
ОЩЕ ЗА ФАР КАЛИАКРА 

Точната дата на откриването на фар Калиакра, изграден след земетресението на 18 (31) 
март 1901 г. бе неизвестна. Непубликувани на български език досега официални известия на 
османското правителство посочват, че фарът е открит за навигация на 1 октомври 1901 г. 
Те запълват празноти в историята на фара, но тя все още остава непълна*.  

Фарът на нос Калиакра е изграден от френското 
дружество “Collas et Michel” за строеж и 
експлоатация на фарове – “Compagnie des Phares de 
l’Empire Ottoman”. На него е поставена френска 
оптика, чиято светлина е видима на 16 мили. 
Открит е за навигация на 15 юли 1866 г. [1].  

► Фар Калиакра, 2007 г. Снимка Бела Бенова. 

“Black Sea 

Revolving Light on Cape Kalacria, or Kaliakra. 

Also, that on and after the 15th day of July, 1866, a 
light would be exhibited about 20 yards from the 
extremity of Cape Kalacria or Kaliakra, on the western 
shore of the Black Sea. 

The light will be a revolving white light, attaining its 
greatest brilliancy every minute. It is placed at an 
elevation of 164 feet above the mean level of the sea, 
and in clear weather should be seen from a distance of 16 miles. 

The position of the light is given in lat. 43° 21' 30" N., long. 28° 30' 15" East of Greenwich. 

By command of their Lordships, George Henry Richards, Hydrographer. Hydrographic Oflice, 
Admiralty, London, 17th July, 1866” (The London Gazette, No. 23149, Friday, August 10, 1866, p. 
4488); 

„Черно море 

Въртяща се светлина на нос Калакриа или Калиакра. 

Също така, на 15-ти юли 1866 или след тази дата, ще се показва светлина на около 20 ярда от 
края на нос Калакриа или Калиакра, на западния бряг на Черно море. Това ще бъде въртяща се 
бяла светлина, достигаща най-голямата си яркост на всяка минута. Поставена е на височина от 
164 фута над средното морско равнище и в ясно време би трябвало да се вижда от разстояние 
16 мили. 

Местоположението на светлината е дадено при северна ширина 43 градуса 21 минути и 30 
секунди и дължина 28 градуса 30 минути и 15 секунди източно от Гринуич. 

По заповед на Тяхна светлост Джордж Хенри Ричардс, хидрограф. Хидрографска служба, 
Адмиралтейство, Лондон, 17 юли 1866 г.“. 
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По време на Руско-турската война от 1877-1878 г. фаровете Калиакра, Шабла и Констанца 
спират своята работа. Не е известно защо, но най-вероятно оптиките им са повредени по време 
на войната.  

“Mer Noire. Le feu tournant du cap Kaliakra, le feu fixe du cap Shablah, le feu fixe blanc du cap 
Kustenjeh et le feu. Extinction temporaire des feux de Kaliakra, Shablah, Kustenjeh” [2].  

Нямаме данни кога оптиката на фар Калиакра е сменена, но в специализираното френско 
издание “Phares de la Mer méditerranée: de la Mer noire et de la Mer a'Azof” от 1881 г. е 
отбелязано, че светлина на фара е видима на 22 мили (на старата оптика – 16 мили) [3]. Най-
вероятно това е станало след края на войната. 

◄ Оптиката на фар Калиакра, 2007 г. 

При силнoто земетресение на 18 (31) март 1901 г. 
фар Калиакра е разрушен [4]. Разрушени са и 
няколко села в близост до епицентъра на 
земетресението (два труса с магнитут 7,2 и 7,1 по 
скалата на Рихтер, на юг от нос Калиакра) [5].  

С официално съобщение османското правителство 
информира мореплавателите, че фар Калиакра е 
разрушен при земетресението на 31 март 1901 г. и 
предстои поставянето на временна светлина [6]. 

“Notices to Mariners, No. 243.  

Black Sea, Western Shore. 

Cape Kaliakra - Lighthouse Destroyed. 

The Ottoman Government has announced that the 
lighthouse on Cape Kaliakra was destroyed by an 

earthquake on 31st March, 1901; the light (white flashing) therefore cannot be exhibited, but provision 
is being made for the exhibition of a temporary light. 

Approximate position, lat. 43° 21 3/4' N., long. 28°30' Е” (The London Gazette, No. 27304, Friday, 
April 12, 1901, p. 2540); 

„Съобщение до мореплавателите, № 243,  

Черно море, западен бряг 

Османското правителство съобщи, че фарът на нос Калиакра е бил разрушен от земетресение 
на 31 март 1901 г; поради това светлината (бяла проблясваща) не може да бъде излъчвана, но се 
урежда за излъчването на временна светлина. 

Приблизително местоположение: ширина 43° 21 3/4' север, дължина 28°30' изток“.  

Френското дружество “Collas et Michel”, концесионер на 7 фара по българското крайбрежие [7], 
е информирано чрез своята агенция в Балчик, и поставя временна светлина на нос Калиакра 
(видима на 15 мили), до изграждането на нова фарова кула“.  
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Новият фар – конусовидна бяла кула с височина 7,9 м, височина на огъня над морското 
равнище 67,2 м е изграден на 150 м на север от стария. Той е открит за навигация на 1 октомври 
1901 г. Известията за възстановяването на светлината на нос Калиакра, публикувани от 
“L'administration générale des Phares de l'Empire Ottoman” (Обща(та) администрация на фаровете 
на Османската империя) във френски и английски вестници [8], са останали неизвестни на 
българските изследователи [9].  

“Administration générale des Phares de lʼEmpire ottoman 

Avis aux Navigateurs 

Les navigateurs sont prévenusque: le feu du cap Kalacria (mer Noire, côte de Roumélie) qui avait été 
remplacé par un feu provisoire d'une portée de 15 milles, ainsi qu'un avis aux navigateurs en date du 
15 avril 1901 l'avait annoncé, a été reconstruit avec le même caractère à 150 métrés en arrière de 
l'ancien et sera rétabli le 1er octobre 1901, sous son apparence réglementaire de feu à éclats blancs de 
minute en minute avec éclipses totales. 

Latitude 43° 31' Nord. 

Longitude 28° 30' E. du méridien de Greenwich. 

Longitude 26° 10' E. du méridien de Paris. 

Portée 22 milles. 

Constantinople, le 27 septembre 1901” (Journal des débats politiques et littéraires, Annee 113, Le 
numéro 273, Mercedi, 2 Octobre 1901, p. 3); 

“Обща администрация на фаровете на Османската империя 

На вниманието на мореплавателите 

На мореплавателите се известява, че фарът на нос Калакриа (Черно море, брегът на Румелия), 
който бе заменен с временен огън видим от 15 мили, както още бе съобщено и на 15 април 1901 
г, е възстановен на 150 метра зад стария със същата функция и ще бъде пуснат отново на 1 
октомври 1901; регламентирано е той да свети с бяла светлина на всяка минута, с пълно 
затъмнение между проблясъците. 

Ширина: 43 градуса 31 минути север 

Дължина: 28 градуса 30 минути източно от гринуичкия меридиан 

Дължина: 26 градуса и 10 минути източно от парижкия меридиан 

Видимост: 22 мили 

Константинопол, 27 септември 1901 г.“.  

Бележки: 

* Днес фар Калиакра е във военна зона и достъпът до него е ограничен (това е и една от 
причините качествените фотографии на фара да са рядкост). 
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1. Gazzetta ufficiale del Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866, p. 2; The London 
Gazette, No. 23149, Friday, August 10, 1866, p. 4488; The Edinburgh Gazette, No. 7667, Tuesday, 
August 14, 1866, p. 975; The Nautical Magazine and Naval Chronicle for 1866; a journal of papers on 
subjects connected with maritime affairs. London, Simpkin, Marshall and Co., 1866, p. 435; Annales 
hydrographiques, recueil d'avis, instructions, documents et mémoires relatifs à l'hydrographie et à la 
navigation publié par le dépôt des cartes et plans de la marine. Année 1866. Tome Vingt-neuviéme. 
Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1866, p. 465; Verhandelingen en berigten 
betrekkelijk het zeewezen, de zeevaartkunde, de hydrographie, de koloniën en de daarmede in verband 
staande wetenschappen. Amsterdam, Wed. G. Hulst van Keulen,  1866, p. 284–285; A Description 
and List of the Lighthouses of the World, 1879. Nineteenth edition, By Alexander George Findlay, 
London, Published for Richard Holmes Laurie, 1879, p. 127. 

Известието до мореплавателите за изграждането на фар Калиакра, публикувано от Обща(та) 
администрация на фаровете на Османската империя, е останало неизвестно на Милан Асадуров 
и той се позовава на Карел Шкорпил* (Милан Асадуров. Фаровете в Стария свят от древността 
до наши дни. Варна, Сталкер, 2014, с. 329). 

* В отчета на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Карел Шкорпил пише: „Той е 
открит на 15 юли 1866 г. Оптикът му е въртящ от пета степен с бяла светлина, която блещука 
от минута на минута. Поставен е върху една зидана кула на височина 50 м над морето. Фарът се 
вижда на разстояние 22 мили от хоризонта“ (Карел Шкорпил. Черно море. В: Втори годишен 
отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, Печатница „Зора“, 1908, с. 
59–60). 

Цитирайки Шкорпил Асадуров отбелязва: „Очевидно Шкорпил се заблуждава, защото е 
неправдоподобно светлината на оптика от пета степен да се вижда на 22 мили“ (Асадуров, цит. 
съч., с. 329–331). Но тук Шкорпил вярно посочва разстоянието, до която е видима светлината 
на фара, публикувано в специализирани издания, останали неизвестни на Асадуров (Phares de la 
Mer méditerranée: de la Mer noire et de la Mer a'Azof (Espagne, France, Italie, Autriche, Grèce, 
Turquie, Russie et côte nord d'Afrique), cor. au 1er mars 1881. Paris, Imprimerie nationale, 1881 (Cap 
Kalacria; A 18 métres de lʼextrémité du cap; A 1 éslat blanc chaque minute; 22 milles; 43° 21' 30", 
26° 10' 6"). 

2. Annales hydrographiques: Recueil d'avis, instructions, documents et mémoires relatifs à 
l'hydrographie et à la navigation, Tome Quarante-uniéme, Année 1878, Imprimerie Nationale, Paris, 
1878, p. 164 (Cape Kaliakra. One br. rev. lt., 1 min.; 43 21.5, 28 30.2; White tower, near extremity of 
Cape Kaliakra; 164; 16; 1866). 

3. Phares de la Mer méditerranée: de la Mer noire et de la Mer a'Azof (Espagne, France, Italie, 
Autriche, Grèce, Turquie, Russie et côte nord d'Afrique), cor. au 1er mars 1881. Paris, Imprimerie 
nationale, 1881 (Cap Kalacria; A 18 métres de lʼextrémité du cap; A 1 éslat blanc chaque minute; 22 
milles; 43° 21' 30", 26° 10' 6"). 

4. “Constantinople, April 2. An earthquake at Cape Kaliakra on the Black Sea, destroyed the 
lighthouse there March 31” (Journal Courier, Vol. LXVII, No. 79, April 3, 1901); “An earthquake at 
Cape Kaliakra on the Black Sea, March 31st, destroyed the lighthouse there” (The Blackfoot news, 
Vol 14, No. 67, May 4, 1901). 

Карел Шкорпил пише: „При землетресението се пропукал фарът, та е станала нужда да се 
построи нов. При постройката му са били извадени от крепостните стени много дялани камъни 
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и употребени за постройката на фара. С това са били развалени няколко стени. Строението на 
фара е станало по домашен ред от инженерите на компанията на фаровете, чрез наетите от тях 
работници. Имало е тогава предприемач само за доставяне на дълани камъни, който е бил 
каварненският жител В. Д. Джерахов; той вадил камъни от кариера (находяща се вън от 
укреплението) и от зидовете. Калиакра (Геларето) влизала тогава в Каварненската селска 
община, на която кметът бил Г. Карамфилов“ (Втори годишен отчет на Варненското 
археологическо дружество за 1907 г. Варна, Печатница Зора“, 1908, с. 12). 

5. „На 31 март 1901 г. в 9. ч. 12 мин. цялата Балчишка околия заедно със съседните райони е 
била разтърсена внезапно от едно много силно земетресение, което в Балчишко е имало 
катастрофален характер, с максимална интензивност до Х степен. Най-зле са били засегнати 
селищата Българево, Горун, Камен бряг, Нанево и нос Калиакра, Балчишко. Епицентърът на 
това земетресение се намира в Черно море с дълбочина вероятно 14-16 км и с макросеизмична 
площ около 330 000 кв. км. Географските координати на епицентъра с приближение може да се 
всемат 28° 30' E и 43° 22' N“ (Ек. Григорова, К. Палиева. Сеизмичност на Черноморското 
крайбрежие Балчик – Блатница. // Известия на Геофизичния институт. Т. IV, 1963. София, 
Българска академия на науките, 1963, с. 257).  

6. The London Gazette, No. 27304, Friday, April 12, 1901, p. 2540. 

7. “Collas et Michel” (Кола и Мишел) – концесионер на 7 фарa по българското крайбрежие (до 1 
(14) август 1909 г.) – Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас, остров Света Анастасия и остров 
Свети Иван  

“Administration générale des Phares de l'Empire ottoman 

Avis 

II est porté à la connaissance des navigateurs qu'ainsi qu'il résulte de la lettre adressée, en date du 23 
temouz 1325 (5 août 1909), sub no. 68, par le Ministère Impérial des Affaires étrangères au Ministère 
Impérial de la Marine et référée á la Directiondes Phares, sur lʼavis du Conseil de l'Amirauté, en date 
du 25 temouz 1325 (7 août 1909), les sept phares et les trois agences dont les noms suivent seront, en 
vertu du Protocole conclu entre le Gouvernement ottoman et le Gouvernement bulgare, remis aux 
autorités de Bulgarie, à la date du 1/14 août courant: Agences de Bourgas, Varna et Baltchik. 

Phare de Mogalo-Nissi, près de Sizopoli (golfe de Bourgas). 

Phare de Sainte-Anastasie (golfe de Bourgas). 

Pnare d'Emoneh Bournou ou cap Emineh. 

Phare de Galata (baie de Varna). 

Phare de Varna. 

Phare du cap Kalacria. 

Phare de Chablar Saghi. 

Constantinople, le 9 août 1909” (Journal des débats politiques et littéraires, Annee 121, Le numéro 
231, Samedi, 21 Aout 1909, p. 3); 
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„Обща администрация на фаровете на Османската империя 

Известие 

Свежда се до знанието на мореплавателите, че в резултат на писмо с дата 23 темуз (юли) 1325 
(5 август 1909 г), № 68, от Имперското министерство на външните работи до Имперското 
министерство на флота и препратено към Дирекцията на фаровете, по становище на Съвета на 
Адмиралтейството с дата 25 темуз 1325 (7 август 1909), седемте фара и трите агенции, чиито 
имена следват, ще бъдат, съгласно протокола, подписан между отоманското правителство и 
българското правителство, предадени на българските власти на дата 1/14 август тази година:  

Агенциите в Бургас, Варна и Балчик. 

Фарът на Могало-Ниси, близо до Сизополи (залива на Бургас) 

Фарът на Света Анастасия (залива на Бургас) 

Фарът на Галата (залива на Варна) 

Фарът на Варна 

Фарът на нос Калакриа 

Фарът на Шаблар Саги 

Константинопол, 9 август 1909 г.“. 

8. Journal des débats politiques et littéraires, Annee 113, Le numéro 273, Mercedi, 2 Octobre 1901, p. 
3; The London Gazette, No. 27365, Tuesday, October 15, 1901, p. 6718. 

9. В книгата си Милан Асадуров пише: „Новата цилиндрична бяла кула, иззидана от камък, 
била висока 9,7 м и бялата светлина с периодичност 5 с проблясквала от 67,6 м надморска 
височина в точка с координати 43° 22' с. ш. и 28° 28' и. д. Механичната въртяща се оптика на 
керосин (светилен газ) била доставена от шведската фирма AGA Navigation Aids. Тя и до днес 
се „курдисва“, като се вдига топуз от 12 парчета, всяко по 10 кг. Оптиката е четиристенна, като 
лещите на всяка стена са с форма на концентрични окръжности. Едно пълно завъртане трае 20 
с, като на всеки 5 с проблясва по един лъч с времетраене 0,7 с. Тази оптика е изумително 
красиво техническо творение, направо съвършен продукт на технологиите от XIX век“ 
(Асадуров, цит. съч. с. 321). 

Как френската фирма “Collas et Michel” е поставилa през 1901 г. на новата кула на фар 
Калиакра оптика на шведската фирма AGA Navigation Aids (създадена през 1904 г.), а не 
френска, знае само авторът (шведската оптиката на фара е поставена от румънските власти, по 
времето когато Южна Добруджа е в пределите на Кралство Румъния) (с. 332). Сгрешена е и 
височината на фаровата кула (тя е 7,9 м, а не 9,7 м.) (с. 332)*. * 
http://www.parliament.bg/pub/StenD/2013091810025321091940_2.pdf 

Няколко страници по-назад, Асадуров пише, че френският инженер, географ и пътешественик 
Ксавие Омер дьо Ел е посетил фар Шабла през 1852 г. (с. 288), въпреки че дьо Ел умира в 
Исфахан (Персия) на 29 август 1848 г. Тези грешки в книгата на Асадуров за фаровете на нос 
Шабла и нос Калиакра, и позоваването му на сведения на Карел Шкорпил (сведения от втора 
ръка), а не на официалните известия на османското правителство (Administration générale des 
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Phares de lʼEmpire ottoman), хвърлят сянка на изследванията му, публикувани под заглавие 
„Пътувания по българските фарове през 1981-1982 г. и след това“ – пета част от книгата му 
„Фаровете в Стария свят от древността до наши дни. Варна, Сталкер, 2014“.  

Анастас АНГЕЛОВ 

e-mail: an_angelov@abv.bg 

 


