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Стефан Абаджиев е един от първите български морски офицери, 
издигнал се от обикновен моряк и стигнал до чин капитан I ранг 
(полковник). 

Информацията за него е много малко. Освен в служебния му списък, 
сведения за него откриваме в спомените на механика от Флота капитан I 
ранг Константин Божков, негов съвременник, с когото служат заедно. 
Името му е споменато в книгата на Симеон Радев „Строители на 
съвременна България“ във връзка с потушаването на русофилските  
бунтове; в Юбилейния сборник на Морското училище от 1931 г.; в 
ръкописа „История на Дунавската флотилия“ от Сава Иванов1. Във фонда 
на Военноморския музей се съхраняват снимки и документи, получени от 
различни места, в т.ч. от негови родственици, които добавят отделни 
щрихи към биографията му.

Стефан Христов Абаджиев е роден на 15 септември 1866 г.  в 
Свищов.2 Няма достатъчно сведения за семейната му среда. От снимки във 
фонда на ВММ става ясно, че има двама братя – Илия и Николай 
Христови. 

Постъпва на служба за изпълнение на войнската повинност през 
декември 1884 г. От 1 януари 1885 г. в зачислен във  Флотилията и 
морската част като матрос. 

Това е година на значими събития в българската история - 
Съединението на княжество България и Източна Румелия и последвалата 
Сръбско-българска война. След като Русия се обявява против 
Съединението и изтегля от България своите офицери, Българската армия 
остава без висши офицери. Особено сериозен е кадровият проблем във 
Флотилията, която остава без командир, без офицери и с намален 
унтерофицерски състав. За началник на Флотилията е назначен капитанът 
от артилерията Симеон Ванков, а за завеждащ Минната част – капитан 
Панайот Ангелов. За преодоляване на кризата на служба са назначени 
останалите в България руските офицери-анархисти, противници на руския 
царски режим - мичман Владимир Луцки за командир на парахода 
„Голубчик“, лейтенант Еспер Серебряков - Бланк на яхта „Александър I” 
(назначен през декември 1885 г. за завеждащ Флотилията, след като 
капитан С. Ванков напуска службата), механиците Михаил Овчинников, 
Алексей Надеин и Александър Булигин.3 Сред малкото български офицери



на служба са мичман Владимир Пантелеев Кисимов и механикът 
Константин Божков. 

В Сръбско-българската война Флотилията не участва в сериозни 
бойни действия, защото Сърбия няма военен флот. Основните задачи на 
корабите са транспортни, свързани с пренасянето на храни, боеприпаси и 
войски по Дунав към сръбската граница. Няма информация, какво точно е 
участието на Стефан Абаджиев във войната. Със заповед по Флотилията и 
Морската част от 14 ноември 1885 г. е назначен за качегар (огняр) II 
разряд4, като най-вероятно е служил на някои от параходите, които са 
превозвали товари за воюващата армия. Удостоен е със сребърен 
възпоменателен медал за Сръбско-българската война от 1885 г.5, с който се
награждават лица, участвали в сраженията. 

Липсата на кадри във Флотилията налага бързото производство на 
матроси в унтерофицери. На 1 април 1886 г. Стефан Абаджиев е 
произведен в боцманмант (унтерофицерско звание, заимствано от руския 
флот, по-ниско от боцман), а от 31 юли същата година вече е фелдфебел 
(съответства на боцман във флота).6

Превратът на 9 август 1886, детронацията на княз Александър 
Батенберг и последвалият контрапреврат отново изострят кадровата криза 
във Флотилията. Руските офицери-анархисти Владимир Луцки и Бланк, 
научавайки за преврата и опасявайки се, че ще бъдат преследвани от 
новото русофилско правителство, бягат с лодки в Гюргево. За действията 
си те са уволнени, а за завеждащ Флотилията е назначен капитан Панайот 
Ангелов. След няколко дни Луцки се връща в Русе, обявява се в защита на 
княза и се опитва да превземе парахода „Голубчик“, с който да върне 
Александър Батенберг. Своеволните му действия внасят допълнително 
объркване сред матросите и подофицерите. Фелдфебел Стефан Абаджиев е
сред дейните участници в събитията. Той пръв успява да се качи на 
парахода „Голубчик“, да попречи на Владимир Луцки да го завземе и да 
отплава с него. В този сблъсък Абаджиев е ранен.7

Активно е участието му в потушаването на русофилските бунтове на 
19 февруари 1887 г.8 Събитията са описани от Симеон Радев. В Русе в 
бунтовете участва главно Пионерната дружина. От Флотилията на 
страната на заговора застават мичман Кисимов, подпоручик Матеев и част 
от екипажа на параход „Голубчик“. Те смятат да използват кораба за 
целите на бунта. Бързите действия на командира на Портовата рота 
капитан Драганов осуетяват намеренията им. По това време Стефан 
Абаджиев е фелдфебел в Портовата рота. Той осъществява връзката между
командира на Флота капитан Ангелов и командира на Портовата рота 
капитан Драганов и участва в завземането парахода „Голубчик“. Корабът 
се изтегля към железопътната станция, далеч от възможен обстрел от 



брега. В това време бунтът в града е потушен от частите на 5-ти пехотен 
полк и опълчението. Абаджиев участва в залавянето на ръководителите на 
метежа, които се опитват с лодки да напуснат Русе.9

 Сн. 1 – фелдфебел Стефан Абаджиев – 
22.02.1887 г. (фонд ВММ - Варна)

Участието на фелдфебел Стефан Абаджиев в потушаването на бунта 
е оценено от правителството и регентите и на 30 март 1887 г. е награден с 
бронзов медал „За заслуга“, а с височайша заповед № 21 от 31 март 1887 г. 
за усърдие и знание на службата е произведен в мичман II ранг. За да 
отговаря на изискванията на длъжността през септември същата година е 
командирован да слуша лекции във Военното училище в София, което 
завършва през 1891 г. На 2 август 1891 г. е произведен за изслужено време 
в чин мичман I ранг.10

Подготовката му за морски офицер продължава съгласно 
„Положение за комплектуване на Флотилията с морски офицери“. Обучава
се самостоятелно за теоретичните изпити по предметите, а за 
практическите плавания през януари и февруари 1893 г. е командирован 
във Варна на парахода „Султан“11. След успешно издържани изпити, със 
заповед по Военното ведомство от 14 ноември 1893 г. е признат за морски 
офицер.

Подготовка му продължава с практическо плаване на товаро-
пътническия параход-транспорт „Екатеринослав“ от Руския доброволен 
флот12. Задграничното плаването с руския параход продължава около пет 
месеца, от 7 декември 1899 до 5 май 1900 година, като пътува от Одеса до 



Владивосток и обратно до С. Петербург.13 Той пресича три океана и много 
морета с различни метеорологични и хидрографски условия и получава 
солидна морска подготовка, която е съпоставима, с тази на другите 
български морски офицери.

 Сн. 4 – Стефан Абаджиев по 
време на практическото плаване с парахода „Екатеринослав“ от Руския 
доброволен флот, май 1900 г. (фонд ВММ - Варна)

До края на XIX век службата му на офицер от българския военен 
флот основно протича като командир или старши офицер на корабите от 
Флотилията14. През 1888 г. е командир на „Симеон Велики“, в началото на 
1889 г. е старши офицер на яхтата „Александър I”, а след това на „Крум“, 
през март и юни 1890 г. е командирован във Варна на катерите.15



 
Сн. 2 – мичман Стефан Абаджиев с екипажа на параход „Симеон 
Велики“, около 1888 г. (фонд ВММ - Варна)

През тези години, поради недостиг на морски офицери, рокадите във 
флота са постоянни, а за командири на корабите временно се командироват
сухопътни офицери. Стефан Абаджиев, както и всички останали морски 
офицери, служи на всички параходи и катери от Флотилията и на 
преобразувания във ветроход кораб „Асен“. Задачите, които изпълнява на 
корабите от Дунавската флотилия, са рутинни. Плава по целия български 
участък на реката, като участва в провеждане на занятия и съвместни 
учения, в превозване на военни части и товари. През зимните месеци, 
преди реката да замръзне откарва корабите до мястото им на зимуване при 
о. Чифтилер и е назначаван за завеждащ зимовището. На няколко пъти е 
командирован до Будапеща и Турну Северин във връзка с ремонта на 
корабите, като е назначаван за наблюдаващ ремонта.16

По време на наводнението при с. Черчелан (дн. с. Дъбован, обл. 
Плевен) през април 1888 г. мичман Абаджиев е изпратен с катерите 
„Борис“ и „Л. Каравелов“, два бота и една лодка да окажат помощ на 
бедстващото население.17 През май 1897 г. е командирован с катер за 
оказване помощ на населението при наводнението в с. Ряхово, Русенско.18

Наред с това изпълнява и редица други задачи: деловодител в 
екипажния съд при Флотилията и Морската част (март 1890 г.), член на 
екипажния съд (април 1891, декември 1893 г.), завеждащ учебната мачта 
(1892 г.), запасен член на Военния съд в Русе (1892 г.), командир на 



Портовата рота (ноември 1894), Портови капитан (1895 г.). От 1895 до 
1899 г. е преподавател по устави в Унтерофицерската морска школа при 
Флотилията и Морската част19 (по това време, това е наименованието на 
Морското училище, сега ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“), а през 1897 г. е неин 
началник.20  

През август 1897 г. е произведен в лейтенант и е награден със знак за
10-годишна отлична служба.21

 Сн. 3 – лейтенант Стефан 
Абаджиев, около 1897 г. (фонд ВММ - Варна)

През 1901 г. от май до октомври е портови капитан в Бургас, а след 
това временно изпълнява тази длъжност в Русе. През 1904 г. е приведен на 
служба в Морската част във Варна и е назначен за портови капитан.22 
Съгласно „Положение за устройството на Флота“ от 1900 г., портовите 
капитанства в Бургас и Варна са подчинени непосредствено на началник на
Флота, а портовите капитани се ползват с права на ротен командир.23 

От 1 януари 1905  г. е повишен в чин капитан-лейтенант. В същото 
време е член, а от 1906 г. е председател на екипажния съд. 

През ноември 1906 г. е командирован във Франция. Командировката 
му, вероятно, е свързана с доставката на торпедоносците и друга нова 
техника за флота. През март 1907 г. е включен в комисия с председател 
капитан І ранг В. Хитров и членове капитан-лейтенант Стефан Абаджиев и
инженер-механик майор Тодор Соларов по приемането на ветроходната 
яхта „Анемоне” (по-късно - „Стрела”) и на парахода „De Romas” (по-късно
„Камчия“), предназначен за лична яхта на княза, находящ се в Антиб 



(Франция)”.24 Включването му в комисията, вероятно е свързана с факта, 
че той, както и Тодор Соларов, са във Франция, за да наблюдават строежа 
на торпедоносците. Според служебния списък Стефан Абаджиев се 
завръща от задграничната командировка на 5 ноември 1907 г.25 (Сн. 5)

 Сн. 5 – Капитан-лейтенант 
Стефан Абаджиев, около 1907 г. (фонд ВММ - Варна). На снимката е с 
всички отличия, връчени му до 1907 г. Това е една от най-
представителните му снимки. За съжаление именно тази снимка е 
използвана за изработване на един от барелефите на алеята на 
преподавателите в ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, но под него не е името на 
капитан I ранг Стефан Абаджиев, а на капитан I ранг Димитър Альов - 
http://old-www.naval-acad.bg/Bg/mu-125g/alej-mu.html. Надявам се 
отговорните лица във ВВМУ да поправят допуснатата грешка.

След завръщането си е прикомандирован към Щаба на флота, а от 8 
октомври 1908 г. отново е портови капитан във флота във Варна. От 
февруари 1909 г. е домакин на Варненското офицерско събрание. През 
януари 1910 г. е уволнен от служба и зачислен в запаса. 

При обявяване на мобилизацията през септември 1912 г. е назначен 
за командир на Нестроевата рота към Неподвижната отбрана при Флота и  



за домакин на Варненското общо офицерско събрание. За кратко от 1 до 18
ноември 1912 г. е началник на Неподвижната отбрана.

След като Румъния напада България в Междусъюзническата война, 
българското правителство взема решение да не се оказва съпротива на 
румънските войски. В изпълнение на тази заповед команда от 903 
офицери, подофицери и матроси от Черноморския флот, под командването
на капитан II ранг Михаил Попов напуска Варна и се отправя към 
вътрешността на страната. На 12 юли стигат до Самоков. Там се сформира 
флотска дружина от две роти, която се отправят през Мехомия (Разлог) 
към позициите срещу гърците в м. Предела. Флотският отряд пристига на 
местоназначението на 25 юли, когато военните действия вече са 
приключили и не участва в сраженията.26 На 5 август се връща във Варна. 
Капитан-лейтенант Стефан Абаджиев е един от командирите в състава на 
флотския ешелон и заедно с целия отряд изминава пътя до Предела и 
обратно до Варна.27 

От 28 юли 1913 г. Абаджиев е повишен в чин капитан II  ранг, а от 30
януари 1920 г. е повишен по запаса за изслужено време в чин полковник, 
което се равнява на капитан I ранг. По това време, съгласно клаузите на 
Ньойския договор, България няма военен флот и съответно няма морски 
офицери. През 1932 г. е уволнен в оставка поради навършване на 65 
годишна възраст.28  

За службата си е удостоен с редица наши и чужди отличия: 
 Бронзов медал  „За заслуга“ (1887 г.)
 Сребърен възпоменателен медал „За сръбско-българската война 

от 1885 г.“ (1887 г.)
 Златен възпоменателен медал „За възшествието на княз 

Фердинанд I през 1887 г.“ (1888 г.) Медалът се дава на всички 
военни от гарнизоните, през които минава Фердинанд при 
пристигането си в България.

 Сръбски орден „Таковски кръст“ V ст. (1897 г.)
 Знак за десет годишна отлична служба (1897 г.)
 Орден „За заслуга“ (1898 г.)
 Народен орден „За военна заслуга“ V ст. с корона (1906 г. )
 Румънски орден „Румънска корона“ III  ст. (1907 г)
 Знак за двадесет годишна отлична служба (1908 г.)
 Възпоменателен кръст „За независимостта на България 1908 г. 

(1910 г.)
Сведенията за семейния му живот са оскъдни. През 1895 г. се жени 

за Екатерина Степановна Асиева от гр. Болград, Бесарабия. Съпругата му 
дълги години работи като учителка в Русе. След преместването им във 
Варна тя се занимава с благотворителна дейност, особено в дружество 



„Милосърдие“. По време на Балканската война (1912 - 1913 г.) е 
милосърдна сестра. Наградена с 2 ордена за заслуга.29 Умира на 19 юни 
1915 г. във Варна.30 

 Сн. 6 – Съпругата на Стефан 
Абаджиев - Екатерина Степановна Асиева, края на XIX - началото на ХХ 
век. (фонд ВММ - Варна)

Стефан Абаджиев умира на 18 март 1933 г. в Търново. 
В памет на съпрузите Стефан и Екатерина Абаджиеви в Търново към

старопиталище „Аника и Ангел Ангелови“ е учреден фонд на тяхно име. 
Дарената сума от 6 хиляди лева е от Цветана Христова. От приходите на 
фонда се дава обяд на питомците на приюта в определен ден от годината.31

Капитан I ранг Стефан Абаджиев е един от първите български 
морски офицери, който повече от 20 години служи във военния флот на 
България. Без да блести с особени героични прояви, той е от флотските 
офицери, които съвестно изпълняват  задълженията. Незаслужено 
забравен, тази публикация е опит да бъде представен пред морската и 
историческата общественост и да заеме своето достойно място сред 
строителите на българския военен флот.



 Сн. 7 – Свидетелство за 
награждаване на Стефан Абаджиев с румънския орден „Румънска 
корона“ III  ст. (1907 г.). (фонд ВММ - Варна)
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