
АТАКАТА НА „ХАМИДИЕ” ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ТОРПИЛЬОРИ 

* Прочетено във „Военни известия” от м. март 1914 г. 

 

Необходимо въведение от главния редактор на „Морски вестник”: 

Тази статия, уважаеми читатели, поместваме по идея на нашия редовен 

читател, автор и приятел инж. Иван Алексиев. По неговата публикация  

10 декември 2012 г. Има ли въпросителни около атаката на „Дръзки” 

срещу „Хамидие” стана малка дискусия: 14 януари 2013 г. Отговори с 

въпросителни; 21 януари 2013 г. Влачен ли е „Хамидие” след  атаката  на 

„Дръзки”; 23 януари 2013 г. Реплика с уважение. Статията е поместена във 

вестник „Военни известия” (година ХХІІІ), като подлистник в три 

последователни броя: бр. 26 от 6 март, бр. 27 от 8 март и бр. 28 от 11 март 

1914 г. Тогава „Военни известия” излиза три пъти в седмицата: във 

вторник, в четвъртък и в събота. Читателите на „Морски вестник”, които 

следят публикациите по темата, ще намерят тук отговори на въпроси, 

поставени от инж. Иван Алексиев и от неговия опонент доц. д-р Янчо 

Бакалов. Тук ще си позволя да направя само едно разсъждение. Във финала 

на публикацията, която е превод на статия в турския вестник 

„Тесфириефкяр” от 28 ноември 1913 г. (само година след атаката на 

нашите торпедоносци срещу „Хамидие”), читателят ще срещне един 

познат от много български публикации израз: 

Ако разгледаме безпристрастно случката с „Хамидие” и кажем самата 

истина, трябва да признаем, че тази славна и успешна торпилна атака на 

българската марина, която няма никакво минало, е едно славно бойно 

начало, с което тя може да се гордее. 

В българските публикации се твърди, че този израз принадлежи на 

командира на „Хамидие” Хюсеин Рауф бей, но на практика е изказана като 

„Едно мнение” от автора на статията в турския вестник, който за сега за 

нас остава неизвестен, тъй като във „Военни известия” не са счели да 
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упоменат неговото име... Според доц. д-р Владимир Павлов („Развитие на 

Българския военноморски флот 1897 – 1913 г.”, С., 1970, ДВИ, с. 172) 

авторът на статията е цитирал Хюсеин Рауф, но, както виждаме, това не е 

вярно. Може да е вярно само ако автор на статията е самият Хюсеин Рауф. 

А издирването на оригиналната статия в „Тесфириефкяр” от 28 ноември 

1913 г. е доста трудна, но не и неизпълнима задача.  

Ако и след поместването на тази статия останат и други неизяснени неща, 

„Морски вестник” има готовност да реагира с нова публикация, както и с 

поместването на нови становища, ако такива бъдат изпратени до 

редакцията.  

Тук е мястото да изкажа и специална благодарност към приятеля на 

„Морски вестник” проф. дин Тодор Петров от Военна академия „Георги 

Ст. Раковски”, който ни изпрати копия от подлистниците на „Военни 

известия” от течението на изданието, съхранявано във 

Военноисторическата библиотека в София. 

Атанас ПАНАЙОТОВ 

 

Въведение от редакцията на „Военни известия” 

В турския вестник „Тесфириефкяр” от 28 ноември м.г. (има се предвид 

1913 г. – бел. „Морски вестник”) е описана доста живо атаката, която 

нашите торпильори произведоха върху турския броненосец „Хамидие”. 

Понеже за тази атака почти нищо не е известно, досега на читателите на 

„Военни известия”, а от друга страна по едно време бяха се 

разпространили даже слухове, че подобна атака не е имало, то считаме за 

уместно и навременно да приведем изцяло горното описание, от което ясно 

се вижда как е била произведена тази атака, при какви обстоятелства и 

какво впечатление е произвела тя върху турците. 

Ето и самата статия: 

 



При бреговете на Мраморно море. 

Беше края на октомври месец, когато източната армия беше победена от 

българите при Люле-Бургас и Кара-Агач и се оттегли на отбранителната 

линия при Чаталджа. Флотът получи заповед да защитава двете крила на 

армията откъм Черно и Мраморно морета. При всяко появяване на 

неприятеля близо до брега той постоянно беше обстрелван и обезпокояван 

от флота. „Хамидие” на свой ред и когато му се удадеше случай, 

изпълняваше своята задача. Така той можа на 31 октомври при Сюргюкьой 

(?) да разпръсне със стрелбата си едно голямо количество българска 

войска, което се пресмяташе на една дивизия. На 6 ноември българите 

атакуваха Чаталджанската укрепена линия. В това време „Хамидие” се 

срещна с „Тургут рейс” който от два дена с ужасен огън от Деркос до 

Карабурун обстрелваше българите. Двата парахода се поздравиха и 

офицерите с висок глас си пожелаваха сполука. 

 

Към Варна 

За да се осигури пренасянето на войските от Анадола и пренасянето на 

мунициите през Румъния, на „Хамидие” се възложи задачата  да 

наблюдава българските торпильори и да не им дава да излизат в морето. 

Понеже не бе възможно да се охранява поотделно всеки параход, който 

идеше от Анадола или от Румъния, намери се за по-целесъобразно да се 

блокира базата на тези торпильори, като се затворят във Варненското 

пристанище. 

За тази цел „Хамидие” тръгна за Варна и към 8 часа се намираше вече на 

25 мили от града, някъде срещу нос Емине. Тук той се раздели с 

придружаващите го два торпильора „Яр-Хисар” е „Берки-Евшан”. Първият 

от тях тръгна за устието на река Камчия, а другия на север от Варненското 

пристанище по посока на Ченгене – Каяли, с назначение да наблюдават в 

тези посоки. „Хамидие” взема направление на Калиакра. 



Нощта беше лунна, времето добро и морето тихо. През този период 

въобще Черното море е много бурно, но сега правеше изключение. През 

хубавата тиха нощ „Хамидие” продължаваше своя път. Към полунощ стана 

смяната на половината команда от парахода, а другата половина остана да 

си почива близо до своите постове. На капитанския мост се намираха: 

капитан Адил бей, 4-и юзбашия Хасан ефенди и помощника на 

счетоводителя Юсуф ефенди и 4-ма кандидат-офицери (учениците, които 

свършват морското военно училище, в течение на 2 години практикуват на 

параходите с чин кандидат. По турски ги наричат „миндиви” инженери – 

бел. ред. „Военни известия”). 

 

Един сигнал – наш, или неприятелски? 

Половин час след полунощ когато „Хамидие” се намираше на 15 мили от 

Варненското пристанище, внезапно откъм страната обърната към 

пристанището, наблюдателните постове забелязват дим и някакви малки 

сигнали. Това веднага се съобщава на офицерите на капитанския мост. От 

наблюденията на офицерите с биноклите се оказа, че се виждат силуетите 

на два торпильора. У капитана на парахода Адил бей и другарите му се 

породи тревожно съмнение, понеже не знаеха дали това са нашите два 

торпильора или са неприятелски. Налагаше се голяма предпазливост и 

внимание, да не би да се стреля против нашите параходи и за това заповед 

за стрелба не се даде, докато не се разменят установените нощни пароли. В 

същото време единия от торпильорите постоянно се приближаваше към 

„Хамидие” и изпусна една бяла светлина („вери”), която предизвика още 

по-голямо недоумение, понеже нашите торпильори имаха за парола 

именно бялата светлина, когато срещнат „Хамидие”. 

 

Забележка: Светлината „вери” се добива посредством стрелба с пистолет, 

който стреля със специални патрони, които издават червено-синкаво-бяла 



светлина. Когато нощното време някой кораб се приближава към друг, 

вместо парола изстрелва един патрон с определен по-рано цвят. От после 

се разбра, че дима на неприятелския параход, който се движеше с голяма 

бързина, отдалеч в тъмнината се е забелязал като светлината „вери”. 

 

„Огън”! 

Като забеляза светлината „вери”, „Хамидие” отговори с червена светлина, 

както беше условено. Скоро обаче параходите, които се приближаваха към 

„Хамидие”, се оказаха не 2, а 4. Сега вече се разбра, че това са 

неприятелски параходи и за това веднага се даде заповед за стрелба, но 

вече беше много късно, защото българските торпильори, които се бяха 

приближили на около 500 метра, вече бяха хвърлили торпилите си. За да се 

запази, „Хамидие” се обърна наляво и в това време в морето се видяха две 

дълги светли ивици. Това бяха двете неприятелски мини, които минаха от 

двете страни на „Хамидие” без да го закачат. Когато „Хамидие” се обърна 

наляво, трите български торпильори останаха отдясно и откъм кърмата, а 

единия се върна назад и се отдалечи. Оръдията на „Хамидие” с най-голяма 

сила откриха огън по торпильорите, а прожекторите търсиха из тъмнината 

тези малки корита, за да улеснят стрелбата на оръдията. В това време в 

морето се забелязаха още 5 – 6 дълги, тесни и светли ивици от дясно на 

„Хамидие”, но нито една от тях не сполучи. 

 

Фаталната торпиля. 

Вторият от трите торпильори, който беше останал надясно от „Хамидие”, 

беше доста засегнат от артилерията, а третият, след като хвърли 

последната си мина, беше също засегнат от една граната, обаче мината, 

която беше хвърлена едва от около 200 метра, удари парахода откъм 

кърмата до водната линия. Щом мината се удари в парахода, пръсна се с 

ужасен трясък и веднага в парахода започна да влиза вода през отворената 



дупка. След малко предната част на „Хамидие” потъна цялата във водата, а 

задната част се издигна нагоре. Винтовете започнаха да се въртят във 

въздуха. Два от неприятелските торпильори продължаваха да обикалят 

около „Хамидие”, за да го потопят окончателно като от време на време му 

пращаха по някоя мина. 

 

„Хамидие” в опасност, но всеки на поста си. 

Положението беше много отчаяно и ужасно, но благодарение на това, че 

моряците не изгубиха присъствието на духа и дисциплината, всеки се 

залови на работа. Като пример на хладнокръвие може да служи прислугата 

при голямото оръдие на предната  част на парахода, която в най-

критическите минути не напусна поста си. Тези войници не напуснаха 

оръдието си, даже когато краката им бяха залени с вода и рискуваха всяка 

минута да отидат на дъното на Черно море. Щом в парахода започна да 

навлиза вода, войниците без заповед, по лична инициатива, започнаха да 

запушват разните клапи (отвори) на парахода. В това критическо 

положение едни гледаха да отстранят неприятеля, други се трудиха да 

спасят парахода от потъване. От ужасния удар на торпилата компаса на 

капитанския мост и команадните тръби се счупиха и развалиха. Първата 

заповед на капитана се даде устно чрез счетоводителя Мехмед Фахри 

ефенди до главния машинист Махмуд ефенди да се отворят клапите и да се 

напълни с вода задното отделение на парахода, за да се уравновеси. След 

изпълнението на тази заповед параходът се обърна с носа си към брега, 

щото в случай на нужда да се потопи близо до брега. 

 

Стрелбата продължава. 

През това време „Хамидие” продължава да обстрелва неприятеля, но 

понеже навлезе вода в погребите на предните оръдия, то за тези оръдия 

войниците носиха снаряди на ръце от задните отделения, под надзора на 



началника на артилерията Зия ефенди и на командира на 3-а рота Яхия 

ефенди. Бързата стрелба принуди неприятелските параходи, които чакаха 

удобен момент за това атака, да се държат на по-голямо разстояние. 

Огънят, който се начена в 12 часа и 40 минути продължи с прекъсване, до 

2 ½ часа, към което време българаските торпильори се отдалечиха и 

изгубиха в тъмнината. „Хамидие” след като се увери, че неприятелят си 

отиде, взе посока към Босфора, но Боже мой! Каква печална картина! Този 

голям и хубав параход, който едва преди няколко часа величествено и 

гордо стоеше над морското равнище, сега с предница забита във водата и с 

задница във въздуха, с хиляди мъки едва можеше да се движи със 7 мили в 

час. Водите, които постоянно пълнеха главните отделения и околностите 

на казаните, се изпразваха с кофи от войниците на 1-а и 4-а роти. 

Тулумбите бяха развалени. Опитите да се запуши 8-метровата зееща рана 

не сполучиха. 

За да се попречи на по-нататъшното потъване на парахода и да не загине  

съвършенно, стана нужда да се изпразни водата на предните котли. 

Всичките тежести, които се намираха на предната част на парахода се 

пренесоха на задната и като се напълниха задните отделения с вода, 

параходът се поизправи (уравновеси). Слава Богу, че Черното море, което 

въобще е много немилостиво, този път като че ли съжали „Хамидие” и 

беше запазило пълно спокойствие. Ако морето беше малко развълнувано, 

параходът  щеше да бъде окончателно загубен. Капитанът на парахода с 

безжичния телеграф постоянно съобщаваше на министерството на 

марината и на броненосеца „Тургут Рейс”, който беше при Кара-Бурун и 

във всеки случай от разните дъски на парахода се построяваха салове. 

 

Избавление на парахода 

Най-после съмна. Заедно със светлината дойде и надеждата за спасение. 

Към пладне, когато бяхме на 35 мили от Босфора, появи се „Тургут-Рейс”, 



който идеше с голяма бързина. Офицерите и войниците на „Хамидие”, 

изморени от безсъние и тревоги, щом забелязаха броненосеца, отдъхнаха 

три пъти „Падишахъм чок яшаа”! на спасителя параход. Моряците на 

„Тургут Рейс” отговориха по същия начин. Викът, който излизаше от 

ранените гърди на „Хамидие”, се разнасяше по гладките вълни на Черното 

море, като охканията на ранен войник. Една част от войниците от „Тургут 

Рейс” се качиха на „Хамидие”, за да помагат при изваждането на водата. 

Две от по-големите парни лодки минаха от двете страни на „Хамидие” и в 

такова положение всички се опътиха за Босфора. Към 4 ч. след. пл. 

пристигна и крейсерът „Меджидие” заедно с реморкьора „Интибах”, а в 6 

½ ч. пристигнаха корвета „Зуаф” и 1 реморкьор. 

В 7 ½ часа пристигнахме в Босфора. Преминаването на „Хамидие” в такова 

положение през Босфора беше много опасно, защото течението е много 

силно. Двата спасителни реморкьори вързаха „Хамидие” единият отпред, 

другият отзад и по този начин към полунощ минахме моста и параходът 

влезе в дока. По пътя при Еникьой (всред Босфора), горната част на 

предната мачта се счупи, но това не причини залитания на парахода. 

След 3 – 4 дни, когато се почнаха поправките на парахода, извадиха се 

залепените по разни места на стените му остатъци от славно загиналите 8 

души мъченици, загинали при взира на мината, които се погребаха с 

военни почести. 

 

Едно мнение. 

Ако разгледаме безпристрастно случката с „Хамидие” и кажем самата 

истина, трябва да признаем че тази славна и успешна торпилна атака на 

българската марина, която няма никакво минало, е едно славно бойно 

начало, с което тя може да се гордее. В същото време, трябва да отдадем 

справедливата чест и на „Хамидие”, който беше заблуден от сигналите и 

живота му висеше на косъм. Спасението му се дължи на 



самопожертвуването и спокойствието на екипажа му. За да си представим 

по-добре колко отчаяно беше положението на „Хамидие”, достатъчно е да 

кажем, че при срещата ни с крейсера „Меджидие”, последният помислил, 

че „Хамидие” потъва и дал заповед да се пуснат всичките спасителни 

лодки. Тази прискърбна случка послужи в същото време да се  види на 

опит доколко нашите моряци са устойчиви и хладнокръвни. 


