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КОРАБИ С ИМЕТО „ВАРНА” ДО 1903 Г. 

 

 Темата за корабите с името „Варна” е известна в българската 

литература по каронимика от трийсетина години. През периода 1981 – 2006 г. 

материали, посветени специално на тези плавателни съдове  в морската 

история, публикуваха Любомир Сапунджиев [1], [2], [3], Васил  Дачев [4], [5], 

[6], Георги Калинов [7], [8], Михаил Михайлов [9], Мариана Кръстева [10]. 

През 2006 г. темата се появи и в интернет [11]. Тези публикации съдържат 

ценни сведения за чужди и български кораби с това име, но са разпилени в 

десетина източника, не са систематизирани и трудно се ползват. От друга 

страна, най-вече при чуждестранните кораби, съдържат непълноти. Във 

връзка със 110-годишнината от купуването на първия кораб с името „Варна” 

в състава на Българското търговско параходно дружество (БТПД) предлагам 

кратък преглед на едноименните кораби до 1903 г. Те са подредени по 

годината на появяването на името „Варна” при този кораб, а не по годината 

на постройката или придобиването на кораба от един или друг собственик.  

  

1. „ВАРНА” (1830 г.), руска 60-оръдейна фрегата 

 Най-ранното известно съобщение за нея в българската литература 

направи Владимир Христакиев през 1992 г. [12]. То е съвсем кратко, но все 

пак даде представа за съществуването на този кораб.  

 Наречена е „Варна” в чест на превземането на турската крепост Варна 

на 29 септември 1828 г. [13] от руската армия с подкрепата на Черноморския 

флот на Русия по време на Руско-турската война 1828-1829 г. [14]. Заложена е 

за строеж през 1829 г. в Спаското адмиралтейство в гр. Николаев [15], 

завършена е през 1832 г. Основни технически данни: водоизместимост 2000 т 

[18], дължина 51,9 м, широчина 13,1 м, газене 5,2 м, екипаж 420/450 души 

[14], въоръжение 60 оръдия (24- и 12-фунтови) [18]. След завършването на 

строежа фрегатата  е базирана в Севастопол, а от 1838 г. е включена в състава 

на Абхазката експедиция на Черноморския флот (за гранична служба край 

кавказкото Черноморско крайбрежие). На  30 май 1838 г. през нощта 

фрегатата „Варна” е на стоянка на рейда в устието на р. Сочи  и по време на 

разразилата се буря е изхвърлена и разбита на брега [14]. През 1998 г. край 

градския плаж на Сочи са открити части от кораба, които днес се съхраняват 
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в Музея за история на град Сочи [18]. Една улица във варненския квартал 

Галата носи името „Адмирал Грейг”.  

 60-оръдейната фрегата „Варна” е първият от десетината руски военни 

кораби, носещи имена на селища, които днес са български: 24-оръдейна 

корвета „Мессемврия” (1832 г.), 60-оръдейна фрегата „Бургас” (1833 г.), 

транспорт „Ахиолло” (1833 г.), 60-оръдейна фрегата „Агатополь” (1835 г.), 

84-оръдеен линеен кораб „Силистрия” (1835 г.?), 60-оръдейна фрегата 

„Мессемврия” (1841 г.), 84-оръдеен линеен кораб „Варна” (1843 г.), 54-

оръдейна фрегата „Сизополь” (1841 г.), 52-оръдейна фрегата „Коварна” (1845 

г.?), 60-оръдейна фрегата „Кулевчи” (1847 г.?).     

 

 
1. Адмирал А.С. Грейг (1774-1845 г.), командващ Черноморския флот на 

Русия - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/A_S_Greig.jpg/200px

-A_S_Greig.jpg 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/A_S_Greig.jpg/200px-A_S_Greig.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/A_S_Greig.jpg/200px-A_S_Greig.jpg
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2.  Корабокрушение на руската ескадра край Абхазкото крайбрежие на р. 

Соча (днес Сочи) на 30 май 1838 г. Картина от У. Каменев, 1847 г. (на преден 

план – фрегатата „Варна”) - http://sochived.info/wp-

content/uploads/2011/07/Kamenev.jpg 

 
 

3. Композицията „Варна” в дендрологичния парк „Александрия” в 

украинския град Била Церква, 2008 г.  Открита е през 1829 г. в чест на 

превземането на Варна  от руските войски през септември 1828 г. През 

Втората световна война е разрушена, възстановена в сегашния вид в началото 

на ХХІ в. – http://serg-

klymenko.narod.ru/Other_World/Photo/Ukraine.Aleksandriya/IMG_6170.jpg 

https://sochived.info/wp-content/uploads/2011/07/Kamenev.jpg
https://sochived.info/wp-content/uploads/2011/07/Kamenev.jpg
https://serg-klymenko.narod.ru/Other_World/Photo/Ukraine.Aleksandriya/IMG_6170.jpg
https://serg-klymenko.narod.ru/Other_World/Photo/Ukraine.Aleksandriya/IMG_6170.jpg
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2. „LA VARNA” (1830 г.?), френски колесен параход  

За съществуването му беше обърнато внимание с няколко думи през 

януари 2012 г. [19]. Доказателство за този кораб е френска картина, обявена 

за продажба с кратки пояснителни сведения за произхода й. 

Датирането е приблизително – към 1840 г. Художникът е неизвестен и 

биографията му не може да се използва като допълнителен източник за 

сведения по историята на картината. Официалното наименование на 

картината е „Корабче между Истанбул и Варна” [20]. Очевидно това не е 

оригиналният текст на художника, защото името Истанбул е въведено през 

1930 г., а през ХІХ в. на френски е Константинопол. Размерите на картината 

са 46,5х65,5 см. 

Изобразен е колесен параход с бордови гребни колела, с два димохода и 

наличието на ветрилно стъкмяване, което е характерно за параходите почти 

до последната четвърт на ХІХ в. Според пояснителния текст към картината, 

„La Varna” влиза в действие през 1830 г., за да поддържа редовна връзка 

между Константинопол и Варна. Появяването на френския кораб  в този 

регион е обосновано с динамиката на търговските връзки на Турция с Европа 

през първата половина на ХІХ в. и обстоятелството, че по това време Варна е 

предпочитана цел [22]. 

Този параход е неизвестен за морскоисторическата литература. В 

задълбочено изследване на българското Черноморие през Възраждането, най-

ранното посещение на френски кораби във Варненското пристанище е 

отбелязано за  1847 г. (2 кораба) [23, с. 108].  Появяването на „La Varna” не е 

споменато и в съвременни руски и френски публикации по история на 

ранното параходно плаване в Черно море. Не по-малко озадачаващ е фактът, 

че корабът не е цитиран и в някои важни източници от онова време. 

Например през периода 1835-1839 г. бъдещият пруски генерал-фелдмаршал 

Хелмут фон Молтке пребивава в Константинопол като военен съветник на 

Османската империя. Неговите тогавашни писма са издадени в отделна книга 

и са ценен исторически първоизточник. В тях Молтке съобщава за свои 

плавания с австрийски и турски параходи по Черно море и Дунав, 

включително за две посещения с тях във Варна –  през 1837 г. и 1839 г. [24, с. 

151-153, 353-355], – но премълчава за появяването на параходи на други 

страни в този регион. Кратка статия в американско списание от 1838 г., 

посветена специално на парното корабоплаване в Турция, представя и 
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френското присъствие, но само редовната пощенска служба Марсилия – 

Константинопол [25]. Френска книга за параходството в света, издадена през 

1829 г., съдържа подробна таблица с произведените във Франция параходи до 

1828 г. [26, с. 16-22], но „La Varna” не е отбелязана и това дава основание да 

приема, че корабът е построен между 1828 и 1830 г. Доколкото липсват 

достоверни сведения за точното начало на експлоатацията на „Варна” (1830 

г.) и „La Varna” (1830 г.), засега е невъзможно да се определи кой е първият 

кораб, който носи това име. От друга страна, прибързано е и да се 

разпространява, че френският параход все още плава към 1840 г., защото това 

е само приблизителното датиране на завършването на картината. Френска 

книга от 1839 г., представяща плаването на парахода „François I” през 1833 г. 

от Марсилия до Константинопол, съдържа много подробно разписание на 

австрийските параходи в Черно море и по Дунава (включително и спирането 

им във Варна), но не споменава нищо за евентуални плавания на „La Varna” 

[27, с. 281-286] и напълно е възможно към 1839 г. този параход да не е вече в 

експлоатация. 

   
 

1. Картината „Корабче между Истанбул и Варна”, към 1840 г.  – 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+ista

nbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+istanbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.gazette-drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+istanbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.gazette-drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g
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F%2Fcatalogue.gazette-

drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-

bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-

n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g 

 

3. „ВАРНА” (1843 г.), руски 84-оръдеен линеен кораб 

Най-ранното известно съобщение за него в българската литература 

направи Георги Калинов през 1990 г. [7]. То е съвсем кратко, но все пак даде 

представа за съществуването на този кораб [28].  

Наречен е „Варна” в чест на превземането на турската крепост Варна на 

29 септември 1828 г. от руската армия с подкрепата на Черноморския флот на 

Русия по време на Руско-турската война 1828-1829 г. [29]. Той е един от 

серията от 8 кораба с прототип двупалубния 84-оръдеен линеен кораб 

„Силистрия”, командван от кап. ІІ р. П. С. Нахимов (бъдещият знаменит 

руски адмирал) [30, с. 220]. Заложен е за строеж през 1838 г. в Спаското 

адмиралтейство в Николаев, спуснат е на вода през 1842 г., но заради 

необходимостта от достройка вероятно е завършен през 1843 г. [31], когато е 

пребазиран от Николаев в Севастопол. Строител полк. И. Д. Воробьов. 

Основни технически данни: водоизместимост 3790 т, дължина 60,2 м, 

широчина 16,3 м, газене 7,2 м, екипаж 750 души [29], въоръжение 84 оръдия 

(36- и 18-фунтови чугунени оръдия, 36-, 24-, 12- и 8-фунтови каронади и др.) 

[33]. След завършването на строежа му е базиран в Севастопол. Участва в 

Кримската война 1853-1856 г. На 11 септември 1854 г. седем руски военни 

кораба, включително „Варна”, „Сизополь” и  „Силистрия”, са потопени в 

Севастополския залив, напречно на фарватера между Константиновската и 

Александровската батарея, с цел той да стане недостъпен да англо-френския 

флот (през февруари 1855 г. са потопени още шест кораба, вкл. 

„Мессемврия”, през август с.г. – останалата част от руските ветроходни 

кораби).  

През 1905 г. на изкуствена гранитна скала в залива на Севастопол (на 23 

м от крайбрежната алея) е построен Паметникът на потопените кораби [34]. 

Днес той е  символ на град Севастопол: от 1969 г. е изобразен на градския 

герб, от 2000 г. – и на градския флаг. 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+istanbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.gazette-drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+istanbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.gazette-drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+istanbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.gazette-drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=Bateau+%C3%A0+vapeur+premier+istanbul+%22le+varna%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.gazette-drouot.com%2Fpdf%2FLeclere%2Ftableaux%2F28052011%2FLeclere-28052011-bd.pdf%3Fid%3D9714%26cp%3D114&ei=zrLyUOeuM-n54QSPg4HYDg&usg=AFQjCNEsNBlNMXPUsqfl6I8FLn25Lb5s8g
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1. Корабният печат на „Варна” (1842 г.) - 

http://www.picatom.com/1c/%20%20-756-th.gif 

 

 
2.  Паметник на потопените през септември 1854 г. кораби (вкл. 

„Варна”) в Севастопол, издигнат 1905 г. -  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-

09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B

A_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B

D%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%

B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0

%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281

%29.jpg?uselang=ru 

 

4. „VARNA” (1855 г.), шотландски барк 

Неизвестен досега в  българската морскоисторическа литература.  

https://www.picatom.com/1c/%20%20-756-th.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-09-09_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%281%29.jpg?uselang=ru


 8 

551-тонен барк, построен през 1855 г. за собственика Джон Кер & Ко. 

от Грийнок (шотландски град, пристанище на южния бряг на река Клайд, ок. 

40 км западно от Глазгоу). При плаване от Грийнок към Мелбърн корабът е 

връхлетян от  буря през декември 1857 г. край югозападната част на о. 

Тасмания и потъва [35], [36].  

 
 

Пристанището на Грийнок, 1838 г. - 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greenock_Gazeteer_of_Scotland.jpg 

 

 

5. „VARNA” (1860 г.), турска канонерка (от 1879 г. – „Necm-i-

Feşân”) 

Дървена канонерка, поръчана за турския военен флот през 1857  г. за 

строеж от корабостроителницата „Money, Wigram & Sons” в Блекуол (квартал 

в източната част на Лондон, на северния бряг на р. Темза), спусната на вода 

1859 г., зачислена в строя март 1860 г.  

Основни технически данни: водоизместимост 196 т, дължина 116 фута 

1,1 инча (35,4 м), широчина 19 фута 6,8 инча (6,0 м), дълбочина 8 фута 8,6 

инча (2,7 м), едноцилиндрова парна машина с индикаторна мощност 225 к.с., 

един гребен винт, скорост 8 възела, екипаж 70 души (1898 г. - 45)[37]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Greenock_Gazeteer_of_Scotland.jpg
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Въоръжение: 4х26-фунтови и 1х16-фунтово оръдия [38, с. 358]. Към началото 

на юли 1877 г. – базирана в Силистра [39].    

През 1879 г.  турската канонерка „Varna” е преименувана на „Necm-i-

Feşân”, 1909 г. – продадена като брак [40], [41].   

 

6. „ВАРНА” (1877 г.), руски парен катер (от 1879 г. – български , 

1887 г. – „Хаджи Димитър”) 

През 1933 г. Константин Божков напомня съвсем накратко за 

съществуването на флотския парен катер „Варна” [44, с. 112,119], но първите  

по-конкретни сведения за него публикува Ради Боев през 1969 г. [45, с. 18-

19]. 

Построен е за Дунавската флотилия на Русия през 1877 г. в  

корабостроителницата на фирмата „Wm Crichton & Co Ab” в гр. Турку, който 

по онова време е в границите на Руската империя [46]. Основни технически 

данни: дървен корпус, водоизместимост 12 т, товароподемност 1,5 т, дължина 

8,52 м, широчина 2,45 м [50].  

При създаването на Флотилията и Морската част в Русе на 31 юли 1879 

г.  парният катер „Варна” влиза в състава ѝ, като по това време е базиран във 

Варна. За местоположението му през следващите няколко години сведенията 

не са сигурни. Към 1881 г. е във Варна [44, с. 119], през 1887 г. е преименуван 

на „Хаджи Димитър” и върнат в Русе [54, с.12]. По нареждане на княз 

Фердинанд І през 1889 г. е върнат по влака  във Варна да обслужва Двореца 

[44, с.102]. На 1 септември 1891 г. участва в тържественото освещаване на 

първия построен в България самоходен плавателен съд – парния катер 

„Амалия” [55]. В навечерието на Балканската война във Флотския арсенал-

Варна от парните катери „Хаджи Димитър” и „Раковски” е изработен минен 

плот-катамаран, който заедно с другия подобен минен плот-катамаран 

„Амалия”-„Войвода” през септември 1912 г. участва в поставянето на 

минните полета във Варненския залив [54, с.19]. За по-нататъшната му съдба 

липсват достоверни сведения [56]. 
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Популярна пощенска картичка от края на ХІХ и началото на ХХ век. На 

преден план е катерът „Хаджи Димитър” (бивш „Варна”). Съхранява се в 

Държавен архив – Варна. 

 

7. „VARNA” (1879 г.), британски параход (ок. 1912 г. – шведски 

„Torborg”) 

Български автор отбелязва съществуването му през 2006 г. с текст на 

английски език от непосочен източник [57]. А корабът има интересна съдба. 

Построен е през 1879 г. в корабостроителницата „Sir James Lang & 

Sons”  в  Съндърланд, графство  Тайн и Уиър, Северна Англия [58]. Първият 

собственик е трудно да се уточни, но със сигурност е британски [59].  

Основни технически данни: железен еднопалубен едновинтов параход; 

брутна вместимост 1296 рег. т; дължина 235,5 фута (71,8 м), широчина 33,5 

фута (10,2 м), дълбочина 17,7 м (5,4 м); двуцилиндрова парна машина тип 

„компаунд” с номинална мощност 114 к.с. [61] и индикаторна мощност 500 

к.с. [58]. 

Около 1912 г. корабът е продаден на собственика „Persson H.” от 

Ландскруна, Швеция, и е преименуван на „Torborg”[58].  На 24 (11) февруари 

1916 г. плава от Уест Хартлипул, Англия, към Марсилия с товар въглища и на 

40 мили от Марсилия  среща германската подводница U-38 с командир 

небезизвестния капитан-лейтенант Макс Валентинер, смятан от Антантата за 

военен престъпник.  На шведския екипаж е наредено да напусне кораба и 
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германските подводничари го потопяват с пет снаряда от палубното оръдие за 

20 мин. [62].    

 
Шведският параход „Torborg” (до ок. 1912 г. – „Varna”) - 

http://www.wrecksite.eu/imgBrowser.aspx?14056 

 

 
Корабостроителницата „Sir James Lang & Sons”  в  Съндърланд - 

http://www.wrecksite.eu/ownerbuilderview.aspx?2333 

 

 

https://www.wrecksite.eu/imgBrowser.aspx?14056
https://www.wrecksite.eu/ownerbuilderview.aspx?2333
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8. „VARNA” (към 1882 г.), норвежки параход  

За съществуването на норвежкия параход „Varna” съобщих още през 

1996 г. [63], но сега благодарение най-вече на сведения от интернет имам 

възможност да допълня материала. 

В работата на Първата международна полярна година 1882-1883 г. 

участват близо 700 души от 12 страни, които организират 14 полярни 

станции.  Нидерландската експедиция има задачата да открие геомагнитна 

станция на остров Диксон в североизточната част на Енисейския залив в 

Карско море. Инициаторът за тази експедиция проф. C. H. D. Byus Ballot 

наема за 2000 англ. лири  норвежкия параход „Varna” с капитан А. Кнудсен. 

Корабът има дървен корпус и ветрилно стъкмяване [64, с. 66], 

водоизместимост 200 т, мощност на парната машина 50 к.с. [65, с. 110]. На 5 

юли (23  юни) 1882 г. „Varna” отплава от Амстердам към о. Диксон, в пролива 

Карски врата попада в район на ледени блокове, през септември започва 

заедно с намиращия се в близост датски параход „Димфна” дрейф в Карско 

море, през декември 1882 г. вследствие на силния натиск от леда върху 

корпуса течовете в него се увеличават и екипажът и  членовете на 

експедицията са принудени да напуснат кораба. На 24 (12) юли 1883  г. 

„Varna” потъва [64, с. 68], [65, с. 111-113]. Приложените тук снимки на 

парахода „Varna” са от сайта „The First International Polar Year 1881-1884”, но 

са поместени в доклад за нидерландската полярна експедиция 1882-1883 г., 

публикуван през 1910 г. [66, между с. 40-41]. 

 Проф. C. H. D. Byus Ballot (1870-1890 г.), нидерландски 

химик и метеоролог, инициатор за наемането на норвежкия параход 

„Varna” за участие в полярната експедиция 1882-1883 г.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Buysballot.jpg/266px-

Buysballot.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Buysballot.jpg/266px-Buysballot.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Buysballot.jpg/266px-Buysballot.jpg
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  Норвежкият 

параход „Varna” (отляво), 8 ноември (27 октомври) 1882 г. -  

http://www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1/images/SE-041.jpg 

  

 
Норвежкият параход „Varna” (отляво), 21(9) януари 1883 г. -  

http://www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1/images/SE-049.jpg 

https://www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1/images/SE-041.jpg
https://www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1/images/SE-049.jpg
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 През  периода 1830-1903 г. осем чуждестранни кораба носят името 

„Варна”, като само пет години (1839-1842, 1858 и 1859 г.) то не присъства на 

борда на плавателен съд. Интересно е това, че след Освобождението 1878 г. 

на България   подареният от Русия парен катер „Варна” е преименуван и през 

периода 1887-1903 г. единствено британски параход популяризира 

българския град. 
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29. Корабль „Варна”. –  http://flot.sevastopol.info/ship/parus/lineynie/varna.htm 
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46. Според Р. Боев, п/к „Варна” (1877 г.) бил построен в „завода „Або” в Русия” [45, 

с. 18],  а в наши дни е „уточнено” и широко разпространено, че този завод се намирал в 

Санкт Петербург, други смятат, че катерът е построен във  Финландия. В съвременната 

литература и интернет и трите версии се радват на почитатели, но за краткост няма да 

цитирам публикации и само ще си позволя някои уточнения. Преди всичко  по онова време 

в С.-Петербург такава корабостроителница няма, а не съществува и независимата държава 

Финландия, т.к. тя обявява независимост през декември 1917 г.  След Кримската война 

1853-1856 г. шотландецът Уилям Крайтън основава в гр. Турку, Або-Бьорнеборгската 

губерния, Русия,   корабостроителница, регистрирана по-късно като акц. дружество  „Wm 

Crichton & Co Ab”.  Прибързано е в това фирмено наименование да се приема, че 

съкращението Ab означава  Abo, защото на шведски език акц. др-во е aktiebolag и е прието 

да се съкращава AB в Швеция и Ab във Финландия [47]. Разликата е коварно дребна, но 

пък – информативна. На руски език обаче фирмата е известна като „Акционерное 

общество В. Крейтон и К°, Механический завод и корабельная верфь” [48], а по-често като 

„В. Крейтон и К°” или само „Крейтон” в Або. Това Або е всъщност шведското име на 

Турку, но правилното му изписване на латиница е всъщност Åbo,  а на български се 

произнася и транскрибира О бу [49]. Сиреч, по българските правила за изписване на 

фирмата на производителя с кратка форма  тя e „Крайтън” в  Обу (Турку).  

47. Aktiebolag. –  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiebolag 

48.  Опыт отечественной постройки - "Всадник" и "Гайдамак". –  

http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/mkr_ru/05.htm 

49.  Турку. –  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83 

50.  Тук цитирам технически данни на п/к „Варна” (1877 г.) по монографията на Р. 

Боев [45, с. 18-19], но само онези от тях, за които има що-годе някаква сигурност, макар че 

и тя е под въпрос, след като авторът не препраща към източник. През 1981 г. Илия 

Тодоров обогати тези данни, като добави скоростта по течението и срещу него [51, с. 51], 

но запази в пълна тайна източника, ако изобщо е разполагал с  него. През изминалите три 

десетилетия сведенията за скоростта са тиражирани без никаква проверка, за 

водоизместимостта има версия за 10 т [52, с. 14], а за споменатата от Р. Боев височина 1,25 

м други твърдят, че това било газенето, но и в двата случая (водоизместимост и газене) 

никой не посочва източник. Водоизместимостта зависи от главните размери  и 

коефициента на обща пълнота на корпуса, но такава проверка не е правена. Ако се приеме 

газене 1,25 м, при посочените от Р. Боев водоизместимост, дължина и широчина следва 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiebolag
https://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/mkr_ru/05.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83


 18 

сравнително нисък коефициент на обща пълнота. От друга страна, популярната снимка на 

катера дава възможност за приблизителен размерен анализ, като се отчетат някои 

съотношения на дължината на корпуса, средната височина на мъжете към края на ХІХ в. и 

обичайния размер на спасителните пояси. Например ясно се вижда, че височината на 

надводния борд е равна на външния диаметър на спасителния пояс. Към тези размисли ще 

добавя и съвсем случайно подбран от интернет пример на съвременен речен катер, близък 

по размери на „Варна”: дължина 14,7 м, широчина 3 м, газене 0,5 м, височина на 

надводния борд 0,87 м (сиреч височина на борда 1,37 м) [53]. Допускам, че заради 

необходимостта от плаване в плитчини вероятно п/к „Варна” е имал по-малко газене. Дано 

в бъдеще специалист по проектиране на малки плавателни съдове направи експертна 

проверка на основните технически данни  на катера. 
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