [2]. Нейното посещение не се 

понравило на Българската работническа социалдемократическа партия 

(днес - БСП) и в нейния вестник е поместена остра критика: „Българските 

патриоти пак се надпреваряли в нископоклонничеството си пред 

„освободителите”. След 3 дена руските параходи заминали за Бургас, дето 

също били най-тържествено посрещнати. Дали някой път при такова едно 

„посещение” Варна и Бургас няма да бъдат окупирани от руски войски 

като станции за въглища на руските военни параходи? Днешните 

русофилски управници са способни на всичко” [5]. 

 
1. Сведенията за състава на ескадрата не са сигурни. Според варненския вестник 

„Свободен гражданин” от 25 юли с.г., „Тия са същите кораби, които и лани ни идваха 

на гости” [2], но споменатият после броненосец „Три Святителя” не е гостувал във 

Варна през 1901 г. Освен това според същата дописка броят на пристигналите кораби е 

шест, докато предната година руската ескадра е съставена от седем кораба. От друга 

страна, вестник „Известник” твърди, че тогава гостували миналогодишните военни 

параходи освен броненосеца „Ростислав” [3], което пък изключва „Три Святителя” и 

означава общо 8 кораба. Доколкото „Свободен гражданини” все пак посочва имената 

на два от корабите, приемам за достоверна неговата информация. 

2. На 23-й того ... – Свободен гражданин (Варна), г. II, № 30, 26 юли 1902, с. 3. 

3. На 23-й того сутринта ... – Известник (Варна), г. V, № 34, 28 юли 1902, с. 1. 

4. Три Святителя (броненосец). – http://ru.wikipedia.org 

5. Една ескадра на руската Черноморска флота ... – Работнически вестник, г. V, № ?, 

август?, 1902. Не мога да посоча № и ден и месец 

на броя на вестника, защото вследствие на лошото подвързване на петата годишнина, 

съхранена в РБ „П. П. Славейков”, те са изрязани. 
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Конкретният брой е подвързан между № 43 от 4 юли 1902 г. и началото на VI 

годишнина на вестника, която започва края на 1902 г. В статията 

изрично се посочва, че ескадрата „на 23 м.м. втори път е посетила варненското 

пристанище”, т.е. броят на вестника е издаден през август с.г. 

 

 
Руският ескадрен броненосец „Три Святителя” 

http://tsushima.su/uploads/photoarhiv/ships/russia/epoch_bron/ebr/3svyatitelya/photo/14.jpg 

 

1902 г., 19 – 22 август. Пристига германският стационер „Loreley” (ІІІ) 

[1]. 
1. Германский военен параход „Лорелай”... – Известник (Варна), г. V, № 38, 25 авг. 

1902, с. 2. 

 

1902 г., 12 септември. Пристига руският ескадрен броненосец „Георгий 

Победоносец” заедно с парахода „Петербург” (II) [1, с. 193], [2]. 

Командир на броненосеца „Георгий Победоносец” е кап. I р. Сергей 

Петрович Писаревски – герой от Руско-турската война 1877-1878 г., в 

която участва като лейтенант на борда на парахода „Великий князь 

Константин” (командир на минния катер „Синоп”). Кавалер на ордена „Св. 

Георги” - IV ст. През 1898-1902 г. – командир на броненосеца „Георгий 

Победоносец”. От декември 1902 г. – контраадмирал, от 1906 г. – 

вицеадмирал [5]. 

 
Капитан I ранг С. П. Писаревски (1848-1908 г.)  - 

http://f13.ifotki.info/org/653c58b36fabf336b8adc947029dcc900595d6145350175.png 

https://tsushima.su/uploads/photoarhiv/ships/russia/epoch_bron/ebr/3svyatitelya/photo/14.jpg
https://f13.ifotki.info/org/653c58b36fabf336b8adc947029dcc900595d6145350175.png
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Товаро-пътническият параход „ПЕТЕРБУРГ” (II) на Доброволния 

флот е построен в Англия през 1894 г. Основни технически данни: 

трипалубен стоманен корпус с двойно дъно, тримачтов, два димохода; 

водоизместимост 9460 т, брутна вместимост 5432 рег. т, товароподемност 

3402 т; дължина 133,81 м, широчина 15,85 м, газене 9,63 м; две вертикални 

парни машини с тройно разширение с индикаторна мощност 10 700 к.с., 

скорост 19,0 възела. Екипаж 103. Пътниковместимост 1589. През 1894-

1900 г. плава по линия Одеса - Далечния изток. В началото на Руско-

японската война 1904-1905 г. преминава към Морското ведомство, където 

е въоръжен и класифициран като крайцер II ранг с името „Днепър”. През 

ноември 1905 г. е върнат на Доброволния флот и името „Петербург” е 

възстановено, от август 1914 г. – „Петроград”, от ноември 1914 г. – 

„Дон”, от февруари 1917 г. – „№ 157”, от август 1920 г. – „№ 7”. През 

периода 1913-1921 г. променя многократно собственици и предназначение, 

през 1922 г. продаден за скрап [4]. 

 

 
 

Руският параход „Петербург” (II) -  http://www.odin.tc/books/steam/img/63.jpg 

 

Активизираните българо-руски контакти през 1901 г. подтикват руското 

военно ведомство да започне през зимата 1901-1902 г. „сериозна 

подготовка за сключването на конвенция с България”. На 31 май 1902 г. в 

Санкт Петербург руският и българският военен министър подписват 

тайната руско-българска военна конвенция, а на следващия ден руският 

външен министър граф В. Н. Ламсдорф и българският министър-

председател Стоян Данев „разменят тъждествени ратификационни писма, с 

които конвенцията влиза в сила” [6, с. 113-119]. Непосредствено след това 

България дава нов знак за желанието си за по-нататъшно сближаване с 

Русия, като през септември с.г. организира 25-годишнината от 

Освобождението. На 15 юли 1902 г. руският дипломатически агент в 

София Ю. Бахметиев уведомява по дипломатически път военния министър 

ген. Алексей Н. Куропаткин „за подготвяните тържества на Шипка и най-

вече за интересуващите го военни маневри на българската армия” [6, с. 

120]. По този повод съвременникът Петър Пешев отбелязва: „Българското 

правителство отпусна големи кредити, нужни за приличното посрещане на 

гостите [...] Бълг. княз натъкми тъй, щото тържествата да се извършат при 

https://www.odin.tc/books/steam/img/63.jpg
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русофилския кабинет на д-р Данев” [7, с. 368]. Руската делегация за 

тържествата на Шипка е официална [6, с. 121], предвождана е от великия 

княз Николай Николаевич (Младши) [8] като представител на 

всеросийския император Николай II. Членове на делегацията са видният 

дипломат и генерал от пехотата граф Николай П. Игнатиев, генералите А. 

Н. Куропаткин, проф. Михаил И. Драгомиров, Николай Г. Столетов, 

Константин Б. Чиляев, граф Михаил П. Толстой, Леонид Н. Соболев, барон 

Николай В. Каулбарс и др. На борда на „Георгий Победоносец” се намира 

великият княз със свитата си, а на „Петербург” – останалите гости. 

Програмата за тържественото посрещане във Варна на великия княз Н. 

Николаевич [9] е разлепена из целия град, а повечето здания са украсени с 

руски и български знамена. Когато на 12 септември 1902 г. двата руски 

кораба пристигат, те са посрещнати вън от Варненското пристанище от 

крайцера „Надежда”, на борда на който е българският княз, поздравени са 

със 101 оръдейни изстрела. Фердинанд I посещава великия княз Н. 

Николаевич на борда на „Георгий Победоносец”, след което височайшият 

руски гост веднага връща визитата на борда на „Надежда”. 

В 17,45 ч. великият княз Н. Николаевич, княз Фердинанд I и всички руски 

гости слизат на брега при специално построената тържествена арка с 

надписи: „Добре дошле, велики княже!” и „Слава на великата 

Освободителка”. Тук между официалните посрещачи са министър- 

председателят д-р Ст. Данев, Варненският и Преславски митрополит 

Симеон, зам.-председателят на Народното събрание Антон Франгя, 

окръжният управител, председателят на Общинската комисия Панайот 

Кърджиев и др. Почетна рота от 8-и пех. Приморски полк отдава военни 

почести на великия княз, после пръв приветствена реч към него произнася 

А. Франгя, варненският кмет поднася хляб и сол и приветствен адрес, 

следва поредица от приветствия от страна на официални лица [10]. След 

официалните приветствия почетната рота минава в церемониален марш 

пред великия княз Н. Николаевич. В 18,45 ч. специалният княжески влак 

потегля за Велико Търново, откъдето гостите да отидат до района на 

Шипченските тържества. След кратък престой още същата вечер 

бронеосецът „Георгий Победоносец” и параходът „Петербург” с 

останалата част от гостите отплават за Бургас [1, с. 193-194], [12]. 

Един от руските гости за тези тържества е Владимир Гиляровски 

(1855 - 1935 г.) - писател, журналист и публицист, който като военен 

кореспондент участва в Руско-турската война 1877-1878 г. Впечатленията 

си от пребиваването в България по време на тържествата за 25-

годишнината от Освобождението на България, вкл. трудностите при 

прехвърлянето на пътници и багаж от двата руски кораба, хвърлили 

котва на рейда, до варненския бряг вследствие на разразилата се привечер 

буря [13], той описва в книгата си: Шипка прежде и теперь. 1877-1902. М., 

1902. 68 с. 
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Корицата на книгата на А. Гиляровски „Шипка преди и сега. 1877-1902” 
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA

%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%

BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK

8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-

1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fi

mages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru

%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336 

 

Гостуването на руската делегация във Варна оставя значима диря в града. 

Три дни след отпътуването й варненските общинари приемат следните 

решения: 

„I. Централната градска градина да се наименува „Цар Освободител”. 

II. Негово Сиятелство граф Николай Павлович Игнатиев да се прогласи за 

почетен гражданин на гр. Варна в знак на дълбока признателност за 

заслугите му към нашето отечество. 

III. Бюстът на Сиятелния Граф, в естествена величина, да се постави в 

градината „Цар Освободител” [14]. 

Паметникът на граф Н. П. Игнатиев във Варна е поставен в Градската 

градина „Цар Освободител” през август 1906 г. [15, с. 68]. 

 
1. 8-й пехотен Приморски на Нейно Царско Височество Княгиня Мария Луиза 

полк ... В три части. Част I. Варна, [1934]. 256 с. 

2. В българската литература вторият кораб е известен с името „С.-Петербург” и 

„Петербург”. По данни от руски източници в интернет Доброволният флот е 

притежавал два кораба с името „Петербург”. Първият е товаро-пътнически, 

собственост е на Доброволния флот от август 1878 до януари 1893 г., когато е продаден 

на Морското ведомство и от май с. г. е зачислен в Черноморския флот като учебен 

кораб „Березань” [3]. Към 1902 г. в състава на Доброволния флот има само един кораб с 

името „Петербург” – „Петербург” (второй) [4], означен от мен като „Петербург” (II). 

3. Товаро-пассажирский пароход „Петербург”. –  

http://www.retroflot.com/dobrovoljnyj_flot/tovaropassazhirskij_parohod_peterburg.html 

4. Пароход-крейсер „Петербург” (второй). – 

http://www.retroflot.com/dobrovoljnyj_flot/parohodkrejser_peterburg_vtoroj.html 

https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.google.bg/search?q=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%90.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%E2%80%9D+1902&hl=bg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JvqDUeXsK8ffOvKVgPgE&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=533&bih=345#facrc=_&imgrc=_JI74m-1YCLJ5M%3A%3BaUQ74Lj2Ie_KvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fmedia%252Fimages%252Flots%252F75_1.jpg.263x336_q85.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vnikitskom.ru%252Fru%252Fantique%252Fauction%252F5%252F1146%252F%3B204%3B336
https://www.retroflot.com/dobrovoljnyj_flot/tovaropassazhirskij_parohod_peterburg.html
https://www.retroflot.com/dobrovoljnyj_flot/parohodkrejser_peterburg_vtoroj.html
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