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Атакуването на 8-и ноемврий 1912 г. турския крейсеръ „Хамидие” отъ 

нашитѣ миноносци: „Летящи”, „Смѣли”, „Строги” и „Дръзки” 

 

По дѣйствията на нашия флотъ съ Турция у насъ много малко или 

почти нищо не се писа. Въ иностраннитѣ вѣстници и списания се появиха на 

врѣмето си кратки описания за дѣйствията на миноносцитѣ, но като 

изходящи от турска страна тѣ малко отговаряха на дѣйствителностьта, 

защото бѣха освѣтлени едностранчиво и повечето за успокоение и 

подбодрение на обществото, отъ колкото за историята, и въпрѣки това, въ 

заключенията на тия описания имаше много топли отзиви за нашия малъкъ, 

но дѣеспособенъ флотъ. 

 Въ настоящата статия ние ще се помѫимъ да освѣтлимъ читателитѣ 

върху извършената атака прѣзъ нощьта на 7-и срѣщу 8-и ноемврий 1912 год, 

отъ нашитѣ 4 миноносци, атака, която иностраннитѣ морски писатели 

охарактеризираха като блѣстяще изпълнена. 

 На 7-и ноемврий 1912 г. прѣдъ Варна не се показаха никакви 

неприятелски кораби; деньтъ мина спокойно. Мина и 6 ч. вечерьта, стъмни се 

и екипажитѣ на корабитѣ вече мислѣха, че нѣма да има нощно крейсеруване 

въ морето и ще могатъ тази нощь си почина. Крейсерътъ „Надежда” и 

миноносцитѣ „Летящи”, „Смѣли”, „Строги” и „Дръзки” бѣха ошвартовани на 

кееветѣ на Варненското пристанище, а миноносцитѣ „Шумни” и „Храбри” 

извадени на елинга на сухо за поправка на случилата имъ се авария прѣзъ 

нощьта на 5-и ноемврий.  

 Въ 9 часа вечерьта отъ щаба на флота се получи съобщение, че въ 

Кюстенджа се товаряли египетскитѣ параходи „Акъ Денизъ” и „ Кара 

Денизъ” съ коне и друга военна контрабанда, че били готови да тръгннтъ и 

прѣдъ порта ги чакалъ единъ турски воененъ корабъ за да ги конвоира до 

Цариградъ. 

 На началника на отряда капитанъ II рангъ Добревъ се заповѣдваше да 

излѣзе въ морето съ повѣрения му отрядъ отъ миноносци да залови или 

потопи тѣзи транспорти. С тази заповѣдъ на отряда се възлагаха задачи, за 

разрѣшението на които се изискваха срѣдства много по голѣми и не такива 

каквито имаше и разполагаше нашия флотъ.  

1) Трѣбваше да се намѣрятъ прѣзъ тъмната нощь въ откритото море 

транспортитѣ , които, безъ съмнѣние , вървятъ безъ опрѣдѣленитѣ 

за мореплаването огньове, при това въ единъ районъ прѣзъ който 

минаватъ пѫтищата на всички търговски параходи пѫтуващи за 

Босфора подъ флаговетѣ на неутралнитѣ държави. 



2) Когато се намѣрятъ тия транспорти и се установи безпогрѣшно 

тѣхната националность и служба за транспортиране на военни 

припаси за Турция, да се потопятъ; за залавянето имъ и отвеждането 

въ Варна гадателно бѣше да се говори. 

3) Въ случай че транспортитѣ се придружаватъ и конвоиратъ, както и 

трѣбваше да се очаква, отъ военни кораби, то прѣдварително да се 

унищожатъ тѣ, за да се разчисти полето за дѣйствие. 

За разрѣшението на тѣзи задачи началника на отряда капитанъ II р. 

Добревъ разполагаше с 4 – 100 тонни миноносци, въорѫжени съ два минни 

апарата, отъ които при атака можеше да бѫде използуванъ само единъ; за 

другия изстрѣлъ миноносцитѣ трѣбваше да се приготвятъ и на ново да 

атакуватъ, за което нѣщо се изисква и врѣме и неприятельтъ да си остане 

неподвиженъ. 

Въпрѣки всичко това, отряда отъ 4-тѣ миноносци, въодушевенъ отъ 

високъ партиотизъмъ и горещо желание да поднесе прѣдъ олтаря на 

отечеството и своята лепта, и проникнати всички отъ командира до матроса 

въ безпрѣдѣлна вѣра въ своя неуморимъ и достоенъ началникъ, съ готовность 

се нагърби да изпълни възложената задача.  

Веднага слѣдъ като се получи горѣпоменатото съобщение отъ щаба на 

флота, даде се заповѣдъ да се приготвятъ за походъ наличнитѣ исправни 

миноносци „Летящи”, „Смѣли”, „Строги” и „Дръзки”. Въ 10 часа вечерьта 

началникътъ на отряда прѣнесе своя флагъ отъ крейсера „Надежда” на 

миноносеца „Летящи”. Гдѣто въ това врѣме бѣха събрани командиритѣ на 

останалитѣ три миноносеца. Тукъ той разясни цѣльта на прѣдстоящето 

излизане въ морето, като даде и съотвѣтствующитѣ директиви по случая. 

Бѣше рѣшено, че какъвто противникъ да се срѣщне, каквато и да бѫде 

неговата сила, ще се атакува като всѣки миноносецъ се старае да се приближи 

на най-малка дистанция и да стрѣля, ако е възможно въ упоръ. 

Въ 10 ч. 30 м. вечерьта отряда подъ командата на капитанъ II рангъ Добревъ 

се сне отъ швартови и въ 10 ч. и 50 м. въ Варненския заливъ се построи въ 

строй килватера въ порядъкъ: „Летящи”, „Смѣли”, „Строги” и „Дръзки”. Въ 

11 ч. вечерьта имайки 15 мили ходъ отряда взе курсъ Ю 65И. Послѣдния се 

избра съ смѣтка щото да се излѣзе вѣроятния пѫть на транспортитѣ 

Кюстенджа – Цариградъ и слѣдъ това да се повърне на сѣверъ къмъ 

Кюстенджа за тѣхното посрѣщане. За да не бѫде откритъ, отряда вървеше 

безъ всѣкакви огньове, съ изключение на килватерния, който имаше много 

малка видимость. На 8-и ноемврий 0 ч. 35 м. слѣдъ полунощь на 30 – 40° въ 

дѣсно отъ курса на отряда на разстояни 4 – 5 клм. се забѣлѣза тъмна маса на 

воененъ корабъ безъ огньове. Отъ миноносецъ „Летящи” гдѣто се намираше 

началника на отряда се прждаде по линия чрѣзъ килватерния фенеръ сигнала 



на заднитѣ миноносци: „Виждамъ неприятеля въ дѣсно”, слѣдъ който хода 

постепенно почна да се увеличава, и когато въ 0 ч. и 40 м. „Летящи” прѣдаде 

сигнала „атакувамъ неприятеля” всички миноносци съ пъленъ ходъ (25) мили 

се носѣха на врага. Колкото отряда отиваше напрѣдъ, толкова по ясно се 

очертаваха контуритѣ на кораба и вече можеше да се опрѣдѣли че е съ три 

димови трѫби, т.е. единъ отъ крейсеритѣ „Хамидие” или „Меджедие”. За да 

може да мине по борта му и заеме удобна позиция, „Летящи” скланя курса 

малко въ лѣво. Въ този моментъ 0 ч. 43 м. сл. Полунощь, неприятелския 

корабъ дохожда на траверзъ на „Летящи”, който дава изстрѣлъ отъ дѣсния 

бортъ съ мина отъ разстояние 500 метра. Слѣдъ изстрѣла на турския корабъ 

се изви една ракета, проблѣсна на мачтата му нѣкакъв сигналъ и слѣдъ това 

откри една отчаяна стрѣлба отъ всичкитѣ си орѫдия. Подиръ „Летящи” 

останалитѣ миноносци послѣдователно пуснаха минитѣ, като „Смѣли” се 

приближи на 300 метра, „Строги” на 100 – 150, а „Дръзки” на около 50 метра. 

Турския корабъ прѣзъ всичкото врѣме бѣсно обсипваше съ снаряди 

миноносцитѣ, които съ такава рѣшителность приближаваха. Не се мина 4 – 5 

секунди слѣдъ послѣдния миненъ изстрѣлъ, който се даде отъ „Дръзки”, 

когато се чу взривъ и подъ прѣдната мачта на неприятелския корабъ се 

издигна грамаденъ стълбъ отъ вода, - резултата отъ подводенъ миненъ 

взривъ. Въ сѫщото врѣме „Дръзки” му минаваше траверза и командата съ 

мощно „ура” привѣтствуваше поражението на турския крейсер и първата 

морска побѣда на нашия флотъ. Слѣдъ взрива неприятельтъ прѣкрати 

артилерийския си огънь за 4 – 5 м., което даде възможность на нашитѣ 

миноносци да се отдалечать достатъчно въ тъмнината и да се готвятъ за втора 

минна атака.  

 Небето бѣше облачно, но малко прѣди атаката и въ самата атака луната 

се бѣше показала прѣзъ облацитѣ, като че ли и тя искаше да бѫде свидѣтелка 

на смѣлото дѣло на малкитѣ ни миноносци. Понеже миноноскитѣ вървѣха 

безъ огньове, то въ тъмнитата се разделечиха единъ отъ други и при опита да 

се влѣзе чрѣзъ сигнализация въ сношение и да се събератъ, турцитѣ 

откриваха по сигналуващитѣ миноносци силенъ огънь. 

 Към 1 часа сл. полунощь отъ къмъ н. Калиакра се появиха 2 турски 

контъръ миноносца: 1 типъ Самсунъ 350 тона и 1 типъ Ядигияръ Милетъ 620 

тона, а слѣдъ 20 минути още два – Пейкъ Шевкетъ и Беркъ и Сатветъ (720) 

тона, които при срѣщата си съ нашитѣ миноносци откриваха по тѣхъ 

артилерийски огънь, бързайки на помощь на поврѣдения крейсеръ. До 2 часа 

гърмежитѣ все още продължаваха.  

 Безсмислено бѣше вече да се отива да се търсятъ транспортитѣ, защото 

прѣдупрѣдени отъ гърмежитѣ, тѣ навѣрно сѫ ударили на вѫтрѣ въ морето; 

ето защо миноносцитѣ се отправятъ къмъ мѣстото на рандевуто, предъ 



Варненския заливъ, гдѣто къмъ 4 часа слѣдъ полунощь се оказватъ само три 

миноносеца безъ „Смѣли”. За намирането му отряда до разсъмване 

крейсерува съ разни курсове между Св. Константинъ и Балчикъ. В 6 ч. 30 м. 

слѣдъ като се разсъмна добрѣ и се видѣ, че по хоризонта нѣма „Смѣли”, 

отрядътъ влѣзе въ порта Варна за свѣдѣния, прѣди да тръгне на ново да търси 

„Смѣли”. В 7 ч. 10 м. въ Варненския заливъ се зададе послѣдния, като 

прѣдаде че ималъ авария въ рулевата машина и единъ раненъ, когото сдалъ на 

брѣга. В 7 ч. 40 м. и четиритѣ миноносци влѣзоха въ Варненското 

пристанище, посрѣщнати съ протължително „ура” отъ всички команди на 

флота и акламирани отъ брѣговитѣ батареи.  

 Къмъ 8 ч. 30 м. семафорнитѣ постове от Калиакра, Каварна и Балчикъ, 

прѣдадоха, че на мѣстото гдѣто е станала атаката, забѣлѣзватъ да се движатъ 

турски военни кораби, между които броненосеца „ Тургутъ Рейсъ”, контъръ-

миноносцитѣ: „Пеленги Дерия”, „Беркъ и Сатветъ”, „Пеикъ и Шевкетъ”, 1 

типъ Самсунь и 1 типъ „Ядигияръ Милетъ”. В 9 часа крейсера „Надежда” 

залови чрѣзъ телеграфа безъ жици, че станция hm прѣдава сигнала за 

бѣдствие на ds. ds е станция въ Цариградъ, а hm е, повидимому, позивния 

сигналъ на атакувания корабъ. 

 Слѣдъ два дена въ щаба на флота се получи съобщение, че 8 ноемврий 

1912 година въ широчина 43º03'С и дължина отъ Гринвичъ 28º29'И, нашитѣ 4 

миноносци сѫ атакували турския крейсеръ „Хамидие” и сѫ го злѣ поврѣдили, 

като сѫ му нанесли подъ носовата мачта подводна минна пробойна въ 20 

квадратни метра, че носътъ му е потъналъ подъ водата до палубата, 

вслѣдствие на което съ трудъ е билъ добуксируванъ до Цариградъ и само 

тихото море го е спасило отъ потъване. 

 Мислимъ че нѣма да бѫде безинтересно да се направи едно сравнение 

между силитѣ, които сѫ участвували въ атаката отъ наша страна и тѣзи на 

турцитѣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЪ НАША СТРАНА:  
 

                                    Водоиз.   Скор.  Артилерийско въорѫжение   Минно въорѫж.  Бронировка 

Миноносецъ „Летящи”           97       26 м.     II – 47 см. орѫдия Д/30       I – 45 см. ап.      



           ”          „Смѣли”             97       26 м.                  Сѫщо                       I – 45 см. ап.         Никаква 

           ”          „Строги”            97       26 м.                  Сѫщо                       I – 45 см. ап.      

           ”          „Дръзки”            97       26 м.                  Сѫщо                       I – 45 см. ап.      

 

ТУРСКИ: 

 

Крейсеръ „Хамидие”            3800        22        II – 15 см. Д/45                    II – 45  см ап.   Палубата   

                                                                            VIII – 12 см. Д/50                                          бронирана съ 

                                                                            VI – 47  Д/50                                                  100 броня 

                                                                            VI – 37 см.                                                      Симсона 

   Контъръ миноносци. 

1) Пеикъ и Шевкетъ               775        22         II – 10 см. Д/40                    III – 45 см. ап.      Никаква 

                                                                            VI – 57 см. Д/40                           

                                                                             II – 37 см.  

 

2) Беркъ и Сатветъ                  775        22         II – 10 см. Д/40                  III – 45 см. ап.       Никаква   

                                                                             VI – 57 см. Д/40 

                                                                              II – 37 см.         

 

3) Самсунъ                               305        28         I – 65 см. Д/40                    II – 45 см. ап.        Никаква 

                                                                             VI – 47 см. Д/40        

 

4) Ядигияръ Милетъ                620        35        II – 8.8 см.                          III – 45 см. ап.       Никаква           

 

 

Резултата отъ атаката. Отъ всѣки миноносецъ е била пусната по 

една мина или всичко 4 мини, отъ които само тази на миноносецътъ „Дръзки” 

е ударила крейсера „Хамидие” и е експлодирала, като му е нанесла силна 

поврѣда и го е изкарала изъ строя на 2 мѣсеца. 

По слухове е имало и около 30 души убити и ранени. 

Нашитѣ миноносци сѫ получили поврѣди поправени още сѫщия день. 

Миноносецътъ „Дръзки”, - пробита димовата трѫба съ 47м/м снарядъ, 

миноносецътъ „Смѣли” – заклиненеа рулевата машина, пробитъ кожуха на 

котела и леко раненъ единъ матросъ, останалитѣ миноносци нѣмат никакви 

поврѣди и ранени. 

По обстановката, по резултатитѣ и по малкото жертви и поврѣди, които 

иматъ нашитѣ миноносци, извършената от тѣхъ атака дѣйствително и 

правилно е окачествена, като блѣстящо изпълнена. Опититѣ, които имаме въ 

историята, още повече ни убѣждават въ това. Така, прѣзъ нощьта на 26 

януарий 1904 година, 10 японски миноносца атакуватъ руската ескадра, която 

е стояла на котва въ Портъ-Артуръ при мирна обстановка, корабитѣ освѣтени 

за товарене на вѫглища и неподозиращи нищо. Били сѫ пуснати 30 мини, 

ударили сѫ 3 или 10 %. На 11 юний 1904 година, руската ескадра се е 

намирала на ходъ съ запалени фенери, била е атакувана 11 пѫти отъ японски 

отряди миноносци, пуснати сѫ биле повече отъ 100 мини и нито една не е 



ударила – процентъ на попадението 0. На 29-и юлий руската ескадра на ходъ, 

пуснати по нея сѫщо около 100 мини, отъ които нито една не е ударила – 

процентъ на попадение 0. Прѣзъ декемврий, когато броненосеца 

„Севастополъ” е стоялъ единъ на котва при „Бѣлия Вълкъ”, е билъ атакуванъ 

нощемъ отъ 20 японски миноносци които сѫ пуснали 60 мини, отъ тѣхъ само 

една ударила или 6 %. 

Отъ това кратко изложение се вижда, че процента на попадението се е 

колебаелъ отъ 0 % до 10 % при най-благоприятни условия, при почти мирна 

обстановка, която надали вече ще се повтори. Нашитѣ миноносци при пълна 

бойна обстановка, когато неприятеля е билъ на ходъ и безъ огньове сѫ дали 

рекорд – 25 %. 

Ето защо, ние трѣбва да се гордѣемъ съ атаката на 8-и ноемврий 1912 

година. Нейното значение е толкова по-голѣмо за насъ, българитѣ, че тя е 

първата сериозна стѫпка и дѣйствие на нашия флотъ при това увѣнчано съ 

пъленъ успѣхъ.  
                                                                                                                                              


