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Abstract: The French company for construction and operation of beacons “Compagnie
des Phares de l’Empire Ottoman” (Société Collas et Michel) has erected two lighthouses at
Cape Kaliakra: the first one, opened for navigation on July 15, 1866, and the second one, in
1901. The exact date of the second beacon’s opening, erected after the earthquake of March
18/31, 1901, was unknown. Official news in Bulgarian language of the Ottoman Government,
unpublished so far, point out that the beacon emitted light first on October 1, 1901. In 1924,
when South Dobrudzha was within the boundaries of the Kingdom of Romania, the Romanian
maritime authorities erected the house of the beacon keepers (using stones taken from the
walls of the Kaliakra fortress), and in 1929, they assembled at Cape Kaliakra Marconi
Wireless Beacon 1 of the British company “Marconi” (Marconi's Wireless Telegraph
Company, Chelmsford, Essex), powered by electrical energy produced by diesel generators of
the company „Crossley“ (Crossley Motors, Manchester). In 1934, the Romanian maritime
authorities replaced the outdated French optics at Cape Kaliakra by optics of the Swedish
company “Aktiebolaget Gasaccumulator Company” (AGA) (Stockholm). In 1955, the
Bulgarian maritime authorities assembled at Cape Kaliakra nautophone “Gaselan”, and in
1961 - a new wireless beacon „КРМ-100“ (which functioned until 2004).
Keywords: Cape Kaliakra, Compagnie des Phares de l'Empire Ottoman, Société Collas
et Michel, Barbier et Fenestre, Marconi wireless beacon, Karel Škorpil, Milan Asadurov.

▲ Нос и фар Калиакра.

▲ Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений.
Сочинена, гравирована и печатана при собствственномъ Его Императорскаго
Величества Депо Картъ, 1816.

Фар Калиакра е изграден от френското дружество за строителство и
експлоатация на фарове по бреговете на Османската империя “Compagnie
des Phares de l'Empire Ottoman” (“Société Collas et Michel”)1. Той е открит за
навигация на 15 юли 1866 г.2 На него е поставена въртяща се оптика от
пета степен, изгаряща керосин, чиято светлина е видима на 16 мили3.
1

Дружеството “Société Collas et Michel” е основано в Париж през 1860 г. от Блез Жан
Мариус Мишел (Blaise-Jean-Marius Michel, 1819-1907) и Бернар Камий Кола (BernardCamille Collas, 1819-1898). То сключва с Османското правителство три концесии за
строителство и експлоатация на фарове по бреговете на Османската империя. Първата
концесия – от 8/20 август 1860 г. (за срок от 20 години – с разпределение на
светлинните такси 78% за “Société Collas et Michel” и 22% за правителството на
Османската империя) (Jacques Thobie. L'administration générale des phares de l'Empire
ottoman et la société Collas et Michel (1860-1960). Paris, L'Harmattan, 2004, p. 19–24).
Втората концесия – от 30 юни/12 юли 1879 г. за срок от 15 години (до 4 септември 1899
г.), с разпределение на светлинните такси 72% / 28%, и третата – от 13/25 октомври
1894 г. за срок от 25 години.
До 1914 г. дружеството построява 176 фара по бреговете на Османската империя
– в Черно, Мраморно, Егейско, Средиземно и Червено море, за които събира светлинни
такси, разпределени между дружеството и Османското правителство. (Jacques Thobie,
op. cit., p. 270–277).
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/155-269_Concession.pdf
2
Gazzetta ufficiale del Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866, p. 2; The
London Gazette, No. 23149, Friday, August 10, 1866, p. 4488; Bremer Handelsblatt, No. 774,
2

Съобщенията за фар Калиакра, публикувани в специализирани морски
издания и вестници, са останали неизвестни на българските изследователи
и те се позовават на публикация на Карел Шкорпил4.
На 10 август 1866 г. английският вестник “The London Gazette”
публикува следното съобщение за фар Калиакра:
„Черно море. Въртяща се светлина на нос Калакриа или Калиакра.
Също така, на 15-и юли 1866 г. или след тази дата, ще се показва
светлина на около 20 ярда от края на нос Калакриа или Калиакра, на
западния бряг на Черно море. Това ще бъде въртяща се бяла светлина,
достигаща най-голямата си яркост на всяка минута. Поставена е на
Sonnabend, den 11. August, 1866, p. 280; The Edinburgh Gazette, No. 7667, Tuesday,
August 14, 1866, p. 975; Le Moniteur de la Martinique: journal officiel de la colonie. Volume
XII, No. 69, Jeudi 30 Août 1866, p. 2; Giornale militare per la Marina, Anno 1866, Firenze,
Tip. Franco-Italiana di Achille De Clemente, 1866, p. 57 (N. 6. Parte non Ufficiale 1866, N.
24); The United States Army and Navy Journal and Gazette of the Regular and Volunteer
Forces, New York, Saturday, September 22, 1866, p. 74; The Nautical Magazine and Naval
Chronicle for 1866; a journal of papers on subjects connected with maritime affairs. London,
Simpkin, Marshall and Co., 1866, p. 435; Annales hydrographiques, recueil d'avis,
instructions, documents et mémoires relatifs à l'hydrographie et à la navigation publié par le
dépôt des cartes et plans de la marine. Année 1866. Tome Vingtneuviéme. Paris, Imprimerie
administrative de Paul Dupont, 1866, p. 465; Verhandelingen en berigten betrekkelijk het
zeewezen, de zeevaartkunde, de hydrographie, de koloniën en de daarmede in verband
staande wetenschappen. Amsterdam, Wed. G. Hulst van Keulen, 1866, p. 284–285; The lights
and tides of the world by J. F. Imray and W. H. Rosser. London, James Imray & Son, 1866, p.
4; Морской сборник издаваемый под наблюдением Морскаго ученаго комитета. Том
LXXXVI, № 9 Сентябрь. Санктпетербург, В Типографии Морскаго Министерства в
Главном Адмиралтействе, 1866, стр. 130–131; Лоцманския заметки за 1866 год.
Издание Гидрографическаго департамента, приложенное к журналу „Морской
сборник“, 1866 года. Санктпетербург, Печатано в типографии Морскаго министерства в
Главном Адмиралтействе, 1867, стр. 130; A Description and List of the Lighthouses of the
World, 1879. Nineteenth edition, By Alexander George Findlay, London, Published for
Richard Holmes Laurie, 1879, p. 127; Jacques Thobie, op. cit., p. 276.
3
Не са запазени данни за оптиката, но най-вероятно тя е на френската фирма “Barbier et
Fenestre” (Paris). (Yasemin Nemlioğlu Koca. Denizlerimizi Aydınlatanlar: Türkiye’de
Fenerlerin Kuruluşu ve Gelişimi. // JEMS Journal of ETA Maritime Science, Volume 6, Issue
2, (2018), p. 111).
4
Съобщението до мореплавателите за изграждането на фар Калиакра, публикувано от
Обща(та) администрация на фаровете на Османската империя, е останало неизвестно на
Милан Асадуров и той се позовава на Карел Шкорпил* (Милан Асадуров. Фаровете в
Стария свят от древността до наши дни. Варна, Сталкер, 2014, с. 329).
* Карел Шкорпил пише: „Той е открит на 15 юли 1866 г. Оптикът му е въртящ от пета
степен с бяла светлина, която блещука от минута на минута. Поставен е върху една
зидана кула на височина 50 м над морето. Фарът се вижда на разстояние 22 мили от
хоризонта“ (Карел Шкорпил. Черно море. В: Втори годишен отчет на Варненското
археологическо дружество за 1907 г. Варна, Печатница „Зора“, 1908, с. 59–60).
3

височина от 164 фута5 над средното морско равнище и в ясно време би
трябвало да се вижда от разстояние 16 мили. Местоположението на
светлината е дадено при северна ширина 43° 21' 30" и източна дължина 28°
30' 15" по Гринуич.
По заповед на Тяхна светлост Джордж Хенри Ричардс, хидрограф.
Хидрографска служба, Адмиралтейство, Лондон, 17-и юли 1866 г.“6

▲ The London Gazette, Numb. 23149, Friday, August 10, 1866.

▲ Gazzetta ufficiale del Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866.

Съобщения за фар Калиакра публикуват и “Gazzetta ufficiale del Regno
DʼItalia”7, “Giornale militare per la Marina”8, “Army and Navy Journal”9,
“Annales hydrographiques”10, „Морской сборник“ и „Лоцманские заметки“.

5

1 фут е равен на 30,48 см.
The London Gazette, No. 23149, Friday, August 10, 1866, p. 4488; The Edinburgh Gazette,
No. 7667, Tuesday, August 14, 1866, p. 975.
7
“Faro sul Capo Kalacria (Linea di Rumelia).
Sul Capo Kalacria a 18 metri circa della sua estremita venne il 15 luglio 1866 acceso un faro
girante da 1 in 1 minuto. I rilevamenti sono: Latitudine 43° 21' 30" T. Longitudine 28° 30' 15"
L meridiano di Greenwich. Longitudine 26° 10' L meridiano di Parigi.
6

4

► Blaise Jean Marius Michel.

Руските
специализирани
издания „Морской сборник“ и
„Лоцманские заметки“ публикуват
следното съобщение:
„Черное море, Турция
Маяк на мысе Калакриа или
Калиакра (Kalacria или Kaliakra).
(№
206).
Также
турецкое
правительство обявило, что с 15
июля н. с. 1866 года, должно
начаться
зажигание
огня
в
разстоянии около 60 футов (20
ярдов) от оконечности мыса
Калакриа
или
Калиакра,
на
западном берегу Чернаго моря.

Elevazione del fuoco al di sopra del livello del mare 50 metri - Portata 16 miglia. Per Il
Ministro Il Direttore Generale del servizio militare E. Di Brocchetti” (Gazzetta ufficiale del
Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866, p. 2).
8
“Faro sul Capo Kaliakra. (Linea di Rumelia). Sul Capo Kalacria a 18 metri circa della sua
estremita venne il 15 ludlio 1866 acceso un faro girante da 1 in 1 minuto.
I rilevamenti sono: Latitudine 43° 21' 30" T. Longitudine 28° 30' 15" Le meridiano di
Greenwich. Id. 26° 10' Le meridiano di Parigi. Elevazione del fuoco al di sopra del livello
mare 50 metri. Portata 16 miglia”. (Giornale militare per la Marina, Anno 1866, Firenze, Tip.
Franco-Italiana di Achille De Clemente, 1866, p. 57).
9
“Revolving Light on Cape Kalacria or Kaliakra.
Also, that on and after the 15th day of July, 1866, a light would be exhibited about 20 yards
from the extremity of Cape Kalacria or Kaliakra, on the western shore of the Black Sea. The
light will be a revolving white light, attaining its greatest brilliancy every minute. It is placed
at an elevation of 164 feet above the mean level of the sea, and in clear weather should be
seen from a distance of sixteen miles. The position of the light is given in latitude 43 deg. 21
min. 30 sec. north. longitude 28 deg. 30 min. 15 sec. east of Greenwich” (Army and Navy
Journal and Gazette of the Regular and Volunteer Forces, New York, Saturday, September 22,
1866).
10
“Feu sur le cap Kalacria (côte Ouest). Le 15 juillet 1866, on a allumé un nouveau feu sur le
cap Kalacria, pointe Est de la baie de Balchik, côte de Bulgarie.
Le feu est tournant, sa lumière atteignant sa plus vive clarté de 1 minute en 1 minute; il est
élevé de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, et, avec une atmosphère claire, on pourra le
voir d'une distance de 16 milles. La tour est placée à 18 mètres environ de l'extrémité du cap
Kalacria, et par: Latitude N 43° 22', Longitude E 26° 8' 20". (Annales hydrographiques,
recueil d'avis, instructions, documents et mémoires relatifs à l'hydrographie et à la navigation
publié par le dépôt des cartes et plans de la marine. Année 1866. Tome Vingt-neuviéme.
Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1866, p. 465).
5

Огонь маяка вертящийся, белаго цвета, воспринимающий
найбольшую свою яркость каждую минуту. Он находится на возвышении
164 футов над средним уровнем моря и в ясную погоду должен быть виден
на разстоянии 16 миль.
Место огня полагают в широте 43° 21' 30" N, долготе 28° 30' 15" O от
Гринича. (Notice to Mariners, Admiralty, London, 1866, № 40)“11.
По време на Руско-турската (Освободителна) война от 1877-1878 г.,
фаровете Калиакра, Шабла и Кюстенджа са временно спрени от
Османското правителство.
„Черно море. Временно спиране на фарове Калиакра, Шабла и
Кюстенджа. Въртящата се светлина на нос Калиакра, фиксирана светлина
на нос Шабла, бялата фиксирана светлина на нос Кюстенджа и червената
фиксирана светлина на пристанище Кюстенджа вече не работят“12.

11

Морской сборник, издаваемый под наблюдением Морского ученого комитета. Том
LXXXVI, № 9, Сентябрь, Санктпетербург, В Типографии Морскаго министерства в
Главном Адмиралтействе, 1866, стр. 130–131; Лоцманские заметки за 1866 год. Издание
Гидрографическаго департамента, приложенное к журналу „Морской сборник“, 1866
года. Санктпетербург, Печатано в типографии Морскаго министерства в Главном
Адмиралтействе, 1867, стр. 130.
Към юли 1877 г. американското издание “List of Lights” публикува следните
характеристики на фар Калиакра: “Number – 381; Name – Kaliakra; Location – Near
extremity of cape; Latitude – N. 43° 21' 30"; Longiitude E. 28° 30' 15"; Character of light. –
Revolving; Interval of revolution or flash. – Every minute”; Height of light above sea level –
164; Distance visible, in nautical miles – 16; Character of light-house or vessel – White; Year
lighted – 1866”. (List of Lights of the West Coast of Africa and the Mediterranean Sea,
including the West and North Coasts of Africa, the Mediterranean, the Adriatic, the Black
Sea, and the Sea of Azof. Corrected to July, 1877, at the U. S. Hydrographic office.
Washington, Government printing office, 1877, p. 40–41).
12
Annales hydrographiques: recueil d'avis, instructions, documents et mémoires relatifs à
l'hydrographie et à la navigation. 1er trimestre 1878. Paris, Imprimerie Nationale,
MDCCCLXXVIII, (1878), p. 164–165; Kundmachung für Seefahrer: Herausgegeben vom
hydrografischen Amte der kaiserlich-königlichen Kriegsmarine Seekarten-Depot. Pola, 1878,
№ 2 (17, 18); The London Gazette, Numb. 24531, Friday, December 14, 1877, p. 7190
(“Notice to Mariners. (No. 155). Black Sea. 1. Temporary Discontinuance of Cape Kaliakra
and Cape Shablah Lights. Information has been received, that the revolving white light at
Cape Kaliakra and the fixed white light at Cape Shablah are not at present exhibited.
The beacon has been removed from the tumulus, 198 feet high, situated northwestward of
Kustenjeh”) (Notice to Mariners, No, 2, Black Sea. U. S. Hydrographic Office, Washington,
D. C., January 2, 1878); „Черное море. Турция. Временное закрытие огней на мысах
Калиакры и Шабла (№ 358). Получено известие, что вертящийся белый огонь на мысе
Калиакры, и постоянный белый огонь на мысе Шабла, в настоящее время не зажигают.
(Notice to Mariners, Admiealty, London, № 155)“ (Лоцманския заметки за 1877 год.
Издание Гидрографическаго департамента Морскаго Министерства, Санктпетербург,
6

Руското специализирано издание „Лоцманские заметки“ публикува
следното съобщение:
„Черное море. Турция.
Временное закрытие огней на мысах Калиакры и Шабла (№ 358).
Получено известие, что вертящийся белый огонь на мысе Калиакры, и
постоянный белый огонь на мысе Шабла, в настоящее время не зажигают.
(Notice to Mariners, Admiealty, London, № 155)“13.
Константин Иречек, посетил нос Калиакра през юли 1884 г., пише в
своята книга „Пътувания по България“:
„Самият нос има плоска, трапецовидна повърхност, от вратата до фара
около 450 метра дълъг; към морето се спуща със склонове 60-70 метра
високи, по които слизат няколко шеметни пътеки със стъпала. ... На найтесния край се издига фарът, поддържан от австрийския Лойд*. Неговите
пазачи, трима турци от Дамаск и Трапезунд, са единствените жители на
градището, един от тях живее тук вече 18 години“14.
При силното земетресение на 18/31 март 1901 г. фар Калиакра е
разрушен15.
Печатано в типографии Морскаго министерства в Главном Адмиралтействе, 1878, стр.
257).
13
Лоцманския заметки за 1877 год. Издание Гидрографическаго департамента
Морскаго Министерства, Санктпетербург, Печатано в типографии Морскаго
министерства в Главном Адмиралтействе, 1878, стр. 257.
14
Академик Константин Иречек. Пътувания по България. Превел от чешки Стоян
Аргиров. Под редакцията на доц. Евлоги Бужашки и проф. Велизар Велков.
Издателство „Наука и изкуство“, София, 1974, с. 906.
* Сведението, че фар Калиакра се поддържа от австрийския Лойд, не се среща никъде
другаде след Константин Иречек.
К. и Х. Шкорпил пишат:
„Управлението на черноморските маяци от Босфора до дунавското устие, с
изключение на някои, като на Калиакренския фенер и други, се намира в Цариград“. (К.
и Х. Шкорпил. Североизточна България в географическо и археологическо отношение.
// Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Издава Министерството на
Народното просвещение. Книга VII. София, Държавна печатница, 1892, с. 19).
Според Жак Тоби фаровете Chablar (Шабла), Calakria (Калиакра) и Varna (Варна)
излизат от „Общата администрация на фаровете на Османската империя“ през 1878 г.
(Jacques Thobie. L'administration générale des phares de l'Empire ottoman et la société
Collas et Michel (1860-1960). Paris, L'Harmattan, 2004, p. 265 (“Ces phares et feux
échappent à l'Administration des Phares à partir de 1878”).
15
“Constantinople, Tuesday. The Lighthouse Board announces that the lighthouse at Cape
Kaliakra, on the European coast of the Black Sea, was destroyed by an earthquake on March
31. Steps have been taken for the provision of a temporary light”. (The New York herald, No.
23 599, European edition – Paris, Wednesday, 3 avril 1901, p. 5; Constantinople, April 2. An
7

▲ The London Gazette, Numb. 27304, Friday, April 12, 1901.

На 12 април 1901 г. английският вестник “The London Gazette”
публикува следното съобщение:
„Съобщение до мореплавателите, № 243, Черно море, Западен бряг.
Османското правителство съобщи, че фарът на нос Калиакра е бил
разрушен от земетресение на 31-и март 1901 г.; поради това светлината
(бяла проблясваща) не може да бъде излъчвана, но се урежда излъчването
на временна светлина.
Приблизително местоположение: северна ширина 43° 21 3/4', източна
дължина 28° 30'“16.
Руското специализирано издание „Лоцманские заметки“ публикува
следното съобщение:
„Черное море. Турция.
Разрушение маяка на мысе Калиакра (cape Kaliakra).
Оттоманское правительство обявило, что маяк на мысе Калиакра
разрушен землетресением 31-го марта сего года; вследствие этого
освещение огня (белаго проблесковаго) не может производиться, но
приняты меры для открытия освещения временнаго огня.

earthquake at Cape Kaliakra on the Black Sea, destroyed the lighthouse there March 31”
(Journal Courier, Vol. LXVII, No. 79, April 3, 1901); “An earthquake at Cape Kaliakra on the
Black Sea, March 31st, destroyed the lighthouse there” (The Blackfoot news, Vol 14, No. 67,
May 4, 1901).
16
The London Gazette, No. 27304, Friday, April 12, 1901, p. 2540.
8

Приблизительное положение: шир. 43° 21' 45 N, долг. 28° 30' O от
Гринвича. (Notice to Mariners, Admiralty, London, № 243)“17.

▲ Фара на нос Калиакра след земетресението на 18/31 март 1901 г. – снимка
(пощенска картичка) – Военноморски музей – Варна.
Уникалната снимка показва реалните разрушения на фар Калиакра. Къщата на
фаропазачите е разрушена, но фаровата кула и фенерното отделение (лантерната)
са останали външно непокътнати.
В дописка от 10 април 1901 г. до вестник „Нов лист“ за фар Калиакра пише:
„А фарът, макар и не приравнен със земята, най-ясно свидетелства за силата на
землетресението; той е пропукан в две перпендикулярни едно на друго направления,
което показва, че тук землетресението се е усетило „във вид на трус“.
Вътрешността му е съвсем разрушена и не позволява да се вземе фенера, който е
вътре и по тази причина временно осветлението от фара не беше възможно“. (Една
обиколка до нос Калиакра (Геларе). // Нов лист (Добрич-Балчик), год. I, бр. 3, 20 април
1901 г., с. 2).

Съобщение за разрушаването на фар Калиакра на 31 март 1901 г.,
публикува и норвежкото специализирано издание “Efterretninger for
Sjøfarende”18.
17

Лоцманския заметки за 1901 год. Издание Главнаго Гидрографическаго управления
Морского Министерства. С.-Петербург, Типография Морского Министерства в
Главном Адмиралтействе, 1902, стр. 208–209.
9

▲ На снимката на фар Калиакра, направена от Карел Шкорпил след земетресението
на 18/31 март 1901 г., фенерното отделение и фаровата оптика са свалени и найвероятно са поставени на новата фарова кула. Снимка – Военноморски музей – Варна.

Обща(та) администрация на фаровете на Османската империя
(“L'administration générale des Phares de l'Empire Ottoman”) в
Константинопол19 е информиранa чрез своята агенция в Балчик и поставя
временна светлина на нос Калиакра (видима на 15 мили) до изграждането
на нова фарова кула.
Руското специализирано издание „Лоцманские заметки“ публикува
следното съобщение:
„Черное море. Турция. Открытие освещения временнаго огня на мысе
Калиакра (cape Kaliakra).
В дополнение к известию, помещеному в Лоцманских Заметках за №
272, сего года, Оттоманское правителство обявило, что 16-го апреля сего
года, или около этого времени, на мысе Калиакра должен быть зажжен
временный огонь.
18

“95. Bulgarien. (Sorte hav). Ødelaeggelse af fyret paa kap Kalacria. Fyret paa Kalacria paa
kysten af Rumelien, som var et blinkfyr, der hvert minut visie et blink, er den 31te marts d. å.
ødelagt ved et jordskjælv. N. Br. 43° 21', O. Lg. 28° 30'”. (Efterretninger for Sjøfarende. 32te
aarg. No. 4. Kristiania, April 1901, p. 52).
19
Administration des Phares de l'Empire Ottoman. Direction, rue Azap Capou, Galala,
Constantinople.
10

Временный огонь имеет тот же характер, как и прежний огонь (белый
проблесковы каждую минуту)20, и, в ясную погоду, должен быть виден на
разстоянии 15 миль. Приблизительное положение: шир. 43° 21' 30" N, долг.
28° 30' O от Гринвича. (Notice to Mariners, Admiralty, London, № 302)“21.
За строителството на новия фар Калиакра Карел Шкорпил пише:
„При землетресението се пропукал фарът, та е станала нужда да се
построи нов. При постройката му са били извадени от крепостните стени
много дялани камъни и употребени за постройката на фара. С това са били
развалени няколко стени. Строенето на фара е станало по домашен ред от
инженерите на компанията на фаровете, чрез наетите от тях работници.
Имало е тогава предприемач само за доставяне на дялани камъни, който е
бил каварненският жител В. Д. Джерахов; той вадил камъни от кариера
(находяща се вън от укреплението) и от зидовете. Калиакра (Геларето)
влизала тогава в Каварненската селска община, на която кметът бил Г.
Карамфилов“22.
► Новият фар на нос Калиакра, 2021 г.
Снимка – Анастас Ангелов.

Новият фар – конусовидна бяла
кула с височина 9,7 м, височина на
огъня над морското равнище 67,2 м
е изграден на 160 ярда на север от
стария. Открит е за навигация на 1
октомври 1901 г.
За фар Калиакра „Лоцманские
заметки“
публикува
следното
съобщение:
„Черное
море.
Западный берег.

Турция,

Возобновление
регулярнаго
освещения огня на мыса Калиaкра (cape Kaliakra).
20

През 1930 г. характеристиките на фар Калиакра са променени. (“224. Svartehavet.
Rumenia. Kaap Kaliakra fyr. Fyrkarakter. (A. a. N. nr. 38/61. Genua 1930). Kaap Kaliakra fyr
på 43° 21' N, 28° 30' O viser 1 h. bl. hv. 30 sek. (ikke hv. 60 sek.). (Efterretninger for
Sjøfarende. 61de årg. No. 4, Oslo 30. April 1930, p. 111).
21
Лоцманския заметки за 1901 год. Издание Главнаго Гидрографическаго управления
Морского Министерства. С.-Петербург, Типография Морского Министерства в
Главном Адмиралтействе, 1902, стр. 255.
22
Втори годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна,
Печатница „Зора“, 1908, с. 12.
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В дополнение к известиям, помещенным в Лоцманских Заметках за №
272 и 333, сего года, Отоманское правительство обявило, что 1-го октября
сего года должно быть возобновлено регулярное освещение огня (белаго
проблесковаго каждую минуту) на мысе Калиакра, а временной огонь
должен быть упразднен.
Вновь построенный маяк находится около 69 сажен (160 ярд.) далее от
берега, чем прежний маяк; он во всех отношениях такой же, как и
прежний.
Приблизительное положение: шир. 43° 21' 45" N, долг. 28° 30' O от
Гринвича. (Notice to Mariners, Admiralty, London, № 753)“23.
До фенерното отделение води каменна стълба от 32 спираловидно
наредени каменни стъпала, издялани от отделни каменни блокове и
нанизани на метална колона, която поддържа тавана на кулата. Не е
известен типът на оптиката, но по запазеният жлеб в стената на кулата,
може да се съди, че часовниковият механизъм е задвижван с анкърно
колело с верига и тежести.
Съобщенията за възстановяването на светлината на нос Калиакра на 1
октомври 1901 г., публикувани от “L'administration générale des Phares de
l'Empire Ottoman” във френски, английски и руски издания24, са останали
неизвестни на българските изследователи25.

23

Лоцманския заметки за 1901 год. Издание Главнаго Гидрографическаго управления
Морского Министерства. С.-Петербург, Типография Морского Министерства в
Главном Адмиралтействе, 1902, стр. 679.
24
Journal des débats politiques et littéraires, Annee 113, Le numéro 273, Mercedi, 2 Octobre
1901, p. 3; “No. 753. Black Sea, Western Shore. Cape Kaliakra – Permanent Light ReExhibited. With reference to Notices to Mariners Nos. 243 and 302 of 1901: The Ottoman
Government has given further notice that, on the 1st October, 1901, the permanent light
(white flashing every minute) on Cape Kaliakra would be re-exhibited, and the temporary
light discontinued.
The lighthouse has been rebuilt about 160 yards inland from its previous position, and is
similar in all respects to the former structure. Approximate position, lat. 43° 21 3/4' N., long.
28° 30' E.” (The London Gazette, No. 27365, Tuesday, October 15, 1901, p. 6718);
Лоцманския заметки за 1901 год. Издание Главнаго Гидрографическаго управления
Морского Министерства. С.-Петербург, Типография Морского Министерства в
Главном Адмиралтействе, 1902, стр. 679.
25
Авторите на книгата – Фаровете по Българското Черноморие пишат:
„Поради големия обем на каменоделската работа може да се предполага, че
кулата е завършена през 1902 г.“ (Трифон Трифонов (консултант), Петър Тодоров,
Пламен Минасов, Галя Христоскова. Фаровете по Българското Черноморие / The
Lighthouses on Bulgarian Black Sea coast. Издателство Морски свят ООД – Варна, 2010,
с. 26).
12

„Обща администрация на фаровете на Османската империя.
На вниманието на мореплавателите.
На мореплавателите се известява, че фарът на нос Калакриа (Черно
море, брегът на Румелия), който бе заменен с временен огън видим от 15
мили, както още бе съобщено и на 15-и април 1901 г, е възстановен на 150
метра зад стария със същата функция и ще бъде пуснат отново на 1-ви
октомври 1901; регламентирано е той да свети с бяла светлина на всяка
минута, с пълно затъмнение между проблясъците.
Ширина: 43 градуса 31 минути север; Дължина: 28 градуса 30 минути
източно от Гринуичкия меридиан; Дължина: 26 градуса и 10 минути
източно от Парижкия меридиан; Видимост: 22 мили. Константинопол, 27
септември 1901 г.“26
Нямаме данни за вида на оптиката монтирана в новата фарова кула27.

Известията за възстановяването на светлината на фар Калиакра на 1 октомври
1901 г. са останали неизвестни и на Милан Асадуров. В книгата си „Фаровете в Стария
свят от древността до наши дни“ той пише:
„Новата цилиндрична бяла кула, иззидана от камък, била висока 9,7 м и бялата
светлина с периодичност 5 с проблясквала от 67,6 м надморска височина в точка с
координати 43° 22' с. ш. и 28° 28' и. д. Механичната въртяща се оптика на керосин
(светилен газ) била доставена от шведската фирма AGA Navigation Aids. Тя и до днес се
„курдисва“, като се вдига топуз от 12 парчета, всяко по 10 кг. Оптиката е четиристенна,
като лещите на всяка стена са с форма на концентрични окръжности. Едно пълно
завъртане трае 20 сек., като на всеки 5 сек. проблясва по един лъч с времетраене 0,7 сек.
Тази оптика е изумително красиво техническо творение, направо съвършен продукт на
технологиите от XIX век“ (Асадуров, цит. съч., с. 332).
Как френското дружество “Société Collas et Michel” е поставилa през 1901 г. на
новата кула на фар Калиакра оптика на шведската фирма “Aktiebolaget Gasaccumulator
Company” (AGA) (създадена през 1904 г.), а не френска, знае само авторът (Асадуров,
цит. съч., с. 332).
Известията за възстановяването на светлината на фар Калиакра на 1 октомври
1901 г. са останали неизвестни и на М. К. (Мариана Кръстева), един от авторите на
книгата „Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по българското
черноморско крайбрежие (1878-2018). Издателска къща „Морски свят – Морски
вестник“ – Варна, 2018, с. 29.
26
Journal des débats politiques et littéraires, Annee 113, Le numéro 273, Mercedi, 2 Octobre
1901, p. 3.
27
Най-вероятно в нея е поставена запазената оптика и задвижващият механизъм на
старият фар. На снимката (пощенска картичка), съхранявана във фонда на
Военноморски музей – Варна, фенерното отделение (лантерната) на старата фарова
кула е същата като на новия фар. Същите са и характеристиките на излъчваната
светлина. (Лоцманския заметки за 1901 год. Издание Главнаго Гидрографическаго
управления Морского Министерства. С.-Петербург, Типография Морского
Министерства в Главном Адмиралтействе, 1902, стр. 679; “No. 465. Name and location –
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След обявяването на независимостта на България (22 септември/5
октомври 1908 г.) френското дружество “Société Collas et Michel”, строител
и концесионер на 7 фара по българското крайбрежие – Шабла, Калиакра,
Варна, Емине, Бургас, остров Света Анастасия и остров Свети Иван, се
оттегля от България и фаровете са откупени от османското правителство за
180 307 френски франка28. От 1/14 август 1909 г. те стават собственост на
българската държава29.

Cape Kaliakra (Kalacria), 185 yards within the extremity; Geogr. position, lat. N., long. E. –
43/21/30, 28/30/15; Number, character, period, and power – One Fl. every min.; light 15 sec.,
ecl. 45 sec.; – 0.7 (700 candlepower); Of light above high water – 164; Distance visible in
nautical miles – 19; Description of lighthouse or vessel – Tower, white)” (List of lights and
fog signals. The West Coasts of Africa and Europe, the Mediterranean Sea, Black Sea and the
Sea of Azov. Volume III., Corrected to March 1, 1909, Washington, Government Printing
Office, 1909, p. 31).
28
Съгласно протокола от Константинопол от 6/19 април 1909 г., подписан между
османското правителство, представлявано от Мехмед Рифат паша (Mehmed Rifaat
Pasha), министър на външните работи, от една страна, и българското правителство,
представлявано от Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието от друга
страна, българското правителство се задължава да изплати на османското правителство
180 307 френски франка за фаровете в България и Източна Румелия.
“Protocole de Constantinople du 6/19 avril 1909.
Les accords suivants sont intervenus entre le gouvernement impérial ottoman représenté par
Son Excellence Rifaat Pacha, ministre des affaires étrangères, d'une part, et le gouvernement
bulgare, représenté par Son Excellence M. Liaptcheff, ministre du commerce et de
l'agriculture d'autre part, en exécution du protocole russo-turc signé ad référendum à SaintPétersbourg le 3 mars 1909.
Article 4.
Pour ce qui est des phares situés en Bulgarie et en Roumélie orientale, le gouvernement
bulgare payera au gouvernement impérial ottoman 180 307 francs; de la sorte toute
réclamation de l'administration des phares sera aussi considérée comme réglée”.
https://mjp.univ-perp.fr/constit/bg1908.htm (Документи по обявяване на независимостта
на България 1908 година. Из тайния кабинет на княз Фердинанд. Съставители Цв.
Тодорова и Ел. Стателова. Издателство на Българската Академия на науките, София,
1968, док. № 77, 112; Елена Стателова, Радослав Попов, Василка Танкова. История на
българската дипломация 1879-1913 г. Фондация Отворено общество, София, 1994, с.
399–403; Цветана Тодорова. История на външния държавен дълг на България 1878-1990
г. Първа част. Драматичното начало (1878-1918 г.). Българска народна банка. София,
2009, с. 118, 124–125; От Сан Стефано до Париж (1878-1947). Най-важните договори за
България. Съставителство, предговор и библиография Цочо В. Билярски. Издателство
„Анико“, София, 2009, с. 63–71).
29
„Обща администрация на фаровете на Османската империя. Известие.
Свежда се до знанието на мореплавателите, че в резултат на писмо с дата 23 темуз
(юли) 1325 (5-и август 1909 г), № 68, от Имперското министерство на външните работи
до Имперското министерство на флота и препратено към Дирекцията на фаровете, по
становище на Съвета на Адмиралтейството с дата 25 темуз 1325 (7-и август 1909),
седемте фара и трите агенции, чиито имена следват, ще бъдат, съгласно протокола,
подписан между отоманското правителство и българското правителство, предадени на
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След края на Първата световна война (1914-1918), завършила за
България с подписването на Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919
г. и загубата на Южна Добруджа, фар Калиакра (и фар Шабла) прекъсва(т)
своята работа30.
През 1924 г. румънските власти изграждат къщата на фаропазачите31,
а през 1929 г. те монтират на нос Калиакра и радиофар (Marconi Wireless
Beacon 1)32.
българските власти на дата 1-ви (14-и) август тази година: Агенциите в Бургас, Варна и
Балчик. Фарът на Мегало Ниси, близо до Сизополи (залива на Бургас); Фарът на Света
Анастасия (залива на Бургас); Фарът на Галата (залива на Варна); Фарът на Варна;
Фарът на нос Калакриа; Фарът на Шаблар Сагхи.
Константинопол, 9-и август 1909 г.“ (Journal des débats politiques et littéraires, Annee 121,
Le numéro 231, Samedi, 21 Aout 1909, p. 3).
30
За фар Калиакра (и фар Шабла) американското специализирано издание “Notice to
Mariners” публикува следните съобщения:
“(2375) Черно море. България и Румъния – Внимание с фаровете.
1. Съобщава се, че следните фарове в Черно море ще бъдат изгасени: нос Калиакра, нос
Шабла и Мангалия” (Notice to Mariners. Published by the Hydrographic Office under the
authority of the Secretary of the Navy. No. 27, Washington, July 5, 1919, p. 800).
„България и Румъния – Внимание с фаровете и сигналите за мъгла“.
1. Съобщава се, че следните фарове ще бъдат изгасени: нос Калиакра, нос Шабла и
Мангалия”.
2. Поради недостиг на нефт е възможно много фарове по този бряг да бъдат изгасени
или да работят само от време на време; съответно предупреждение за моряците” (Notice
to Mariners. No. 15, Washington, April 12 1919, p. 428; No. 44, November 1, 1919, p. 1277;
No. 52, December 27, 1919, p. 1498).
„363. Черно море – Румъния
Фаровете на нос Калиакра и нос Шабла са възобновили работата си.
Получена е информация, че фаровете на нос Калиакра и нос Шабла са възобновили
работата си с предвоенните си параметри на 20 октомври 1919“ (Notice to Mariners. No.
5, Washington, January 31, 1920, p. 113; Notice to Mariners. No. 9, Washington, February
28, 1920, p. 216).
31
“2177. Cape Kaliakra. White tower on keeperʼs dwelling”. List of Lights with fog signals.
Vol. III, The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea
of Azov. Vol. III, Corrected to March 1, 1925. Government Printing Office, Washington,
1925, p. 340–341. Според Асадуров – 1926 г. (Асадуров, цит. съч., с. 333).
32
Marconi's Wireless Telegraph Company, Chelmsford, Essex, England.
За модернизацията на фар Калиакра от румънските морски власти инж. Вирджил
Котову (Virgil Cotovu) пише: „На фар Калиакра беше поставен радиофар, който заедно
с радиофара на Констанца обслужва навигаторите за определяне на позицията им по
време на мъгла или липса на видимост. (Virgil Cotovu. Instalatiile pentru navigaţia
maritimă pe coastele CadrilateruluiI. In: Analele Dobrogei. Revista Societății Culturale
Dobrogene. Cadrilaterul 1913–1938. Anul XIX, vol. III. Tiparul “Glasul Bucovinei”,
Cernăuți, 1938, p. 57).
„На нос Калиакра е инсталиран радио фар с дължина на вълната 1000 метра. Той
издава музикален тон, съответстващ на честота от 1000 цикъла в секунда. Радиофарът
вече работи денонощно“. (Department of Overseas Trade, Economic conditions in
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▲ Capul Caliacra cu farul St. Nicolae. Regina Maria şi Principesa Ileana (cca. 1925).

На 1 октомври 1928 г. френския вестник “Courrier maritime nord
africain” публикува следната информация:
„Румъния и нейните морски реконструкции
… От друга страна, правителството току-що даде своето одобрение за
гласуване на кредит от 6 600 000 леи, предназначен за изграждане на нов
фар на нос Калиакра, снабден с радиогониометрични съоръжения.
Строителството току-що е започнало и инструментите, съставляващи
оборудването на фара, са поръчани от Англия. Очаква се новото
съоръжение да бъде открито в началото на следващата година“33.
Американското специализирано издание “Radio Aids to Navigation”
публикува известие с характеристиките на радиофара.
Roumania, Dated May, 1930. Report by R. J. E. Humphreys, Commercial Secretary, His
Majestyʼs Legation, Bucarest. London, Published by His His Majestyʼs Stationery Office,
1930, p. 25).
В книгата си Асадуров пише: „…а от 1927 г. на Калиакра имало радиофар“.
(Асадуров, цит. съч. с. 333).
33
Courrier maritime nord africain: industriel et commercial, Lundi 1er Octobre 1928.
В книгата си “Portul Constanta” инж. Вирджил Котову отбелязва годината, но не
посочва датата: “S-au instalat două radiofaruri (Caliacra 1929 şi Constanta 1931), utilizate
mult în timp de ceată şi legate între ele prin radiotelefonie. Sunt utilizate de 65% din vase”
(Virgil Cotovu. Portul Constanta, Bucuresti, 1936. Цитирано по: Analele Dobrogei, Revista
Societății Culturale Dobrogene. Anul XVII, Institutul de Arte grafice şi Editură “Glasul
Bucovinei”, Cernăuți, 1936, p. 197).
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„641. Румъния. Нос Калиакра. 300 kc. (kc = килохерца) (1,000 m.)
(дължина на вълната – 1 000 м).
Географска ширина 43° 21' Север; Географска дължина 28° 30' Изток.
Характеристика: Започвайки на всеки 20 минути, шест групи,
съставени от буквата Z от морзовата буква (--··), всяка група е с
продължителност 30 секунди, последвана от безшумен интервал от 15
секунди. Цялата поредица е последвана от безшумен интервал от 15
минути и 45 секунди, преди началото на следващото предаване.
По време на мъгливо време дългият безшумен интервал ще бъде
пропуснат и групите ще се предават непрекъснато, с 15-секундни
безшумни интервали, както е описано по-горе.
Сигналите на фара, на северозапад от линията нос Калиакра – нос
Шабла, могат да дават значителна грешка. Информация по този въпрос и
за точността на сигналите от други посоки от плавателни съдове,
оборудвани с надеждни радиокомпасни инсталации, ще бъде оценена от
румънските власти“34.
Най-точното описание и характеристики на радиофара на нос
Калиакра намираме в нота на Крайовската спогодба сключена между
Царство България и Кралство Румъния на 7 септември 1940 г.35
34

Radio Aids to Navigation. Corrected to February 28, Notice to Mariners No. 9, 1931.
United States Government Printing Office, Washington, 1931, p. 86; Radio Navigational
Aids. United States Government Printing Office, Washington, 1955, p. 156 (2562. Cape
Kaliakra).
35
„Нота за описателните данни на фаровете на Шабла и на Калиакра, както и за
радиофара на Калиакра
... Радиофар на нос Калиакра.
Географически координати: 43° 21' 45" север - 28° 30' 30" изток.
Тип: Маркони W. В. 1.
Мощност на трептенията в антената: 200 вата.
Вълни: постоянни - изменяеми.
Дължина на вълната: 970 метра.
Обща консумация: 500 вата
Антена: двужична, 75 метрова, върху метални пилони, високи 21 метра.
Източник на енергията: собствена юзина, съставена от две електрически групи по 3,5
киловата и една акумулаторна батерия с 240 А часа, 50 волта, с автоматически пълнеж.
Характеристика на емисията (изцяло автоматична):
а) при хубаво време се предава буквата Z (--··), повтаряна шест пъти в 30", след това
следва пауза от 15"; този период от 45" се повтаря 6 пъти в 4'30", след това - пауза от
15'30"; целият цикъл е от 20 минути; циклите следват непрекъснато.
б) при мъгливо време, паузата от 15'30" се премахва, като периодът на предаване,
означен в предходната точка а), се повтаря непрекъснато“. (Притурка към Държавен
вестник, бр. 206, 12 септември 1940 г., с. 17).
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През април 1934 г.36 румънските морски власти заменят остарялата
френска оптика на фар Калиакра с оптика и електрическа лампа на
шведската фирма “Aktiebolaget Gasaccumulator Company” (AGA)37.
Лампата е захранвана с ток от два дизелови генератора “Crossley”
(захранващи и радиофара “Marconi”). Часовниковият механизъм е
задвижван от анкърно колело с верига и тежести (12 чугунени отливки по
10 кг).
За модернизацията на фар Калиакра от румънските морски власти
Вирджил Котову (Virgil Cotovu) пише: „В оптичната система беше
поставена електрическа светлина, която преди това беше много слаба“38.
Съгласно Крайовската спогодба, сключена между Царство България и
Кралство Румъния на 7 септември 1940 г., Южна Добруджа е възвърната в
границите на Царство България. От 21 септември 1940 г. фар Калиакра и
фар Шабла са под управлението на българските морски власти.
През 1955 г. българските морски власти монтират на нос Калиакра
наутофон (звуков сигнал при лоша видимост – мъгла или снеговалеж)39 на
фирмата “Gaselan” (VEB Gaselan Fürstenwalde), захранван с два дизелови
Към 1934 г. радиофара „Маркони“ и генераторите „Кросли“ са обслужвани от Mr.
Molnar le mécanicien en chef du phare de Caliacra. (Annales scientifiques de l'Université de
Jassy, Tome XIX, Juin 1934. Jassy, Imprimerie “Opinia”, 1934, p. 375).
36
Датата на смяната на оптиката от румънските морски власти (април 1934 г.) е
останала неизвестна на българските изследователи на фар Калиакра.
37
Efterretninger for Sjøfarende. 65de årg. No. 4, Oslo 30. April 1934, p. 139 (339. Romania.
Svartehavel. Kapp Kaliakra fyr forandret. (Meddelelse fra Utenriksdepartementet). Kaap
Kaliakra fyr på ca. 43° 21' N, 28° 30' E er forandret til å vise 1 hvitt bl. hv. 5 sek. Blink 0,7
sek., mørke 4,3 sek. Ellers unorandret);
“1935. Black Sea – Turkey, Bulgaria and Rumania.
2177. Cape Kaliakra (Ru.), 20 yards within the extremity; 43 21 30 / 28 30 10; Fl. W., period
5 sec.; flash 0,7 sec., ecl. 4,3 sec. Cp. 700; Height of light above high water – 164; Distance
visible in nautical miles – 18” (List of Lights and Fog Signals. Volume III. The west coasts of
Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea of Azov. Corrected to
January 1, 1935. Issued under the authority of the secretary of tne navy. United States
Government printing office, Washington, 1935, p. 388–389)*.
* F. – Fixed; Fl. – Flashing; Gp. Fl. – Group flashing; W. – white; sec. – second; ecl. –
eclipse; cp. – candlepower.
38
Virgil Cotovu. Instalatiile pentru navigaţia maritimă pe coastele CadrilateruluiI. // Analele
Dobrogei. Revista Societății Culturale Dobrogene. Cadrilaterul 1913–1938. Anul XIX, vol.
III. Tiparul “Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1938, p. 57. (“La capul Caliacra s’a înfiinţat un
radiofar care, împreună cu radiofarul dela Constanţa, serveşte navigatorilor la determinarea
poziţiei pe timp de ceaţă sau lipsă de vizibilitate. S’a introdus lumină electrică la far, care
înainte era foarte slab”).
39
“Nautophone: 3 bl. ev. 30 s.” (H. O. Pub. No. 113. List of Lights and Fog Signals. The
West Coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and Azovskoye more
(Sea of Azov). February 25, 1961, Washington, 1961, p. 271).
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генератора “Diselmotor 2 NVD 14” (20 к. с., 1500 оборота в минута), на
фирмата “Gerätebau Schönebeck” (AG “AMO”, Schöneberg / Elbe, ГДР), а
през 1961 г. и радиофар40 тип „КРМ-100“, с радиус на действие 100 морски
мили, аварийно захранван с два дизелови генератора „Завод имени
Кирова“ (1ЧА), с мощност 5,8 киловата при 1500 оборота в минута,
произведени в СССР41.
► Съвременната оптика на фар
Калиакра, 2021 г. Снимка – Анастас
Ангелов.

През август 1987 г. оптиката на
фар Калиакра е сменена с „ACA 500
М“
(произведена
в
СССР),
неподвижна, с кръгово излъчване и
електронно
управление
на
светлината. Мощността на лампата
е 1000 вата. Характеристиките на
излъчване са (период 5 секунди) –
бяла, проблясваща светлина – 0,5
секунди, тъмнина – 4,5 секунди.
Светлината е видима на разстояние
21 морски мили. С тази оптика фар
Калиакра работи и до днес42.
Адрес за кореспонденция:
Анастас Ангелов
e-mail: an_angelov@abv.bg
tel. +359887146121

40

Radio Navigational Aids Atlantic and Mediterranean Area. United States Government
Printing Office, Washington, 1963, p. 180. “Bulgaria. 1806. Cape Kaliakra. 43° 21' 40" N.,
28° 30' 30" E. Characteristic signal: Group sequence: IV. KL (-·- ·-··) Minutes 1; Silent
Minutes 5. Period Minutes 6. Hours of transmission: Continuous, commencing at 03 minutes
past each hour. Remarks: Crouped with Constanta (1809), Zmeiny (1811), Saint George
(1810), Cape Zeitin (1808) and Cape Emineh (1807)”.
41
Работили до 2004 г., запазени на място и до днес.
Радиофарът “Marconi W. B. 1” (Marconi's Wireless Telegraph Company, Chelmsford,
Essex, England) и дизеловите генератори „Кросли“ (Crossley Motors, Manchester,
England) са демонтирани през 1961 г.
42
Няма данни запазени ли са (и къде) демонтираните през август 1987 г. оптика и
часовников механизъм на фар Калиакра.
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