
АТАКАТА НА „ХАМИДИЕ“ 
СТАРИ И НОВИ ФАКТИ, АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ 

 ВЛАДИМИР ХРИСТАКИЕВ (1935 -2013 г.) 

капитан I ранг от запаса 

За атаката на „Хамидие“ от нашите миноносци на 8.11.1912 г.: анализът 
на източниците – стари и нови, ми позволи да направя някои критични оценки, 
които ще изложа пред вас. Надявам се, че аудиторията е запозната с историята 
на атаката, затова няма да ви я преразказвам. Ще изложа отделни моменти от 
нея и факти, на които не е обръщано достатъчно внимание. 

МЯСТО И СХЕМА НА АТАКАТА 

В повечето публикации до сега 
се показват различни райони на атака-
та. Атаката е единственият морски бой 
на нашия ВМФ, при това успещен. Смя-
там, че е срамота да не можем да посо-
чим района на атаката. 

В „История на българите“ Том 5 
[1] мястото на боя е източно от нос 
Шабла. Крайцера се движи на юг (ре-
ално той е бил на курс 29°). Около 
него хаотично обикалят нашите мино-
носци и турските контраминоносци 

(Схема №1). 

В научното изследване на Воен-
ноисторическата комисия при Щаба на 
армията „Войната между България и 
Турция“ Том 4 [2], района на боя е 
южно от н. Калиакра и на паралела на 
Златни пясъци (Схема №2). 
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Съществуват и други подобни грешни публикации. 

Реших да възстановя 
прокладката на отряда мино-
носци по Вахтения журнал на 
„Летящи“ – флагмана [3], и да я 
сравня с картата от книгата на 
капитан 2 ранг Г. Купов [4] 
(Схема №3). До мястото на ата-
ката картата на Купов е верна. 
Повтарям, само до района на 
боя, след торпедните изстрели 

има много грешки. Оправдавам 
тези грешки – като правило 
след залпа се маневрира с про-
менливи курсове и скорости, 
които не всякога се отразяват 
точно в журналите. Важното е 

по-бързо да се напусне района на боя. Така е на малките кораби. Картата от 
извадката на вахтения журнал на „Летящи“ в общи линии съвпада с посочената 
карта и прокладката (Схема №За). 

На картата в книгата на Г. Купов има една неточност. При излизане от 
минното заграждение е показано едно отклонение на север, което не се открива 
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във вахтения журнал. Грешката 
по мое мнение е 13 каб. Поради 
това съм построил паралелен 
курс. Така мястото на боя – при-
емам за кръг с радиус 10 каб. 
Центъра на този кръг има ко-
ординати 43°04’ и 28°23’. Според 
картата на Г. Купов координатите 
са 43°05’ и 28°27’. В рапорта си 
до подполковник инж. Лудогоров, 
Командира на флота, Д. Добрев 
посочва 42°02’ и 28°29’ [5]. 

 Тези три точки формират познатия 
ни от навигацията триъгълник на грешките. 
Разкривам го и получавам следните коор-
динати: 43°04’ и 28°06.8’ (Схема №4). 

Приемам картата от книгата на Г. 
Купов, защото миноносците до откриването 
на крайцера следват на постоянен курс 
115° – 5 минути на 180 об./мин. (14.7 вз.) и 
55 минути на 200 об./мин. (17 вз.). При тези 
условия не може да се направи съществена 
грешка. 

Първоначално смятах, че крайцера 
като сравнителна нов кораб и с качествено 

щурманско въоръжение ще предложи точни координати. Оказа се, че неговите 
данни не могат да се приемат [6]. „Хамидие“, плавайки на север, в 1б.51 часа 
застава на дрейф далече пред Сюзебели (Созопол) и престоява там до 20.07 
часа, за да се съгласуват действията с командирите на контраминоносците „Яр 
Хисар“ и „Верк Евшан“. През тези 3 часа и 16 мин. мястото на крайцера вероятно 
се е променило. Залеза на слънцето на запад към брега е затруднило 
определянето на мястото, а и сдрачаването бързо настъпва. Във време на война 
фаровете не работят. И още нещо – посочва се, че към началото на атаката 
отчета на лага (ОЛ) на крайцера показва 73 [7]. Но растоянието от Босфора до 
района на боя е малко повече от 120 мили. Неговите координати са 43°10’ и 

28°21’. Разликата на това място от получените координати е 65 каб. [6]. 

КАЧЕСТВАТА НА МИНОНОСЦИТЕ 

От 5 – 6 десетилетия почти във всички публикации съществува стремеж 
да се занижават качествата на миноносците. Твърди се, че те са отбранителни 
сили за крайбрежни води. Миноносците са натрапени на България и след 
няколко години ще трябва да се бракуват. 

Във Военноморския музей се пази архива на капитан 2 ранг Добрев. Имах 
възможност преди години да се запозная с Протоколите за примането на втората 
тройка миноносци. Председател на премателната комисия е Димитър Добрев, 
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тогава капитан-лейтенант (съответства сега на капитан 3 ранг). Известен е с 
принцпност и взискателност. Той е единственият български офицер, участвал в 
голямото морско сражение при о. Цушима, а продължителното плаване около 
Европа, Африка и Азия му осигурява висока морска подготовка. 

В Протокола за миноносец „Шумни“ намираме следните данни: При 
плаване 8 часа до Маслен нос и обратно са проплавани 117.38 мили със средна 
скорост 14.674 вз. и среден разход на въглища 206.14 кг./час. При запас от 
въглища 10.5 т. кораба може да плава 50 часа и 25 мин. За това време и с тази 
скорост могат да бъдат проплавани 705 мили. За миноносец „Строги“ тази данна 
е 685 мили [8 и 9]. Закръглям на 700 мили и приемам далечина на плаване на 
миноносците Дпл= 700 мили. 

За оперативни разчети се приема, че оперативния радиус на кораба 

Rоп= 0.33 Дпл (0.33 за преход до района на бойните действия, 0.ЗЗ за бойни 
действия и 0.ЗЗ за връщане в базата). Затова приемам, че миноносците имат 
Rоп= 233 мили. 

Дъгата на този оперативен радиус, нанесен от Варна, достига на юг до 
Амасра на турското крайбрежие, на 160 мили от Босфора, до точка на З0 мили 
западно от Севастопол и на север до Одеса. Дъгата достига меридиана 33°. Като 
имаме предвид,  че ширината на Черно море по паралела на Бургас до 
Кавказкото крайбрежие е 620 мили, то получения оперативен радиус е почти 
38% от ширината. За какви крайбрежни миноносци става въпрос? 

Това са теоретични разсъждения. Те обаче се потвърждават от 
плаванията на миноносците: 

 на 31 октомври четири миноносеца под командуването на лейт. Рашко 
Серафимов достигат до 22 мили североизточно от н. Калиакра, крейсеруват 
на линията на морските комуникации на Турция и са проплавани 90 мили; 

 на 1 ноември под брейд вимпела на новоназначения командир на 
отряда капитан 2 ранг Добрев всички миноносци излизат на море и при 
вълнение 5-6 бала достигат до траверза на н. Тузлата (Румъния) и са 
проплавани 160 мили; 

 в началото на 2-та Балканска война (Междусъюзническа) се взема 
решение, за да не се завладеят миноносците от Румъния, да се пребазират 
в Севастопол. Русия е неутрална държава. Заедно с крайцера „Надежда“ са 
проплавани 270 мили за 27 часа при скорост 10 вз. 

Тези не са всички примери, има и други. 

Качествата на миноносците могат да бъдат разглеждани и от друг ракурс. 
В периода 1903-1909 г. Франция строи за своя флот 76 миноносци и за Турция 
още 4. Те се различават от нашите по това, че имат 2 – 37 мм., а нашите имат 2 
– 47 мм. оръдия. Промяната е поискана от България за да са еднакви с тези на 
крайцера „Надежда“. Конструкционно проекта е на т. нар. „38-метров 
миноносец“. Защо французите строят толкова много миноносци? С близки до 
данните на нашите миноносци има в почти всички страни на Европа [10]. На 
Атлантика Франция има две ВМБ и много пунктове за базиране. Базите са Брест 
на най-западната част на п-в Бретан и Шербург на Ламанша. Водите в тези 
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райони са бурни, а и от тук преминават повечето атлантически циклони. Как 
тези миноносци ще изпълняват задачите си пък и дори в крайбрежни води. 

Капитан 2 ранг Г. Купов посочва: „В сравнение с размерите си бяха с 
добри мореходни и отлични маневрени качества. Машините бяха сигурни в 
работа. Като тип прави чест на френското корабостроене“ [11]. И още една 
експертна оценка на адмирал Пиер-Франсоа Форисие, до преди няколко години 
Командир на френския ВМФ: „... днес „Дръзки“ е последният представител на 
тази категория кораби, която между 1900 и 1920 г. формираха ядрото на 
френския и български флот“ [12]. 

За отбелязване е, че в юбилейните броеве на „Морски сговор“ през 1932 
и 1937 г. не се откриват твърдения, принижаващи качествата на миноносците. 

Струва ми се, че става въпрос на идеология. Цели се да се притоплят 

обвиненията към цар Фердинанд I, военния министър генерал Михаил Савов и 
Началника на флота капитан I ранг Пол Пишон, че са получили големи 
комисионни за да приемат „натрапените миноносци“. Комисионни са вземани и 
тогава, и по-късно, за съжаление и сега, но това не снижава качествата на 
миноносците. Съществува още стремеж да се придаде допълнителен героизъм 
на офицерите и матросите от младия ни ВМФ, сътворили тази победа. Тя блести 
в историята с истинска светлина и не се нуждае от изкуствен блясък. 

ВЪПРОСИ НА ТАКТИКАТА 

Атаката е осигурена от добро разузнаване. Купов твърди, че капитан 2 
ранг Добрев е получавал сведения от гръцкия консул в Кюстенджа. Няма ясност 
обаче какви кораби придружават „Хамидие“, затова на картата на Купов са 
посочени толкова много турски кораби. Реално те са били два контраминоносеца 
– „Яр Хисар“ и „Берк Евшан“. Освен това всички смятат, че това е „Меджидие“. 

Достигната е внезапност – едно от главните условия за успех на 
миноносците. При напускане на Варна отряда се придържа близко до брега 
(трверз Евсиновград – 500 м и траверз Св. Константин – 700 м). На „Хамидие“ 
също допринасят за внезапността. На мостика му имат проблеми с 
наблюдението и опознаването. Няколко минути спорят дали това не са техните 
контраминоносци и дали видените светлинни сигнали съотвествуват на 
опознавателните такива. 

Тактическото развръщане трае само 8 минути, от 0.35 до 0.43, когато е 
първият торпеден изстрел от „Летящи“. Правилно е избран десния борд. Така 
крайцера не може да се отклони мористо и да остави миноносците зад кърмата 
си. При подобна ситуация миноносците ще трябва да го догонват. Общата 
величина на изменение на разстоянието (ОВИР) ще бъде много малка и 
миноносците ще бъдат продължително време под артилерийския огън на 
противника. Самата атака от началото на тактическото развръщане до 
последния торпеден изстрел трае само 11 минути. Давам си сметка, че не е 
правилно от съвременни позиции да тълкувам какво би станало, ако капитан 2 
ранг Добрев би взел друго решение – например да направи обхват – два 
миноносеца от единия борд и два от другия. Подобно решение силно би 
намалило възможностите на крайцера да маневрира и да се откланя и би 



Кап. I ранг инж. о.р. В. Христакиев „Атаката на „Хамидие“ - стари и нови факти, анализи и изводи“ 

стр. 6 от 9 

позволило на миноносците да успеят да се задържат на прав боен курс и да не 
стрелят на циркулация. Но сега е много удобно да се дават съвети. Поставям 
този въпрос не от желание до критикувам капитан 2 ранг Д. Добрев. От 
вахтените журнали, от Рапорта на Добрев до Началника на флота подполковник 
инж. Лудогоров и според турския източник [7] „Хамидие“ се е движил на курс 
29° и скорост 4 вз. На борда му и на мостика всичко е било спокойно и тихо. 
Едва след първия торпеден изстрел (на „Летящи“) на крайцера се забелязва 
раздвижване и се открива артилерийски огън. Купов от своя стана твърди, че 
крайцера скланя на ляво. 

 Стремежа на командирите да заемат бързо позиция на стрелба и да 
стрелят е и вероятната причина миноносците като правило да стрелят на 
циркулация. Така е на „Летящи“ и торпедото му преминава зад целта. „Смели“ 
също стреля на циркулация. „Строги“ стреля на циркулация и под остър ъгъл. 
Торпедото му минава пред целта. Направих опит да направя схема на самата 

атака, но ми се струва, че не 
успях, защото отделните еле-
менти се препокриват. Все пак 
ви предлагам Схема №5. Оп-
равдавам грешките на коман-
дирите. Те са ентусиазирани, 
под силно нервно напрежение 
– в стрес. Все пак атакуват 
най-новия турски кораб. 

И тогава се е считало, 
че торпедните атаки са успеш-
ни нощем и в малка видимост. 
Основни принципи на атаката 
са смятани: внезапност, ско-
рост и маньовър, съчетание на 

маньовър с огън, решителност и бързо напускане на района на боя след атаката. 

Понякога се твърди, че не е правилно торпедните апарати да са 
поставени разнопосочно (така са и на „Дръзки“ пред музея във Варна), единия е 
към десния, а другия към левия борд. Торпедните атаки като правило се харак-
теризират с внезапна среща, на малка дистанция и в малка видимост. Налага се 
бързо да се вземе решение и да се стреля, а след това да се маневрира за 

изстрел от апарата на другия борд. Поне два миноносеца в конкретния случай 
правят опит да атакуват повторно. Ще повторя забележителните думи на 
адмирал Макаров: „Командира на кораба мисли със скоростта на своя кораб“. 

По теория главен обект на удара е този, с унищожаването на който се 
решава поставената задача. Второстепенни обекти на удара са тези, които 
пречат на унищожаването на главния обект на удара – охранение и прикритие 
например. 

Щаба на Действащата армия поставя задача на флота да се „пленят или 
потопят“ транспортите „Ак Дениз“ и „Кара Дениз“, които се товарят в 
Кюстенджа. Казано по-просто – да се нарушат комуникациите на противника. 
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Следователно главни обекти на удара са транспортите. Срещата с „Хамидие“ е 
внезапна и решението той да се атакува незабавно е правилно. Самият Добрев 
твърди в рапорта си: „Повереният ми отряд напълно целесъобразно предпочете 
да се нахвърли върху „Меджидие“ (те са смятали, че това е „Меджидие“), вместо 
да продължава проблематичната погоня за транспортите.“ [13]. 

На „Хамидие“ също са допуснати грещки. Командирът на кораба Хюсеин 
Рауф бей и неговият първи заместник, щурмана Факри Енгин, са на мостика до 
24.00 часа и отиват да почиват. На мостика остава по-слаб екип. Вече посочих, 
че са съществували слабости в наблюдението и опознаването. Загубено е време 
докато се класифицират откритите кораби. И това е по турски данни. Едва след 
първия торпеден изстрел на крайцера се раздвижват, започва да се увеличава 
скоростта и артилерията открива огън. 

В боя винаги една от страните допуска грешки. Важно е доколко другата 
страна е успяла успешно да се възползва от тези грешки. Затова проблемите в 
управлението на крайцера не намаляват успеха на атаката и нейното значение. 

Съществува и друг, много важен въпрос, който не е изяснен. Защо 
турското командване взема решение най-опасния участък от морските 
комуникации – между паралелите на н. Калиакра и н. Емине да се преминава 
през тъмната част на денонощието, след като се знае, че това е най-
благоприятно време за действие на миноносците. 

Накрая да чуем оценката на противника – командира на „Хамидие“ 
Хюсеин Рауф бей дава интервю на английското списание „Илюстрейтъд Ландън 
нюз“, което излиза на 12 януари 1913 г. Според него: „Ако разгледаме 
безпристрастно случката с „Хамидие“ и кажем самата истина, трябва да 
признаем, че тази голяма и успешна атака на българския флот ... е едно славно 
начало, с което той може да се гордее.“ [13]. 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ИДЕОЛОГИЯ 

Повдигам този въпрос, въпреки, че някои от вас няма да се съгласят с 
мен и ще ме упрекнат. В близкото минало много често идеологическите догми 
вземаха връх над професионализма на командира на отряда и командирите на 
миноносци. Твърди се, че всички те са руски възпитаници. Капитан 2 ранг 
Добрев е завършил нашето Военно училище. Завършва специалните курсове по 
торпедно дело във ВМБ Пола на Австро-Унгария на Адриатическо море (сега на 

територията на Хърватска). След това завършва офицерския артилерийски курс 
в Кронщат, с 2-та Тихоокеанска ескадра участва в сражението при о. Цушима. 
Освен бойния опит той придобива и морска закалка при продължителното 
плаване около Европа, Африка и Азия. Така че той е възпитаник на три учебни 
заведения [14]. 

Лейтенантите (съответства на днешното звание капитан-лейтенант) 
Неделчо Недев и Рашко Серафимов завършват Императорската кралска 
академия по търговия и мореплаване в Триест, Австро-Унгария. По-късно Недев 
полага изпити във факултета по точни науки на Сорбоната, практикува в 
Астрономическата обсерватория в Парк Сен Мор и за всичко 5 години във 
Франция завършва и курса на Висшето училище по електротехника. 



Кап. I ранг инж. о.р. В. Христакиев „Атаката на „Хамидие“ - стари и нови факти, анализи и изводи“ 

стр. 8 от 9 

Самостоятелно усвоява радиотелеграфията [15]. Серафимов завършва нашето 
Военно училище, завършва Минния офицерски клас в Кроншат, Подводния 
офицерски клас и плава на руски подводници [16]. 

Лейтенант Альов завършва посоченото по-горе учебно заведение в 
Триест, Военното училище и специализираните курсове в Кронщат. Лейтенант П. 
Стоянов завършва във Военното училите офицерски курс и минния в Кронщат. 

Става ясно – те завършват различни учебни заведения, специализират 
като правило в Русия, но не са само руски възпитаници. Струва ми се, че 
кадровата политика се е стремяла да подготвя всестранно офицерите както на 
запад, така и на изток, образно казано. 

Този въпрос има и друга страна отново с идеологически привкус. Посочва 
се, че атаката е триумф на Руската военноморска школа. Може ли да се твърди, 

че има такива школи в различните страни? На тактическо ниво кой би се наел да 
ми обясни как миноносци провеждат атака по френски или по-друг някакъв 
начин? Та същноста на торпедната атака е решаването на т. нар. торпеден 
триъгълник независимо какъв е носителя и от коя школа е. Всичко е 
тригонометрия, математика. Поиска и атаката на подводница от 
противолодъчните сили се основава на теорията на поиска – също математика. 
Всичко останало е правилно маневриране и разбира се положителното 
въображение на командира. На това последното аз лично много държа. 
Формално погледнато капитан 2 ранг Добрев е завършил първо Специалния 
минно-торпеден курс в Пола, Австро-Унгария. 

Ако се върнем към юбилейните броеве на „Морски сговор“ от 1932 и от 
1937 г., там не откриваме тезиса за Руска военноморска школа. Дори и в книгата 
на капитан 2 ранг Г. Купов, издадена през 1957 г., не се говори за някаква 
школа. Аз питам защо не говорим за българска военно-морска школа, за 
българска Военна наука? 

Разбирам, че много от вас няма да се съгласят с мен. Признавам, че и аз 
преди 25-30 години съм писал за руската военноморска школа. През последните 
15-20 години имах възможност да се запозная с някой книги, написани от висши 
офицери, заемащи по различно време високи командни длъжности в Съветския, 
а по-късно в Руския ВМФ [17]. В тях се разглеждат и вредите нанесени на ВМФ и 
на Военната наука от идеологизирането. 

В тази връзка искам да цитирам думите на капитан I ранг Андрей Панов в 
неговата великолепна книга „Морская сила России“, издадена по случай 300 
години от Руския ВМФ: „ЗАКОНИТЕ НА ВОЙНАТА СА ЕДИННИ ЗА ВСИЧКИ“ [17 – 
Раздел от гл. 7]. 

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТУРСКИ ДЕСАНТ 

Стремителното настъпление на Българската армия в Източна Тракия 
изключва възможността турците да стоварят морски десант на нашето 
крайбрежие. Разбира се, мерки се вземат, особенно в Добруджа, където има 
компактно турско население. Разговарях с представители на Сухопътните 
войски, които смятат, че ако предположим, че Турската армия е преминала в 
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настъпление, то последното ще се развива по долината на р. Тунджа – Ямбол и 
Сливен. Главното направление ще бъде по долината на р. Марица към Стара 
Загора и Пловдив. По принцип приморското направление се изключва, поради 
непроходимоста на Странджа. Затова вероятността от десанти е минимална. 

Завършвам като ви предлагам една хронология, главно за размисъл: 

 на 22, 23 и 24.10.1912 г. Турция по различни дипломатически канали 
предлага преговори за примирие, отговор от нас няма; 

 на 29.10. Великият везир, чрез руския посланик предлага на цар 
Фердинанд прекратяване на военните действия, отговор отново няма; 

 на 5 и 6.11. Българската армия провежда неуспешни атаки на 
Чаталжанската позиция; 

 на 6.11. България дава положителен отговор на предложението от 

29.10., турците вече са се закрепили на Чаталджа и не отговарят; 

 на 8.11. е проведена атаката на „Хамидие“; 
 след няколко дни се съгласяват на преговори и те започват на 14.11. и 

завършват на 20.11.1912 г. 

Дали Българският ВМФ не е причина за това??? Въпрос. Мислете! 
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