
 

Един по-„военен“ поглед върху победоносните действия на отряда 

български торпедоносци в морския бой от 8 ноември 1912 г. 

Когато разглеждаме събитията от 8 ноември 1912 г., трябва да сме наясно, от 

една страна с геополитическата обстановка в региона и влиянието ѝ върху хода на 

военните действия, а също така и със състоянието и задачите, възлагани на 

българските военноморски сили в този период. 

Създадени първоначално на река Дунав, ВМС имат предимно транспортни, 

патрулни и представителни функции. Никой в Българската армия тогава, няма 

концепция за тяхното развитие и не им възлага сериозни задачи. Още Сръбско-

Българската война опровергава това неглижиране на Флота. До началото на 

Балканската война по отношение на развитието на Флота не е направено много. 

Неговите задачи и възможности се свеждат до отбраната на Варненския залив и 

зрителното наблюдение на крайбрежието. 

Флотът се състои от един учебен кораб – крайцерът „Надежда“, шест 

торпедоносеца, скромни възможности за минозаградни действия, няколко брегови 

оръдия и три плаващи торпедни батареи. Сравнени с възможностите на противника 

към 1912 г., българските ВМС наистина изглеждат незначителни. Към този момент 

те се  състоят от Дунавска флотилия, дислоцирана в Русе, и Морска част, развърната 

като елемент от Варненския укрепен район. 

 

  
 

За отбраната на Варна, Морската част изгражда типична минно-торпедно 

артилерийска позиция, под прикритието на която торпедоносците биха могли да 

нанесат изненадващи контраудари в зоната на своята далечина на действие.  



                                         
 Силите на Морската част са организирани в Подвижна отбрана, Неподвижна 

отбрана и Учебна част. 

 Най-боеспособните сили на Морската част е Подвижната отбрана, включваща 

шестте торпедоносеца, произведени във Франция през 1906 г., и учебният крайцер 

„Надежда“. 

 Торпедоносците са ограничени и от своето символично артилерийско 

въоръжение, неголяма мореходност и възможността да действат само през тъмната 

част от денонощието, използвайки малките си размери и фактора изненада. 

Действията през деня биха ги направили уязвими от артилерията на линейните 

кораби и контраминоносците. 

 

                                         
 

 Към началото на конфликта „Надежда“ е разоръжен и с оръдията му е 

подсилена бреговата артилерия, а липсата на инициативност у командването на 

Подвижната отбрана обрича торпедоносците на бездействие.  



Срещу България на практика действа целият флот на Османската империя. 

След успешните блокадни действия на флота на Гърция, османските ВМС са 

затворени в Черно и Мраморно море, и са съсредоточени изключително за огнева 

поддръжка на сухопътните войски и осигуряването на превозите на военни 

материали по единствения възможен път: от Кюстенджа за Истанбул. 

                                      
От 37 км отбранителна линия при Чаталджа големокалибрената корабна 

артилерия на противника накрива 20 км.  

                                      
В същото време положението на сухопътните войски на Османската империя е 

критично и до голяма степен бойната им устойчивост зависи от доставките по море. 

 Османският флот блокира българското крайбрежие и установява контрол в 

западната част на Черно море. Корабите са развърнати така, че да осигуряват 

безопасния преход на транспортите от Кюстенджа за Истанбул. Периодичните 

бомбардировки на българското крайбрежие и значителното превъзходство на море, 

достигащо до 50:1, създават у командването му илюзията за пълното господство в 

района и изключват активни действия на българските сили. 



 След назначаването на капитан II ранг Димитър Добрев за командир на 

Подвижната отбрана на Флота, ситуацията се променя. Той установява своя 

команден пункт на „Надежда“, където има телеграфна и телефонна връзка с 

бреговите постове за наблюдение. Започва воденето на обстановката и интензивна 

подготовка на море, която обаче показва и редица недостатъци в организацията на 

бойното използване на корабите, като липса на дневна и нощна система за 

сигнализация, сериозни пропуски в тактическото маневриране, пропуски в 

подготовката на екипажите и командирите. 

  Въведена е система за готовност на корабите, позволяваща периодично да 

бъде обслужвана материалната част и в същото време да има готови за действие 

сили. Отрядът торпедоносци започва съвместна подготовка, насочена към 

установяването на единомислие, тактическа свръзка, плаване в строй и умения 

за съвместно маневриране: елементи, стоящи в основата на използването им като 

тактическа група – първата такава в нашите ВМС. 

Тези организационни мерки показват умението на Добрев бързо да постигне 

сравнително ефективно и устойчиво управление на силите и ресурсите. Той започва 

целенасочено планиране на активни действия в морето и даже разглежда варианти 

за действия и във водите на противника! Въпреки това обаче, доставките за 

Османската армия не спират, а силите на Българската армия при Чаталджа 

продължават да търпят сериозни загуби от големокалибрената корабна артилерия и 

недостига на ресурси. 

 В най-общи линии боят  на 08.11. протича по следния начин: На 7.11. от 

разузнаването пристигат сведения за предстоящ преход на транспортите „Акдениз“ 

и „Казълирмак“ от Кюстенджа с военни матеряли за османската армия. Бреговото 

наблюдение също забелязва активизиране на силите на противника в близост до 

българското крайбрежие. В 22.35 ч. отрядът в състав: „Летящи“, „Смели“, „Строги“ 

и „Дръзки“, излиза на чиста вода в строй „върволица“ и ляга на ЮИ курс. Направен 

е разчет за прехват на противниковите транспорти. 

 

                                                       



 Към 00.30 ч. на 08.11. е забелязан силует на голям боен кораб и от флагмана е 

подаден сигнал „Виждам неприятеля вдясно“. Корабът е опознат като турски 

крайцер от типа „Хамидие“ или „Меджидие“, движещ се бавно на север с курс 29 ͦ. 

                                                       
 

 Ходът на торпедоносците е увеличен и е подадена тревога. Добрев умишлено 

остава за няколко минути на постоянен курс, за да даде възможност на командирите 

да определят елементите на движение на целта (ЕДЦ), след което ляга на курс 142
о
. 

В 00.40 ч. от „Летящи” е подаден сигнал за атака. В 00.43 ч. „Летящи” стреля от  

дистанция 600 метра. „Хамидие” открива огън от левия си борд, вероятно към 

сближаващите се „Смели” и „Строги”. На торпедния апарат е командрът на кораба, 

който трябва да стреля при заемане на подходяща позиция, а корабът се управлява 

от командира на отряда. Поради недоразумение стрелбата е на циркулация и 

торпедото, отклонено от инерцията на поворота, минава зад кърмата на крайцера.  

                                                       



 „Хамидие” започва поворот на дясно, за да увеличи страничното преместване 

и да намали площта на поражение, като и увеличава хода. След атаката, „Летящи” 

извършва поворот на ляво и се изтегля, за да не пречи на другите. 

 В 00.44 ч. позиция заема „Смели” и от дистанция 300 метра стреля, без да 

отчита поворота на целта, което води до нейното пропускане от торпедото. 

                                                       
 Следва поворот на дясно, при което рулят му заклинва и корабът започва да 

описва циркулация под ураганния огън на окопитилия се „Хамидие”. Един 150 мм 

снаряд пада в опасна близост. Поразени са предният димоход и предният парен 

котел. Ранен е младшият артилерист. Екипажът полага усилия за преминаване на 

аварийно управление, което отнема около 30 минути.  

„Хамидие” започва да маневрира активно. Това довежда до забавянето на хода 

му. Може би и поради тази причина „Строги” стреля от 200 метра, приемайки 

скоростта на целта за предварително определената. Торпедото минава по носа на 

крайцера. 

                                                    



 „Дръзки” се движи на около 3 каб зад „Строги”. За да определи по-точно ЕДЦ, 

„Дръзки” намалява хода и пресича курса на „Хамидие”. Така по створа на мачтите 

му курсът е определен с голяма точност. 

                                                                                    
 Следва маневра за заемане на позиция от десния борд на целта, на 

контракурсове, за по-голяма скоротечност на атаката. Дистанцията е под 100 метра. 

Маневрирането на „Дръзки” е изключително дръзко и води до няколко 

преимущества на атакуващия: 

- Определени са точно ЕДЦ; 

- „Дръзки” попада в мъртвата зона на артилерията на крайцера, а движението на 

контракурсове, на такава малка дистанция, води до много силно странично 

преместване и невъзможност на турската артилерия да следва целта;                                       

  
- В същото време за торпедистите на „Дръзки” позицията осигурява голяма 

протяжност на целта, която заема почти целия сектор на стрелбата и на практика 

гарантира попадение! При това маневриране грешките на определяне на ЕДЦ и на 

прицелване не влияят върху стрелбата.                                           



    
  На торпедните апарати е доброволно включилият се в похода мичман ІІ ранг 

Кирил Минков. Мичман Минков произвежда изстрел в 00.46 ч. и след 4-5 секунди 

се чува взрив, а силуетът на „Хамидие” се изгубва в грамаден стълб вода, дим и 

пламъци. Мощното българско „Ура” заглушава тътена от взрива! „Дръзки” 

увеличава хода до авариен и отхожда, след което започва поворот вляво за повторна 

атака. При тази маневра корабът попада под таранния удар на „Строги”, който също 

е решил да проведе повторна атака. Само бързата реакция на командирите, 

машинната и палубните команди предотвратяват инцидент. За съжаление корабите 

загубват и контакта с „Хамидие”. 

Разположението на торпедните тръби срещуположно не позволява 

двуторпеден залп. Недостатъчно е и количеството взривно вещество в едно торпедо 

за потопяването на такъв голям и модерен кораб.                                       

Първите два кораба излизат от атаката, за да не пречат на следващите. А 

инцидентът между при който „Дръзки” и „Строги” почти се сблъскват осуетява 

провеждането на повторни атаки. В района пристигат и други турски сили. Това 

принуждава бългаските кораби да се изтеглят преди разсъмване. 

Липсата на торпедни мерници, тъмнината, малкият ход на торпедоносците, 

невъзможността за комуникация и липсата на предварителен план за боя осуетяват 

повторната атака и спасяват „Хамидие” от потъване. 

Корабите се прибират благополучно във Варна. След три-четири дни три 

торпеда са изхвърлени на брега, липсва само това на „Дръзки”.  



                                      
Разгледан от дистанцията на времето, успешният за нас морски бой от 8 

ноември е до голяма степен плод на енергичните действия на капитан ІІ ранг Добрев 

и на дързостта и жертвоготовността на командирите и екипажите. Да, срещата с 

„Хамидие” е случайна, но резултатността на действията на отряда е закономерна.  

Ако погледнем внимателно действията на Добрев след поемането на 

командването, на 1 ноември, пречупени през съвременната военноморска теория, ще 

видим, че за много кратък период той успява умело да приложи почти всички 

принципи на военното изкуство. 

На първо място това са принципите за съсредоточаване на усилията, 

активността и внезапността, която постига ефекта на изненадата. Следват 

баланса между единоначалието и инициативността, простотата и 

взаимодействието, Добрев задържа за кратко курса на сближение, за да могат 

командирите да се ориентират и да определят точно елементите на движение на 

целта. След като корабите са изведени за атака от към морето, на командирите е 

дадена свобода на действие. Така чрез прилагането на принципа за маньовър се 

лишава противника от възможност за отклонение, избягва се необходимостта от 

продължително преследване, което би попречило на постигането на внезапност и 

би поставило корабите за дълго в обсега на превъзхождащата по огнева мощ и 

далекобойност противникова артилерия. Постигната е забележителна скоротечност 

на атаките. Дори и днес, в информационния XXI век, удивява времето за 

тактическо развръщане на отряда – 8 минути, и продължителността на атаката - 

едва11 минути. 

Постигнат е и забележителен коефициент на оперативно използване на 

силите - 0.6, при среден такъв за войните на море през ХХ век - 0.3. И може би по 

обективни причини състоянието на Флота към момента не позволява само 

изпълнението на принципа за всестранното осигуряване. Творческото съчетаване 

на тези принципи позволява на Добрев с нищожни сили, без загуби, да постигне 

успех над един многократно превъзхождащ противник. А ефектите от този успех да 

повлияят на оперативната обстановка в западната част на Черно море до края на 

конфликта. 



 Тук е моментът да развенчаем няколко мита, останали като аксиоми във 

военноморската ни история. Не е вярно, че торпедоносците са само за брегова 

отбрана, некачествени и с ограничени ударни възможности. Запасът от въглища им 

осигурява около 700 мили далечина на плаване при най-голямо разстояние в Черно 

море 650 мили. С бойния си радиус от 230 мили те покриват около една трета от 

морето и спокойно могат да оперират в източната му част. Носители са на мощно 

оръжие – торпедното, което ще се превърне във водещо средство за поразяване на 

море през следващите две световни войни. Многократно съм се убеждавал и в 

качествената им изработка. Всеки може да се убеди в какво състояние е „Дръзки“ в 

музея. След повече от 115 години атмосферни влияния и без особени усилия по 

поддръжката, корпусът му е отлично запазен. 

 Друг наложил се мит е слабата подготовка на екипажите на корабите на 

Османската империя. Противниковият флот наистина допуска съществени грешки. 

Най-сериозните от тях са подценяването на противника, илюзията, че са постигнали 

господство в района и неумението да съчетаят правилно факторите време, 

пространство и сила. Плаването, например, на транспортите през деня би лишило 

нашите сили от възможността да приближат безнаказано противника. Османските 

ВМС в този период обаче са напълно мобилизирани и с боен опит, след току що 

завършилата война с Италия. Те притежават предимно модерни кораби и отлично 

подготвени на Запад офицери. Командирът на „Хамидие“ Хюсеин Рауф Орбай е 

един от най-ерудираните офицери на Турция през ХХ век. След войната той е 

началник на щаба на ВМС на Османската империя. През Първата световна война е 

военноморски министър, съратник и приятел е на Ататюрк. Министър-председател е 

на Турция, депутат, а през Втората световна война е посланик в Лондон. 

 Много наши изследователи твърдят, че атаката е триумф на руската школа. 

Да, офицерите участници в тази атака са обучавани в Русия, но също така и у нас, и 

в Австро-Унгария, и във Франция, а тактиката за използване на торпедното оръжие 

е еднаква навсякъде по света. Важно е умението тази тактика да се прилага не само 

правилно, но и творчески. Тези умения нашите командири са придобили 

благодарение на далновидната кадрова политика, на нашата държава, да предоставя 

разностранно обучение на своите офицери и да взаимства най-доброто от световната 

военноморска теория и практика. 

 Мнозина смятат, че успешният морски бой от 8 ноември 1912 г. има само 

психологически ефект и не повлиява върху развръзката на конфликта. По една или 

друга причина успехът не е повторен. Но нека видим какво се случва след славната 

атака! Най-модерният боен кораб на Империята, „Хамидие”, е провлачен до 

Истанбул и е извън строя за дълго. Османският флот вече не се появява край 

българските брегове. Корабособствениците отказват да превозват стоки за 

Османската армия. Не си заслужава риска. Блокадата на крайбрежието ни е 

вдигната. Бомбардировките спират. В нашите пристанища започват да влизат 

кораби с важни доставки за фронта, който вече сериозно се задъхва.  

Всичко това се случва след неуспехите на нашата армия на 4 и 5 ноември, 

пред Чаталджанската отбранителна линия, които елиминират възможностите ни за 

сключване на бърз и изгоден мир. Българската армия вече е изгубила инициативата. 

След 8 ноември се пристъпва към преговори, които довеждат до примирието, 



сключено на 20 ноември. Това примирие дава възможност за глътка въздух на 

войските ни преди следващите динамични събития.  

    Убеден съм, че успешните действия на Флота допринасят за силната ни 

позиция при преговорите и нагледно показват как тактическите действия понякога 

водят до стратегически ефекти! 

 

 Вместо епилог: 

На 20.11. воюващите сключват премирие 

На 02.12. Добрев е върнат на старата си мобилизационна длъжност. 

Интензивността на подготовката намалява. Новият командир капитан-лейтенант 

Ковачев отклонява всички възможности за по-активни действия. На 11.03. 2013 г. на 

мястото на Ковачев отново е назначен Добрев. Започва трескава подготовка, в която 

се включва  и крайцерът „Надежда”. 

На 13.03.1913 г. пада Одрин и на 03.04. е сключено второ примирие. На 17.05. 

е подписан Лондонският мирен договор.  

През последвалата втора Балканска война съдбата на Флота е печална. 

Дунавската флотилия се самопотопява за да не попадне в ръцете на настъпващата 

Румъния, а отрядът торпедоносци и „Надежда” се евакуират в Севастопол. Корабите 

са без горива и провизии. Оръжието е разоръжено. Благодарение на активните 

действия на Добрев и настойчивоста му пред руските власти, всички въпроси по 

пребиваването, третирането и снабдяването на корабите са разрешени благоприятно 

за българите. 

На 28.07.1913 г. се сключва Букурещкият мирен договор, а на 28.09.  е 

подписан договор за мир с Турция и отрядът под командването на Добрев се 

завръща в България невредим. 

Кирил Минков загива през 1916 г., при  опит за разминиране на руско минно 

заграждение пред Батова. 

Георги Купов е началник на щаба на ВМС през Първата световна война. След 

войната е началник на Дунавската полицейска служба и преподавател в Морско 

училище. През Втората световна война е директор на БРП и прави много за 

развитието на речното ни корабоплаване. През 1957 г. е удостоен да бъде кръстник 

на новопридопитият във ВМС на НРБ СКР Дръзки. Децата си кръщава Воин и 

Победа. 

Димитър Добрев през 1914 г. е демобилизиран и никога повече не се връща 

във Флота. Работи като адвокат. Днес голям спомагателен кораб на ВМС носи 

неговото име. 

Крайцерът „Хамидие“ участва във всички следващи войни и конфликти на 

империята и републиката е най-известният кораб на Турция през ХХ век. Изведен е 

от състава на ВМС чак през 1964 г. 

След бляскавата си военна и политическа кариера Хюсеин Орбай е един от 

кумирите на Република Турция. Издигнат му е паметник, а животът му е описан в 

петтомно издание. 

Успешните действия на българските ВМС през тази война, не довеждат до 

развитието на техните способности. Стратегическото ръководство на Българската 

армия не успява да оцени необходимостта от сериозен флот. През следващите 



няколко динамични десетилетия, тази необходимост многократно се появява в 

критични за страната периоди. 

Торпедоносците продължават да са основната сила на българските ВМС до 

края на Втората световна война. В следвоенните години те са изведени от състава на 

Флота и бракувани. „Дръзки“ е изведен през 1950 г. През 1957 г. този кораб се 

превръща в най-емблематичният експонат на Военноморския музей във Варна, 

където е и до днес, верен страж на историческата ни памет и морските ни традиции. 

 

Капитан І ранг Ваньо МУСИНСКИ 

Анимация Десислава МУСИНСКА 

 

 
Снимка Иван САВОВ 

 


