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Цитадела на военноморската ни сила, хранилище на флотските ни 

традиции 

125 години Военноморска база Варна 

След Освобождението от османско иго България няма и не строи крепости 

за отбрана на морския си бряг. Дори военния си флот тя започва да 

изгражда усилено не на морето, а на река Дунав. На Черно море е 

създадена не крепост, а пункт за базиране на военните кораби. Вместо 

цитадели, страната ни започва да създава морски традиции, а вместо 

крепостни зидове – поколения военни моряци с висок боен дух и с воля за 

победа. 

Като пункт за базиране на кораби от военния флот на България, Варна 

влиза в морската ни история още преди официалното тържество в 

Дунавската флотилия на 12 август 1879 г., защото тук вече са плавателните 

съдове на Портовото капитанство. Институционално Морската част с щаб 

във Варна е създадена на 12/24 ноември 1897 г. с началник капитан ІІ ранг 

Пол Пишон – ръководител на френската военноморска мисия у нас. 

От тук нататък всичко, което „прохожда” или „проплава” в историята на 

българските ВМС сили до средата на ХХ век, е свързано с Военноморска 

база Варна. На 21 ноември 1897 г. е създаден Флотският арсенал. От 1898 

до 1917 г. тук базира учебният крайцер „Надежда” – най-големият ни 

военен кораб до 1947 г. През периода 1907 – 1908 г. се полага началото на 

ударните сили на флота с шестте торпедоносеца тип „Дръзки”. Те постигат 

първата българска морска победа в нощта на 8 ноември 1912 г. срещу 

турския крайцер „Хамидие”. Те осигуряват постановката на първото ни 

ефективно минно заграждение, с което е постигната втората българска 

морска победа – на 25 февруари 1916 г. е потопен руският 

контраминоносец „Лейтенант Пущин”. 

 Източник: http://www.libvar.bg 
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На 11/24 октомври 1912 г. тук, при престрелка с турския крайцер 

„Меджидие”, получава бойното си кръщение бреговата ни артилерия. В 

района на базата през 1916 г. е поставено началото на българската 

водосамолетна авиация и на подводното плаване в нашия флот. На 5 

септември 1916 г. е извършен и първият ни морски десант с първото 

формирование на морската пехота – Портовата дружина. Пред База Варна 

е и първото бойно миночистене в нашия флот, а на 26 септември 1916 г. са 

дадени и първите жертви при тази опасна мисия. Така още в началото на 

ХХ век База Варна се утвърждава като цитадела на военноморската ни 

сила, а в периода между двете световни войни – и като хранилище на 

флотските ни традиции. 

 Първият български морски десант. 

Тази картина на проф. Ал. Мутафов е публикувана в сп. „Отечество“, 

1917 г. 

 

Тези две характерни черти за първото ни флотско съединение се 

доразвиват по време на Втората световна война и в следвоенните години, 

когато достига връх както в количествено, така и в качествено отношение. 

Тук служат най-големите бойни кораби в нашата военноморска история – 

ескадрените миноносци „Железняков” и „Георги Димитров”, тук се 

възстановява българското подводно плаване, поставя се началото на 

бреговите ракетни части. 

През целия период от 1897 до 2022 г. Военноморска база Варна постепенно 

се развива в унисон със задачите, изпълнявани от българските ВМС сили в 

интерес на националната сигурност на страната ни. Днес тя има разгърната 

структура, чиито основни формирования изпълняват най-важните задачи 

за осигуряването на отбраната на морския бряг и водните граници на 
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България, както и за защита на националните ни морски интереси извън 

териториалните води на държавата. 

Преди 10 години корабните дивизиони на базата преминаха в състава на 

Флотилията бойни и спомагателни кораби, но остават да базират тук и да 

получават всестранна логистична подкрепа за изпълнение на своите 

задачи. Тяхната история е неотделима част от историята на Военноморска 

база Варна до 2012 г. 

 Старият СКР „Дръзки“, новият 

(тогава) СКР (сега фрегата) „Смели“ и първият нов ПЛК (сега корвета) 

„Решителни“. Снимка Стоян Лефеджиев. Архив на „Морски вестник“. 

 

Дивизионът патрулни кораби 

Днешният Дивизион патрулни кораби е създаден на 10 юни 1958 г. като 

Отделен дивизион противолодъчни кораби в състав от два стражеви кораба 

– „Дръзки” и  „Смели”. На 29 март 1963 г. към дивизиона са включени два 

преследвача на подводници. От 27 октомври до 2 ноември 1966 г. „Дръзки” 

и „Смели” извършват първи поход в Средиземно море. От тогава 

плаванията отвъд Босфора и Дарданелите са постоянна практика в учебно-

бойната подготовка на дивизиона. 

През 1975 г. двата преследвача на подводници са изведени от строя, а на 

тяхно място постъпват три по-съвременни кораби за борба с подводници. 

Те получават имената „Храбри”, „Строги” и „Безстрашни”. По-късно те са 

дислоцирани във Военноморска база Бургас, а на 28 декември 1985 г. е 

приет стражеви кораб „Бодри”. След 32-годишна експлоатация в 

българския военен флот на 4 септември 1989 г. е бракуван стражеви кораб 

„Смели”, наследен от съвременна фрегата със същото име, която днес е 

флагманският кораб на военноморската база. На мястото на изведените от 

строя стражеви кораби постъпват две нови корвети с имената „Решителни” 

и „Бодри”. 

За първи път след демократичните промени у нас, настъпили след 1989 г., 

фрегатата осъществява официална визита в Гърция, в Пирея. С това се 

поставя началото на интензивна учебно-бойна подготовка по фарватера на 

евроатлантическата интеграция на България, в която дивизионът има най-
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голям принос в най-новата история на българските ВМС. „Смели” участва 

в средиземноморски учения през 1993 г. с кораби от Франция, Гърция, 

Италия, Шести флот на САЩ, през 1995 г. - в учението „Класика Русалка”, 

в Италия, а през 1999 г. - в учението „Пасекс Мед”, когато са посетени 

Неапол и Военноморска база Акзас (Турция). Кораби от дивизиона 

участват в гръцкото учение „Йолкос” и почти ежегодно в  турското учение 

„Черноморско сътрудничество”, както и в редица партньорски и 

национални учения в Румъния, Украйна и Грузия, в ученията „Кооператив 

Партнър” през 1995, 1997, 1999 г., на които България е домакин. Същото се 

отнася и за всички национални учения с международно участие от типа 

„БРИЗ”. 

 Фрегатата 

„Смели“ в поредната активация на „БЛЕКСИЙФОР”. Снимка ВМС. 

 

През 2001 г. фрегатата „Смели” участва в първата активация на 

оперативното съединение на черноморските държави „БЛЕКСИЙФОР”, а 

през 2003 г. е флагман на третата активация. През 2007 г. „Смели” отново 

плава под флага на „БЛЕКСИЙФОР”. След приемането на България в 

Алианса през април 2004 г. фрегатата „Смели” участва в операциите на 

НАТО „Актив Индевър” в Средиземно море през 2004 г. и 2005 г. Това 

продължава до 15 декември 2020 г., когато „Смели” за последен път 

(засега) бе в състава на Втората постоянна група кораби на НАТО (SNMG 

2). 

Дивизион противоминни кораби 

Дивизионът противоминни кораби се явява достоен продължител на 

традициите на миночистачните сили на военния флот на България. На 19 

април 1898 г. към Морската част в база Варна се създава Минна част, която 

има за задача да организира активна и пасивна минна отбрана на 

българското Черноморие. По време на Балканската и Първата световна 

война Минната част поставя и обезврежда стотици мини. По време на 

Втората световна война най-необходимият клас кораби за нашия флот на 
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Черно море са миночистачите. За периода от септември 1944 г. до 

октомври 1948 г. в операционната зона на ВМФ са обезвредени 1277 

морски мини. Загиват моряци - миньори, чиито имена са издълбани на 

паметната плоча в района на поделението. В знак на почит към техния 

героизъм корабите от дивизиона получават имената на свои 

предшественици – миночистачи (кораби и офицери), участвали във 

войните. 

 Базов миночистач 

проект 257ДМЭ във взаимодействие с вертолет Ми-14Пл. Снимка ВМС. 

 

До 1944 г. Във Военноморска база Варна съществуват различни 

миночистачни формирования – от Минна рота до Минна флотилия. През 

1961 г. Военноморска база Варна разполага с 14 миночистачни кораба от 

различен тип. На 30 септември 1970 г. е създаден Дивизион базови 

тралчици. Тогава дивизионът се състои от два кораба, които постепенно, 

до 1985 г., се попълват до шест единици: „Искър”, „Цибър”, „Добротич”, 

„Капитан-лейтенант Евстати Винаров”, „Капитан-лейтенант Кирил 

Минков” и „Капитан І ранг Димитър Паскалев”. От 1 септември 1992 г. 

поделението се преименува в Дивизион миночистачни кораби. В неговите 

редици се вливат и рейдовите миночистачи от разформирания Пети 

дивизион в Балчик. 

Всяка година кораби от дивизиона извършват бойно миночистене, за да 

гарантират чистотата на фарватерите в български териториални води край 

Северното Черноморие. От 1991 г. Дивизионът миночистачни кораби 

активно участва в редица учения по инициативата „Партньорство за мир”, 

както и в двустранни учения с гостуващи военни кораби на страни от 

региона и членки на НАТО: „Кооператив Партнър”, „Бриз”, „Синият 

Дунав”. С придобиването на минния ловец „Цибър“ през 2009 г. 

дивизионът противоминни кораби отвори нова страница в своята история. 

През 2020 г. са получени още два минни ловци от същия клас („Струма“ и 

„Места“), които разполагат със съвременни хидроакустически станции за 

обследване на водното пространство и подводни телеуправляеми апарати. 

С придобиването на тези кораби ВМС имат възможност да изпълняват 
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успешно поставените им задачи, като доказателство за това са действията 

на минен ловец „Цибър“ в операцията по откриване и изваждане на 

„черната кутия“ на МиГ-29 през 2021 г. 

 Минен ловец 

„Цибър“. Снимка ВМС. 

Продължавайки делата на моряците – миньори от войните, екипажите се 

явяват гарант за безопасното корабоплаване в акваторията на Черно море. 

 

Дивизион подводници 

През Първата световна война, немски подводници, базирани в български 

пристанища изпълняват бойни задачи в западната част на Черно море. 

През 1916 г. е постигнато споразумение с немското правителство за 

предаването на едната от тези подводници на българския военен флот. 

Тържественото приемане на Подводник № 18 от Флота се извършва в 

пристанището на двореца Еквсиноград на 25 май 1916 г. Така България 

става деветнадесетата страна в света с подводни сили. Подводницата 

изпълнява първите си бойни задачи под български флаг в периода 4-5 юли 

1916 г. Съгласно клаузите на Ньоския мирен договор (1919 г.) България 

няма право да притежава подводен флот. В периода между двете световни 

войни българският военен флот полага много усилия за попълването на 

състава му с подводници. През 1936 г. е вдигната от морското дъно 

потъналата през Първата световна война немска подводница УБ-45. 

Поради финансови проблеми тя не е възстановена като учебно-боен кораб.  

Възстановяването на нашия подводен флот започва след края на Втората 

световна война. През периода 1948 - 1954 г. български военнослужещи 

(офицери, старшини и матроси) се обучават на подводници в състава на 

Военноморския флот на СССР. На 18 август 1954 г. с празнична церемония 

във Военноморска база Варна над три подводници тип „Малютка“ е 

вдигнат български флаг. 

През 1958 г. дивизионът получава две по-модерни подводници, проект 613. 

С тях за първи път в своята история българските подводничари започват да 

носят продължителна дозорна служба извън териториалните води. Нов 
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етап в развитието на дивизиона започва през пролетта на 1972 г., когато са 

получени две подводници проект 633. Важен момент в развитието на 

българския подводен флот настъпва с приемането на още две подводници 

в периода 1983-1985 г., след което до 1990 г. в българския Военноморски 

флот едновременно действат четири от общо десетте, експлоатирани до 

сега подводници у нас. Поради новата военно-политическа и икономическа 

обстановка след 1990 г. две от подводниците са изведени от експлоатация.  

 Дивизионът 

подводници в най-добрите си времена. Снимка Стоян ЛЕФЕДЖИЕВ. 

Архив на „Морски вестник“. 

През 1993 г. се провежда международното учение „Спасение 93”, където 

турски кораб взаимодейства с българска подводница, а през юли 1994 г. 

българска подводница участвува в учение на турските ВМС. 

През 1997 г. акумулаторната батерия на подводницата „Надежда” изчерпа 

своя експлоатационен лимит. В резултат, от тогава подводницата не може 

да изпълнява задачи на море и се използва като тренировъчна. Батерията 

на подводницата „Слава” беше подменена с нова, тип „Варта”, през 1998 г. 

На подводниците за първи път в нашите ВМС бяха назначени 

професионални кадрови моряци и през 2000 г. екипажите вече са само от 

кадрови военнослужещи. През пролетта на 1999 г. „Слава” участва в 

тренировъчно упражнение в наши води с италианския спасителен кораб 

„Антео”; в следващите години тя взаимодейства с кораби от румънските 

ВМС. През май 2005 г. „Слава” и аварийно-спасителният кораб „Протео” 

проведоха съвместна тренировка по спасяването на аварирала подводница, 

а през пролетта на 2007 г. тази задача бе изпълнена от двата кораба в 

открито море. На 1 ноември 2011 г., със спускането на флага на „Слава“ 

дивизионът (известно време съществува като Дивизион за подводни 

операции) прекратява своето съществуване, но много скоро отново ще 

заговорим за тази част от ударните сили на ВМС. 

Дивизион кораби със спомагателно назначение 
През юни 1951 г., е сформиран дивизион за охрана на рейда. От 15 

октомври 1965 г. към дивизиона е разкрита школа за водолази. През 1967 г. 

поделението е преименувано в Отделен дивизион за охрана на рейда, а 
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сегашното си наименование Дивизион кораби със спомагателно 

назначение поделението получава през 1985 г. С годините в строя на 

дивизиона застават все по-големи и многофункционални кораби като 

базовият буксир „Юпитер”, корабната станция за размагнитване „Капитан 

І ранг Димитър Добрев”, хидрографският кораб „Адмирал Бранимир 

Орманов”, военният транспорт „Старшина І степен Димитър Димитров”, 

развявали родния флаг на спомагателните кораби от ВМС на България в 

Атлантическия океан, Балтийско, Средиземно и Черно море.  

Още преди да започне учението на базата, спомагателните кораби са на 

море: овеховат райони и полигони, буксират мишени, заемат позиция, за да 

могат в необходимия момент да заредят бойните кораби с гориво, 

боеприпаси, провизии, да изстрелят мишена за противовъздушните 

стрелби. 

 Тежък водолаз се подготвя 

за спускане. Снимка Гинчо ГИНЧЕВ. 

Те трябва да са в района на полетите на авиацията, водолазите трябва да са 

проверили корпуси на други кораби, подводни полигони за специални 

задачи и при необходимост да са прочистили дъното от опасни 

боеприпаси. Корабите от аварийно-спасителния отряд изпълняват задачата  

по оказване на помощ на аварирала подводница на дълбочина до 60 метра 

с помощта на водолазни екипи и специално въоръжение на „Юпитер”. Сега 

с още по-големи възможности в тази насока е аварийно-спасителният 

кораб „Протео”. Списъкът от задачи трудно може да бъде обхванат, но на 

всяка цена трябва да споменем за VІР-задачите, които изпълняват 

моторните катери при многобройните визити на чуждестранни военни 

кораби, а „Капитан І ранг Добрев” е неизменният VІР-кораб на много 

учения.  

В летописа на дивизиона има много славни страници. Това е най-

мобилното поделение на Военноморска база Варна, способно да реагира 

при всякакви обстоятелства по време на различни бедствия, промишлени 

аварии и катастрофи. Специалистите – водолази, могат да обезвреждат 

всякакви боеприпаси под вода, а в годините, когато напреден план излезе 
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борбата с асиметричните заплахи, техният кръг от задачи бе чувствително 

разширен. 

Първопроходец и партньор в  

евроатлантическата интеграция 

След 1989 г. Военноморска база Варна поема голяма част от 

ангажиментите на нашите ВМС по пътя им към евроатлантическата 

интеграция. Първопроходството на българските военни моряци датира още 

от декември 1991 г., когато в първото българо-американско военноморско 

учение участват ракетният крайцер „Йорктаун”, фрегатата „Смели”, 

корветите „Решителни” и „Бодри”, както и миночистачи от базата. През 

лятото на същата година фрегатата „Смели” и военният транспорт „Атия” 

от база Бургас гостуват в Пирея на гръцките ВМС. От 30 октомври до 2 

ноември 1992 г. целият Постоянен атлантически флот на НАТО е 

приятелски посрещнат във Варна. В учението „Спасение`93” нашата 

подводница „Слава” и турският спасителен кораб „Куртаран” 

демонстрират пред наблюдатели от Гърция и Румъния операция в открито 

море по спасяване на „аварирала” подводница. 

 Корабът-

станция за размагнитване (по-късно учебно-спомагателен кораб 

„Капитан І ранг Добрев”. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ 

През лятото на 1993 г. „Смели” и „Атия” (от База Бургас) извършват 

първия след 1989 г. поход на български военни кораби в Средиземно море, 

като развяват флаговете на миролюбивата външна политика на една 

демократична държава. А до 24 ноември 1994 г., когато България приема 

своя програма по инициативата „Партньорство за мир”, нейните ВМС и 

база Варна свършват още много работа в тази насока. В учението 

„Черноморски партньор`94” в румънски води страната ни е представена 

„Решителни” и „Капитан І ранг Добрев”. Военноморската база приема 

домакинството на „Кооператив Партнър`95”, в което участват близо 3000 
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военни моряци от седем държави. Най-добрият финал за напрегнатата 1995 

г. е участието на „Смели” и „Атия” в учението на НАТО „Русалка – 

Класика`95” в Средиземно море.  

„Кооператив партнър`97” отново е край Варна. През 1998 г. екипажът на 

„Бодри” представя България в три чуждестранни учения: „Сий Бриз” (в 

Украйна), „Черноморско сътрудничество” (в Турция) и „Йолкос” (в 

Гърция). И епизодите на „Кооператив Партнър`99” се разиграват край 

Варна, а „Смели” и „Атия” развяват националния трибагреник в натовска 

ескадра по време на учението „Пасекс Мед`99” в Средиземно море. 

Следват националните учения с международно участие „Бриз” и 

домакинството на многонационалното оперативно съединение на 

черноморските държави „БЛЕКСИЙФОР” (до 2008 г.) – начинания, в 

които отново важна роля играе Военноморска база Варна и „Смели”. 

През юни 2001 г. в база Варна се ражда още едно двустранно учение, което 

се утвърждава като традиционно: българо-американското „ДАЙВЕКС”. 

Тук се изявяват бойните водолази на двете държави. През 2004 г. „Смели” 

е първият български боен кораб, който се включва в операцията на НАТО 

в Средиземно море „Актив Индевър”, а „Бодри” се завръща за пети 

пореден път с отлична оценка от „Черноморско сътрудничество”, като след 

това е равностоен партньор в двустранните учения с флагмана на Шести 

флот на САЩ в Средиземно море „Ла Сал” и с белгийската фрегата 

„Вилинген” (по-късно българска фрегата „Верни“). Военноморска база 

Варна поема основната част от домакинството на „Кооператив Партнър” – 

последната версия на учението на НАТО, в което участват над 5000 военни 

моряци.  

Важна крачка е направена и с усвояването на получения от ВМС на Италия 

аварийно-спасителен кораб „Протео”, с който страната ни изпълнява 

международни ангажименти в търсенето и спасяването на море. Влизането 

на България в НАТО през април 2004 г. заварва командванията и щабовете 

подготвени - тук вече се използват процедурите на Алианса. През 2005 г. 

„Бодри” вече не е само „дежурният” участник „Черноморско 

сътрудничество”, но и взема на борда си група водолази от базата, които се 

представят отлично. „Смели” вече не е дебютант, а опитен участник в 

„Актив Индевър”. В рамките на националното военноморско учение 

„Бриз” базата е партньор на граждански организации и институции, които 

също имат отношение към ангажиментите на България като нов член на 

НАТО и бъдещ член на ЕС.  

През 2006 г. в българо-румънското противоминно учение и българо-

американското водолазно учение се увеличава кръга от решаваните задачи, 

а водолази от базата са сертифицирани в школите на ВМС на Италия. 

Млади офицери от Военноморска база Варна издигат знамената на 

България и на Европейския съюз на централния площад във Варна в 

началото на 2007 г.  
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В динамиката и мащабите на международните изяви се включват и 

участията на миночистачи, а по-късно и на минния ловец от базата, в 

Постоянната противоминна група на НАТО… 

През цялата 125-годишна история на базата бреговите формирования са 

неотделима част от нейния жив организъм, без която изпълнението на 

задачите от корабите не е възможна. А пред Военноморска база Варна в 

перспектива се очертава разширяване на кръга от логистичното 

осигуряване на корабните дивизиони. Вече се правят проучвания за 

възвръщането на дивизиона подводници във флотския район, както и за 

осигуряването на строящите се многофункционални модулни патрулни 

кораби. Или с други думи – юбилеят си е юбилей, а службата – служба! 

 

Атанас ПАНАЙОТОВ 

 

 
Минните ловци „Струма“ и „Места“. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ 

 

Бел. ред:. Информация за основните събития, състояли се във 

Военноморска база Варна през периода 2008 – 2022 г. можете да 

намерите в интернет-изданието на „Морски вестник“, което е запазило 

целия обем от публикациите си. За по-лесно, можете да потърсите 

помощта на търсачката на изданието, като използвате подходящите 

ключови думи. 

 


