
Първият ни морски десант. Балчик 1916 г. 

Преди повече от 70 години, на 7 септември 1940 г., е подписан Крайовският 

договор. С него е сложен край на една историческа несправедливост. След 

четвъртвековна румънска окупация, Южна Добруджа отново е присъединена 

към Отечеството. Според предварително постигнатите договорености, първи 

е присъединен град Балчик. По суша в града влизат части на Трета българска 

армия, начело с нейния командващ, генерал-лейтенант Георги Попов. 

Военният ни флот също участва в освобождението му, като на пристанището 

е стоварен морски отряд. Навсякъде нашите войници и моряци са посрещнати 

изключително възторжено. Възвръщането на Южна Добруджа по мирен 

начин е безспорен успех на дипломацията ни. Неговата стойност е несъмнено 

голяма и с оглед на обстоятелството, че е постигнато, когато вече бушува 

Втората световна война. 

Уместно е да припомним, че ако през 1940 г. успехите на българската 

дипломация донесоха свободата на Южна Добруджа, то четвърт век по-рано 

началото на този процес е поставено благодарение на забележителните 

победи на българското оръжие, на Добруджанския театър на военните 

действия през Първата световна война (ПСВ). Принос за това има и 

военноморският ни флот, който в началото на септември 1916 г. планира, 

организира и провежда първия български морски десант, овладявайки 

Балчик, Каварна и Калиакра. Това е постигнато в условията на остър дефицит 

на сили и средства и при тотално господство на противниковите ВМС. 

В навечерието на ПСВ решаването на въпросите по строителството на Флота 

става в сложна вътрешна и външнополитическа обстановка, породена от 

неуспехите на България в Междусъюзническата война (1913 г.) и от стремежа 

на Великите сили да я привлекат на своя страна в назряващия световен 

конфликт. Царство България търси реванш, а от там и осъществяване на 

националните идеали, чрез свързването на държавата с Централните сили, 

които след влизането й във войната започват да се наричат Четворен съюз. 

На Щаба на Флота на Негово Величество са подчинени Черноморската част, 

базирана във Варна, Дунавската флотилия, базирана в Русе, Беломорската 

част, развърната в Дедеагач, а така също и Арсеналът и Учебната част, 

развърнати във Варна. Варна е обявена за укрепен пункт (ВУП), а в него е 

включена Черноморската част. 



 
 

Двугодишният мирен период и действията на Флота през Балканските войни 

водят до осъзнаването от военното и политическото ръководство на страната 

на необходимостта от неговото съществуване и развитие. За негов началник е 

назначен артилерийският инженер, бъдещ генерал и известен военен педагог 

подполковник Константин Кирков. По това време България вече трябва да 

контролира и отбранява бреговете си на  две морета и плавателна река с 

крайно ограничени военноморски сили и средства. 



 
 

Дунавската флотилия разполага само с две стари миноноски, четири шлепа, 

три катера, десет гребни лодки и 15 мини тип „Херц". Единственото ново 

попълнение е семафорно-наблюдателната служба, създадена през 1913 г., 

която следи за действията на Румъния и за речните превози от Руската 

империя към Сърбия. 

Букурещкият мирен договор от 1913 г. осигурява на България излаз на 

Егейско море с пристанищата Дедеагач (днес Александруполис) и Портолаго. 

През октомври 1913 г. те отново са заети от формирования на Флота, които 

обаче нямат нито един боен кораб там. На 1 януари 1914 г. става 

организационното обособяване на Беломорската част, която разполага само с 

незначителен брой мобилизирани катери и лодки. 

В краткия междувоенен период главно внимание се обръща на силите в Черно 

море. Прави се втори неуспешен опит да се ремонтира учебният кораб 

„Надежда“. Миночистенето във Варненския залив върви бавно поради 

обстоятелството, че флотът не разполага с подходящи кораби за решаването 

на подобни задачи. То завършва през юни 1914 г., след като преди това на 



минното заграждение загива италиански търговски кораб. Три месеца по-

късно, поради започването на ПСВ, Бургаският и Варненският залив отново 

са минирани със същите мини (197 мини тип „Соте Арле“, вече използвани). 

По това време Флотът за пръв път развръща свои сили и в Бургаския залив. 
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Под впечатленията от успешните му действия през Балканската война 

отношението на политическите кръгове и обществеността към Флота се 

променя. През 1913 г. започва акция за набиране на пожертвования, с които 

да се заплати за доставката на нови и по-големи бойни кораби. Държавните 

институции също се опитват да подпомогнат развитието му. През есента на 

1913 г. са предвидени 17,2 млн. лева за закупуване на кораби, а на следващата 

година предвиденият кредит се увеличава на 35 млн. лева за закупуването на 

девет миноносеца или контраминоносеца, пет подводници и шест 

водосамолета. Тези намерения, обаче остават неосъществени, тъй като 

въпреки наличието на финансови средства и политическа воля. в периода на 

усилено въоръжаване на европейските страни е невъзможно да се намери 

производител на подходяща цена. Освен това е немислима експлоатацията на 

по-големи кораби, самолети, подводници без необходимата инфраструктура, 

пристанища, докове, летища и тн. Потвърждава се старата мъдрост, написана, 



като мото на издадения по това време „Учебник на моряка“, че „Не се копае 

кладенец, когато ожъднееш!“ 

Подполковник Константин Кирков започва енергична подготовка на Флота за 

война. Назначен на 22 ноември 1913 г. за началник на Флота, седмица по-

късно той разпорежда на капитан-лейтенант (дн. капитан ІІІ ранг) Неделчо 

Недев да разработи тактическата задача „Организиране на Бургаския порт за 

морска операционна база на Флота“ и да оглави колектив от експерти от щаба 

за подготовката на Военновременен щат и постановление за мобилизация на 

Флота. Поради ограничен щат и липса на експертиза, новият командващ 

налага практиката в различните дейности на щаба на Флота да се привличат 

като експерти или като ръководители на екипи опитни командири на 

формирования. 

След като налага строг уставен ред и дисциплина, той разпорежда извадените 

от морето заградни мини да се подготвят за повторна употреба. Поставя 

началото на подготовката на план за превъоръжаването на Флота, започнат 

през 1913 г. Тази разработка е образец на прозорливост и отговорност пред 

развитието на Флота, при максимално пестеливо разходване на отпуснатите 

средства, отчитайки възможностите на вероятния противник. Комисията 

предлага доставката на подводници и водосамолети, като взема предвид 

както проучването, направено още под ръководството на капитан I ранг Пол 

Пишон, така и най-новите тенденции в напредналите морски държави, 

предлага да се искат оферти от конкретни водещи производители, предвижда 

собственото производство на морски заградни мини, залага възможности за 

ускорена подготовка на офицерски кадри от Военноморското училище във 

Варна. Разпорежда на Щаба изработването на нова Сигнална книга, с която се 

слага в ред сигнално-наблюдателната служба по Черноморското, Егейското и 

Дунавското крайбрежие. През войната българският флот за пръв път създава 

два рода сили - подводни сили и морска авиация. 

На 25 май 1916 г. в състава на Черноморската част е приета на въоръжение 

първата българска подводница. Тя има тактически номер 18, водоизместване 

127 m, надводна скорост - 6,7 възла, подводна - 6 възла, два торпедни апарата 

(четири торпеда боезапас). Командир на подводницата е лейтенант (дн. 

капитан-лейтенант) Никола Тодоров, а помощник-командир - лейтенант Иван 

Вариклечков. 

С влизането на България във войната германското командване започва 

изграждането на хидроавиобаза във Варненското езеро и приема български 

летци за обучение в Германия. След завършването на обучението, те активно 



използват германската база и летателни апарати в езерото. На 1 май 1917 г. се 

създава първата българска хидроавиобаза. Първоначално тя има четири 

водосамолета, но по-нататък броят им нараства на десет. Материалната й част 

се състои от два изтребителя „Румплер" и шест бомбардировача, както и два 

разузнавателно-ударни самолета „Фридрисхафен", със скорост 120 км/ч, 

тактически радиус 600 км, въоръжение - картечница, десет бомби по пет кг, 

екипаж - 2-3 души. 

През войната Флотът получава за пръв път и брегови превозими 

радиостанции. Със започването на войната Варненският и Бургаският залив 

са минирани. Плътността и надеждността на минните полета обаче са 

незадоволителни. Ето защо в края на декември 1915 г. от Германия са 

доставени 560 мини тип „Карбонит” и „Е-голяма". 

Търговският кораб „Борис“ е преоборудван в минен заградител и на 19 

януари 1916 г. с него са извършени минни постановки за уплътняване на 

съществуващите минни полета, при което са използвани 224 мини. 

Миннозаградните действия се ръководят от командира на минната рота на 

Неподвижната отбрана, капитан-лейтенант К. Минков. Оставени са малки 

проходи в минните полета. 

На 25 февруари 1916 г. край устието на р. Камчия в българското минно поле 

влизат руските есминци „Живой” и „Лейтенант Пущин”. Последният кораб се 

натъква на мина, пречупва се на две и потъва. Оцелелите членове на екипажа 

са пленени, като част от тях до края на войната се намират в лагера за 

военнопленници в гр. Орхание (днес Ботевград).  

На 11 август 1916 г., на 25 мили източно от Варна, се развръщат три руски 

хидроавиотранспорта с охранение. Замисълът за действие предвижда 

нанасяне на въздушен бомбов удар с торпедна атака на миноносците по 

военноморската база. Поради незадоволително осигуряване, до Варна 

достигат само четири самолета, а торпедната атака е отменена. Набеговото 

действие е оценено от руското командване като неуспешно. В отговор обаче, 

Черноморската част извършва допълнителни минни постановки в Бургаския 

залив, при което са напълно затворени пунктовете за базиране Созопол и 

Бургас. 

В навечерието на Първата световна война морският десант започва да се 

разглежда и във военнотеоретичните разработки на военната ни наука. 

Тактическите действия по стоварването на войски са разгледани в първия 

„Морски устав” на Флота от 1907 г., а след Балканските войни са 

концептуално развити в излезлия вече в хода на войната „Устав за 



самостойни бойни действия с миноносците” от 1915 г. Като цяло основните 

положения в посочените устави повтарят установилите се схващания за 

морския десант в Европа, без да поставят задачи на командирите на 

съединения и щабовете им по планирането, подготовката и „изкарването”/ 

„снемането” (стоварването) на десанта. За основен фактор за успеха на 

десанта се определя внезапността, а основното предназначение на корабния 

десант е „разузнаването или унищожаването на брегови съоръжения”. В 

устава се отделя внимание и на евакуацията на десанта. През юли 1916 г. 

Щабът на Действащата армия въз основа на опита на Балканските войни и на 

протичащия въоръжен сблъсък в Европа издава „Мерки и съображения, 

практикуеми за отбрана на морските брегове в настоящата война”, където са 

описани видовете морски десанти и мерките за тяхното противодействие. 

България се включва в хода на войната, когато групировките, включително и 

в Черно море, са вече развърнати. По този начин скромните сили на 

българския флот - в състав от шест миноносеца и един стар и неремонтиран 

учебен артилерийски кораб, една 240-мм брегова батарея и няколко по-малки, 

са придадени на общо подчинение на обединения германо-турско-български 

флот в района, под командването на контраадмирал Аугуст Сушон. Преди 

назначението си в отоманския флот адмиралът е командир на така наречената 

Средиземноморска дивизия. 

Турският флот притежава четири броненосеца, два бронирани крайцера, 12 

ескадрени миноносеца и 31 миноносеца. При влизането на Турция във 

войната флотът й се усилва с германския линейния крайцер „Гьобен“ и лекия 

крайцер „Бреслау“ заедно с екипажите им. Крайцерите са преименувани 

съответно на „Явуз Султан Селим“ и „Мидили“. Освен това Германия 

разполага на Черноморския театър със седем подводници и водосамолетна 

част. На река Дунав Австро-Унгария разполага с Дунавска флотилия в 

състав от шест монитора и разузнавателни кораби. В Средиземно море 

Австро-Унгария разполага и с ВМС, състоящи се от три нови и девет стари 

линейни кораба, 10 крайцера, 16 ескадрени миноносеца и шест подводници (и 

седем в строеж), а така също с мощна водомоторна авиация. С влизането на 

Италия във войната, австро-унгарските кораби водят бойни действия 

предимно в Адриатическо море. Ето защо Австро-Унгария не е в състояние 

да окаже каквото и да било съществено съдействие на своите съюзници в 

Егейско море, където срещу тях стоят значителни сили на Великобритания, 

Франция, Русия, Италия, Гърция и др. Само линейните сили на Антантата в 

района на Дарданелите се състоят от 18 единици. 



В навечерието на войната Руската империя изгражда силен Черноморски 

флот, в състава на който влизат: четири линейни кораба от додредноутен тип, 

два крайцера, четири канонерки, 26 ескадрени миноносеца, 17 миноносеца, 5 

подводници и 3 хидроавиотранспорта, носещи до 7 летящи лодки, а през 

войната влизат в строя още 3 линейни кораба дреднаутен тип. Руският 

императорски флот разполага с най-мощната на театъра корабна артилерия от 

305-мм и морска авиация, има отлично оборудвана система за базиране и 

кораборемонт. В Черно море Русия разполага с две бригади паротурбинни 

есминци, чиито корабни енергетични уредби работят на течно гориво. 

Руските подводници са нови и между тях е подводният минен заградител 

„Краб“. Румънският флот на Черно море се състои от един стар крайцер и 

четири канонерки, а на Дунав - четири монитора. С влизането си във войната 

от 1916 г. Румънският флот приема на въоръжение хидроавиотранспорти и 

той усилва възможностите на и без това силния Руски императорски флот. 

Така на главния за нас морски театър на бойните действия Черноморската 

част не само количествено, но и в качествено отношение несъизмеримо 

отстъпва на противника си. 

Със влизането си във ПСВ, в Добруджа, Румъния създава непревзимаеми 

силно укрепени пунктове. и в очакване на силна руска военна подкрепа по 

суша и по море, се готви за настъпление. За провеждането на военни действия 

срещу Румъния, Трета българска армия под командването на генерал-

лейтенат Стефан Тошев започва енергична настъпателна операция на 

Добруджанския (известен и като Северен) фронт срещу румънските войски, с 

цел да изпревари пристигането на руските подкрепления. За осигуряването на 

мащабната настъпателна операция, преди пристигането на планираните от 

Съглашението големи руски сили, се включват и силите на морската авиация 

и военноморския флот, на който са възложени две основни задачи: 

- отбрана на бреговите обекти и крайбрежните морски комуникации, в 

северната част от артилерийските удари на Руския  флот и оказване на 

съдействие от море на действащата в Северна Добруджа армия; 

- във взаимодействие с германската морска авиация и подводниците, 

нанасяне на удари по комуникациите и силите на противника. 

За решаване на първата задача Флотът извършва минни постановки, развръща 

наблюдение и организира разузнаване, въведена е конвойна служба и се 

предвижда стоварване на тактически десант на противниковия бряг. Втората 

задача се решава чрез систематично патрулиране на торпедоносците, 

водосамолетите и подводницата в зоната им на досегаемост. 



Два дни преди началото на бойните действия е проведено въздушно 

разузнаване над Балчик. Фотографирани са румънските брегови батареи 

около града. В резултат на това са локализирани две противникови батареи. 

По това време там са разположени три дружини, три батареи и взвод моряци 

на противника. 

На 1 септември, съгласно заповед на щаба на флота, отряд миноносци в 

състав: „Шумни”, „Храбри”, „Летящи” и „Строги”, под командването на 

началника на отряда, капитан-лейтенант Рашко Серафимов, съпровождани от 

два водосамолета, извършват разузнаване с бой към Балчик и Каварна, 

изстреляни са 58 х 47 мм снаряда по позициите на противника. Целта е да се 

разкрие системата на отбрана. 

 
 

На 4 септември по разпореждане на началник-щаба на военноморския ни 

флот, капитан-лейтенант Димитър Альов, германски хидроплани от 

водосамолетна станция „България” предприемат няколко въздушни бомбови 

атаки срещу противника при Балчик. Бойните полети се използват и за 

събиране на нова разузнавателна информация, като се доуточнява 



местоположението на противника. Изготвя се скица на неговите укрепления. 

Разузнаване провежда и подводница № 18. 

Планирайки овладяването на Балчик, нашето морско командване използва 

най-модерни средства за добиване на необходимата разузнавателна 

информация, основаващи се на постиженията на тогавашната военна техника. 

Неприятелската отбрана около града се локализира чрез данни и сведения, 

получени от въздушното разузнаване и анализа на направените 

аерофотоснимки. При подготовката за стоварването на десанта Щабът на 

Флота показва, че е способен да търси и намира творчески подходи за 

решаването на настъпателни задачи, въпреки отсъствието на необходимата 

артилерийска поддръжка. Липсата на кораби, въоръжени с големокалибрена 

артилерия, чиито удари са в състояние да разстроят и подавят отбраната на 

противника преди стоварването на десанта, се компенсира от успешно 

проведената авиационна подготовка. Като ново бойно средство по онова 

време водосамолетите и неколкократните бомбардировки, извършени от тях 

срещу румънските позиции край Балчик, деморализират и причиняват паника 

сред неприятеля. Последвалото бързо оттегляне е свидетелство за 

ефективността на предприетите въздушни нападения. 

На 5.IX.1916 г., в полунощ, при спазването на строги мерки за скритност, от 

Варна потегля отряд от 5 миноносеца с 3 големи гребни лодки на буксир. Час 

и половина по-късно „Смели” и „Строги” стоварват войски в Балчик, след 

което „Смели” превозва друга команда до н. Калиакра. Останалите 

миноносци стоварват войски в Каварна. Първоначалната численост на 

десантния отряд е 235 души. През следващите два дни са прехвърлени 

Портовата дружина на Флота (466 души) и крайбрежно-наблюдателна 

полурота (44 души). В първия български морски десант участват общо 745 

души. 



 
 

При провеждането му флотското командване с успех използва един от най-

важните принципи на военното изкуство - внезапността. Десантът е 

осъществен през нощта. Противникът е в неведение за провеждането му и не 

успява да използва огромното си превъзходство по море, за да го осуети. 

Ето защо действията от 5 септември са тактически десант по замисъл и по 

постигнати цели и ефекти, но благодарение на щателното планиране и 

внезапното изпълнение са проведени като административно стоварване. 

Общо през следващите дни на северния бряг на Варненския залив са 

превозени: 745 души, 300 резервни пушки и 600 хил. патрона. Всички 

преходи по море са извършени нощем, до 6 септември и се прикриват от 

българските и от германски подводни сили. Портовата дружина настъпва в 

Добруджа заедно с останалите български войски от Трета армия. При с. 

Первели дружината успешно влиза в бойно стълкновение с противника. В 

Балчик и в Северна Добруджа, в края на лятото, след жътва са концентрирани 

значителни продоволствени запаси. Завладяването им значително затруднява 



снабдяването на Румъния и е безценен принос за продължителните действия, 

които войските ни водят на южния фронт. 

През Втората световна война авиационната подготовка се утвърждава като 

задължителен елемент от подготовката на морските десанти и в определена 

степен предопределя техния успех. През 1916 г. обаче, тя е все още 

тактическа новост за военните командвания. В този смисъл, въздушните 

удари срещу румънската отбрана около Балчик свидетелстват за новаторските 

тенденции в работата на флотския ни щаб. Извършването на авиационна 

подготовка, непосредствено преди стоварването на морския десант в Балчик, 

е принос към българското военно изкуство. Действията на германските летци 

по осигуряване на десанта при града допринасят за събиране на ценен 

практически опит в по-нататъшното утвърждаване и усъвършенстване 

многоцелевата употреба на самолета в бойни условия. 

При неговото планиране и провеждане нашето морско командване за първи 

път координира и ръководи действията на разнородни сили. В резултат на 

неговите целенасочени действия, на доброто тактическо взаимодействие 

между морската авиация, корабите, подводните сили и пехотата, без загуби в 

личен състав и бойна техника е освободен града, който противникът 

възнамерява да защитава, подготвяйки отбранителни позиции около него. 

Флотското ни командване оценява правилно съотношенията на силите и 

възможностите на неприятеля, възползвайки се от превъзходството на 

корабите си в скорост и въоръжение да потопи наши миноносци при първия 

боен контакт с тях. Рискът от подобна развръзка е съвсем реален. Той обаче е 

пресметнат и в голяма степен ограничен от внезапното стоварване на десанта 

през нощта. Противникът е в неведение и не съумява да използва надмощието 

си, за да го осуети. При подготовката и провеждането на настъплението 

българското морско командване действа целесъобразно, поемайки допустими 

рискове и избирайки най-удачния вариант за неутрализиране на 

противниковото превъзходство. 

В хода на бойните действия Флотът създава два нови рода сили - подводните 

и морската авиация, и въпреки техните скромни възможности - умело ги 

използват както при отбранителни, така и при настъпателни бойни действия. 

Чрез своя новосъздаден род сили - морската авиация, нашите военноморски 

сили за пръв път водят настъпателни бойни действия над територия и 

акватория, контролирани от противника. 

Успоредно с това за пръв път се създават миночистачни и се развиват 

миннозаградните сили. Заедно с усъвършенстването на бреговата артилерия, 



системата за осветяване на надводната обстановка и свързочната система на 

Флота, те стават фактор за развитие на теорията и практиката на бойното 

използване на нашия флот при изграждането на минно-артилерийски позиции 

по отбраната на такъв важен комуникационен възел, какъвто е Варненският 

залив. 

В сравнение с Балканската война, миноносците престават да са предимно 

ударно звено на Флота, а започват да се използват значително по-универсално 

- като миночистачи, войскови транспорти и кораби, изпълняващи конвойни 

задачи. Те стават първите патрулни кораби в нашия флот и осигуряват 

развръщането на подводните сили. 

Организирайки и осъществявайки успешно морския десант при Балчик, 

Флотът дава своя принос в победоносната военна кампания на Трета 

българска армия в Добруджа през 1916 г., а нашето морско командване 

доказва, че въпреки ограничените сили и средства, с които разполага, е в 

състояние с успех да прилага новаторски подход при решаване на 

настъпателни задачи. 

В резултат на успешните действия на Българската армия и Военноморския 

флот, през есента на 1916 г. са освободени Тутракан, Силистра, Добрич, 

Балчик, Мангалия, Кюстенджа, Бабадаг, Черна вода, Хърсово, Тулча. След 

победата на 3 януари 1917 г. при Мачин, командваната от генерал Колев I 

конна дивизия в състава на III българска армия прогонва, на 5 януари, 

остатъците от руските и румънските части отвъд Дунав, с което слага край на 

румънското управление на Добруджа. Съгласно Буфтейския и Букурещкия 

мирни договори, Румъния връща на България Южна Добруджа заедно с част 

от Северна Добруджа южно от линията Черна вода – Кюстенджа. Останалата 

част от Северна Добруджа до Дунавската делта остава под съвместното 

управление (кондоминиум) на Централните сили. На 25 септември, с 

Берлинския протокол, и тази част от Добруджа е предадена на България. 

На 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, 

България и Османската империя) от една страна, и Русия, от друга страна се   

сключва Брест - Литовския мирен договор, с който се слага край на руското 

участие в ПСВ. 

Само няколко дена по-късно обаче е сключено Солункото примирие, с което 

България излиза от ПСВ като победена и на практика се лишава от шансовете 

си за национално обединение. След това страната понася втора национална 

катастрофа, утвърдена с Ньойския договор от ноември 1919 г., който отново 

дава цяла Добруджа на Румъния. 



След Първата световна война румънските власти предприемат политика на 

системна колонизация на Южна Добруджа с румънци и куцовласи, която има 

за цел да промени етническия облик на областта, като изтласка компактния 

български елемент и денационализира останалото българско население в 

областта, подготвяйки окончателното завладяване на Добруджа от Румъния. 

Това продължава до Крайовската спогодба от 1940 г., която е официално 

приета и одобрена от всички велики сили, вкл. Германия, СССР и Италия. 

Така, далновидно, чрез тази спогодба, по дипломатически път Южна 

Добруджа е опазена за България и след края на Втората световна война, а 

Балчик, Каварна и Калиакра, превзети с решителните действия на Флота през 

септември 1916 г. днес са част от България! 

Капитан І ранг 

Ваньо МУСИНСКИ 

 

Бел. ред.: В съкратен вид тази статия бе публикувана във вестник 

„Българска армия“ бр. 40 (24 184) от 7 октомври 2022 г., с. 15.  
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