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ПЪРВАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЕЛЕГРАФНА ЛИНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

(1855 г.) 

 Според прочутата енциклопедия „Уикипедия”: „През 1866 г. е 

завършена първата телеграфна линия у нас (подч. И. А.) между Варна и 

Русе, минаваща през Шумен.” [1]. Това кратко историко-техническо 

изречение съдържа ТРИ ГРЕШНИ твърдения (годината на събитието, вида 

на телеграфната линия, неговия приоритет) и само един верен факт 

(основните пунктове на линията). Анонимният автор на текста не посочва 

източник и положително като мнозина историци и популяризатори на 

миналото на българските съобщения смята, че е публикувал отколе 

доказани истини, които не се нуждаят вече от позоваване на източник. И 

също като безчет автори, особено в интернет, или изобщо не се е 

интересувал какво са написали други преди него по същата тема, или 

съзнателно премълчава неудобните противоречия на версията му.  

 Преди всичко няколко кратки понятийно-терминологични 

уточнения. Споменатото вече енциклопедично твърдение документира 

широко разпространеното тесногръдо схващане, че терминът „телеграф” 

описва единствено (?) понятие за електрически телеграф. Последствието 

от този непрофесионален подход е съответно осакатяване на историята на 

проучваното направление на техниката. В конкретния случай насочвам 

вниманието на читателя към факта, че думата „телеграф” е въведена в 

употреба през 1793 г. във Франция от Андре-Франсоа граф Мио дьо 

Мелито (тогава – н-к отдел във военното министерство), за да означи 

създадения от Клод Шап „тахиграф” [2, с. 44-45] – един от видовете 

оптични телеграфи, познат днес като семафор. Но въпреки 

общоизвестната истина, че оптичната телеграфия е период от историята на 

съобщенията, при изследването и популяризирането на тази история в 

България той по правило се пренебрегва с произтичащото от това 

изопачаване на развитието на телеграфията [3]. Оптичната телеграфия се 

използва още в древността  и нейната история на е предмет на тази статия, 

но тук я засягам съвсем накратко само дотолкова, доколкото тя е 

използвана в България през XIX и ХХ в. и има връзка с появяването на 

първите електрически телеграфни линии в българската история.  

 Още преди 15 г. съобщих, че при обсадата на Варна през 1828 г. (по 

време на Руско-турската война 1828-1829 г.) руснаците използват полеви 
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оптически телеграф [7]. Той е построен южно от крепостта на 30 август (11  

септември) с. г. с цел да поддържа връзка между войските  под 

командването на граф М. С. Воронцов и флота под командването на вице-

адмирал А. С. Грейг [8]. Благодарение на картината „Вид военного 

телеграфа под Варною”, нарисувана през 1829 г. от руския художник М. Н. 

Воробьов [9], е известна и конструкцията на телеграфа – флажен. Тази 

картина има висока степен на достоверност, защото художникът през 

лятото и есента на 1828 г. посещава  руските войски в района на Варна  и 

лично вижда флажния телеграф [10]. 

 Картината 

„Вид военного телеграфа под Варною” от М. Н. Воробьов  (1787-

1855 г.), 1829 г.  – http://www.rmgallery.ru/ru/3432 

 Картина на флажна 

станция от оптична телеграфна линия на австралийския остров 

Тасмания от Шарлът Кливлънд (1819-1884 г.), 1854 г. – 

http://www.utas.edu.au/library/companion_to_tasmanian_history/S/images/S

emaphore.jpg 

https://www.rmgallery.ru/ru/3432
https://www.utas.edu.au/library/companion_to_tasmanian_history/S/images/Semaphore.jpg
https://www.utas.edu.au/library/companion_to_tasmanian_history/S/images/Semaphore.jpg
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 Както в българската възрожденска периодика, така и през 

последните години в чуждестранни и български източници са публикувани 

податки и сведения за приложението на оптични телеграфни линии в 

България през периода на Кримската война 1853-1856 г. Такова 

съобщение помества и „Цариградски вестник” на 29 август (10 септември)  

1853 г. на  първата си страница: „[...] Императорското правителство повеле 

да ся направят телеграфи от Шумен до Варна, Видин, Русчук, Силистра и 

други главни места по Болгария. С тия телеграфи на Омер паша стана по-

лесно да приемва и раздава повелении, гдето тряба, и чрез това да бъде 

винаги готов да изполнява нужните мерки на правителството”.  

Телеграфът, който към август 1853 г. вече функционира  между 

споменатите селища е оптически. През 2012 г. в историческата литература 

се появи твърдение, че по идея на Омер паша и с помощта на неговия 

съветник, испанския генерал Прим, е „разработен проект за свързването с 

телеграф на главните селища в североизточните български земи” [11, с. 

472]. Версията за обхвата на проекта и испанското участие в 

разработването му не са подкрепени с препратка към конкретен източник 

и засега остават неясни. Например: 

 - ген. Хуан Прим и Пратс пристига в Цариград на 20 юли (1 август) 

1853 г. [12, с. 9] и, дори веднага да пристъпи към оглед на терена, 

разработването на проект за мрежата от оптически телеграфни линии, 

организационно-техническа подготовка за строежа и извършването му,   

трудно приемливо е само след един месец линията да влезе в действие; 

 - ако проектът за оптически телеграфни линии, в разработването на 

който участва ген. Прим, покрива само  североизточните български земи, 

тогава по какъв проект и кога е построена такава линия до Видин и 

евентуално до други селища в северозападната част? 

 През януари и февруари 1854 г. „Цариградски вестник” помества 

съобщения за получени в Цариград телеграфни известия от Мадрид [13] и 

Лондон и Париж [14]. По това време положително е използвана оптична 

телеграфна линия от Европа до Цариград, но по какъв проект и кога е 

построена засега сведения не са издирени и публикувани. Известно е 

обаче, че на 28 юни (10 юли) 1854 г. във Варна пристига френски екип с 

ръководител инспектор Карет (Carette) и построява оптична телеграфна 
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линия Варна – Балчик (общо 7 семафорни станции), която функционира 

през периода 3 (15) август – 1 (13) ноември с. г. [15, с. 258-259].  

  Генерал Хуан Прим и Пратс (1814-1870 г.) –  

http://www.latinamericanstudies.org/spain/juan-prim-2.jpg 

  

Френски оптичен телеграф (тип семафор) в Камиш (днес в Гагаринския 

район на Севастопол), монтиран от екипа  на инспектор Карет през 

1854 г., който през лятото на същата година построява и оптичната 

телеграфна линия Варна-Балчик със 7 семафорни станции. –  

http://www.claudechappe.fr/tours-illustration.php?NumImage=575 

 

 На 7 (19) октомври 1854 г. френският вицеконсул във Варна Адолф-

Салвадор Тедески подготвя доклада „Бележки за установяването на една 

телеграфна линия от Варна до Русчук”, предназначен за  Винсент граф 

Бенедетти, шарже д`афер на френското посолство в Цариград. Този 

https://www.latinamericanstudies.org/spain/juan-prim-2.jpg
https://www.claudechappe.fr/tours-illustration.php?NumImage=575
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изключително важен документ съдържа сравнителен анализ на технико-

експлоатационните качества на оптическия и електрическия телеграф и 

технико-икономическа обосновка на категоричните предимства на 

електрическата телеграфна линия. Строежът на тази линия започва през 

февруари 1855 г. чрез поставянето на първите телеграфни стълбове край 

Варна [11, с. 473-478]. Това означава, че към началото на февруари 1855 г. 

електрическата телеграфна линия Варна – Шумен – Русе все още не 

съществува. Правя това уточнение, защото през 1967 г. в научно издание е 

публикувана архивна документация от февруари 1855 г. за „приходите, 

добити  от телеграфната кореспонденция на търговци, отправена от 

Шуменската телеграфна станция за Цариград и другаде” и авторите на 

публикацията, очевидно безкритично приемайки, че става дума за   

електрически телеграф, без никакъв допълнителен историко-технически 

анализ категорично уверяват: „Налице е датата 1.I.1855 година, когато 

телеграфната съобщителна техника за пръв път е била открита в 

българските земи в гр. Шумен, именно линията Цариград –Одрин – 

Шумен” [16, с. 138]. Без историко-технически прочит и дори без 

задълбочено проучване поне на възрожденската периодика през 1855 г., 

това твърдение и до днес се разпространява на доверие в научната 

литература [17, с. 295-296], [18, с. 260].   

 В Османската империя електрическият телеграф се появява още през 

1847 г. Тогава пребиваващият в Цариград като съветник по геология 

американски професор Джон Лорънс Смит (1818-1883 г.) демонстрира в 

султанския дворец морзов телеграф. По указание на султана първата 

телеграма съдържа питането: „Пристигна ли френският параход? И какви 

са новините от Европа?”.  Абдул Меджид I е толкова впечатлен от ефекта, 

че награждава С. Морз с диамантения „Орден на славата”. По това време 

обаче пашите прозорливо оценяват, че новото техническо средство ще 

развали рахатлъка им по места, т. к. централната власт бързо ще получава 

необходимата й информация, и внедряването на електрическия телеграфа 

е отклонено [19, с. 185-194]. Няколко години по-късно Кримската война 

1853-1856 г. неумолимо налага използването му. 
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 Самюъл Морз (1791-1872 г.) (турският „Орден на 

славата” е първият отляво) -  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ftihar_Ni%C5%9Fan%C4%B1 

 В литературата (включително интернет) битуват различни версии за 

влизането в действие на първата електрическа телеграфна линия  в 

България и нейното трасе. Наред със споменатото вече шуменско 

предпочитание за 1 януари 1855 г., през последните години в интернет, 

като че ли,  господстващо влияние има твърдението, разпространявано от 

статиите „Телеграфия” [1] и „Русе” [20] в енциклопедията „Уикипедия”. 

според чиито анонимни автори „През 1866 г. се открива първата 

телеграфна линия у нас между Варна и Русчук (Русе), минаваща през 

Шумен”. Това енциклопедично постижение се радва на удивително 

доверие от страна на майсторите на метода „копи-пейст”... И как да не 

вярват, след като твърдението в статията „Русе” е подкрепено с препратка 

към привидно внушителен източник от 1878 г., чиято информация обаче за 

конкретното събитие е грешна с цели 11 години [21].    

 Вече споменах някои факти, доказващи, че до първите месеци на 

1855 г. електрическата телеграфна линия  Варна – Шумен - Русе все още не 

функционира. Към тях ще добавя още един съществен аргумент. Тя е  

построена въз основа на английско-френската „Конвенция между Нейно 

Величество и Императора на французите относно създаването на линия на 

електрическия телеграф между Букурещ и Варна”, подписана в Лондон на 

20 януари (1 февруари) 1855 г. [23, с. 158].  Два дни преди това френският 

император Наполеон III подписва акредитивното писмо, с което 

упълномощава френския посланик в Лондон Александър граф Колонна-

Валевски да подпише конвенцията, уреждаща построяването, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ftihar_Ni%C5%9Fan%C4%B1


 7 

експлоатацията и разпределението на разходите между Англия и Франция 

за тази електрическа телеграфна линия [24].     

 Александър граф Колонна-Валевски, 1855 г. –   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Colonna_Walewski#/media/File:Alexa

ndreWalewski.jpg 

 Акредитивното писмо от 18 (30) януари 

1855 г., с което Наполеон III упълномощава френския посланик в Лондон 

Александър граф Колонна-Валевски да подпише английско-френската 

конвенция за построяването, експлоатацията и разпределението на 

разходите между Англия и Франция за електрическата телеграфна 

линия Варна – Букурещ (факсимиле) –    http://www.digi-

archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=image&ref=C

H%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&img=0 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Colonna_Walewski#/media/File:AlexandreWalewski.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Colonna_Walewski#/media/File:AlexandreWalewski.jpg
https://www.digi-archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=image&ref=CH%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&img=0
https://www.digi-archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=image&ref=CH%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&img=0
https://www.digi-archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=image&ref=CH%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&img=0
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Строителството на линията започва от Варна на 5 (17) февруари 1855 

г., когато са поставени първите стълбове. На 15 (27) февруари линията 

достига Шумен, към 16 (28) март задминава Разград [11, с. 478]. На 26 март 

(7 април) „Цариградски вестник” съобщава, че линията Варна-Шумен е 

завършена, до 31 март (12 април) ще бъде завършена и отсечката Шумен-

Русе. По същото време румънското правителство построява 

електрическата телеграфна линия Букурещ - Гюргево и във връзка с 

предстоящото завършване на линията Варна – Русе – Гюргево - Букурещ 

редакцията прави същественото уточнение: „Тогда не остава освен 

тилеграфът между Шумен и Едирне да ся направи” [25], т. е. противно на 

дългогодишните твърдения на шуменски автори, към март с.г. тези два 

града все още не са свързани с електрически телеграф.  

На 2 (14) април 1855 г.  френският вицеконсул във Варна Адолф-

Салвадор Тедески  написва до граф Бенедетти в Цариград следното 

знаменателно съобщение: „Имам честта да ви известя, че вчера, петък, 

към осем часа вечерта, тук [във Варна] пристигна първата 

телеграфическа депеша от Русчук. Опитът завърши отлично и може 

да се приеме, че линията между Варна и Русчук е вече в действие” 

(подч. И.А.) [11, с. 478-479]. Това означава, че първата електрическа 

телеграфна линия в България влиза в експлоатация на 1 (13) април 1855 

г. [26].  Отначало тя се използва само за военни цели, но от 12 (24) април –  

и за частни поръчки [27, с. 91]. Тъкмо това събитие потвърждава 

„Цариградски вестник” на 16 (28) април с. г.: „Пишат от Варна, че 

електрическийат тилеграф совсем ся свършил до Шумен и че от четири 

дни насам хванал да работи” [28]. 

През 1855 г. се случват и други събития, свързани с историята на 

телеграфните съобщения в България. За тях са необходими отделни 

проучвания и представяне, но  тук предлагам кратки сведения.  

12 април 1855 г.. Влиза в действие подводната телеграфна линия 

Варна-Балаклава [11, с. 479]. Тя е най-дългата подводна телеграфна линия 

в света по това време (ок. 485 км). Трасето на линията е всъщност Варна-

нос Калиакра - Балаклава. Прокарана е от английската компания R.S. 

Newall and Co., която използва парахода за полагане на кабели „Argus” и 

параходите „Spitfire” и „Terrible”. Станцията на административно-

техническото обслужване на подводната телеграфна линия Варна -
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Балаклава, извършвано от англичаните с директор на подводния телаграф 

кап. Чарлз Олдършоу [50], е настанена във Варна и се намира на ок. 300 

ярда (ок. 274 м) от станцията на  административно-техническото 

обслужване на въздушната електрическа телеграфна линия Варна - Русе, 

изпълнявано от французите. Между двете станции няма телеграфна линия 

и връзката се осъществява от куриери ... [31].  През юни,  юли  и октомври 

линията е прекъсната [32], [33], [34], но отново възстановена. В края на 

ноември в Черно море започват бури, които продължават половин месец 

и причиняват тежки корабокрушения [35]. На 3 (15) декември 1855 г. 

„Цариградски вестник” съобщава: „Известяват, че тилеграфическите 

сообщения, които соединяваха Варна на Балаклава, внезапно са ся 

прекратили, Не знаят още коя е причината на тая случка; веруват обаче 

Електрическият тел да ся е скасъл, защото Тилеграфат нищо не показва”. 

Доколкото тежките метеорологични условия през настъпилата зима не 

позволяват ремонта на подводния кабел, а през март 1856 г. Кримската 

война завършва, подводната телеграфна линия Варна - Балаклава 

положително престава окончателно да работи. Въпреки кратковременното  

й функциониране, тя е известна като едно от забележителните инженерни 

постижения в ранната история на подводните телеграфни линии в света. 

Например линията Варна - Балаклава е спомената и в историята на 

телеграфните съобщения на Аржентина [36], [37].  

 Карта на Черно море, в която 

червената линия от нос Калиакра до Балаклава означава реалното 

трасе на подводния телеграфен кабел от 1855 г. - http://atlantic-

cable.com/Cables/1855Crimea/CrimeaMap.jpg 

https://atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/CrimeaMap.jpg
https://atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/CrimeaMap.jpg
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Изтеглянето на подводния телеграфен кабел при нос Калиакра, 

гравюра на дърво,  1855 г. - http://www.ebay.co.uk/itm/UKRAINE-

Connecting-telegraph-Cable-Cape-Kaliakra-antique-print-1855-

/280839968891?pt=UK_art_prints_GL&hash=item41635dd87b 

  

 Английският 

параход „Spitfire”, който през 1855 г. заедно с параходите „Argus” и 

„Terrible” участва в полагането на подводния телеграфен кабел в Черно 

море. –     

https://drdudsdicta.files.wordpress.com/2015/01/picture6.jpg?w=602&h=365 

https://www.ebay.co.uk/itm/UKRAINE-Connecting-telegraph-Cable-Cape-Kaliakra-antique-print-1855-/280839968891?pt=UK_art_prints_GL&hash=item41635dd87b
https://www.ebay.co.uk/itm/UKRAINE-Connecting-telegraph-Cable-Cape-Kaliakra-antique-print-1855-/280839968891?pt=UK_art_prints_GL&hash=item41635dd87b
https://www.ebay.co.uk/itm/UKRAINE-Connecting-telegraph-Cable-Cape-Kaliakra-antique-print-1855-/280839968891?pt=UK_art_prints_GL&hash=item41635dd87b
https://drdudsdicta.files.wordpress.com/2015/01/picture6.jpg?w=602&h=365
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 Английският 

колесен параход „Terrible”. –   

https://lifeofperspective.files.wordpress.com/2012/06/hmsterriblelarge.jpg?w=

788&h=526 

13 (25) април 1855 г. Завършено е полагането на подводния 

телеграфен кабел Русе-Гюргево и на тази дата е предадено първото 

телеграфно съобщение от Балаклава до Лондон [27, с. 91], [38]. Това е най-

дългата електрическа телеграфна линия по това време в света. След 

влизането й в експлоатация сведенията от театъра на бойните действия в 

Кримския полуостров са предавани до Лондон за пет часа вместо 

дотогавашните пет дни.    

6 (18) август 1855 г. Влиза в експлоатация електрическата 

телеграфна линия Цариград-Одрин [39, с. 35]. Тя е построена още към 30 

юли, но тогава „Цариградски вестник” уточнява, че „остава освен пощите 

да ся устроят” [42]. 

Около края на август 1855 г. Положен е подводният телеграфен 

кабел Цариград-Варна. За този проект „Цариградски вестник” съобщава 

на 6 (18) август с. г. и уверява, че необходимият за тази цел кабел се 

изпраща от Лондон и „после пятнадясат дни ожидават ся тук да дойдат и 

делото в действие да ся тури” [43]. На 15 (27) август с.г. параходът за 

полагане на кабели „Elba” отплава от Малта към Черно море и с 

пристигането си в Цариград започва операцията [31]. Край Варна краят на 

подводния кабел е изтеглен в района на нос  Галата [43], [44]. 

10 (22)  септември 1855 г. Влиза в експлоатация новопостроената 

електрическа телеграфна линия  Шумен-Одрин-Цариград. Първата 

https://lifeofperspective.files.wordpress.com/2012/06/hmsterriblelarge.jpg?w=788&h=526
https://lifeofperspective.files.wordpress.com/2012/06/hmsterriblelarge.jpg?w=788&h=526
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телеграма, предадена по нея, е за превземането на Севастопол предния 

ден [39, с. 35], [47]. Седмица по-късно „Цариградски вестник” потвърждава 

датата на историческото събитие – „Електрическата линия от Цареград до 

Шумен свърши са” [48], и помества съобщение от Одрин, което уверява, че 

„Тилеграфа работи много чудесно” [49].  

През април 1855 г. електрическата телеграфия навлиза широко в 

България. Тя обаче е само част от историята на телеграфа. Дългогодишното 

непрофесионално от историко-техническо гледище тълкуване на 

понятието телеграф, като от  съдържанието му  се изключва оптичният 

телеграф, изопачава историята на съобщенията. Ранната история на 

електрическия телеграф  у нас е тясно свързана с историята на подводните 

телеграфни линии Варна-Балаклава, Русе-Гюргево и Варна-Цариград, но 

строежът и експлоатацията им, включително  връзката им с първите 

въздушни електрически телеграфни  линии, се нуждаят от допълнителни 

проучвания по разностранни чуждестранни източници (най-вече – 

английски, френски и руски). 
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https://www.digi-archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=show&ref=CH%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&viewall=true
https://www.digi-archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=show&ref=CH%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&viewall=true
https://www.digi-archives.org/fonds/jrs/index.php?session=public&lang=fr&action=show&ref=CH%20FACW%20001%20ACW%20BIO%20030%200007&viewall=true
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съвременно английско изследване за историята на телеграфията [30, с. 

105] трасето минава през Варна, Шумен, Силистра и Русе. Ако се отчете и 

фактът, че към 16 (28) март 1855 г. строежът на линията задминава Разград 

[11, с. 478], възниква неясният въпрос как продължава трасето след това: 

Разград - Силистра - Русе или Разград - Русе - Силистра. По-логичен е 

вторият вариант, но в историческата литература това не е изяснено 

документално.  
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(Melbourne), 23 june 1855, p. 7. –   
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30. Beauchamp, Kеn.History of Telegraphy. London, The Institution of 
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=telegraph+silistria+1855&source=bl&ots=h6v0LMqqCX&sig=C93AXBUWIZGtLg

sBfSr8f9rx_Ow&hl=bg&sa=X&ei=0O4nVc2bLsuzUZ36grgC&ved=0CFIQ6AEwCA#

v=onepage&q=telegraph%20silistria%201855&f=true   

31. Peterson, Walter. The Queen’s Messenger: An Underwater Telegraph 

to Balaclava. http://atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/index.htm 

32. Последните писма от Франция известяват, че подводнийат 

тилеграф между Балаклава и Варна ся бил развалил. – Цариградски в-к, г. 

V, № 228, 11 юни 1855, с. 4. 

33. Тилеграфат, който до нине работеше, ще ся промени, защото 

хвана да ся разваля и никогаш нищо не показва. ... – Цариградски в-к, г. V, 

№ 235 , 30  юли 1855, с. 2.   

34. Тилеграфат молчи, и стратегическите треската на английските 

вестници отслабна. ... –  Цариградски  в-к, г. V, № 244 , 1 окт. 1855, с. 1.  

35. Камиш, 13/25 декемврия. Миналите пятнадесет дни полни са с 

кораблесокрушения и Черното море не забрави да покаже старата и 

странната своя слава. Всяк ден получаваме прискорбни подробности за 

погубените кораби. ... –  Цариградски в-к, г. V, № 256, 24 дек. 1855, с.2. 

36. Historia de la telegrafía argentina. – 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_telegraf%C3%ADa_argentina 

37. Историята на подводния телеграфен кабел Варна-Балаклава 

изисква отделно задълбочено изследване.  За нея в литературата, особено 

през последните 10-15 г., са разпространени редица публикации, но 

липсва комплексно изследване, което въз основа на сравнителен критичен 

анализ на най-вече английски, френски, руски и български източници да 

даде отговор на битуващите грешки, немалкото противоречия и неясноти 

и да предложи по-достоверна представа за този важен епизод от 

развитието на телеграфните съобщения по българските земи.    

38. Датата за началото на експлоатация на телеграфната линия 

Балаклава – Варна – Русе – Гюргево – Букурещ – Париж - Лондон след 

https://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/4809822
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полагането на подводния кабел Русе - Гюргево посочвам според доклада 

на австро-унгарския вицеконсул в Русе Емануел фон Рьослер от 14 (26) 

април 1855 г. [27, с. 91], но като отчитам, че той е датиран по 

Григорианския календар. Необходимо е обаче при бъдещо проучване тази 

дата допълнително да се уточнени, като се направи сравнителен анализ и с  

други публикации, използващи също документи от онова време. 

Например през 1940 г. В. Бърнев съобщава, че кабелът Русе-Гюргево е 

положен на 14 май 1855 г. [39, с. 35], но от подтекста на статията му 

следва, че е ползвал френска документация, т.е. според Юлианския 

календар датата е 2 май с.г. В наши дни Ив. Русев твърди, че това събитие  

се случва една седмица след 24 април [11, с. 479], сиреч – на 1 май. Той 

също не съобщава по какъв календар датира, но и от неговия подтекст 

следва, че е ползвал Григорианският календар, т.е. събитието е на 19 

април ст. ст. Общо между двамата автори е и това, че за тези твърдения 

не цитират конкретен източник... К. Гербов пък уверява, че „Първото 

съобщение от Балаклава до английската столица е предадено по 

„кримския кабел” на 28 април 1855 г.”, а вестник „Таймс” бил съобщил за 

това на 30 април [40]. Доколкото за историята на подводния кабел Варна -

Балаклава К. Гербов твърде-твърде активно ползва публикацията на У. 

Петерсън [31], сравнението на датите на двамата автори ясно показва, че 

те са по Григорианския календар, т. е. според К. Гербов съобщението на 

„Таймс” било направено на 18 (30) април. Сравнението на тези 

противоречиви версии със задълбоченото проучване на У. Петерсън, който 

за разлика от споменатите трима наши автори (В. Б., И. Р. и К. Г.) цитира 

конкретни препратки към източници (а не приложена литература без 

препратки към нея), подсказва друга картина на събитията.  

„Таймс” наистина публикува съобщение за влизането в действие на 

електрическата телеграфна линия Балаклава – Варна – Букурещ - Лондон, 

но прави това в броя си от 30 (12 май) април, а не на 18 (30)  април 1855 г.  

Това съобщение е с дата 30 април от Цариград и, тъй като то най-вероятно 

е от кореспондент на вестника в турската столица, приемам, че тази дата е 

по Григорианския календар, т. е. то е изпратено оттам на 18 (30) април 

1885 г. Позволявам си да го преведа така: „От пет дни [насам] телеграфът 

работи ... От известно време подводният кабел не работи успешно, но на 

25-ти пречката беше отстранена, а в продължение на следващите два дни 
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шифровани съобщения  бяха получавани във Варна и изпращани до Париж 

и Лондон, като цялата операция отнемаше пет часа. Когато линията бъде 

перфектно построена, процесът ще бъде още по-експедитивен” [31].  

 39. Бърнев, В. Историческо развитие на телеграфа в България през 

времето на турското владичество. – Списание на Съюза на българските 

инженери и архитекти, № 3, 15 февр. 1940, 34-37. 

40. Гербов, К. Телеграфите по време на Кримската война Кабелите 

минавали под Черно море и през Варна – 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13719 

41.  Harts Annual Army List, 1856. –  http://www.mocavo.co.uk/Harts-

Annual-Army-List-1856/121730/459   

 42. Телеграфическата линия между Цариград и Едрене совсем  ся е 

совершила и не остава освен пощите да ся устроят.  Така и линията между 

Едрене и Шумен после пятнадясет дни ще ся свърши и ще хване да работи. 

–  Цариградски  в-к, г. V, № 235 , 30  юли 1855, с. 4.  

 43.  Стараят ся тука подводен един тилеграф да составят  между 

Цариград и Варна, ... –   Цариградски в-к, г. V, № 236, 6 авг. 1855, с. 4. 

 44. Историята на подводната телеграфна линия Цариград-Варна е 

неизследвана тема най-вече заради трудно достъпни английски източници 

(архиви и литература) от 50-те години на XIX в. Например пълна загадка е 

каква е била връзката на този подводен кабел с френската телеграфна 

станция във Варна: а) от станция на подводния телеграф в района на нос 

Галата до френската станция на електрическия телеграф във Варна е 

построена въздушна телеграфна линия; б) от станция на подводния 

телеграф в района на нос Галата до френската  станция на електрическия 

телеграф във Варна новините са предаване чрез куриери – бързоходци ... 

Освен това за разлика от краткотрайното (няколкомесечно) 

функциониране на линията Варна - Балаклава телеграфът Варна - Цариград 

има по-щастлива съдба – въпреки повреди вследствие на бурно време [45] 

той се оказва устойчиво съоръжение и през септември 1856 г. турското 

правителство го откупува от англичаните „наедно с другите си клонища” 

[46].  

 45. Английскийат подводен тилеграф между Варна и Боспорът 

повредил ся, казуват от бурята, която ся случила в оний вторник, и сега 

https://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13719
https://www.mocavo.co.uk/Harts-Annual-Army-List-1856/121730/459
https://www.mocavo.co.uk/Harts-Annual-Army-List-1856/121730/459
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не може да работи, занимават ся обаче да го правят. –   Цариградски в-к, 

г. VI, № 294, 15 септ. 1856, с. 1. 
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