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Уважаеми дами и господа,  

Уважаеми колеги, 

 

В началото на месец ноември на 

2016 година железопътната 

инфраструктура на България 

става на 150 години. Вече век и 

половина колоосите на живота 

минават по нашите релси. 

Само за няколко десетилетия след 

Освобождението нашият народ 

успява да изгради основите на 

железопътната мрежа, с което 

всъщност построява и един 

забележителен ръкотворен 

паметник на възрожденския си 

стремеж към просперитет. Дори 

през най-тежките години от най-

новата ни история, във времена 

на смазващи с мащаба си национални катастрофи, народът ни 

с непознато сега фанатично упорство е продължавал да строи 

нови железни пътища. 

По дългия път на нашата релсова инфраструктура във 

времето, периоди на кратки възходи се редуват с времена на 

продължителни и дълбоки спадове.  

Много поколения железопътни строители са преживели 

на професионалното поприще какво ли не. Но позитивните 

нагласи на първостроителите и тяхната воля да достигнем 

технологичното ниво на развитите европейски железопътни 

системи никога не са ги напускали. 

Сега усилията на ДП НКЖИ са ориентирани към основно 

обновяване на приоритетните жп линии в мрежата. Целите са 

две: нашата инфраструктура да стане надеждно звено в  
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ВВЪЪВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

На 7 ноември 2016 г. се навършват 150 години от началото 

на експлоатацията на първите 225 km железопътна 

инфраструктура по нашите земи.  

Всяко начало, колкото и голямо и значимо да е то, се 

предхожда от нещо, което в някаква степен дава обяснение, или 

поне някакво тълкувание на онова, което започва. 

Второто и особено третото десетилетие на XIX в. са 

белязани от голямото Начало на железопътните съобщения на 

Стария континент. Това е времето, когато Европа започва 

трескаво да строи железни пътища. Първоначално те са 

ориентирани основно от вътрешността на континента към 

крайбрежието – съвсем естествен е стремежът чрез релсите да се 

осигурява бърз достъп до големите пристанища. Именно 

железницата тогава е онова, което придава ново качество и нов 

импулс на бурно развиващото се индустриално производство. 

Към края на 30-те години и в Отоманската империя започва 

обсъждане на възможните железопътни трасета, както в 

европейската, така и в азиатската й част. Но всичко стига само 

до ниво „благи намерения” – дефицитът на финансови средства, 

на техническа готовност, на технологични възможности, на 

подготвен персонал и най-вече отсъствието на всякаква воля за 

модернизация на западналата транспортна инфраструктура на 

империята в оня период се оказват почти непреодолима 

преграда. Независимо от всичко това, все пак някаква (макар и 

трудно забележима) крачка е направена. 

На оня съвсем предварителен етап направленията на 

бъдещите железопътни трасета кореспондират с необходимостта 

да се използва по-ефективно най-голямата водна артерия на 

континента – река Дунав. Праговете по течението й (постоянни 

и появяващи се при маловодие), теснините и бързеите при 

Джердеп са основните причини, които са пречка за осигуряване 

на надеждно корабоплаване. Проблемна е и връзката на Дунава 
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с Черно море – затлачена е делтата на реката. Нейното 

почистване е ангажимент на руските власти, но поради 

стремежа на руснаците да не допуснат износ на зърно от Англия 

към Черноморския регион, „входът” на реката в морето е в 

незавидно състояние. 

Затова преобладаващата част от първите проекти за 

строителство на железопътни линии на Балканския полуостров 

са ориентирани именно към река Дунав, за да се избегнат (или 

преодолеят) препятствията, затрудняващи съобщенията между 

Средна Европа и Черно море. Такава е ориентацията и на 

железния път Русе – Варна. 

Проектът „150 години железопътна линия Русе – Варна. 

150 години железопътна инфраструктура в България” е посветен 

на тази забележителна за нашия обществен живот и за 

техническата ни история годишнина. В света не са много 

железопътните администрации, които могат да се похвалят с 

един толкова забележителен, дълъг цял век и половина път във 

времето. В „конструктивно отношение”, в основата на проекта 

са залегнали седем тематично свързани и взаимно допълващи се 

основни части. 

 

 

 

Част 1 Преди Русе-Варненската

линия

Част 2 Железният път Русе-Варна:

градеж и начало на експлоатация

Част 3 След концесията

“Паушалини”

Част 5 Свободна България и

развитието на железните пътища

Част 4 Историята, литературата и

релсите между Русе-Варна

Част 6 Железопътната мрежа, която

(може би) никога няма да имаме

Част 7 С какво се гордеем...
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РРУУССЕЕ--ВВААРРННЕЕННССККИИЯЯТТ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗЕЕНН  ППЪЪТТ  ИИ    

ВВЕЕЛЛИИККИИТТЕЕ  ССИИЛЛИИ  ВВ    

ННААЧЧААЛЛООТТОО  ННАА  ВВТТООРРААТТАА  ППООЛЛООВВИИННАА  ННАА  XXIIXX  ВВЕЕКК  

 

 
Българските земи в „прегръдката” на  

Великите сили през ХІХ век 

 

Построяването на Русе-Варненската линия не може да 

бъде разглеждано извън контекста на случилото се през 50-

годишния период от 1830 г. до 1880 г. в Отоманската империя, 

на Балканския полуостров и в Европа. Не добавяме „и в света”, 

защото тогава светът, всъщност, е Европа – тя е определящият, 

доминиращият фактор в световната политика. В онези далечни 

времена Америка все още е прекалено ангажирана със самата 

себе си. 
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Първата ни железопътна линия Русе – Варна се ражда 

мъчително дълго в един условен триъгълник, наподобяващ 

утроба, на чийто върхове стоят три големи империи: 

Британската, Австрийската и Отоманската. Страните на 

триъгълника са с постоянно променящи се дължини, в 

зависимост от характера на отношенията на силите на върховете 

му. 

Встрани, но само привидно (и отново съвсем условно), от 

триъгълника стоят Франция на Наполеон III и необятният руски 

колос на Александър II. В този неустойчив триъгълник са 

вплетени в много сложен възел (казано на съвременен език) 

геополитическите интереси на всичките тези сили. 

Основният, най-важният за този възел въпрос е: Източно 

или Западно да бъде свързването на Европа със загадъчния 

Ориент? В това е същността на голямата борба. 

Кои от „августейшите” особи са „за” или „против” 

построяването на Русе-Варненския железен път и защо? 

 

Виктория(1)

(1819-1901 г.)

Кралица на 

Великобритания и 

Ирландия 

(1837-1901 г.)

Наполеон III(5)

(1808-1873 г.)

1-ви президент на 

Република Франция 

(1848-1852 г.) 

Император на 

Франция (1852-1870 г.)

Франц Йосиф І(2)

(1830-1916 г.)

Император на 

Австрия

(1848-1916 г.)

Абдул Меджид I(3)

(1823-1861 г.)

31-ви султан на 

Османската 

империя 

(1839-1861 г.)

Абдул Азис(4)

(1830-1876 г.)

32-ри султан на 

Османската 

империя 

(1861-1876 г.)

Александър ІІ(6)

(1818-1881 г.)

Император на 

Русия

(1855-1881 г.)

Великобритания
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„Големият триъгълник” на Великите сили 
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За австрийците най-благоприятен е вариантът с пряка 

железопътна връзка от Виена за Истанбул през Босна, при 

строителството, на която от запад на изток очакванията са 

постепенно да се разширява и територията на тяхното влияние. 

Но сложната топография на територията на Босна е свързана с 

трудно преодолими проблеми от техническо, технологическо и 

разбира се, инвестиционно естество. Едновременно с това 

относителната тежест на Австрийската империя на европейската 

сцена е много осезаемо редуцирана след пораженията, която тя 

търпи в две поредни войни – с Франция през 1859 г. и с Прусия 

през 1866 г. 

Все пак някакъв изход от тежката криза за австрийците е 

създаването през 1867 г. на Австро-унгарската империя. 

Унгарските интереси вече не могат да бъдат пренебрегвани и на 

преден план излиза проектът за железен път по долината на 

р. Морава с посока към сръбската столица Белград. Източният 

вариант на свързване е неприемлив за австрийците и по една 

друга много съществена причина – при железопътна линия през 

Букурещ тяхното търговско корабоплаване би загубило 

водещата позиция, която има в региона на Долен Дунав. 

Стратегическите усилия за разширяване на търговското 

влияние на Британската империя на Балканите ориентират 

английския компас към източния вариант на свързване – техните 

интереси диктуват приоритетно изграждане на железопътни 

трасета от крайбрежието на Черно и Егейско море към 

вътрешността на континента. Англичаните гледат на 140-те 

мили железен път между Русе и Варна като на важна отсечка 

върху главната стратегическа ос на империята: Лондон – 

Калкута. Така те се надяват да преодолеят и конкуренцията на 

австрийското индустриално производство. 

Франция на Наполеон III, която по онова време сменя 

формите на държавно устройство (първо е република, после 

монархия), през 1870 г. понася тежко поражение от новата 

свръхсила на континента – обединена Германия, и престава да 
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бъде оня значим фактор, какъвто е след победната за нея 

Кримска война. 

В железопътно отношения интересите на Франция са 

ориентирани основно към трансевропейската линия Париж – 

Виена – Истанбул. С цел обвързване на новия важен маршрут на 

водния транспорт, който ще се появи след прокопаването на 

Суецкия канал (завършен през 1869 г.), французите планират и 

изграждане на дублиращо трасе към Ориента през Швейцария, 

Северна Италия, Триест и оттам през Босна към столицата на 

Отоманската империя. 

Колкото и странно да е, източната посока на железопътния 

излаз към Европа е предпочитана и от Санкт Петербург, въпреки 

че тя по същество усилва отбранителните позиции на султана в 

североизточния ъгъл на неговите европейски владения. 

Намеренията на „Бялата империя” (Русия) са да получи 

достъп до изграждащата се железопътна мрежа на Балканите 

през Молдова и Източна Влахия, като при това тя се опитва да 

реши две свои стратегически задачи: да разшири влиянието си 

върху южнославянските територии и да използва новите 

железници като трамплин към проливите – изконна мечта за 

всички (без изключение) наследници на Петър Велики. 

Кримската война (1853-1856 г.) показва технологичното 

изоставане на големите противници – Русия и Отоманската 

империя. И докато русите имат потенциал със собствени сили да 

наваксат изоставането в развитието на инфраструктурата си и 

трескаво строят железопътни линии, изходящи от Москва във 

всички посоки, то при „болния човек” на Босфора дефицитът на 

инвестиции, специалисти и технологии е просто отчайващ. 

Високата порта няма друг ход, освен да отдава на чуждестранни 

компании концесиите на планираните за строеж железопътни 

линии. 

Осигуряването на бърза възвращаемост на инвестициите 

чрез високоефективна експлоатация е основна цел за 

концесионерите. Избираните от тях трасета (с цел осигуряване 

на висока норма на печалба) ограничават съществено стремежа 
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на Отоманската империя да строи железопътни линии, които да 

обслужват преди всичко собствените й стопански, политически 

и военностратегически интереси. Тази, горчива за тях, истина 

турците осъзнават съвсем скоро след построяването на първите 

жп линии. 

Но нещата все пак „тръгват”. И сигурно няма нищо 

случайно в това, че първите километри железни пътища в 

прострялата се на два континента Отоманска империя са 

построени именно по нашите земи. 

Нека отделим и съвсем малко внимание на „августейшите 

особи” около „големия триъгълник”, които имат отношение 

(пряко или косвено) към железния път Русе – Варна. 

(1) Виктория (1819-1901 г.), властвала в периода (1837-

1901 г.) 

За Виктория, кралицата на Великобритания и Ирландия, 

живяла 82 години и властвала цели 64, сигурно отдавна е 

казано и известно всичко. Тя като че ли „изпълва” целия 

XIX в., тя е „правила” неговата история и завинаги се е 

превърнала в един от неговите символи. 

(2) Франц Йосиф I Австрийски (1830-1916 г.), властвал в 

периода (1848-1916 г.) 

От 1853 г. до 1867 г. е само император на Австрия, а след 

това става император и на Австро-Унгария. Като 

монарх е титулован още като: император на Австрия, 

крал на Унгария, крал на Бохемия, крал на Хърватия, крал 

на Галиция (територия от днешна Украйна и Полша) и 

Лодомерия (Владимир-Волинското княжество), Велик 

херцог на Краков и т.н. 
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(3) Абдул Меджид I (1823-1861 г.), властвал в периода 

(1839-1861 г.) 

Той е 31-вият султан на Отоманската империя. По време 

на неговия мандат се случва „Епохата на Танзимата” – 

времето, когато се полагат усилия да се стабилизира и 

модернизира обречената Отоманска империя. Подписът 

на Меджид I стои под двата основни танзиматски 

реформаторски документи – Гюлханския хатишериф 

(1839 г.) и Хатихумаюна (1856 г.). 

(4) Абдул Азис (1830-1876 г.), властвал в периода (1861-

1876 г.) 

Той е 32-рият султан на Отоманската империя. Полага 

усилия да закрепи османската феодална система чрез вяло 

провеждане на ограничени реформи. При неговото 

управление се приключва окончателно с Танзимата – 

национално-освободителните движения на Балканите 

набират скорост и „подпалват” от много места стария, 

скърцащ, бавен ветроходен отомански кораб. Империята 

изпада във финансов банкрут и след жестоко 

потушеното Априлско въстание (1876 г.) Абдул Азис е 

детрониран и умъртвен по мъчителен начин, в което дело 

особен принос има добре познатият ни реформатор от 

Русчук – Мидхат паша. Наследникът на Абдул Азис, 

разбира се, не забравя това и отрежда на бившия 

Дунавски валия да си отиде от този свят по същия 

мъченически начин. По време на краткото султанстване 

на Абдул Азис борбата за нашата църковна национална 

независимост достига своя връх – през 1870 г. най-после е 

учредена Българската екзархия и вече са налице всички 

индикации, че Освобождението не е далече. 
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(5) Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон III) (1808-

1873 г.), властвал в периода (1848-1870 г.) 

Той е Президент на Републиката, установена с 

революцията от 1848 г., в продължение на 4 години. С 

държавен преврат през месец декември на 1851 г. е 

разпусната републиканската Асамблея, а Луи Наполеон е 

провъзгласен за император под името Наполеон III. За 

Франция започва един период на просперитет, който 

продължава две десетилетия. Френско-пруската война 

от 1870 г., капитулацията на Париж след 132-дневна 

блокада и абдикацията на Наполеон III бележат края на 

този период, известен още като Втората империя. 

(6) Александър II Романов (1818-1881 г.), властвал в 

периода (1855-1881 г.) 

Той е Император и самодържец Всерусийски в 

продължение на 26 години. Неговите владетелски титли 

са доста повече от тези на Франц Йосиф I – тяхното 

изреждане (той, освен цар на Голямата, Бяла и Крайна 

Русия, е и крал Полски, принц Финландски) завършва с: и 

прочие, и прочие... Александър II е известен преди всичко с 

либералните реформи, които провежда в руското 

общество, най-значимата от които е отмяната на 

крепостното право (1861 г.), заради което е наречен Цар 

Освободител. След 1866 г. от движения с революционно-

терористичен уклон срещу него са извършени осем 

атентата, последният от които, случил се до 

Екатерининския канал в Санкт Петербург, е успешен. 

Неговата смърт е като символично начало на края на 

необятната империя, простряла се от Варшава до 

Владивосток. 
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ООТТООММААННССККААТТАА  ИИММППЕЕРРИИЯЯ  ВВ  ППЕЕРРИИООДДАА  ННАА  РРЕЕФФООРРММИИ  

ППРРЕЕЗЗ  XXIIХХ  ВВЕЕКК  

Ако вървим от общото към частното, би трябвало да 

започнем с времето на Танзимата, когато „се случва” Русе-

Варненският железен път. Това сигурно е един от най-

интересните епизоди в историята на империята, когато чрез 

реформи (кога реални, кога мними) тя се опитва да намали 

„дистанцията” между себе си и развития европейски свят. 

 
 

Танзиматът – странният период на империята  

 

Танзимат (или реорганизация) е понятие, което се свързва 

с период на значими обществени промени в Отоманската 

империя, започнали с въвеждането на пакет от закони, 

обнародвани от султан Абдул Меджид на 03.11.1839 г. при 

встъпването му на престола и завършва с приемането на първата 

османска конституция през 1876 г. 
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Основните принципи на промените са изложени в първия 

реформаторски акт, известен като „Гюлхански хатишериф” 

(Gülhane Hatt-ı Şerif-î). Акцентът в него е поставен върху 

правата и свободите на поданиците, данъчната тежест и 

организацията на военната служба. 

Вторият основен реформаторски документ на султан 

Абдул Меджид I, наречен „Хатихумаюн” (Hatt-ı Hümâyûn-û – 

букв. щастливо писмо), по своя характер представлява наредба 

по най-важните държавни въпроси. Хатихумаюнът има статут 

на приложение към Парижкия мирен договор от 1856 г. и по 

този начин придобива характер и на международно задължение. 

Този нормативен акт по същество повтаря основните 

постановки на Гюлханския хатишериф, и едновременно с това 

има за цел да създаде условия за по-бързо налагане на 

обществено икономически отношения, различни от феодалните. 

Очакванията са реформите да дадат тласък на 

икономическото развитие, да спомогнат за разширяване на 

„територията”, заета от възникващата буржоазия, да оздравят 

финансовата система, да създадат условия за необратимост в 

избрания нов път на развитие, както и да доведат до 

стимулиране на науката, изкуствата и формиране на качествено 

нова турска интелигенция. На началния етап реформите засягат 

преди всичко данъчната и финансовата системи, но най-голямо 

внимание е отделено на промените в съществуващата система за 

налагане и управление на властта. На втория етап на Танзимата 

нововъведенията в много голяма степен са в съзвучие с 

интересите на чуждестранния капитал от Европа.  

В областта на правото стремежите на „хората на 

Танзимата” (както тогава са били наричани образованата група 

реформатори) са били ориентирани към гарантиране на личната 

безопасност, уважително отношение и неприкосновеността на 

гражданите, независимо от тяхната раса, религиозна 

принадлежност и имуществено положение. 

Интересното време на Танзимата е белязано и с нагласи за 

ускорено развитие на транспортната инфраструктура – област, в 
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която изоставането на Отоманската империя е направо 

катастрофално. Групата образовани бюрократи-реформатори, 

която е „двигател” на промените, е много наясно какво значение 

за бъдещето на империята имат железните пътища и шосетата. И 

те трескаво бързат. Дори с цената на компромиси. 

От дистанцията на Времето самото случване на Танзимата 

изглежда почти алогично – трудно обяснимо е как от недрата на 

най-мрачното и примитивно Средновековие (в неговия османски 

източен вариант) някак съвсем неочаквано свъсеният небосклон 

внезапно се отваря и на пътя напред просветва. Странното е, че 

това просветление продължава изненадващо дълго – почти 40 

години! Но в средата на 70-те години на XIX в. твърде малкият 

танзиматски остров е погълнат от мрачния океан на 

религиозната схоластика и апатията към всякакво движение и 

воля за развитие. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕТТОО  ННАА  ООТТООММААННССККААТТАА  ИИММППЕЕРРИИЯЯ  ССППООРРЕЕДД  

ИИННЖЖ..  ХХЕЕННРРИИ  ББЪЪРРККЛЛИИ,,  ППРРООЕЕККТТААННТТ  ИИ  ААККЦЦИИООННЕЕРР  ППОО  

ККООННЦЦЕЕССИИЯЯТТАА  „„ППААУУШШААЛЛИИННИИ””  

Времето на строителството на Русе-Варненския железен 

път, без съмнение, е останало като един от най-значимите и 

паметни периоди не само в професионалния път на 

железопътните инженери братя Бъркли. Работата им в Ориента е 

била съпроводена с потапяне в един особен свят, в който (като 

че ли) времето се движи по някакви други, непознати на 

европейския свят закони. От павираната магистрала, с очертани 

напред хоризонти на индустриална Британия, Хенри и Тревор се 

озовават на буренясалия коларски път на Отоманската империя, 

за който е много трудно да се разбере накъде води. Двамата 

англичани са били толкова впечатлени от видяното и 

преживяното, че по-късно, когато то вече е зад гърба им, 

инж. Хенри Бъркли се захваща за перото и оставя едни 
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забележителни спомени, които, макар и субективни, са едно 

достоверно свидетелство за предосвобожденската епоха. 

Като представители на едрия британски капитал, 

инженерите Бъркли са се опитали да се ориентират добре първо 

в обществено-политическата ситуация. Акционерите очакват от 

тях бърза печалба, а те от развиващ се капитализъм се озовават в 

една феодална среда, в която всичко е, меко казано, доста по-

различно като условия на работа и като публични отношения от 

родната Англия и от местата, където те преди това са строили 

железни пътища. Твърде е възможно да е имало първоначален 

период, в който Хенри и Тревор да са преживели дори стрес от 

срещата с необичайностите на живота и нравите на юг от 

Дунава. Но те бързо се ориентират за същественото и 

значимото, както и за онова, което най-общо представлява 

Отоманската империя в средата на 60-те години на XIX век. Не 

може да се твърди, че определението „болният човек” за 

империята на Босфора е дадено именно от инж. Хенри Бъркли, 

но то е много въздействащо в книгата му „България преди 

войната”: „Болният човек отиваше постепенно все по-зле и по-

зле, откакто той и приятелите му воюваха с русите. Понеже се 

чувстваше не в ред, предполагам, че най-после е послушал 

съвета на своите европейски доктори и се е съгласил да купи 

една доза лекарство, наречено „напредък”. Тези редове са 

наситени с типичен английски сарказъм.  

Но ако нещата бъдат погледнати от по-друг, „оцветен” с 

малко позитивизъм ъгъл, то братята Бъркли имат късмет – те 

строят железопътна линия в най-благодатния регион на 

империята, във вилает, ръководен от най-иновативния, 

динамичен и интересен валия по онова време. През целия си 

живот Ахмед Мидхат паша, бидейки чиновник във Великото 

везирство, управител на Нишкия санджак, губернатор на 

Дунавския вилает, председател на Държавния съвет, Велик 

везир, министър и какво ли още не, винаги се стреми с реформи 

да промени империята към по-добро. Заставайки начело на 

Дунавския вилает през ранната есен на 1864 г., когато 
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строителството на линията между Дунава и Черно море вече се е 

разгърнало на два фронта, Мидхат с особена симпатия и много 

енергично се заема с функцията си на пълномощник на 

възложителя (Високата порта) на регионално ниво.  

Железният път Русе – Варна се случва само за две години, 

благодарение на изключителната лична ангажираност на 

валията – от него Изпълнителите получават всестранна помощ и 

подкрепа. 

Но иновативният железопътен „повей”, идващ от най-

издигната във всяко отношение североизточна част на 

Отоманската империя, не е и не може да се трансформира във 

„вятър на промяната”. Съвсем скоро след пускането на жп 

линията между Русе и Варна колелото на Танзиматските 

реформи спира, и започва да се връща обратно. Империята 

навлиза във времето на Източната криза, от пепелищата на която 

ще възкръсне България. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЯЯТТ  ППЪЪТТ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ    

ГГООЛЛЕЕММИИТТЕЕ  РРЕЕФФООРРММААТТООРРИИ  ООТТ    

ВВРРЕЕММЕЕТТОО  ННАА  ТТААННЗЗИИММААТТАА  

Решид-паша, Али паша, Фуад паша, Омер паша и Мидхат 

паша – това са архитектите и първостроителите на Танзимата. 

Тези петима големи държавни мъже ги обединяват основно две 

неща:  

 непреклонната им убеденост, че за Отоманската империя 

реформите нямат алтернатива, и 

 тяхната пристрастеност към железните пътища. 

Жизнените пътища и на петимата са много сходни. Дори 

продължителността на техния живот е почти еднаква – около 60 

години. Схемата, по която всички те се изкачват по 

йерархичната стълбица е една и съща: писар – преводач – 

дипломат – държавник. 
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Реформаторите от времето на Танзимата 

 

Разбира се, трябва да започнем с големия Решид-паша – 

френски възпитаник, той е над всички, той е големият 

„двигател” на танзиматските реформи. За качествата на този 

човек говори фактът, че той по два пъти е бил посланик на 

империята в Париж и Лондон и цели 6 пъти (!) велик везир, т.е. 

министър-председател, втори човек след султана. За него 

писателят Георги Пашев казва: „Решид и неговият патос към 

железните пътища беше неизтощим. Непрекъснато въодушевена 

и делова личност, той намираше време и сили, и за 

управлението на империята, и да подтиква всички проекти за 

железни пътища. Патосът преминаваше в страст.” [12] 

Али и Фуад се считат за негови ученици. Те също са 

френски възпитаници и са автори на генералния план за 

развитие на имперската железопътна мрежа от 1854 г., 

разработена в разгара на голямата Кримска война 1853-1856 г. 
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Но преди всички в железопътното дело е Омер паша Латас. 

Този човек не е мюсюлманин – по произход е или хърватин, или 

сърбин. Завършва военно училище в австрийския град Карлщадт 

и доста години работи с обединителя на Германия, големият 

реформатор на армията и началник на нейния генерален щаб 

цели 30 години, военачалникът, който първи поставя в основата 

на военната логистика железниците и телеграфа – фелдмаршал 

Хелмут фон Молтке старши. Михаил Латас е истинското име на 

Омер паша. По време на Кримската война той е 

главнокомандващ и за безспорните успехи при управление на 

войските му е присвоено военно звание „маршал”. Влиянието на 

Омер сред политическия и военния елит на Отоманската 

империя в онези времена е изключително осезаемо – с неговото 

мнение се съобразяват всички.  

Накрая, но в никакъв случай не на последно място – Ахмед 

Шефик Мидхат паша. За направеното от него се говори много 

десетилетия след Освобождението. Той без съмнение е оставил 

много трайна следа в българската историческа памет. През 

ранната есен на 1864 г., когато става валия, много българи 

заживяват с илюзията, че Мидхат ще „отцепи” Туна вилаети от 

Империята, ще създаде някакво княжество, което ще управлява 

по един демократичен начин. Странното е, че за него самите 

турци казват на българите: „Той е нито наш, нито ваш!”, т.е. 

казано на съвременен език, в представите на всички той е един 

„тефлонов”, „хлъзгав” валия. 

Илюзиите от всякакво естество на всички – и на турците, и 

особено на българите, бързо се изпаряват след 1867-1868 г., 

когато четите на Филип Тотю и на Хаджи Димитър и Стефан 

Караджа минават Дунава.  
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Битката при Нова Върбовка, литография 

 

 
Битката при Карапанова кория, литография 
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На двете литографии са показани сраженията на четите 

при Нова Върбовка и Карапанова кория. Случилото се тогава 

дава недвусмислен отговор на въпросите: „Кой е Мидхат? Какъв 

е Мидхат?”. 

Като настървен от миризмата на кръв хищник, Мидхат 

паша лично организира преследването на четниците на тримата 

войводи. С много кръв и гора от бесилки е белязан пътят на 

валията след четите на Тотя и Хаджията. И още нещо много 

съществено – да отоманизира всичко неотоманизирано – това е 

върховната цел на висшия чиновник на империята Мидхат. 

Вдъхновен от великоимперските и хегемонистични идеи на 

войнствения османизъм, той е преизпълнен с решимост да 

денационализира българите, като основен „лост” за него са 

училищата и по-специално, въвеждането на турски език като 

задължителен в българските училища. 

А иначе, без съмнение Мидхат паша е истински 

реформатор. Той променя до неузнаваемост Русчук, поне 15 на 

брой са сериозните преобразования, които той прави – като се 

започне с поставянето на основите на истинска местна власт (в 

която участват и българи) и се стигне до първия регламентиран 

публичен дом.  

За него австрийският и австро-унгарски археолог, 

етнограф, географ и художник, големият изследовател на 

Балканите (заради което съвсем заслужено получава прозвището 

„Балканският Колумб”) Феликс Каниц пише: „Между турските 

държавници Мидхат ще е най-забележителният. Той има нещо 

от качествата и организаторския талант на Петър Велики – 

проницателен, подвижен, трудолюбив, честен и с желязна воля 

превъзмогва всички пречки. Той, човек на същността, а не на 

фразата, сериозно се бори с покварените и мързеливите и не 

придава на делата си блясък...” [12]. 

Още от първия ден като ръководител на дунавския вилает 

Мидхат паша поема под личен контрол строежа на железния път 

между Русе и Варна. Но за това ще стане дума малко по-късно. 
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Епоха като Танзимата се прави от мечтатели, каквито 

освен всичко останало, без съмнение са били Решид, Али, Фуад, 

Омер, Ибрахим Едхем и техните съмишленици. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ААЛЛТТЕЕРРННААТТИИВВННИИТТЕЕ  ЙЙ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРННИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  ВВ  

ННААЧЧААЛЛООТТОО  ННАА  ВВТТООРРААТТАА  ППООЛЛООВВИИННАА  ННАА  XXIIXX  ВВ..  

Съдбата на железопътната линия Русе – Варна (през 

Провадия, Шумен и Разград, с връзка за Букурещ) се решава в 

съперничество с няколко други транспортни проекта: 

 плавателен канал Черна вода – Кюстенджа (във връзка, с 

който англичаните провеждат хидрографски проучвания в 

Черно море и по Дунава); 

 като под-вариант на канала, железен път Черна вода – 

Кюстенджа; 

 железен път от Русе през Стара планина до Егейско море 

при Енос (Сароски залив); 

 железопътна линия Одрин – Провадия (през Бургас); 

 и разбира се, възраждането чрез железопътни релси на 

вечния римски път Via Diagonalis през Одрин, Пловдив, 

София, Ниш и Крагуевац с направление към Виена.  

 

Казано на езика на математиката, всички тези проекти са в 

числителя на една гигантска геополитическа дроб, чийто 

знаменател е „зареден” с въпроса: „От Запад или от Изток да 

мине железният път към Европа?”. 

Всъщност основното, конкуриращо Русе-Варненския 

железен път трасе е това през Белград. То е „западната 

алтернатива” за свързване на Ориента с Европа. 

Ревностен застъпник на идеята за железопътно свързване 

по западното трасе е Али паша. Неговата пристрастеност към 

направлението за Виена е описана така: „Али паша по-скоро би 

се отказал да преговаря с англичаните, отколкото от любимия си 

проект Цариград – Белград. Но той вярваше, че англичаните 
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няма да го строят, поради борбата си с Австрия. В тая борба не 

беше решен въпросът отгде да почне строежът на пътя – от 

Цариград или от Виена. Парливият въпрос за пазарите гореше в 

главата на Али” [12]. 

 

 
Варианти на свързване на Ориента с Европа 

 

В периода на Кримската война (октомври 1853 г. – 

февруари 1856 г.) генералният щаб на Отоманската империя 

възприема една военностратегическа линия, тръгваща от Дунав 

и свързваща Шумен, Варна, Бургас и Одрин. Особен неин 

„проповедник” е Омер паша. За характера и качествата на този 

генерал Георги Пашев пише: „Омер паша проявяваше към тоя 

железен път и към неговото военно значение привързаност, 

равна на страст. Подвижен, с голямо военно остроумие, той е 

най-оперативният и с военни познания офицер от турския 

генерален щаб...” [12]. 
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В тази връзка, от председателя на Османската банка в 

Лондон инж. Лайярд е предложен проект за железен път Русе – 

Сароски залив.  

 
Сароски залив 

 

Този в основата си военен проект е одобрен от султана и в 

края на 1856 г. правителството на Решид обявява проекта за 

строеж. 

В онези години Драган Цанков
(7)

 обичал да дразни турците 

с реплики, като: „Проекти много, а кол ни един забит.” На тези 

закачки Решид, с присъщата му мекота при общуването и с 

благосклонна усмивка, отговарял че всичко е напред, 

планираното ще се случи и подир проектите ще има и колове. 

 (7) Драган Цанков (1828 г., Свищов – 1911 г., София)  

Забележителен български политик и общественик, един 

от строителите на Следосвобожденска България. 

Почетен член на Българското книжовно дружество. 

Роден е в семейството на свищовския търговец Киряк 

Цанков. Учи в Свищов, Априловската гимназия, Одеската 
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семинария, гимназия в Киев и във Виена. В австрийската 

столица, заедно с брат си, през 1852 г. издава българска 

граматика на немски език. През 1856 г. създава „Община 

на българска книжнина”, предшественик на създаденото 

13 години по-късно в Браила „Българско книжовно 

дружество”. 

Активен издател и участник в борбите за решаване на 

българския църковен въпрос, но по пътя на униатството 

(създаване на автономна църква под върховенството на 

папата). След трагичния завършек на Априлското 

въстание през 1876 г. заедно с Марко Балабанов е на 

дипломатическа мисия в европейските столици, където 

пледира в полза на българските национални интереси. 

След Освобождението Драган Цанков е един от водачите 

на Либералната партия в Учредителното събрание през 

1879 г. Той е ярък радетел на конституционализма и 

русофилството. 

В периода 1880-1884 г. е бил два пъти министър-

председател на България. Многократно е избиран за 

народен представител. Председател е на XII Обикновено 

Народно събрание през 1902-1903 г. Животът на Драган 

Цанков е като истински роман за онези бурни и превратни 

времена. Въпреки всички обрати в дейността му като 

политик, въпреки тежките спорове около неговата 

личност и дело, той има своя много значим принос в 

борбата за национално освобождение и за утвърждаване 

на демокрацията в България.  

По времето, когато се строи Русе-Варненският железен 

път (след 1863 г.) Драган Цанков е служител на 

османската администрация в родния Свищов, а малко по-

късно (1865-1867 г.) е учител и съдия в Русе. По това 

време е привлечен от Мидхат паша за главен редактор на 
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вилаетския вестник „Дунав”, като същевременно е и 

управител на печатницата, за която от Виена е 

доставено най-съвременно печатарско оборудване. 

Но въпреки увереността на големия Решид паша, пакетът 

от проекти, които се явяват конкурентни на линията Русе – 

Варна започват да се провалят един по един. 

Инженер Лайярд, освен председател на Османската банка, 

е член и на Съвета на богатите английски домове, но за проекта 

Русе – Сароски залив наистина трябват твърде много финансови 

средства, а анализът „разходи-ползи” дава смущаваща 

информация – капиталът е като боязливо насекомо, което дълго 

и много внимателно избира на кой цвят да кацне. 

Но основните проблеми са от техническо и технологическо 

естество, и са свързани с преодоляването на Балкана. 

Към края на март на следващата 1857 г. пламъкът на този 

проект угасва. Загаснало огнище вече е и мечтаният от Али 

проект за жп линия през София и Белград към Виена. През юли 

1857 г. е решено, че и идеята за канал Черна вода – Кюстенджа е 

неосъществима. 

След смъртта на Решид през декември 1858 г. начело на 

управлението застават наследниците му Али и Фуад и замислят 

нов генерален план на железопътните линии в империята, който 

предвижда построяване на 3 000 km железен път. Но двамата 

реформатори съвсем скоро осъзнават, че преди да осъществят 

своя генерален план, трябва да действат и с откъслечни планове, 

или да харесват сега онова, което не са приемали, когато то е 

било правено от Решид. 

Така през януари на 1859 г. малко неочаквано взема връх 

старото съображение на някои богати англичани за жп трасе 

Черна вода – Кюстенджа, което чувствително скъсява 

разстоянието до Цариград. Пътят Черна вода – Кюстенджа (по 

фермана от август 1857 г.), с дължина 64 km, е завършен през 

1860 г. и е открит за експлоатация на 4 октомври. Това е първият 

железен път в Отоманската империя. И макар с неговото 
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построяване разстоянието от Виена до Цариград да е скъсено с 

250 мили, това железопътно рамо не постига очакваното 

международно значение. С голямо съжаление турците 

констатират това само няколко месеца след обещаващото 

начало. А това е повод за австрийците доволно да потриват ръце 

– дунавското корабоплаване остава техен монопол, защото 

морският път през Триест продължава да играе старата си 

търговска роля най-вече заради изключително лошото състояние 

на пристанището на Кюстенджа. Така очите на мнозина се 

отправят към железопътната връзка Русе – Варна като „панацея” 

за съкращаване на пътя между Европа и Цариград. 

Според [12]: „... хаосът на железопътното строителство в 

Турция лежи в противоречията на интересите на английските 

компании, които отразяваха пък интересите на страната и които 

в борбите си налагаха онова, което се изискваше от най-жизнено 

активната”. 

В периода на лутане и залитания, турският посланик в 

Лондон – Мусурис паша (известен още и като принц Калимахи), 

най-усърдно „води хорото” за учредяване на компанията за 

железния път Русе – Варна.  

И се случва закономерното – дружеството, строило 

железния път Черна вода – Кюстенджа, поема изграждането и на 

успоредната на него линия Русе – Варна, без тя да обещава нещо 

повече от пътя Черна вода – Кюстенджа, и нещо по-важно – без 

да бъде равна по значение на направлението Цариград – 

Белград. 

Гладстоун се наема да направи и този втори път в 

Добруджа за три години. 

Така преди век и половина започва нашето железопътно 

летоброене. 



115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ 
 

27 

ББООРРББААТТАА  „„ЗЗАА  ИИЛЛИИ  ППРРООТТИИВВ””    

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ННАА    

ДДИИППЛЛООММААТТИИЧЧЕЕССККИИЯЯ  „„ФФРРООННТТ””  ВВ  ИИССТТААННББУУЛЛ  ВВ  

ННААЧЧААЛЛООТТОО  ННАА  ВВТТООРРААТТАА  ППООЛЛООВВИИННАА  ННАА  XXIIXX  ВВЕЕКК  

„Техни превъзходителства” – посланиците на Великите 

сили от времето на Русе-Варненския железен път в Истанбул! В 

Истанбул „Големият триъгълник”, на чийто върхове стоят 

кралица Виктория, император Франц Йосиф I и последователно 

султаните Абдул Меджид I и Абдул Азис, има подобен на него 

по-малък, „посланически” триъгълник.  

„Посланическият триъгълник” на Великите сили 

 

Този „триъгълник” в столицата на Отоманската империя е 

конфигуриран от лорд Стратфорд, посланик на Британската 

империя, маркиз дьо Ла Валет, посланик на Френската империя 
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и от Антон фон Прокеш-Остен, посланик на Австрийската 

империя. 

На Босфора борбата за влияние върху бъдещите 

транспортни проекти е пренесена от нивото на „величествата” и 

е белязана със същите непримиримост и ожесточеност. С 

размаха си над всички, разбира се, се „извисява” лорд 

Стратфорд. За този дипломат няма приемни, той може да влезе 

при султана когато реши, като си позволява да се държи 

арогантно дори с премиер-министъра на Кралството – Дизраели.  

За онова далечно време в [12] е направено следното 

обобщение: „... в политиката често най-великите съображения са 

равни на нула и най-дребните добиват значение на величие. 

Зависи от времето, настроенията и силата на оня, който изтъква 

или омаловажава тия съображения. Всичко стана така, както 

лорд Стратфорд го насочваше.” 

След реализиране на генералния план от 1854 г. Али и 

Фуад очакват в империята да се стигне до една железопътна 

система, обмислена многостранно, но полезна преди всичко в 

икономически и военен аспект. Двамата реформатори не казват 

открито, че са против военните, а че са против такъв подход на 

развитие на мрежата, при който на недобре обмислени железни 

пътища да се придава стратегическо военно значение, за да се 

одобри тяхното изпълнение от султана. Налагането на големия 

железопътен проект Русе – Сароски залив, за който вече стана 

дума, и идването на Решид за велик везир са оценени от 

съперниците в дипломатическото тяло в Истанбул като големи 

английски успехи, двигател на които, разбира се, е лорд 

Стратфорд. Негова е и заслугата начело на проекта, пресичащ 

Балкана и ориентиран към Егейско море, да е инж. Лайярд. 

Изобщо, за Албиона проектът Русе – Сароски залив е бил като 

„добре дошъл”. Поради военната си насоченост, той прави лорд 

Стратфорд „задочен” победител в борбата му с фон Прокеш-

Остен. Проектът е съвместна работа на англичаните и турците, и 

Австрия не може да се бърка. Крайните опорни точки на тази 

амбициозна железопътна ос са Истанбул и Русе. И в тази връзка 
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има нещо, което не подлежи на съмнение – новите пазари по тоя 

път през Балкана остават само в ръцете на британците. 

Опонентът Али паша не е включен в правителството на великия 

везир Решид и това улеснява още повече лорд Стратфорд. Той 

буквално е с развързани ръце. Западното железопътно свързване 

на империята с Европа през София, Белград и Виена се отлага за 

неопределено време напред в бъдещето. Без застъпничеството 

на Али в ролята му на танзиматски съветник и велик везир, това 

е един практически нереализуем проект. 

След провала на проекта към Сароския залив лорд 

Стратфорд бързо преориентира усилията си към железопътната 

линия Русе – Варна. Посланикът на кралица Виктория не крие, 

че пътят от Дунава до морето отговаря на желанията на Англия 

за дунавската търговия. И управленският елит на Османската 

империя, воден от Решид, също вижда търговското значение на 

железния път, и то не само върху оная част от владенията на 

султана, през които той минава, но и за много по-голямо 

пространство на континента. През Виена, по Дунава и по 

железния път Русе – Варна до Истанбул ще се стига с цели 

четири денонощия по-рано. За Антон фон Прокеш-Остен в 

основата на „Източния въпрос” са дунавското корабоплаване и 

търговия и затова той не може спокойно да приеме 

построяването на Русе-Варненския железен път. Ако Дунавът и 

морето се свържат с релси, неговата Австрийска империя ще 

„загуби” 400 km речен търговски път от Русе до Сулина, по 

който тя вози хора и стоки. 

В цялата тази гореща препирня между Австрия и Албиона 

маркиз дьо Ла Валет запазва аристократично мълчание. За 

Наполеон III приоритетността на западното свързване е 

решение, от което французите не могат да отстъпят. 

„Завършващият удар” по споровете около Русе-

Варненската линия също е дипломатически, но е нанесен не в 

Истанбул, а в Лондон, от посланик Мусурис паша. Новият 

железен път ще се строи отново от англичани. Но по-

същественото в случая е, че приходите от него ще отиват в 
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английски джобове. Приносът на лорд Стратфорд, това да бъде 

именно така, е безспорен. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ККООННЦЦЕЕССИИЯЯТТАА  „„ППААУУШШААЛЛИИННИИ””  ООТТ  11886633  ГГ..  

Защо Отоманската империя избира пътя за изграждане на 

жп мрежата си чрез „инструмента” на концесиите? По две 

основни причини: първата – тя трябва да бърза, Кримската 

война показва нейната крайна изостаналост и необходимостта да 

излезе от своя ориенталски унес, и втората – империята, 

разпростряла се на два континента, няма никакви ресурси 

(финансови, технически, технологически и човешки), за да 

тръгне по друг път на изграждане на железни пътища (както 

това прави „загубилата” войната Русия). Нека направим 

хипотетичен опит и да „транслираме” нещата със 150-годишна 

давност в приложното поле на сега действащия Закон за 

концесиите и Правилника за приложението му. Въпреки 

голямата времева дистанция, принципните правни постановки 

едва ли са претърпели много съществени промени. 

Съвременното право определя концесията като право на 

експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от 

концедент на търговец – концесионер, срещу задължението на 

концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на 

концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа 

на дългосрочен писмен договор с определен материален 

интерес, сключен между концедента и концесионера, и според 

предмета си може да бъде концесия за строителство, за услуги и 

за добив. 

Погледнат през призмата на съвременния Закон за 

концесиите, като правен казус случаят с изграждането на 

железния път Русе – Варна може да бъде отнесен (или 

„приравнен”) към „особено право за ползване върху обекти 

публична държавна собственост, включително такива, които ще 

се изградят от концесионера с негови средства”. 
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При концесията за Русе-Варненската железница, известна 

и като концесията „Паушалини”, а също така и като „Дунавска” 

концесия, концедент е Отоманската империя, представяна от 

съответните й управленски органи. Ролята на концесионер 

изпълнява акционерното дружество „Уилям Гладстоун и братя 

Бъркли” от Лондон, което приема концесионните условия на 

01.10.1863 г. под името “Varna Railway Company”. 

Подписването на договора става в Лондон. От страна на 

концедента, подписи поставят Костаки Мусурис (Мусурис паша, 

принц Калимахи), посланик на империята и Бернард Посно, 

консул в Анверс (днес Антверпен). За концесионера подписва 

главният акционер Уилям Гладстоун и скоро след това внася в 

турската хазна предвидения залог от 1 млн. франка. 

 

 
Концесията „Паушалини” 

 

Освен средствата, които постъпват към концесионерите от 

влиятелните кръгове на британския капитал, Гладстоун бързо 

организира и издаването на 45 хил. акции, при стойност на една 

акция 20 английски лири. По-голямата част, 36 хил. от акциите 

се пласират в Британската империя, а останалите 9 хил. акции 

правителството задържа за вътрешно разпределение. Агенти, 
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ангажирани с тези акции, има и в Русе, и във Варна. 

Пласирането им, обаче не върви гладко – съществуват сведения, 

че и през втората половина на 1865 г. една значителна част от 

тях все още не е била изкупена. 

По не особено ясни причини, в концесията „Паушалини” 

интересите на концедента не са защитени в достатъчна степен и 

това става болезнено ясно още през лятото на 1864 г., когато се 

оказва, че трасето ще мине на повече от 20 km встрани от 

стратегически важния за империята Шумен.  

Основните условия, които Високата порта държи да 

залегнат в договора по концесията, са новата линия да бъде 

единична, общата стойност на проекта да не превишава 2 млн. 

английски лири и срокът за изграждане на железния път между 

Русе и Варна да не бъде по-дълъг от 3 години. Срокът на 

концесията е 99 години – сега дори е много трудно да 

възприемем факта, че английската компания е трябвало да 

получава приходи от Русе-Варненската линия чак до 1965 г.! 

В договора е предвидена клауза за етапно субвенсиране на 

Stock Company “Varna Railway”: със 140 хил. английски лири за 

първите 33 години, 140 хил. английски лири за следващите 33 

години и 120 хил. английски лири за последните 33 години на 

концесията [1].  

Дистанцията от 150 години прави трудна преценката коя 

от достигналата до нас информация за железопътната линия 

Русе – Варна е вярна, коя е достоверна и коя може да бъде 

причислена към територията на легендите. През многото 

десетилетия до нас все пак е достигнала мълвата, че нежната 

ръка на съпругата на посланик Мусурис е наклонила везната в 

полза на жп линията Русе – Варна и така тя е излязла пред 

проектите, с които е в конкуренция, без при това да обещава 

нещо повече от пътя Черна вода – Кюстенджа и без да бъде 

равна по значение с пътя Цариград – Белград. Госпожа Аника 

Мусурис е българка. Тя е втората дъщеря на известния княз 

Стефан Богориди, за когото ще стане дума по-късно. Костаки 

Мусурис е имал от Високата порта задача да „даде рамо” на 
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проекта за „Западно свързване” през Белград, но той се вслушва 

в желанията на Аника, които съвпадат с тези на консула в 

Анверс – Бернард Посно. Една история, която толкова много 

прилича на приказка! 

Във връзка с перипетиите около избора на Русе-

Варненския железен път пред другите конкурентни трасета, 

Георги Пашев предлага следното интересно обобщение: „Мъчно 

може да се каже, че някои големи дела се движат от дребни 

симпатии, от връзки и родства. Но за епохата, като че ли в това 

случайностите достигат апогея си. Симпатиите, връзките и 

родствата влияеха фатално и странно във всичко и навсякъде, и 

за добро, и за зло” [12]. 

Мусурис паша се е отклонил от първоначално поставената 

му от правителството задача, но успехът му все едно е пълен – 

той дори е удостоен от султана с орден... 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА,,  

ККООННЦЦЕЕССИИЯЯТТАА  „„ППААУУШШААЛЛИИННИИ””  ИИ    

ССТТООППААННССККИИЯЯТТ  „„ЕЕЛЛИИТТ””  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИТТЕЕ  ВВ    

ННААЧЧААЛЛООТТОО  ННАА  ВВТТООРРААТТАА  ППООЛЛООВВИИННАА  ННАА  XXIIXX  ВВЕЕКК  

В бурната предосвобожденска епоха опитът на българите 

да получат концесията за строителство на железопътната линия 

Русе – Варна е много значимо събитие. Това е тема, която 

заслужава особено внимание. Усилията за постигане на 

църковна независимост, градежът на „желязната” църква 

Св. Стефан, икономическото „сити” на българската диаспора в 

Истанбул – Балкапанъ хан, стремежът да се вземе концесията за 

такъв голям проект като железния път между Русе и Варна – 

това са все „потоци”, вливащи се в голямата пълноводна река, 

която носи многострадалния кораб на българското битие към 

спасителния бряг на скорошното Освобождение. 

В късната есен на 1856 г., през октомври Решид-паша е 

поканен за пореден, шести път да заеме поста „велик везир” – 

султанът лично посещава дома му, за да направи предложението 



Част 1 Преди Русе-Варненската линия 

34 

си. Решид започва да мисли на какво значимо за империята дело 

да посвети този мандат на най-високата управленска позиция. 

Големият реформатор решава, че името му ще намери място в 

историята само, ако се захване с най-важното за времето след 

голямата война за Крим – строителството на железни пътища. 

Защото от годините, прекарани в Париж, той знае мнението на 

французите: „обикновените пътища са пътища на земеделието; 

каналите и реките са пътища на търговията; железните пътища 

трябва да бъдат пътища на могъществото, светлината и 

цивилизацията” [12]. И резултатите не закъсняват – съвсем 

скоро, още в края на месец ноември същата година е дадена 

публичност на решението да се строи железния път Русе – 

Варна. Най-важното изискване на правителството на Решид за 

бъдещия път между Дунава и морето е той (както пише Георги 

Пашев) „да държи сметка за Шумен”. 

За Решид, с неговата пристрастеност към географията на 

империята, Шумен е особено ценен, по важност той е втори град 

в нея след Истанбул. За него това е натрапчива мисъл, която не 

му дава покой. 

Когато новината за строителството на железница между 

Русе и Варна се разчува, се случва нещо неочаквано – шуменци 

решават да кандидатстват за изпълнител. Неочаквано, но не 

съвсем. Защото търговските „топли” връзки с английски, 

френски и турски военни и цивилни лица по време на Кримската 

война (1853-1856 г.) дават самочувствие на по-първите хора в 

Шумен. Те срещат разбиране и получават подкрепа и от 

варненския мютесариф Азис, удостоен заради неговото 

доброжелателно отношение към българите с прозвището „гяур 

паша”. Наистина, има нещо прекалено дръзко в това 

представители на раята да искат концесия от суверена за 

строителство на първия железен път по нашите земи. Явяват се 

шуменци във Високата порта и искат от Решид да наемат пътя! 

Трудно е да си представим как той е реагирал, след като е 

разбрал целта на визитата им – историята е запазила за него 

спомена, че се е отличавал с чувство за такт и светски обноски. 
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А и според реформаторските актове на Танзимата всеки поданик 

е можел да посети и да бъде приет в най-високите институции 

на империята. Твърде е възможно Решид да е посрещнал 

депутацията на чорбаджиите от Шумен (на които вече са 

казвали „новите англичани”) с лека източна усмивка и да е 

изразил учудването си с думите: „Ашколсун, ефендилер!” 

Великият везир се е оказал в деликатно положение – той просто 

не е можел да даде отрицателен отговор. Легендата разказва, че 

пратениците от Шумен чуват от него думите: „Идете, съставете 

компания с доволно капитал, вземете за предводител Богориди
(8)

 

и елате, ще ви дам концесията.” Разбира се веднага уточнява, че 

това трябва да бъде решение на правителството и на 

Танзиматския съвет, потвърдено с ферман от султана. 

(8) Стефан Богориди (1770 г., Котел – 1859 г., Цариград) 

Богориди е голям османски държавник (може би и най-

големият) и български възрожденец. Истинското му име е 

Стойко Стойков и е внук на блажения Софроний 

Врачански. Името Богориди му е дадено от брат му 

Атанас, в чест на княз Борис I Кръстител, известен още и 

като Богорис. 

За Богориди Найден Геров казва: „Богориди е голям човек. 

Той е за нас имане. Турците го слушат. Правителството 

самó ни каза чрез кого можем да си вършим работата.” 

Богориди е зачитан дори от британския посланик 

Стратфорд. Разбира се, има и нещо от само себе си 

разбиращо се – за мнозина от тогавашната българска 

общност в Истанбул той е „изедник”. 

За изключителните му управленски заслуги султан 

Махмуд II го удостоява с титлата „княз”, а в последните 

си дни завещава на наследника си Меджид да счита 

Богориди за най-умния чиновник от висшата йерархия на 
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държавата. При султан Абдул Меджид I Стефан 

Богориди вече е член на Танзиматския съвет и имперски 

съветник – длъжност, създадена специално за него. Княз 

Богориди е единственият християнин, който, от 

превземането на Константинопол от османските турци 

през 1453 г., е приемал в дома си турски султан. Заради 

всичко, което прави за българите в Истанбул, 

престижът на Богориди пред ръководителя на 

танзиматските реформи и 6-кратен велик везир Решид-

паша е изключително висок. През месец август на 1849 г. 

Стефан Богориди получава от Меджид I специално 

разрешение за построяване на българска църква в 

Истанбул, и дарява къщата си в квартал „Фенер”. 

Първоначално там е построен параклис, а по-късно 

„Желязната църква” Свети Стефан. 

 

Църквата „Св. Стефан” (Желязната църква) 
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Усещането е, че отношението на Решид и Али към 

българите е белязано с някаква доза позитивизъм (а може би и 

симпатия) – европейски възпитаници, живели доста време в 

онази среда, те сигурно са усещали „потенциала” на народа ни, 

неговата духовна енергия, виждали са резултатите от 

предприемчивостта и волята за успех на представителите на 

българската диаспора в столицата Истанбул. 

Затова е твърде възможно (само като хипотеза, разбира се) 

и Решид, и Али наистина да са били с нагласата строителството 

на жп линията между Русе и Варна да се повери именно на 

българите. Може и да са си мислили, че те ще го направят дори 

по-добре (защото ще строят на своя, родна земя) и по-евтино от 

англичаните, че ако българите „запретнат ръкави”, нещата няма 

как да не се случат. Толкова много са тези „може би”... Бездната 

от време, която ни дели от годините около средата на XIX век, 

заедно с оскъдната информация, достигнала до нас оттогава, 

правят много трудно възстановяването в детайли на пълната 

картина на началото на железопътните съобщения по нашите 

земи.  

„Новите англичани” от Шумен напускат Високата порта на 

крилете на възторга – и как иначе, самият велик везир, големият 

Решид-паша им е обещал концесията за Русе-Варненския 

железен път! Скоро обаче започват да ги преследват 

разочарования, първото от които идва, когато отиват в 

Балкапанъ хан
(9)

 (а къде другаде да отидат – сред големия 

Истанбул там са своите, там е българското „икономическо 

сити”) и искат да съставят заедно компания. За строеж на 

железници трябват големи капитали.  

(9) Балкапанъ хан, двуетажна каменна ротонда с 

характерен покрив от полусфери, обшити с оловна 

ламарина, построена на площ около 4,5 декара, с 

вътрешен двор приблизително 1,3 декара. Разположен е 

на много стратегическо място – в пространството 

между Новата джамия и Тахтакале, зад Египетския 
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пазар, в непосредствена близост до брега на Златния рог, 

респективно до тогавашното пристанище и митница. 

Ротондата има около 60 тъмни и тесни дюкянчета (на 

съвременен език – офиси), над които в също такива тъмни 

и тесни стаички живеят самите търговци. 

 

Балкапанъ хан в Истанбул днес 

Тази съвременна фотография дава някаква, макар и бегла, 

представа за Балкапанъ хан. През 1952 г. сградата е 

поразена от силен пожар и загубва много от 

свидетелствата за времето на XIX век, които е носела. За 

това място Х. Мевсим предлага следното интересно 

обобщение: „От средата на 40-те до началото на 80-те 

години на XIX век за българите Балкапанъ хан е едно 

пространство, колкото интимно, родно, свое, толкова и 

публично – тук напусналият патриархалното си гнездо 

българин мери ръст с другите, утвърждава се в 

пъстротата и смесицата от народи и езици в Истанбул, 
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добива и повишава самочувствието си” [4E]. В 

ценностната скала на българина ханът по нищо не 

отстъпва на величествените дворци на султаните, на 

прекрасните сгради около Златния рог, или на „Света 

София”. Това място, тази сграда има твърде много 

функции – Балкапанъ хан е „свърталище”, „консулато”, 

„хотел”, „поща”, „университет” за българите, място, 

където не само припечелват хляба си, но и се заемат с 

овладяване на чужди езици – големият търговец Христо 

Тъпчилещов, който има „офис” в хана, на 55 години 

започва да изучава френски език. Това е мястото, което е 

посещавано от „елита” на тогавашната българска 

интелигенция и където работят най-изявените ни 

търговци, т.е. имаме основание да считаме, че за онова 

време Балкапанъ хан е българското икономическо „сити” 

в космополитната столица на Османската империя. 

Според Иван Богоров
(10)

 търговците и занаятчиите от 

„сити”-то не приели предложението на шуменци (за които 

Богоров лобира и се старае да им помогне всячески) да се 

сдружат за общото дело на концесията, и причините за това са 

две. От една страна, това е „просвещенският” уклон, завладял 

обитателите на хана, т.е. потребни са първо училища, читалища, 

типографии, списания и църкви, и едва тогава всичко друго, и от 

втора – страхът им да не пропаднат в голямото предприятие, 

тънкостите на което са нещо непознато и много ново за тях. И 

този страх бил съвсем естествен за обитателите на задимените 

полумрачни соби на Балкапанъ хан – търговци на пастърма и 

лой, свещи и сирене, суджуци и кашкавал, терлици, сливенски 

аби и ямурлуци. Какви величини са те в търговията, за да 

претендират да са концесионери на Отоманската империя?! 

Показателно е мнението за това съсловие на съвременника им 

Иван Богоров: „Българските търговци от Балкапанъ хан – и най-

богатите, не оставят по два гроша в потурите си, за да платят 

кирията на един дръглив кон, който да ги закара от центъра на 
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Цариград до покрайнините, дето живеят. Всички сноват пеша и 

искат да създадат у турците доверие и външно впечатление на 

богатство и възможности да изпълняват концесии за железни 

пътища, за които трябват по петдесет хиляди лири на 

километър!”. 

(10) Иван Богоров (1820 г., Карлово – 1892 г., София) 

Пълното му име е Иван Андреев Богоев. Виден български 

енциклопедист от Възраждането, издател, почетен член 

на Българското книжовно дружество (по-късно БАН). По 

образование е медик, но в сферата на неговите занимания 

и интереси са промишлеността, икономиката, 

транспорта, географията, журналистиката и 

езикознанието. 

Но Балкапанъ хан има и „тежка артилерия”: Димитър 

Гешов
(11)

, Христо Тъпчилещов
(12)

, д-р Стоян Чомаков
(13)

. Али 

паша, който „чувства” чрез Балкапанъ хан живота на българите 

и значението им за империята, ги кани често на приеми, 

организирани на най-високо ниво, с присъствието на султана. 

Същият този Али, до който по някакъв странен, понятен само 

нему, начин достигат „черни импулси” от стария Рим – сигурно 

заради това, че той е с най-добрите пътища от времето на 

древността; Рим, на който той остава скрит, но фанатичен 

почитател през целия си живот.  

(11) Димитър Гешов (1815 г., Карлово – 1887 г., София) 

Един от най-големите наши търговци в 

предосвобожденската епоха. Има представителство в 

Балкапанъ хан. Заедно с Христо Тъпчилещов са „лицето” 

на българската диаспора в Истанбул. Ползва се с 

уважение във висшите етажи на властта в империята. 
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Активен участник в усилията да бъде спечелена 

концесията за линията Русе – Варна.  

(12) Христо Тъпчилещов (1808 г., Карлово – 1875 г., 

Цариград) 

Той е търговец №1 на поробена България. Неуморната му 

дейност по българския църковен въпрос, готовността му 

да даде навсякъде своята щедра помощ го превръщат в 

стожер на българщината в предосвобожденска епоха. От 

дете възприема като своя максимата на баща си: „С пари 

може да се промени всичко. Затова работете, пестете 

разумно и вярвайте в Бога!”. На 46 години е, когато се 

премества с цялото си семейство в Истанбул. Там 

Тъпчилещов поддържа разнородна търговия. Заедно с 

брат си Никола през 1822 г. създават търговска къща 

„Братя П. Тъпчилещови” и през 1833 г. отварят своя 

кантора в Балкапанъ хан. Доставят на султанския палат, 

на военното министерство, на жандармерията и на 

правителствените затвори всякакви хранителни 

продукти, дрехи и обувки. Двамата братя развиват 

вносна и износна търговия с кожи, вълна, коприна, розово 

масло и други стоки в Империята, с балканските страни, 

а също така и с Австрия, Русия, Италия, Франция и др. 

През 1851 г. всеки от братята започва самостоятелна 

дейност. Личният капитал на Тъпчилещов, особено по 

време на Кримската война, се увеличава непрекъснато. За 

времето на пребиваването си в столицата на империята 

Христо Тъпчилещов постепенно става най-влиятелният 

българин. Като търговец получава специален статут от 

великия везир Али паша. Съдейства за изграждането на 

църквата „Св. Стефан” в Истанбул и за организирането 

на Българската книжовна община (1856 г.). Член на 

българската община в Истанбул. Представител по 

църковния въпрос, след създаването на Екзархията е 
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представител в Църковно народния събор (1871 г.) и член 

на Екзархийския съвет. 

(13) д-р Стоян Чомаков (1819 г., Копривщица – 1893 г., 

Пловдив) 

Активен участник в борбата за църковна независимост, 

общественик и държавен деец. От 1881 г. дописен, а от 

1884 г. действителен член на Българското книжовно 

дружество (днес БАН). Следва медицина в Пиза, завършва 

във Флоренция, после специализира хирургия в Париж. 

Първият градски лекар в Пловдив (1848-1860 г.), като през 

1849 г. открива първата българска аптека. От 1861 г. до 

1877 г. е представител на Пловдивската епархия в 

Цариград. След Съединението (1885 г.) е подпредседател 

на Временното правителство на Южна България. В 

периода 1885-1887 г. е управител на болница. През 1887 г. 

(за няколко месеца) е министър на народното 

просвещение на Княжество България в правителството 

на пловдивчанина д-р Константин Стоилов. Депутат е в 

1-то и 2-то Обикновено народно събрание. 

Във великото време на Възраждането пламъкът на идеята 

българи да строят пътя Русе – Варна на няколко пъти 

припламва, но не угасва. Шуменци не униват. В средата на 

месец май на 1857 г. „Цариградски вестник” съобщава: 

„Българската компания поднови искането си за железния път 

Русе – Варна...”. Но и през 1857 г. не се случва нищо. Опитите 

да се натрупа капитал и да се учреди българска компания за 

строителство на линията завършват с неуспех. Дори и 

ентусиастите от Балкапанъ хан в един момент започват да се 

чувстват неуверени. Те просто не са в състояние да се досетят и 

да разберат сложната игра на Решид и лорд Стратфорд в 

концесиите и политиката. Проникнал в дълбочината на 

събитията от онова сложно и далечно от нас време, Георги 
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Пашев пише: „Потурковци! Знаеха ли те сложните отношения 

на Англия и Турция, сложната игра с концесиите и сложната 

игра на турската политика, когато се втурваха в тоя нов 

творчески хаос. То се знае, че те нямаше да издържат. 

Концесията щеше да отиде у англичаните, в ръцете на богатите 

братя Бъркли, под финансовото ръководство на Уилям 

Гладстоун. Но българите щяха да загубят едно, но да спечелят 

друго. Загубиха концесията, спечелиха, че се показаха на 

света!”. [12] 

Концесията за строежа на Русе-Варненския железен път, 

този неосъществен (и неосъществим) порив, тази красива 

илюзия, която съвсем скоро, след по-малко от 20 години, ще 

бъде последвана от друга, но с трагичен „привкус” – тази за 

„черешовата” артилерия, която може да се пребори със 

стволната артилерия на Круп
(14)

! 

(14) Нашата история (дотолкова, доколкото сме в 

състояние да я познаваме) често оставя усещането, че 

предлага на непредубедения си читател смайващи случаи 

на наивност, която от своя страна ражда илюзии, от 

които после дълго и мъчително излизаме. Най-

впечатляваща в това отношение, без съмнение, е идеята, 

че след като пробием ствола на едно отсечено черешово 

дърво и с няколко шепи долнопробен барут пуснем през 

този отвор противовеса на кантара от съседния дюкян, 

ще стреснем и обърнем в паника реформиращата се по 

германски образец армия на поробителя.  

Цели шест години (1912-1918 г.) цветът на младата ни 

нация гине във войни за национално обединение, когато е 

повече от ясно (след кофата мръсна и студена вода, 

която излива на главите ни Берлинският конгрес от 

1878 г. и ликвидира илюзиите за Санстефанска България), 

че никоя от Великите сили няма да ни позволи да 

постигнем така мечтаното обединение.  
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И само двайсетина години по-късно отново същото: от 

1940 г. до 1944 г. отново се борим за обединение, на което 

същите тези Велики сили гледат, в най-добрия случай, с 

разбираща насмешка. А ние от началото на 40-те 

маршируваме бодро по „новите земи” и вярваме с 

ентусиазма на тригодишни деца, че чудото е възможно.  

Аналогично стоят нещата и с нагласите на българите да 

поемат концесията за строителство и експлоатация на 

Русе-Варненската линия. Това за нашите сънародници 

наистина се оказва кауза пердута. 

В началото на месец април на 1860 г. главният инженер на 

турското правителство – Делев, и френският инженер на турска 

служба – Жарие, заминават за Варна, за да се запознаят с 

подготвителните работи на железния път Русе – Варна. Инженер 

Делев е по произход българин. Жарие участва в инспекцията в 

качеството си на член на държавна структура със странното 

название „Съвет на трудовете за обща полза” в Империята. 

Надеждата, че Високата порта ще даде на българска компания 

строителството на железницата Русе – Варна изпълва Делев с 

обяснима радост – ако съотечествениците му се преборят за 

концесията, той ще има работа с тях. Всички надежди, обаче са 

свързани единствено с Али паша (другата подкрепа, Решид, вече 

две години го няма) и неговото разположение към българите, 

започнало да се проявява вече благодарение и на Христо 

Тъпчилещов. 

В годините, предхождащи началото на строителството на 

жп линията Русе – Варна, две са доминиращите връзки между 

висшата власт на Отоманската империя и българската диаспора 

в Истанбул: Стефан Богориди – Решид-паша и Димитър Гешов – 

Али паша.  
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Връзки между висшата власт на Отоманската империя и 

българската диаспора в Истанбул 

 

Но опитите да се състави компания за построяване на пътя 

постоянно „буксуват”, а загасналата надежда на българите да 

участват в този строеж отново и отново се разпалва. Инженер 

Делев държи в течение българското търговско съсловие, начело 

с Димитър Гешов, за хода на работите. 

Мехмед Садък паша
(15)

, един от вдъхновителите на 

шуменци за концесията, години след това споделя в мемоарите 

си нещо много интересно и интригуващо: „Особено се 

изтъкваше идеята за железен път от Русе до Варна. Решид-паша, 

който искаше да опита това предприятие да се извърши с 

българите, ме натовари „да сондирам терена”. Аз се учудих на 

ревността, с която българските чорбаджии се отзоваха на моята 

покана. Варненският управител Азис паша, който се гордееше, 

че е славянин по произход, можа да сполучи от своя страна да 
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запише много акционери. Аз изпратих от Варна за Цариград по-

малкия брат на Атанас Стоянович (родолюбив търговец в 

Цариград, доверен на Геров), който получи лесно концесията за 

линията Варна – Русе! Но неопитността на българите, интригите 

на англичаните, евреите и другите чужденци станаха причина, 

дето Стоянович, ако не се лъжа, продаде концесията на една 

английска компания... Готовността на българите да дадат 

капиталите си за предприятие, интересуващо отечеството им, 

направи отлично впечатление на турците и чужденците” [12]. 

Значи, според Садък паша шуменци все пак са получили 

концесията?! 

(15) Мехмед Садък паша (1804 г., Холтинец, Руска 

империя – 1886 г., Борки, Руска империя) 

Име по рождение – Михаил Чайковски, полски патриот и 

писател, генерал в турската армия. Дейността му е 

насочена срещу руската имперска политика, в интерес на 

полската национално-освободителна кауза. Развива 

проект за турско-славянска войска във връзка с 

очакваната война с Русия. По време на Кримската война 

командва сформирани от християни кавалерийски части. 

В началото на 1853 г. полковете на Садък паша полагат 

клетва в Шумен пред Омер паша, в качеството му на 

главнокомандващ. Михаил Чайковски е добре запознат с 

проблемите на възраждащата се българска нация, 

участва в църковната борба, но се стреми да ориентира 

българите към католицизма. Този турски генерал – поляк, 

полага добронамерени усилия да опознае нравите, духа и 

икономиката на българите от онази епоха. Автор е на 

книгите „Кърджали” (1839 г.) и „България” (1871 г.). 

Завладян от идеята железопътната линия Русе – Варна 

да стане славянско дело, Садък паша симпатизира на 

шуменци и открито подпомага усилията им да получат 

концесията от Високата порта. 
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Михаил Чайковски има трагична съдба – през 1872 г. е 

амнистиран от руския император Александър II, връща се 

към християнското си вероизповедание и се оттегля в 

имението си в Борки, Черниговски регион, където в 

началото на 1886 г. завършва живота си със 

самоубийство. 

От друга страна „семената” на интригите, за които говори 

пашата – поляк, дават и „плодове” – възниква типичният 

български спор: Кой да ръководи това мащабно (но и 

доходоносно в бъдеще) предприятие? Богориди или Гешов – 

това е голямата въпросителна. 

 
Богориди или Гешов? 

 

Във връзка с този извечен български въпрос (за 

предводителството на бащината дружина, разбира 

се) Иван Богоров ще каже през месец март 1866 г.: 

„Нас ще ни съсипе инатят, колкото гърците 

салтанатят! Ама, виж англичаните, те са арни 

кираджии (в смисъл, превозвачи), ще ни возят от Русчук до 

Варна, ще ни возят, но те ще пият шампания и ще лежат на 

коприна, а ние ще ръфаме сух комат и лежим на голите дъски!”.  

Все пак накрая остава нещо и за нас – странна гордост, че 

поне сме имали нагласата да участваме в борбата за концесията. 

Една борба, изходът от която е бил предопределен. И колко 

красиво все пак го е казал Георги Пашев: „Загубиха концесията. 

Спечелиха, че се показаха на света!”. 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ВВ  

ППРРООССТТРРААННССТТВВООТТОО  ММЕЕЖЖДДУУ  ДДУУННААВВАА  ИИ  ММООРРЕЕТТОО  

ССППООРРЕЕДД  ППРРООЕЕККТТААННТТАА  ЙЙ  ИИННЖЖ..  ХХЕЕННРРИИ  ББЪЪРРККЛЛИИ  

През една хубава утрин на април 1864 г. английският 

железопътен инженер Хенри Бъркли слиза от пощенския 

параход в Русчук, който тогава е дунавската „врата” към 

владенията на султана. Хенри идва от Италия, от Лаго д`Орта, 

след като е получил кратка телеграма от брат си Тревор, че най-

после Високата порта е предложила достатъчно приемливи 

условия, за да може тяхното дружество, ръководено финансово 

от Гладстоун, да се захване със строителството на железния път 

между Дунава и морето. По-късно инж. Хенри Бъркли пише 

мемоарната книга „България преди войната”, която е 

акумулирала информация като спомени на строителя от онова 

далечно време. Книгата съдържа много красиви описания на 

трасето и елементите на железопътната инфраструктура, както 

бихме казали днес. 

Проектантът Бъркли намира за „странно, че турското 

правителство е избрало място за гарата, което е далеч от 

укрепленията и нещо по-важно – вън от обсега им, понеже е 

скрита от скалите. От друга страна, тя е изложена на милостта 

на града, който държи отсрещния остров и лесно може да бъде 

разрушена оттам (чрез директен обстрел с артилерия). Това бе 

посочено на турците навремето, но те казаха само: „Това е наша 

работа”. 

От дистанция един век и половина до нас е достигнала 

цветна схема на трасето на железния път от Русе до Варна. На 

следващите страници части от схемата са съчетани със 

съответстващия им кратък, но изключително красив описателен 

текст от книгата на инж. Хенри Бъркли. Англичанинът с 

възхищение пише за качеството на зидарските работи. Няма 

съмнение, че красивата зидария е дело на ръцете на останали 
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неизвестни зидари българи. Хенри без съмнение го е знаел, но е 

спестил това уточнение в мемоарите си. 

 

 

 

 

 

 

 

„Първите пет мили линията се 

изкачваше по един стръмен 

наклон, след което минаваше 

през възвишението на юг от Русе 

в един дълбок изкоп. Оттам тя 

върви повече надолу, докато 

стигне първата гара Червена 

вода...” 

„След това линията се изкачва 

стръмно и стига платото при 

гара Ветово на 24 мили от Русе. 

Тук тя излиза от равнината и 

навлиза в една гора от ниски 

липи и млади дъбчета, която я 

затваря със стена и 

представлява най-интересната 

част от пътуването...” 

„На 44 мили от Русе се намира 

гара Разград. Именно при тая 

гара се намира вододелът. След 

прекосяването му, линията е в 

наклон повече или по-малко от 

целия път до Варна...” 
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При работата с материалите от архива на Поделение 

„Железен път и съоръжения” едно особено, непознато вълнение 

предизвикваше докосването до ситуационните планове, 

начертани върху старо, 150-годишно английско чертожно 

платно с надписи на френски, каквито са били условията на 

концесията „Паушалини” [19]. 

„На около 70 мили от Русе се 

намира гара Шейтанджик. Тук 

линията минава над един тесен 

и дълъг проход по много хубав 

каменен мост, струва ми се най-

хубавата зидария на цяла 

Турция...” 

„След като оставя горите след 

себе си, линията се спуща по 

тревисти равнини и открити 

хълмисти местности с 

великолепна гледка към 

планините с техните остри 

форми пред нея, докато при 

гарата на Шуменския път 

(Каспичан) влиза в един тесен 

пролом направо в подножието 

на тези планини...” 

„... и след като извива 12 мили 

насам-натам сред хълмовете, 

минава през Провадийската 

долина, а след това нататък 

тръгва край блата и езера, и 

най-после стига Варна...” 
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Ситуационни планове на жп линията Русе – Варна  

върху 150-годишно английско чертожно платно 

ССУУББЕЕККТТИИ  ННАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  ППРРИИ  

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ННАА  ЛЛИИННИИЯЯТТАА  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ВВ  

ППЕЕРРИИООДДАА  11886644--11886666  ГГ..  

Нека се опитаме (чисто хипотетично, разбира се) отново да 

„транслираме”, този път строителните „събития”, станали преди 

150 години, в приложното поле на законодателството, 

регламентиращо инвестиционния процес на строителството в 

наши дни.  
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Субекти на инвестиционния процес в периода 1864-1866 г. 

 

На схемата е направен опит (след условната транслация 

във времето) да бъдат показани в систематизиран вид субектите 

на инвестиционния процес от преди век и половина, изградили 

първите 225 km железопътна инфраструктура по нашите земи. 

Ролята на най-важния, определящия за строителството субект – 

Инвеститора, е отредена на създаденото през месец февруари на 

1864 г. в Лондон „Финансово Османско Дружество” (ФОД). 

Дружеството трябва да играе важната роля на „инвестиционен 

център” за Турция, с чиято помощ да се строят железни пътища, 

да се разработват рудници, да се развива модерно земеделие и 

какво ли не още. Във ФОД англичаните виждат оня „лост”, 

който ще позволи най-после да бъде изместено от неговата 

„мъртва точка” турското лениво безразличие към напредъка. 

Идеята за създаване на ФОД, разбира се, е на Гладстоун и 

братята Бъркли. Те са „трансмисията” между разгръщащото се в 

Добруджа железопътно строителство и богатите английски 

домове, осигуряващи в инвестиционно отношение връзката чрез 

релси между Дунава и Черно море.  
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Но под знамето „Напредък” всъщност е завоалирано нещо 

съвсем друго – много трудно е да се повярва, че капиталистите 

от Острова са били толкова обезпокоени относно пълната апатия 

на Отоманската империя към онова, което се случва в развития 

свят. Без съмнение, ФОД е преди всичко един от 

„инструментите” за „безшумното” вътрешноконтинентално 

колонизиране на огромна територия, разпростряла се на два 

континента. Пазарите са двигателната сила на тази позната още 

от римско време политика. 

При строителството на железния път между Русе и Варна 

преди век и половина могат да бъдат „намерени” и останалите 

субекти, които присъстват в инвестиционната схема на всеки 

голям инфраструктурен проект в наши дни – „Възложител” (в 

лицето на Империята, представяна от Танзиматския съвет и 

Високата порта); „Проектант” (представен от инж. Хенри 

Бъркли); „Главен изпълнител” (в лицето на инж. Кандлис) и с 

малко повече въображение, разбира се, бихме могли да 

разпознаем дори и нещо като днешния „Независим строителен 

надзор” в структурата, която ръководи полк. Вагман бей – 

четирима генералщабни офицери и сигурно още доста асистенти 

около тях. Официалната длъжност на Вагман бей всъщност е 

„Главен комисар” (?!) по железния път Русе – Варна. 

Контролът (реален или формален) върху строителството на 

железния път през Добруджа се е осъществявал на три нива: 

ниво „Централна власт” – от Министерството на общополезните 

дела и просвещението; ниво „Местна власт” – лично от валията 

на Дунавския вилает и от местна структура, подчинена също 

лично на него, която е била огледален образ на управленския 

модел на министерството на Ибрахим Едхем. 

„Горчивите плодове”, които съвсем скоро след началото на 

експлоатацията на железния път между Русе и Варна започват 

„да берат” главните акционери Гладстоун и братя Бъркли, в 

много голяма степен са резултат от качеството на контрола, 

който е упражняван върху изпълняваните строителни работи от 

всички указани нива. 
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ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  

ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ВВ  

ППЕЕРРИИООДДАА  11886644--11886666  ГГ..  

„Достигане на необходимата зрялост на 

проекта, преди което той не може да бъде 

успешно финансиран” – това е 

терминология от наше време, от сферата на 

т.н. „големи инфраструктурни проекти”, 

средствата за които се осигуряват основно 

чрез Оперативна програма „Транспорт”. 

Проектът „Железен път Русе – Варна”, 

който е завършен преди 150 години е един 

особен проект – той „зрее” цели 7 години! 

Първият официален документ, който 

оповестява за намерение този път да се 

строи, е ферманът на Меджид II от края на 

ноември на 1856 г. По този повод в броя си от 01.12.1856 г. 

„Цариградски вестник” информира: „Високата порта обнародва 

и известява на капиталистите, че иска един железен път да се 

прави, който да захваща от Варна, да минава през Шумен и да 

отхожда на Русчук, защото този път ще скъси разстоянието от 

Цариград до Виена със стотина часа и ще вдигне всички 

трудности, които се случват по плаването на Дунава...” [12]. 

От есента на 1861 г. е вторият официален документ, който 

потвърждава намерението на Империята да строи железния път 

Русе – Варна. След една обиколка из Дунавския вилает на 

великия везир Кямил паша, познат и като Къбръзлъ Мехмед 

(1832-1915 г.) (този висш служител на империята, меко казано, 

не е обичал българите), султанът подписва ново ирадé (ферман) 

за стартиране на строежа на железния път между Русе и Варна, и 

в Лондон даже започват да се записват акции. В броя си от 

25.09.1861 г. вестник „България” пише: „Ферманът, който 

позволява да се направи железният път от Русе до Варна, излезе. 
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Компанията, която ще го прави, внесе в хазната 8000 лири 

поръчителство. Г. Жарие, инженер и член на Съвета за 

общополезните трудове, ще разгледа с много други инженери, 

пратени от компанията, местата” [12]. 

Но и след този височайши документ не се случва нищо.  

Третият пореден султански ферман, отнасящ се за Русе-

Варненския железен път е от началото на месец октомври на 

1863 г. Той се оказва и последен – на основание на него, само 

след месец в Лондон посланик Мусурис паша подписва 

концесията „Паушалини”. Най-после нещо като, че ли започва 

да се случва. Странното в случая е това, че строителството (все 

пак) започва цели 7 години, след като първият човек в 

империята, султанът, в категорична форма, чрез най-висшия 

държавен акт (ферман) е изразил волята си да бъде Русе-

Варненският железен път! 

И това е така, защото началото на изграждането на 

железопътната мрежа в Отоманската империя започва буквално 

върху „движещи се пясъци” – тези пясъци са постоянно 

сменящите се правителства, при което веднага се променят и 

приоритетите! Когато „отгоре” е Решид, се ускоряват нещата в 

зоната на долен Дунав; когато пък превес имат опонентите му, 

усилията се преориентират към „западното свързване” през 

Белград. 

В случая повече от логичен е въпросът: Как е възможно 

това?! Върховният владетел, монархът, падишахът е казал, а те, 

„хората на Танзимата”, реформаторите, бавят и „размотават” 

приоритетни за империята дела по свое усмотрение! Това едва 

ли би могло да се оцени иначе, освен като най-чиста форма 

лобизъм от страна на върховната изпълнителна власт спрямо 

Великите сили. 

В наши дни резултатите от анализа „разходи – ползи” са 

най-важният елемент на документацията при кандидатстване за 

европейско финансиране. На основата на този анализ се 

доказват ползите за общността и развитието на прилежащите 

региони. Когато един проект докаже, че е икономически 
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ефективен, жизнеспособен и ползите от него превишават 

разходите, то той има значителен шанс да бъде финансиран със 

средства от Европейския съюз. В наше време изходна 

информация за определяне на икономическата жизнеспособност 

на всеки проект са трафиковите прогнози.  

Историята не ни е оставила „следи” дали главните 

концесионери на жп линията Русе – Варна, богатите братя 

Бъркли, през 1863-1864 г. са имали достатъчно яснота по тези 

въпроси. Но едно „nota bene” все пак вече е имало – наскоро 

изграденият железен път между Черна вода и Кюстенджа много 

бързо, буквално за броени месеци след въвеждането му в 

експлоатация, вече е дал доказателства за своята неефективност. 

По тази тема Георги Пашев прави един красив емоционален 

коментар: „Чудното беше в това, че току-що направеният 

железен път Черна вода – Кюстенджа не привлече онова 

международно движение в стоки и хора, което англичаните 

внушават, че ще привлече. В тоя изолиран североизточен ъгъл 

на империята той не направи и някакво чудо за самата английска 

търговия. Чудното беше в това, че трябваше да се строи пак в 

същия тоя североизточен ъгъл, също такъв път, паралелен на 

първия, само че по-дълъг от него, та той да промени по някакъв 

неочакван начин съдбата на тая нещастна империя.   

Международен трафик. Английски пазари. Омразата на 

Англия към търговските планове на Австрия. Несамостоятелна 

Турция. Руски желания и прочее подбуди и борби. Всичко това 

се разбираше. Не се разбираше как тъй за бакалските сметки на 

английските търговци трябваше да се строят два успоредни пътя 

в един ъгъл на Османската империя, когато цялата империя 

стоеше без пътища. В това се състоеше грешката или плиткостта 

на всички първи бразди.” [12] 

Макар, че в онези далечни години има и мнения на 

французи, че двата пътя в Добруджа ще оказват благоприятно 

въздействие върху земеделието и цялостното развитие на 

районите, през които те минават. Пътят Русе – Варна, 

скъсявайки доста осезаемо пътуването с няколко дни между 
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Лондон и Истанбул, ще е предпочитан от пътниците. Пътят пък 

между Черна вода и Кюстенджа ще обслужва търговията с 

храни по Долен Дунав, Моравска Бесарабия и района на Галац. 

При изключителна тържественост, на 21.05.1864 г. в 

Русчук е направена „първа копка” на бъдещия железен път до 

Варна. Присъства цялото вилаетско ръководство, начело с 

валията Ариф паша, който съвсем скоро ще бъде сменен от 

Мидхат паша. Поканени са всички чужди консули, религиозни 

местни лидери и представители на общините. А населението на 

Русчук масово се е струпало под градската градина, на онова 

място, където съвсем скоро ще се издигне приемното здание на 

гарата и нейните съоръжения. Но никой от вилаетската 

администрация в онези прекрасни майски дни, изпълнени с 

възторг и красиво очакване, не е могъл дори и теоретически да 

допусне, че след малко повече от две години няма да има и 

следа от майските „фанфари” на старта, даден на брега на 

Дунава. Случилото се в началото на ноември 1866 г. много 

трудно може да бъде наречено „откриване” на нещо толкова 

значимо, каквото е бил Русе-Варненският железен път. Просто в 

онзи ден е твърде възможно Мидхат да е пропътувал за първи 

път линията без прехвърляне и други премеждия, и решил да я 

приеме за относително завършена. Всичко това станало тихо, 

почти незабележимо. Знаел е Мидхат какво приема (от немай-

къде!) като годно за експлоатация.  

Разгръщайки на широк фронт и с висока интензивност 

дейностите по трасето през лятото на 1864 г., при планиране на 

строителните работи братята Бъркли сигурно са се придържали 

към нещо, което поне в някаква степен е наподобявало работен 

проект за организация и изпълнение на строителството 

(РПОИС). За съжаление, в железопътните архиви не са останали 

никакви следи за това. С голяма доза сигурност може да се 

приеме, че е била наложена „класическа” схема на организация 

за изпълнение на линейно строителство, основаваща се на 

създадени две основни направления: Русе – Шумла Роад 

(Каспичан) и Варна – Шумла Роад. Напредъкът, съгласно 
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РПОИС-а е бил от крайните точки на проекта към централната 

зона на трасето. Направленията (и тук прийомът е класически) 

са били разделени на участъци с дължина от порядъка на 45 km. 

Строителните участъци по трасето на бъдещия железен път са 

били общо 5 броя, и след приключване на строителството те се 

трансформират в пет пикьорски участъка за поддържане на пътя 

и неговите съоръжения. 

Не може да има съмнение, че на двете най-големи 

инженерни съоръжения по линията Русе – Варна (виадуктите 

над Шейтан дере и Каялъ дере), в технологичния график на 

строителите е било отделено особено внимание поради 

времеемкостта, обема, и сложния за онова време характер на 

строителните работи около тяхното изграждане. 

В началото на 60-те години на XIX век (а и много години 

след това) строителните работи при изграждане на първите 

километри железопътна инфраструктура са изпълнявани 

изключително ръчно. 

 
Тежък физически труд на железния път 

 

Братята Бъркли сигурно са направили много добре 

предварителните си финансови разчети – те са знаели, че 

разходи за труд почти няма да имат. На етапа на 



115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ 
 

59 

предварителните работи, англичаните без съмнение са получили 

уверението, че турската администрация поема ангажимента чрез 

ангария и меджия да осигури за железния път Русе – Варна 

работна сила в неограничено количество.  

На практика така и става – цялото работоспособно 

население по протежение на трасето на линията принудително, 

като работен добитък, е било изкарвано да изпълнява най-

тежките строителни работи. Затова именно ангарията и 

меджията формират у българите враждебно отношение към 

проекта и неразбиране за прогресивното, което железницата ще 

донесе по-късно. 

По своя характер ангарията е безплатна принудителна 

работа, а меджията – безплатна трудова помощ. Съществен 

момент е това, че при ангариите тежкият физически труд много 

често е бил придружен и с физическо насилие върху работещите 

по трасето българи. 

Меджиите са имали по-благовиден характер. При тях се 

правят курбанлъци, гърмят музики и чрез тази шумотевица 

турците успяват (поне донякъде) да придадат на тежкия труд 

вид на нещо доброволно и весело. (Тлакá е другото 

наименование на меджията. Най-разпространената й форма в 

бита на българите от онова време е била: стопанинът се обръща 

към близки да го подпомогнат с работник, на когото той 

осигурява храна, задължавайки се да стори същото, когато 

другата страна го помоли.) Меджията е нещо като „приглушен” 

вариант на ангарията, при който чрез налагане на система за 

хранене и увеселителни мероприятия, се придава една 

привидност на доброволно съучастие. Но в онези години при 

строителството на Русе-Варненския железен път разликата 

между ангария и меджия е твърде условна – общият знаменател 

е принудата. И при двете форми турците злоупотребяват с 

българското население. 

На фона на възможността да имат на разположение 

работни ръце в количество, каквото пожелаят, за акционерите и 

изпълнителите е било икономически неизгодно да механизират 
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дори и основните строителни работи – земните. На огромния за 

онова време обект между Дунава и морето англичаните 

осигуряват само около 80 товарни вагона и 4 белгийски 

локомотива (с ограничена мощност, по 2 за всяко от основните 

направления), които да обслужват технологичните влакове, 

доставящи по трасето материали и конструкции. Това е била 

цялата механизация на строителството на Русе-Варненския 

железен път. Другото е било ръчен, физически тежък, 

изнурителен, непривлекателен и в крайна сметка – неефективен 

труд. Озлобена и роптаеща работна сила – такъв е бил 

„приносът” на администрацията на империята за първата ни жп 

линия. 

Александър Костов предлага един интересен поглед върху 

ролята на техническия персонал и ангарията при строителството 

на линейни обекти: „Каква е в действителност работата на 

„пътните инженери” в империята?” Ето как Добри Ганчев (1864-

1887 г.) описва тяхната роля при строежа на пътищата (по 

презумпция – и при железния път Русе – Варна) в Северна 

България по времето на Мидхат паша чрез използване на 

ангария (безплатен принудителен труд) на местното население: 

„Помня добре тази ангария. От държавата – само инженер и 

кондуктор. Грубата работа – от селяни и граждани. Изкоп, 

изравняване, чакъл, пясък влачи всеки, кому колкото е измерено 

и определено. На всяко мъжко лице, по-възрастно от 16 години, 

положено е метър или метър и половина дължина. Ще го отмери 

мендизинът (инженерът), а ти ще го направиш. Нямаш кола и 

волове, не желаеш да работиш сам, ще откупиш превозвачи и 

копачи” [11]. 

Каквото и да се допълни по темата е ясно, че всичко това е 

„вода в мелницата на англичаните”, за които „намирането на 

мястото” на бъдещата линия в пространството между Русе и 

Варна се свежда до две неща – минимум земни работи, и ако е 

възможно, да няма по трасето никакви съоръжения. Като нещо 

„нормално” за онова време трябва да бъде приеман и фактът, че 

в изгода на англичаните никакви плащания за отчуждения на 
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имоти на българи, през които минава трасето, не са правени. В 

тази връзка, съществена информация по темата „икономия на 

строителни разходи” от компанията-строител предлага [1]: 

„Земите от частна собственост, през които е минала линията, са 

останали незаплатени на стопаните им. Оплакванията на 

собствениците на отчуждените земи не само, че са били 

оставени без последствие, защото е било възложено на 

централното управление на Компанията да ги разглежда и 

разрешава, но заявителите са били преследвани.” 

Но дори и при тези „нагласи”, и най-вече възможности за 

намиране на облекчаващи основната задача на компанията 

решения, строежът „върви” трудно и постоянно излиза от 

установените предварително от Мидхат паша срокове. 

Независимо от всички препятствия, откриването на новия 

железен път между Русе и Варна вече е близо, за което в ранната 

есен на 1866 г. напомнят тогавашните средства за масова 

информация. Българските вестници „Време” и „Турция” 

препечатват от вестник „Ла Тюрки” (в превод на д-р Иван 

Богоров) обширна кореспонденция от френски журналист, 

изпратен да се запознае „на място” с линията. Той пише със 

суперлативи за големия строеж и за всичко, което е около него – 

природни забележителности, населени места, исторически 

паметници. Авторът на публикацията обръща специално 

внимание на потенциала за развитие на стопанство, което имат 

градовете, които линията свързва – по онова време Варна е град 

с 25 000 жители, а „заобиколеният” от трасето Шумен (все още е 

в сила уговорката за Шумла Роад!) е значително по-голямо 

селище – с цели 45 000 жители. Особен акцент французинът 

поставя върху варненското пристанище: „... без което 

добруването на новата железница е невъзможно”. 

В емоционалната кореспонденция от Ориента обаче не се 

споменава нищо за качеството на строителството макар, че и с 

„невъоръжено” око е било възможно да се разбере, че железният 

път Русе – Варна съвсем не прилича на железниците в самата 

Франция. 
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Всичко това е резултат най-вече от „беззъбия” „независим 

строителен надзор” на структурата, която се ръководи от Вагман 

бей. Отоманската империя, съобразно повече от скромния си 

опит (или по-скоро отсъствието на такъв) в управление на 

големи линейни строителни обекти от такава величина, налага 

все пак някаква система за контрол върху изпълняваните 

строително-монтажни работи, както бихме казали днес. Но сега, 

от дистанцията на изминалите 150 години, имаме всички 

основания да считаме, че това е бил един „изпуснат” отвсякъде 

железопътен проект. 

Според информация, подадена от вилаетския вестник 

„Дума” на Драган Цанков, откриването на линията е насрочвано 

и отлагано няколко пъти: 

 първо за 3 и 5 октомври 1866 г., но забавянето на 

доставката на релси от Англия и Белгия, които трябва да 

бъдат положени на участък с дължина 3 километра между 

гарите Каялъ дере (сп. Каменяк) и Шумла Роад (гара 

Каспичан) провалят мероприятието; 

 втори път на 10 и 11 октомври падат необичайни за сезона 

снегове, което забавя допълнително работите по монтажа 

на пристигналите междувременно от Европа релси. 

Мидхат паша е нетърпелив и раздразнителен, „натиска” 

изпълнителите, но нещата продължават да не се получават. 

В [12] е цитиран вилаетският официоз в. „Дунав”, който в 

броя си от 25.10.1866 г. информира: „Обявили бяхме, че пътят 

ще се отвори на 3 или 5 октомври, но не можа да се довършат 

някои недостатъци, защото закъсняха железата (т.е. релсите) от 

Европа. Той и досега не може да се отвори. Но всичко се 

свърши. Остава ½ час място да се натурят железата, които сега 

се турят със съвършена една благоприятност и надеждно 3-4 дни 

да се свърши.” 

В този промеждутък от време, на път за Истанбул и 

обратно в средата на месец октомври по линията (с прехвърляне, 

разбира се) пътуват новият румънски княз Карл Хохенцолерн и 

министъра Гика. 
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Едва на 7 ноември, след като снеговете се стопяват, 

Мидхат стига до Варна, без да му се налага да се прехвърля на 

кон и после отново да се качва на вагон. 

В края на краищата, това остава и датата, която е прието да 

се счита за начало на железопътните съобщения в България. 

Но каква все пак, е била дължината на линията, която е 

приел Мидхат паша? Според инж. Д. Деянов: „Експлоата-

ционната дължина на линията Русе – Варна от първата гара в 

Русе до Варна е 223,7 km. За по-голяма прецизност, тук (т.е. в 

[5]) е приета експлоатационна дължина 223,6 km, т.е. от района 

на скелята за претоварване на стоки, която е била разположена 

западно от пътническата гара и откъдето са тръгвали тогава 

смесените, а по-късно и товарните влакове. В някои източници 

за линията Русе – Варна е посочена дължина 224,0 km, 224,5 km 

и дори 225 km. Вярното е 224,7 km, но от гара Русе – 

пристанище, която е изградена значително по-късно (1931 г.) и 

тогава се приема за начална гара на Русе” [5]. 

ИИННССППЕЕККЦЦИИЯЯ  ННАА  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЯЯ  

ППЪЪТТ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ООТТ  ММИИННИИССТТЪЪРРАА  ННАА  

ООББЩЩООППООЛЛЕЕЗЗННИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  ИИ  ППРРООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕТТОО  

ИИББРРААХХИИММ  ЕЕДДХХЕЕММ  ППААШШАА  ППРРЕЕЗЗ  ЛЛЯЯТТООТТОО  ННАА  11886644  ГГ..  

Голямото „разминаване” между двете 

империи – Британската и Отоманската, 

всъщност става там, където е трябвало те 

да се „срещнат” – в Шумен. Причината е в 

разликата на целите – за англичаните 

железният път Русе – Варна е само един 

комерсиален проект, т.е. с минимални 

разходи за строителните дейности да се 

получат осезаеми печалби и то бързо! За 

турците обаче, новата линия е 

стратегически проект – тя ще осигурява на армията надеждна 

логистика и бързо прехвърляне на ресурси към отбранителния 
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„североизточен вал”, образуван от крепостите в четириъгълника 

Русе – Разград – Шумен – Силистра. Разминаването в целите на 

двете страни се оказва повече от драстично. 

Официален Истанбул е сащисан, когато до Босфора 

достига вестта, че новият железен път ще минава на 20-тина 

километра встрани от главната крепост в тази част на империята 

– Шумен. В стратегическо отношение, в онези години Шумен 

действително е бил №2 след столицата.  

Никой от Високата порта не знае, че когато през лятото на 

1864 г. английските инженери започват трасировъчните работи 

за бъдещия железен път, те се ръководят от директивата на 

компанията, която съдържа три основни момента – „да се гони 

правата посока” (постигнатият минимален радиус на кривите е 

340 m), обемът на земните работи да е ограничен до възможния 

минимум и да се избягват изкуствените съоръжения. Именно 

тези указания са в основата на решението трасето да не мине 

през града-крепост – Шумен. 

Но братята Бъркли все пак са наясно и не забравят за 

болезнената чувствителност на турците към „темата Шумен”. Те 

предлагат да се направи жп клон, който да свърже града с 

линията в една подходяща точка. Естествено, тази точка е 

Каспичан. В ситуационните планове инж. Хенри Бъркли е 

прибягнал до дребна хитрост – на бъдещата гара Каспичан е 

дадено името „Шумла Роад”, т.е. „шуменски път”, което на пръв 

поглед създава измамното впечатление, че пътят едва ли не 

минава през Шумен. Стресът заради Шумен у турците е толкова 

голям, че Високата порта назначава инспекция, ръководена 

лично от министъра на общополезните дела и просвещението 

Ибрахим Едхем паша, която (както сега е прието да се казва) „на 

терен” да се запознае със състоянието на нещата. 

Ибрахим Едхем
(16)

 е един от „двигателите” на Танзимата и 

има голямо влияние по „върховете” на империята. Като човек, 

завършил образованието си (минно инженерство) в Париж, 

преди заминаването си за Дунавския вилает, той добросъвестно 

се консултира по много въпроси от железопътното строителство 
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именно с френски железопътни инженери, а не с английски, 

които имат отношение към строителството на пътя между Русе и 

Варна. Французите, например поставят особен акцент върху 

това, че „с лош баласт не може да се направи хубав път”. Те 

обясняват на министъра, че тяхната практика е наложила речния 

баласт като най-приемлив (?!) макар, че експлоатацията на 

баластираните по такъв начин линии започва постепенно да 

опровергава тази теза. 

(16) Ибрахим Едхем паша (1818-1893 г.)  

Той е един от немногото младежи, успели да получат 

инженерно образование във Франция и оставили чрез 

делата си много трайна следа в турския обществено-

икономически живот. Той е с гръцки произход – роден е на 

остров Хиос и като дете, по време на размириците в 

началото на 20-те години на XIX в., е осиновен от Коджа 

Мехмед Хюсрев паша, бъдещ велик везир. Благодарение на 

този „трамплин” и на вродения си талант, успява да 

получи сериозен начален старт в образованието си. В 

средата на 30-те години, с подкрепата на султана, учи в 

известното Минно училище в Париж и е един от първите 

османски инженери, получили академична подготовка. 

След дипломирането си 6 години работи като минен 

инженер в Мала Азия. Придобитият за това време опит 

се оказва изключително полезен за предстоящата му 

успешна кариера – той е два пъти министър на 

общественото строителство и дори велик везир (за 

негово съжаление) точно по време на Освободителната 

за нас война с Русия 1877-1878 г. Според изследователя А. 

Костов: „Ибрахим Едхем паша има голям принос за 

изработването и приемането на редица закони и 

правилници в областта на мините, строителството, 

земеделието и пр.” [11]. 
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Но въпреки старателната предварителна подготовка, „на 

място” министър Едхем може само да констатира, че Шумен 

наистина е останал твърде далече от трасето на новата 

железопътна линия. 

Ибрахим Едхем паша е буквално вбесен от този факт и 

заявява на англичаните, че като висш военен (той е генерал) 

идва не заради Русе или Варна, а именно заради Шумен, чието 

стратегическо значение на втори гарнизон и крепост в 

империята след Истанбул просто изключва (дори и 

теоретически) възможността този град да бъде заобиколен от 

новата линия. 

При възникналата твърде сложна ситуация ръководителите 

на проекта възприемат тактиката на увещанията. Първото, което 

те правят още с пристигането на министъра, е да прикрепят 

неотлъчно към него двама англичани строителни инженери, 

запознати в детайли с хода на строителните работи по трасето. 

Основните аргументи по „горещата тема Шумен”, на които се 

базират англичаните, са два. Първият – топографията на терена 

в района на Шумен е толкова сложна, че прилаганите от тях 

строителни технологии и техническите възможности, с които 

разполагат, не им позволяват решения, които да „пуснат” новият 

железен път да мине през града. Вторият – че са проучили вече 

трасето от Каспичан до Шумен и че няма да представлява 

никакъв проблем за тях да построят това железопътно 

отклонение. 

Но твърд и непреклонен в схващанията си, Ибрахим Едхем 

отказва да приеме тези технически аргументи за избягването на 

Шумен. 

От онова далечно време до нас е достигнала една 

любопитна подробност – при инспекцията на строежа на Русе-

Варненската линия министърът, освен от двамата английски 

инженери, е бил придружаван и от един ходжа, член на съвета 

на просвещението. Очевидно пашата се е опитвал да съчетае 

проверката на жп линията с проверка и на хода на 

образователната реформа във вилаета. Легендата разказва, че 
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именно този ходжа успява да смекчи гнева на Ибрахим Едхем и 

да го увещае да приеме вече случилото се, за да не станат те 

причина да се отложи и сега пътят, както това се прави вече 10 

години. 

Можем да предположим, че в някой подходящ момент по 

време на обиколките, ходжата (без съмнение мъдър човек) е 

казал на министъра примерно следното: „Паша ефенди, ние вече 

10 години нямаме и един кол забит. Няма ли да бъде по-добре да 

кажем едно „Берекет версин!” и за това, което е направено?”.  

Накрая така и става. Всъщност, това, което ходжата казва, 

е доста вярно.  

Както вече беше казано, проектът за железния път Русе – 

Варна се реализира действително много мъчително в 

конкурентна борба с няколко други, най-значимият от които, без 

съмнение е линията от Истанбул до Белград през Одрин и 

София. Въпреки, че първото ираде (ферман), свързано със 

строителството на пътя между Дунав и морето, е още от средата 

на 50-те години на ХІХ век. Поради много честата смяна на 

правителства „темпото” на предварителните и подготвителните 

работи постоянно се променя. Вече споменахме и за 

произтичащата от това честа смяна на приоритетите – когато 

велик везир е Решид, се ускоряват нещата по „английския” 

проект за Русе – Варна, когато на власт като велик везир дойде 

Али, проектът Русе – Варна замира, а „набират обороти” нещата 

около „австрийския” проект Истанбул – Белград.  

От друга страна между двата лагера, които се оформят 

около железопътната политика на империята (на Решид и на 

учениците му Али и Фуад), има принципни различия по 

подходите за реализация на Генералния план за развитие на 

железопътната мрежа на Отоманската империя от 1854 г., 

автори на който са самите Али и Фуад. Според тях стриктно и 

методично, без отклонения трябва да се работи по 

предварително утвърдените вече планове. Решид отстоява друго 

мнение – отчитайки сложната игра, която турските правителства 

(волно или неволно) трябва да играят, лавирайки между 
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големите западни сили, той предлага „действието” пред „нищо 

правенето”, т.е. енергичен и целеустремен по природа, в името 

на развитието той предлага да не се придържат толкова 

стриктно към предварително начертаното. Той е склонен да се 

работи дори и „на парче”, но нещата да се движат и да се 

използва всяка появила се възможност да се строят нови линии. 

Когато след ранната кончина на Решид-паша през 1858 г. Али и 

Фуад поемат управлението, двамата много скоро разбират колко 

сложно и объркано е всичко, и колко прагматичен е бил 

подходът на техния учител. 

Русе – Варна, именно защото е „английски” проект, взема 

преднина и излиза пред железния път Истанбул – Одрин – 

Белград. 

Инспекцията на Ибрахим Едхем паша се случва в самото 

начало на изграждането на пътя между Русе и Варна. Заедно с 

отговорния ръководител на строежа, комисарят на железния път 

полковник Вагман бей, и валията Ариф паша, министърът на 

общополезните дела и просвещението отделя много дни за 

запознаване „на място” и в подробности с разгръщащото се на 

широк фронт строителство. Той с твърде смесени чувства е 

принуден да констатира, че настроенията на полковника по 

отношение стореното от англичаните са същите, каквито и на 

съпровождащия го ходжа. 

В някакъв момент Ибрахим Едхем паша болезнено, с всяка 

клетка на тялото си сигурно е усетил, че всичко е свършено – 

Шумен остава встрани от линията за Варна (!). И все пак: 

„Берекет версин! Да бъдем благодарни на Всевишния, че и това 

се е случило!”. 

След като с тези думи министърът (поне привидно) затваря 

„темата Шумен”, в качеството си на висш и ревностен служител 

на империята прави единственото възможно – да се опита да 

внесе допълнителна енергия, да даде допълнителен импулс в 

работата на обектите по трасето. На възраженията на 

английските инженери, че според техните разбирания много 

често „бързите прогреси са регреси”, Ибрахим Едхем, мислейки 
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си за това, че концесиите за железните пътища в Отоманската 

империя имат вече 10-годишна, но „мъртва” история, отговаря: 

„Турция не е патила толкоз от бързане, колкото от бавност и 

отлагане” [12]. 

Запазила се е информация, че по време на инспекцията си 

министърът на общополезните дела и просвещението е посетил 

и кариерата при гара Шейтанджик (Хитрино), която тогава се 

открива и разработва във връзка със строителството на железния 

път. Естествено, с този тежък, изнурителен труд се занимават 

българите, „мобилизирани” за работа на линията чрез ангария. 

Едрите камъни се обработват за строежа на приемните здания и 

съоръженията по пътя, като нагласите са отпадъците да се 

използват за баласт. Но нагласите си остават само нагласи. 

В договора „Паушалини”, по причини, които остават 

неясни, конкретиката е малко и това дава възможност на 

англичаните „да маневрират”, и да налагат решения, които 

икономически са изгодни само за тях. 

Продължителната инспекция на Ибрахим Едхем все пак 

приключва и той се прибира за доклад в Истанбул. Колко му е 

било трудно, можем само да предполагаме. 

През месец октомври на същата 1864 г. управител на 

Дунавския вилает става легендарният Мидхат паша. Започва 

времето, когато железният път между Русе и Варна получава 

най-голямо внимание и развитие. 

Дефицитът от кадри с висше техническо образование е 

изключителен проблем за Отоманската империя. Затова 

завършилите инженерство в чужбина представители на 

османския елит, след завръщането си оказват „силно влияние 

към възприемане на западните технологични модели във всички 

области” [11]. 
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ВВААЛЛИИЯЯТТАА  ММИИДДХХААТТ  ППААШШАА  ИИ    

РРУУССЕЕ--ВВААРРННЕЕННССККИИЯЯТТ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗЕЕНН  ППЪЪТТ  

Мидхат паша не е лаик в железопътното 

дело. Имайки предвид качествата му, по 

време на мандата си като велик везир 

Али паша го изпраща в продължителна 

6-месечна командировка – да обиколи 

Европа и да се запознае в детайли с 

транспортната инфраструктура на 

всички напреднали държави. Това се 

случва по време на Кримската война 

(1853-1856 г.) – именно тя става оня 

„лакмус”, който по безспорен начин 

показва колко катастрофално е изоставането на Отоманската 

империя по отношение на железните и шосейните пътища. 

Мидхат съвестно изпълнява своите задължения като висш 

чиновник на империята. Той не пилее времето си по Париж и 

Лондон, а използва всяка възможност да вникне в онова, в което 

европейците са отишли толкова далече напред. Всичко видяно и 

почувствано понася Мидхат на крилете на подражателството и 

той започва да работи трескаво за просперитета на империята. 

Началото на неговия мандат като управител на най-

големия вилает в Империята съвпада с разгръщането на 

строителните работи по линията Русчук – Варна. Новият валия 

има база за сравнение и онова, което вижда по протежение на 

новото трасе никак не му харесва. За пристрастеността на 

Мидхат към железните пътища вече стана дума. Той организира 

„тотален” контрол по изпълнение на строителството. 

Мидхат във възможно най-категорична форма заявява на 

главния инженер Кандлис, че иска в 1866 г. пътят да е готов, 

както е съгласно договора. 

Успоредно с железния път, той иска да върви и доставката 

на т.н. „подвижен железопътен материал”, както тогава са 
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наричали локомотивите и вагоните. Един от инженерите на 

въпросите на валията за бъдещите влакове отговаря, че не е 

направено нищо, защото за това още е твърде рано, а другите 

служители на компанията-строител твърдят, че не знаят изобщо 

докъде са нещата, тъй като всичко е в ръцете на Тревор Бъркли 

и Гладстоун. Уклончивите и неясни отговори, които получава, 

предизвикват у новия валия силно раздразнение. Той 

разпорежда без всякакво забавяне, с предимство, да започне 

организацията по доставка на 30 локомотива. При планиране на 

вида и количеството на вагоните Мидхат проявява практичност 

и балансиран подход – той отчита земеделския характер на 

територията, през която ще минава новият железен път и иска да 

бъдат доставени 500 товарни вагони, от които 300 да бъдат 

специализирани за превоз на зърно. Валията не прекалява при 

планиране на доставката на пътническите вагони – иска от 

англичаните на първо време да доставят 25 третокласни, 10 

второкласни, 10 смесени и само 5 първокласни вагони. За 

султана е поръчан специален вагон, луксозно обзаведен, 

съгласно стандартите на онова време. За началото на 

експлоатацията на новата линия трябва да бъдат доставени и 10 

фургона. 

Заедно с доставката на подвижния жп състав, Мидхат 

буквално притиска и изнудва англичаните на отделна сметка да 

доставят инвентар за една модерна опитна станция по земеделие 

за областта, „Нумуне чифлик”, т.е. „Образцов чифлик”. Заедно с 

доставката на локомотивите и вагоните, англичаните са 

принудени от валията да доставят и един парен плуг, който по 

същество е първият трактор в българските земи. 

Но основната задача, която си поставя Мидхат, е да 

осигурява в неограничено количество работна сила за 

строителството чрез ангария – принудителна безплатна трудова 

повинност. Трудоспособното българско население по 

протежение на трасето масово е изкарвано да работи, както на 

мащабните по обем земни работи, така и при изграждането на 
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инженерните съоръжения, приемните здания и техническата 

инфраструктура в гарите. 

Новият валия на Русчук се стреми всячески да ускорява 

строителните работи. Той е наясно с изключителната 

стратегическа роля на пътя Русе – Варна по отношение на 

отбраната на неспокойната североизточна част на територията 

на империята. Стратезите в Истанбул добре оценяват и разбират 

колко голяма е опасността от североизток – името на тази 

опасност е Русия. Като легенда, предавана от уста на уста, до 

нас е достигнало нещо, случило се по време на една от 

инспекциите на строителството от Мидхат паша. На група 

българи, натоварени с изнурителна ангария, търпението се 

изчерпва и те молят пашата да ги освободи от тежкия труд. В 

отговор те чуват подигравателното: „Нищо, нищо, работете! По-

лесно ще е на московците да ви дойдат на помощ!”. Поне в това 

валията се оказва „пророк” – само след 12 години сигурно някои 

от българите в онази група с усмивка са си спомнили за тези 

думи на Мидхат. 

Напоследък постоянно разширява „територията си” тезата, 

че каменен материал от стените и храмовете на Плиска и 

Преслав е използван за изграждане на инженерни съоръжения и 

сгради. Дори има идея, настойчиво лансирана от директора на 

Националния исторически музей проф. Божидар Димитров, 

запазилите се досега жп сгради и съоръжения да бъдат 

разрушени (да разрушим, например, прекрасната зидария на 

водонапорната кула в гара Хитрино, правена от изкусните ръце 

на български майстори – зидари!?) и материалът да бъде 

използван за възстановяване на историческите комплекси в 

Плиска и Преслав. Всъщност, твърде много автори повтарят 

упорито и настойчиво тази теза: „Чакълът бил от императорски 

и царски резиденции, от християнски църкви, от крепостни 

стени, от старите римски пътища, от гробовете на нашите 

български канове, царе и народ... Знаели са турците как се 

затрива окончателно и с един замах историята не на една, а на 
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няколко велики държави... Знаели са да колят историята не само 

с кървавия си ятаган...” [15]. 

И още едно допълнение с подобна насоченост: „Не от 

друго, а от това, че той – баш турчинът, организирал така 

успешно гяурите хем да построят първия железен път, хем 

собственоръчно да разрушат до основи трите царски гяурски 

столици – Марцианопол, Плиска и Преслав, и да затрият сами 

историята си.” 

„Само едно нещо пропуснал Мидхат паша. Само един грях 

направил пред Аллах! Късно, много късно научил той за 

Мадарския конник!” [7Е] 

Въпреки категоричната убеденост дори на „светила” на 

нашата историческа наука, заслужава си да се помисли върху 

достоверността на тезата за каменния материал за жп линията. 

Най-малкото по две причини: 

 твърде хипотетични са възможностите в онова време за 

транспортиране на такова количество тежки каменни 

блокове от развалините на Плиска и Преслав до 

железопътното трасе; 

 наличието на кариери, които са били използвани, като тази 

на гара Шейтанджик (Хитрино). Както вече се спомена, 

има сведения, че тя е била посетена дори от министър 

Ибрахим Едхем и че той инспектирал как тя се справя с 

осигуряването на строящата се линия с материали. И ако 

действително са вземани материали от руините на нашата 

първа държава, то в онези далечни времена едва ли и 

българите, и турците са осъзнавали, че погубват нещо 

толкова ценно. А иначе действително има много красива 

символика в предположението, че железопътната линия 

Русе – Варна се ражда от руините на нашата далечна 

история. 

През бездната от време до нас са достигнали свидетелства 

(най-вече спомени, предавани от уста на уста вече век и 

половина), че Мидхат много често е пътувал с работните 

влакове, използвани при строителството на линията, за да 
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проверява хода на работите. Пътувал е до Сеново, до Разград, 

особено внимание е отделял на изоставането на строителните 

работи в участъци в района на Варна.  

През месец май на 1866 г. с английски кораби и норвежки 

гемии започва усилено да пристига „подвижният жп материал” – 

локомотиви и главно вагони, произведени в белгийски фабрики. 

Компанията-строител уведомява, че през септември линията ще 

бъде въведена в редовна експлоатация. 

Мидхат започва да подготвя Русчук като вилаетски център 

и начална гара на новата железница за пътници от всякъде. 

Русчук е мястото, което Дунав свързва със Западна и Средна 

Европа. 

Русчук коренно се различава от големите населени места 

по нашите земи по онова време. Този град изглежда (почти) като 

не български: новите широки улици без плетове и с газово 

осветление, сградите и заведенията, копиращи Букурещ, 

впечатляват всеки българин от вътрешността, попаднал сред 

тяхната шумна глъч. По онова време Русчук се слави с 

английски магазини за облекло, с магазини на виенския 

търговец Цилер, с хотел „Лондон”, в който знаменитият 

унгарски лекар д-р Фишер приема за прегледи, с хотела „Ислях-

хане”, в който професор Вайс от Виена дава уроци по немски, 

френски и танци, с богатите търговски къщи „Бояджиев и сие” и 

„Маринов”, с ателието на големия фотограф Рехниц, и с какво 

ли още не. 

Но гарата, железният път е онова, което привлича народа 

сляпо, привлича го и го вълнува с новото, непознатото, в което 

някак подсъзнателно вижда бъдещето. 

Копнежът по пътуването като магнит привлича хората по 

гарите – те се любуват на треновете и мечтаят да попаднат в 

уюта на купетата им. 

Средствата за масова информация също с повишен интерес 

следят за предстоящото откриване на железопътната линия – 

вече стана дума, че в началото на месец октомври българските 
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вестници „Време” и „Турция” препечатат от вестник „Ла 

Тюрки” пространна кореспонденция за откриването на пътя. 

Мидхат паша е автор и на първия документ по 

безопасността на движението на влаковете, който той нарича 

„Законник за управление на железните пътища в държавата”. 

Поради слабостите на железния път от една страна, и от друга – 

заради някои неизяснени положения, свързани с трафика, 

валията се въздържа от прилагането му. „Законникът...” е 

публикуван официално едва през 1867 г. 

Основополагащият принцип на първия документ по 

сигурността на превозите е: „... чиновници отговарят пред 

правителството и народа за всички погрешни действия при 

управление на железния път”. 

Налаганите сега наказания на служителите на 

железопътната инфраструктура биха изглеждали като безобидна 

закачка, сравнени с тези от „Законника за управление на 

железните пътища в държавата” на Мидхат – там най-лекото 

наказание е „затвор”! Степенувано, след него са „окови” и 

„смърт”! Без съмнение, много жестоко време е било! 

При онова техническо състояние на железния път, само 

неизправностите по ниво като потенциална причина за 

дерайлиране са били повече от достатъчно. Още повече, че 

осовото разстояние между траверсите е било повече от 0,70 m! 

Независимо от тези „смекчаващи вината” обстоятелства, „най-

лекото” наказание при дерайлиране е „затвор” и то само, когато 

няма наранявания на пътници. При нараняване на пътници се 

полагат „окови”, а при дерайлиране, причинило загуба на 

човешки живот, законодателят е предвидил крайна мярка – 

„смърт”. Погледнати с „очите” на 2016 година, стряскащи са и 

наказанията за неявяване на работа, особено за „водещите” 

специалности: за началник влак (тогава „калауз”) – затвор 6 

месеца; за машинист (тогава „макинджи”) – уволнение. 

Първият документ по безопасността на движението налага 

ред забрани и ограничения – влаковете се движат само в 

светлата част на денонощието и то със скорост до 30 km/h; 
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категорично е забранено пътуването във влаковете на мръсни, 

пияни или въоръжени пътници; като основна опасност за 

превозите е преценена т.н. „бунтовна сбирщина”, както тогава 

са наричали членовете на Русенския революционен комитет и 

представителите на други революционни структури. 

Имало е и ограничителни условия за осигуряване на 

пътниците с билети – те са се продавали само при наличие на 

свободни места, като предимство са имали по-далечните 

дестинации. В онова далечно време е съществувала т.н. схема за 

пътуване „без билет, с предупреждение”, т.е. пътникът е имал 

право да закупи билета си във влака. 

И накрая нещо, което не може да бъде иначе – във 

влаковете между Русе и Варна жените са пътували отделно от 

мъжете. Едва ли в онова толкова объркано време, съвместното 

пътуване на двата пола се е смятало за значима потенциална 

опасност за сигурността на превозите. Просто нравите са били 

такива. 

РРААППООРРТТ  ЗЗАА  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕТТОО  ННАА  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ННАА  

ЛЛИИННИИЯЯТТАА  ООТТ  ККООММИИССААРРЯЯ  ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЯЯ  ППЪЪТТ  

ППООЛЛККООВВННИИКК  ВВААГГММААНН  ББЕЕЙЙ  ООТТ    

ККРРААЯЯ  ННАА  ММЕЕССЕЕЦЦ  ААВВГГУУССТТ  ННАА  11886655  ГГООДДИИННАА  

В края на лятото на втората строителна година работите по 

трасето между Русе и Варна вече са разгърнати на много широк 

фронт. Като председател на комисията за обществените дела във 

вилаета и комисар на железния път, полковник Вагман бей 

подготвя рапорт за напредъка на проекта. Рапортът е адресиран 

до централната власт в Истанбул и до вилаетското ръководство. 

Комисарят по железния път започва обзора си с най-обемните, 

трудоемки и времеемки строителни работи – земните. Той 

информира, че при обща дължина на железния път от 140 англ. 

мили, или 225,260 km (1 англ. миля = 1,609 km) на 100 мили 

(160,9 km), или на 71% от трасето земните работи са завършени. 

На останалите 40 мили (64,360 km), или 29% от трасето 
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работите по земното платно продължават да се извършват 

усилено, като на 1/3 от тази дължина – 13 мили (20,917 km) 

земните работи са на привършване. Изоставането, обаче на 

работите по горното строене като водеща технологична 

операция е твърде смущаващо – релсо-траверсовата скара е 

положена съответно: 

 страна Варна – до село Султалар (сега спирка Царево) 

близо до гара Синдел, на разстояние само 20 мили 

(32,180 km), или 14% от дължината на трасето; 

 страна Русе – до село Червена вода, т.е. само на 14 мили 

(22,526 km), или на 10% от цялата дължина на линията. 

В рапорта на Вагман бей акцент е поставен върху доброто 

темпо, с което се строи сградната инфраструктура – основите и 

стените на станция Варна са готови; аналогично стоят нещата и 

за станция Русчук, чието приемно здание като вилаетска гара е 

най-голямо. Брегът на Дунава в района на гаровата платформа е 

повдигнат и укрепен със здрава зидана подпорна стена, която да 

е в състояние да понесе и най-големите наводнения и ледоходи 

по реката. Към края на месец август на 1865 г. приемните здания 

на 8-те междинни станции Червена вода, Ветово, Разград, 

Душдобак (спирка Ясеновец), Каялъ дере (спирка Каменяк), 

Шумла Роад (гара Каспичан), Провадия и Гебедже (гара 

Белослав) вече са изградени до покрив. 

За сроковете на проекта лимитиращи са и зидариите, които 

при прилежащите към пътя инженерни съоръжения са 100%. 

Комисарят Вагман бей информира, че строителните работи на 

най-голямото съоръжение, виадуктът при гара Каялъ дере, с 

дължина 230 m и височина 15 m, вече са на завършващ етап. 

В рапорта честите дерайлирания по трасето на работните 

влакове се споменават като „много голямо главоболие”, и то не 

само за комисаря Вагман бей, но и за вилаетското ръководство 

като цяло. Тези произшествия стават толкова болезнен проблем, 

че на него е отделено внимание и на страниците на вилаетския 

печатен орган – вестник „Дунав”. В броя от 22 септември на 

същата тази 1865 г., например, са публикувани специални 
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обявления, предупреждаващи работниците по строящата се 

линия: „... колата на железния път не прилича на другите коли, 

че ако се тури на пътя камък, дърво или желязо, тя ще се катури, 

ще се повреди и тя, и всичко в нея, и пътят, и затова, който по 

този начин стане причина да се катури колата на железния път, 

ще се наказва с кюрек (каторга)...” [12]. 

Както вече беше упоменато при субектите в 

инвестиционния процес, в днешно време полк. Вагман бей би 

имал и функцията на независим строителен надзор. Очевидно 

умишлено, в рапорта си полковникът премълчава информацията 

за качеството на земните работи, изпълнени набързо с ангария; 

нищо не казва и за годността на влаганите основни материали на 

горното строене – траверсите и релсите. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА::  

ККООННССТТРРУУККТТИИВВННИИ  ООССООББЕЕННООССТТИИ  ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЯЯ  ППЪЪТТ  

Железопътната линия Русе – Варна започва своя дълъг 

експлоатационен живот съвсем скоро след старта на първите 

железопътни превози по железопътната линия между Стоктън и 

Дарлингтън (1825 г.) на Албиона. За по-малко от 50 години след 

началото на железопътните съобщения на континента, 

конструкцията на железния път между Дунава и Черно море в 

много голяма степен започва да наподобява съвременните 

конструктивни решения. Това е особено силно изразено при 

най-важния елемент – релсите. Естествено, в онова време 

железният път е бил наставов. Неговото горно строене е с релси 

тип РВ (Русе – Варна), тегло 32 kg/m и дължина 6 m и 7 m. За 

сравнение, сходни на тях са релсите на първата (действително 

българска) железопътна линия Цариброд – Вакарел (1888 г.) – 

тип ЦСВ (Цариброд – София – Вакарел), тегло 32 kg/m и 

дължина 8 m, както и релсите, положени (1895-1899 г.) на Втора 

главна железопътна линия София – Горна Оряховица – Варна (в 

миналото известна и като „Централна”) – тип РПШ (Роман – 

Плевен – Шумен), тегло 31 kg/m и дължина 9,55 m и 12,00 m. 
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Естествено, другият основен елемент на пътя – траверсите, в 

средата на 60-те години на XIX век могат да бъдат само 

дървени. Осовото разстояние между траверсите е достигнало до 

0,80 m, което пък предполага релсо-траверсова скара с крайно 

недостатъчна гъстота, а това (в съчетание с неподходящ баласт) 

е предпоставка за проблеми по сигурността на превозите. Това 

всъщност е и една от основните причини резултатите от 

експлоатацията на Русе-Варненския железен път в периода след 

1866 г. да са толкова негативни. Вече беше казано, че освен 

строители, братята Бъркли са преди всичко представители на 

едрия британски бизнес. Средствата за дървесина за траверси са 

били едно от сериозните разходни пера и те всячески са се 

старали да ги намалят. 

Междинното скрепление на релсите е с крампони. 

През 1866 г. англичаните предават основната част от 

линията върху баластова призма от дунавски пясък. При това е 

твърде възможно в някаква степен да е отчетена препоръката на 

френските железопътни инженери, баластовата призма на пътя 

да е смес от речен инертен материал с различни фракции. Не 

повече от 10% от дължината на новата линия е предадена от 

компанията-строител баластирана с трошен камък. Когато през 

1873 г. компанията на барон Хирш поема концесията за 

следващите 50 години, са предприети частични действия за 

смяна на речния баласт с трошен камък. Едва в края на 90-те 

години на XIX в., при цялостната рехабилитация на линията, 

баластовата призма е заменена изцяло със скален материал. 

Изграденото с ускорени темпове долно строене на 

железния път между Русе и Варна също е причина за 

постоянното главоболие на вилаетското ръководство. Земното 

платно на новата линия е с лошо качество – вече беше поставен 

акцент върху факта, че земните работи са изпълнени от 

компанията-строител с демотивирани хора, насила доведени на 

трасето чрез ангария. 

Съоръженията за надлъжно отводняване (предпазни 

канали и канавки) също са изградени формално и не изпълняват 
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функцията си, свидетелство за което са запазилите се писмени 

спомени от онова време за чести завирявания, получаващи се 

дори и при минимални количества валежи. 

Дефицитът от време за доставка в съчетание със стремежа 

за намаляване на разходите за строителство могат да бъдат 

посочени като основни причини за решението връхните 

конструкции на инженерните съоръжения на началния етап от 

експлоатацията да са дървени. Не са се запазили свидетелства за 

намерения на главните концесионери братя Бъркли тези 

конструкции да бъдат сменени с метални. 

В началото на експлоатацията пресичанията на железния 

път Русе – Варна с шосета и други пътища са нерегламентирани, 

т.е. няма изградени прелезни настилки и някаква сигнализация. 

Въпреки тази неосигуреност, времето не е донесло до нас 

информация за тежки произшествия в зоната на тези 

пресичания, които без съмнение са били твърде много – в онези 

години всеки е минавал през релсите, буквално където му дойде 

на ум. „Рехавият” график също е една от причините нивото на 

сигурност, в местата, където релсовият път се кръстосва с други 

пътища, тогава да е било относително високо. 

Ръководени от стремежа да правят разходи само за онова, 

без което бъдещата железница от Дунава до морето не може да 

мине, изпълнителите, ръководени от главния инженер на 

проекта – Кандлис, не оставят след себе си почти никаква 

технологична сградна инфраструктура за службите, които с 

работата си ще осигуряват надеждност и сигурност на превозите 

– кантони, прелезопазачници, сгради за поддържането, складови 

помещения за жп материали и др. 

Приемайки железницата от англичаните по 

първоначалните концесионни условия, барон Хирш също като 

тях е ориентиран изцяло към печалба на всяка цена и не 

предприема почти нищо за решаване на тези проблеми. 

По тяхното преодоляване започва да се работи едва след 

като Русе-Варненският железен път става собственост на 

Княжество България през 1888 г. 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА::  

ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННИИ  ССЪЪООРРЪЪЖЖЕЕННИИЯЯ  

За дейността на главните акционери – братя Бъркли, 

правилото: „минимални разходи за строителство, поддържане и 

експлоатация – максимална печалба”, е основополагащо. 

Търсейки място на нивелетата на железния път в 

пространството между Русе и Варна, Хенри всячески избягва 

изграждането на изкуствени съоръжения – те са главоболие, при 

това не евтино. 

Но премостването на железния път над местните малки 

„гранд-каньони” Шейтан дере (Дяволски поток) при гара 

Шейтанджик (днес гара Хитрино) и Каялъ дере (Каменен поток) 

преди гара Каялъ дере (днес спирка Каменяк) не може да бъде 

избегнато. Там са изградени и двете най-големи съоръжения – 

виадуктите „Шейтан дере” и „Каялъ дере”. Пространствена 

представа за района на Каялъ дере дава следващата фотография. 

 
Местният „гранд-каньон” Каялъ дере 
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Вече беше казано, че в началните години на експлоатация 

на железния път Русе – Варна връхните конструкции на 

виадуктите (пак с цел икономия на строителни разходи) са били 

дървени. В хода на мащабната реконструкция и модернизация 

на трасето, предприети в края на 90-те години на XIX в., 

връхните конструкции на двете най-големи съоръжения са 

заменени със стоманени.  

На оригиналния ситуационен план, пред гърловината на 

гара Шейтанджик, страна Русе, добре се откроява виадуктът 

„Шейтан дере”.  

 
Ситуационен план на гара Шейтанджик (Хитрино) 

 

За това съоръжение на km 112+710, доста по-късно (в 

споменатата вече мемоарна книга „България преди войната”) 

инж. Хенри Бъркли ще напише със смесено чувство на 

носталгия и тъга по отминалото време: „Тук линията минава над 

един тесен и дълбок проход (Шейтан дере) по много хубав 

каменен мост, струва ми се най-хубавата зидария в цяла 

Турция.” (Вече срещнахме този красив текст за виадукта 

„Шейтан дере” при краткото описание на трасето на новата 

линия. Именно заради красотата му го повтаряме и тук.) През 

есента на 1925 г. Главна дирекция на БДЖ (технически директор 

на железниците тогава е големият Любен Божков) възлага на 

инж. Ставрев, известен по онова време специалист по мостови 

съоръжения, да направи пълно обследване на състоянието на 
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виадукта при гара Хитрино. Неговата „Докладна записка 

относно виадукта при гара Шейтанджик” (запазила се по 

някакво чудо в архива на Поделение „Железен път и 

съоръжения” [19]) е носител на ценна историческа информация 

за една железопътна конструкция, която отдавна не съществува.  

 

 
Обяснителната записка на инж. Ставрев, 1925 г. 
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Статическата схема на връхните конструкции (общо 

11 бр.) на виадукта на km 112+710 е проста греда. През 1925 г. 

главните греди вече са пълностенни стоманени 2 броя, с 

дължина 10,67 m. Напречното им сечение е съставено от 

вертикални ламели 750.13, хоризонтални ламели 360.13, 350.13, 

и ъглови профили 90.90.13. Статическият отвор на 

конструкциите е 9,60 m, а светлият им отвор – 8,90 m. 

Междинните опори (10 бр.) и устоите са безупречна зидария от 

дялан камък, за която с такъв възторг пише инж. Хенри Бъркли. 

Общата дължина на виадукта е 160,77 m, а височината му в 

средната част, над потока, е била 12 m.  

Старата конструкция на моста е демонтирана през 1952 г., 

свидетелство за което е запазилата се, кой знае как, 

количествено-стойностна сметка.  

 

 
Сметка за демонтаж на виадукта „Шейтан дере”, 1952 г. 
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Виадуктът „Каялъ дере” (km 116+954) не се е различавал 

съществено от виадукта при гара Хитрино нито в конструктивно 

отношение, нито като технология на изграждане – строителните 

работи по тях практически са се изпълнявали едновременно. 

Пълната дължина на моста при спирка Каменяк е била от 

порядъка на 230 m, а височината му над потока – около 15 m. 

Той също е бил демонтиран през 1952 г.  

Природата много десетилетия е променяла терена около 

мястото, където се е намирала първата конструкция на виадукта 

„Каялъ дере”.  

 
Съвременен вид на виадукта „Каялъ дере” 

 

По трасето на жп линията Русе – Варна има множество по-

малки съоръжения, типични представители на които са 

конструкциите на km 131+249 и на km 134+045.  

Въпреки написаното от инж. Хенри Бъркли за естетиката 

на съоръженията по линията Русе – Варна, техните 

конструктивни решения и архитектура могат да бъдат най-общо 

оценени като семпли. Няма грабващи въображението връхни 

конструкции, отсъстват решения, които за дълго да останат в 

съзнанието. Аналогията с приемните здания на гарите, строени 

по същото време, е пълна. Просто икономическата изгода 

безцеремонно е изтласкала естетиката и красотата някъде 

встрани. „Нищо лично...”, сигурно биха добавили братята 

Бъркли, „За нас са важни интересите на акционерите ни!”. 
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Мост на km 131+249 (128+645), 1939 г.  

(изгледи, разрези, план на основи, графическо изследване) 

 

 
Мост на km 134+045 (131+441), 1939 г. 

(изгледи, разрези, план на основи) 
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Съвременен вид на мост на km 66+111, 1967 г. 

 

 
Съвременен вид на мост на km 135+166, 1973 г. 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА::  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССТТРРУУККТТУУРРАА    

ССЛЛЕЕДД  11886677  ГГ..  

Управлението на комплекса от дейности, осигуряващи 

преди век и половина железопътните съобщения между Русе и 

Варна, е организирано на три нива: централа в Лондон, 

регионално ниво (дирекция по експлоатацията) в Русчук и 

местно ниво – съответните низови експлоатационни структури. 

„Основите” на най-важните технически и експлоатационни 

служби са положени успоредно с изграждането на железния път 

– в Русе, освен приемното здание на гарата, са построени 

локомотивно депо, железопътна работилница, секционна сграда 

на поддържането и най-необходимия минимален обем друга 

служебна сградна инфраструктура. Тракцията е осигурена с 

локомотивни депа в Каспичан и Варна. 

 
Връзки и подчиненост между централно и регионално ниво 
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На директора в Русе са пряко подчинени контрольор по 

движението (който ръководи гаровата дейност), деловодител на 

тракцията и поддържането (на който са подчинени пикьорските 

участъци, първоначално пет на брой), трите тракции (в Русчук, 

Каспичан и Варна) и административен ръководител, наречен 

началник на контрола и счетоводството. Той контролира 

счетоводно приходите и разходите на компанията-концесионер 

и работата на административния персонал. „Трансмисионна” 

роля между директора и тези трима ръководители има 

секретарят, на когото са подчинени двама служебни лекари във 

Варна и Русе, и телеграфен техник, поддържащ и осигуряващ 

надеждна работа на съобщителната техника. 

Сред чиновниците на дирекцията в Русчук преобладават 

българите. Официалният език е френският. Пикьорите са петима 

– в началото на дейността четирима от тях са англичани, а един 

е грък. Ръководителите на чети по поддържането на железния 

път са българи и турци, притежаващи съответния образователен 

ценз и преминали през специализиран курс на обучение. 

Служителите в гарите са основно поляци, гърци, арменци и 

евреи. Те са направили добро впечатление на Балканския 

Колумб – Каниц. 

Тежките и отговорни професии – огняри, маневристи, 

спирачи и стрелочници, са били заети предимно от българи. 

Първата сграда вдясно по улицата, спускаща се към брега 

на Дунава е на дирекцията по експлоатация на Русе-Варненската 

линия. 
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Дирекцията по експлоатация в Русчук (първата вдясно), 

1878 г. 

 

 
Същата улица – поглед на юг 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ    

ГГААРРИИТТЕЕ  ННАА  ГГООЛЛЯЯММООТТОО  ННААЧЧААЛЛОО  

Всяка гара е едновременно начало на много посоки и 

място, където „се срещат” железницата и селището, което тя 

обслужва. Можем само да предполагаме с какво вълнение преди 

150 години хората са пристъпвали на територията на онези 

първи гари на Русе-Варненския железен път. Освен двете 

крайни станции на Дунава и при морето, през 1866 г. новата 

линия се обслужва от девет междинни гари: Червена вода, 

Ветово, Разград, Душдобак (сега спирка Ясеновец), 

Шейтанджик (сега гара Хитрино), Каялъ дере (сега спирка 

Каменяк), Шумла роад (сега гара Каспичан), Провадия и 

Гебедже (сега гара Белослав). Турските наименования на тези 

експлоатационни пунктове се запазват много дълго след 

Освобождението, чак до края на 40-те години на XX век.  

Нека се опитаме да си представим как са изглеждали 

гарите в онова далечно време, първо – като техническа 

съоръженост, и второ – като архитектура на приемните здания. 

Естествено, всички съоръжения и устройства на онова, 

което сега е прието да се нарича осигурителна техника (ОТ) – 

семафори, всякакви постоянни указатели, всичко е било 

направено от дърво, и то по английски образец. Железопътните 

стрелки са без сигнални фенери – такива са поставени цели 35 

години след началото на експлоатация на линията, едва през 

1901 г. Дистанционните указатели (също по английските жп 

стандарти) представляват вертикално монтирани ограничителни 

стълбчета. 

При маневрена дейност стрелочниците подават сигнали 

чрез ръчен сигнален фенер или сигнален флаг.  
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Сигнални принадлежности от онова време, които се 

съхраняват в транспортния музей в Русе 

 

Осигуряването на движението на междугарово разстояние 

първоначално става с телеграфни апарати „Кадран” 

(BrequetWentston), образец 1844 г., които след 1872 г. 

постепенно са заменени от апарати на известната фирма „Морз”.  

 

  
Апарати „Кадран” и „Морз” 
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Повече от очевидно е, че приемните здания на първите 

гари по нашите земи нямат някаква особена архитектурна 

стойност. Едноетажни постройки, със скучни, еднообразни 

фасади – за каква естетика може да се говори?! Тъжният момент 

е в това, че каквито и усилия да полагаме, наистина трудно 

могат да бъдат намерени интересни архитектурни форми там, 

където тях изобщо ги няма. На братята Бъркли определено не им 

е било до естетика – те не са и имали намерение да строят гари, 

които да бъдат красиви „жалони” и ориентири за бъдещите 

строители на железни пътища в империята. 

По цялото протежение на линията от Русе до Варна – 

почти навсякъде, схлупени приемни здания, вътре – няколко 

стаи с ниски тавани (казано по турски „сóби”) и толкова! 

Действително, какво повече е необходимо за „субектите”, 

обитаващи Ориента?! Важното е бизнесът да върви, линията да 

дава печалба! За това са мислили предприемчивите 

джентълмени от Острова, а не да оставят запомняща се красота 

след себе си. Съхранилите се автентични фотографии от онова 

време на гарите Разград, Каспичан, Самуил (Ишиклар) могат да 

бъдат приети като доказателство на тази теза.  

 

 
Гара Разград, 1866 г. 
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Гара Каспичан, 1866 г. 

 

 
Гара Самуил, 80-те години на ХІХ в. 

 

Съвременната снимка на гара Сеново е като едно 

допълнително доказателство „в цвят”. Повече от семпло е дори 

първото приемно здание на крайната гара Варна. 

Може би (но само донякъде) англичаните са се постарали 

на гара Хитрино – приемното здание и водонапорната кула са 

интересен комплекс от железопътни инфраструктурни 

съоръжения. 
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Гара Сеново в наши дни 

 

 
Запазената сграда на първата гара Варна, 1866 г. 
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Гара Хитрино  

 

 
Запазената отпреди 150 години нивелачна табела  

на гара Хитрино 
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Водонапорната кула на гара Хитрино 

 

 

  
Прекрасната зидария и резервоарът за вода на 

водонапорната кула на гара Хитрино 
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Най-съдържателна и интересна е информацията, която 

носят фотографиите на първата гара на Русе. Това е нейната 

западна гърловина. От първи коловоз предстои заминаване на 

пътнически влак за Варна. 

 
Западната гърловина на гара Русе през 70-те години на XIX в. 

 

Подвижният състав е типично английски – всяко купе на 

вагоните е с отделна врата към перона. Обръщателните апарати 

на стрелките също са типично английско конструктивно 

решение. Сигнални фенери все още не са монтирани. 

Дистанционните указатели са доста различни от тези, които се 

експлоатират сега в мрежата на националната ни 

инфраструктура. На фотографията от края на 70-те години на 

XIX век добре се откроява и подпорната стена, която 

обезопасява гаровата площадка от непредсказуемия Дунав с 

неговите пълноводия и ледоходи. Източната гърловина на 

придунавската гара на първата ни железница е относително по-

скромен носител на автентична техническа информация за онова 

време отпреди 150 години. 
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Гара Русе през 20-те години на XX в. 

 

От 30-те години на XX век са останали вълнуващи и сега 

фотографии на русенската дунавска гара. 

 

 
Гара Русе – пристанище през 30-те години на XX в. 
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Гара Русе – пристанище през 30-те години на XX в. 

 

Стойностна гарова архитектура може да няма по Русе-

Варненската железопътна линия, но красиви детайли и 

впечатляваща зидария има повече от достатъчно. И заслугата за 

това не е на главния проектант Хенри Бъркли – красивите 

моменти са дело на ръцете на български майстори зидари. Те са 

нещо като контрапункт на хладния прагматизъм на англичаните. 

Фотографиите на бившата гара Каялъ дере (в превод – Каменен 

поток, сега – спирка Каменяк), направени през пролетта на 

юбилейната 2016 г., въпреки красивата зидария, оставят 

угнетяващо впечатление с безпомощно стърчащите, никому 

ненужни вече комини. Независимо от опита на природата с 

цъфналите си дървета да приглуши поне малко тъжните 

тоналности, усещането, че всичко това е някакъв задушаващ 

реквием, остава. 
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Спирка Каменяк, 2016 г. 

 

  
Тъжна пролет на спирка Каменяк през юбилейната 2016 г. 
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С приемно здание, съответстващо на „ранга” й , гара Варна 

се сдобива едва през 1925 г. Всъщност, това приемно здание е 

трето поред – първото е от 1866 г., а второто – от 1900 г. Това е 

била сграда, подобна на първата – едноетажна, тухлена 

постройка, с елементарно вътрешно разпределение и фасада, 

ориентирана към морето. Основното предназначение на втората 

варненска гара е било да обслужва строителството на новото 

пристанище, което е трябвало да бъде завършено през 1900 г., 

но реално това се случва едва през 1906 г.  

 

 
Гара Варна, 1925 г. 

 

За железопътната мрежа на страната сегашното приемно 

здание на гара Варна има всички основания в архитектурно 

отношение да бъде номинирано за първо място. Братя Бъркли 

сигурно биха ахнали, ако имаха възможност да видят това 

архитектурно решение, чийто автор е арх. Никола Костов, по 

онова време служител на Главна дирекция на БДЖ. 



115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ 
 

103 

Във връзка с поставената му задача той е изпратен в 

продължителна командировка, за да се запознае с най-новите 

тенденции в областта на гаровата архитектура. След 

завръщането си архитект Костов предлага като най-приемлива 

за бъдещата гара Г-образната форма, с идеята при бъдещо 

разширение конфигурацията на приемното здание да бъде 

допълнена до П-образна. Архитектурното решение, предложено 

от Никола Костов, е толкова прагматично, че позволява и сега 

ефективно използване на сградата: входът от север и изходът от 

изток изключват пресичането на заминаващи и пристигащи 

пътници. След извършване на предприемачески търг, чиято 

крайна стойност е 214 000 лв., строителството е стартирано през 

месец юли на 1907 г. Грубите строителни работи от основите до 

покрива се изпълняват от български строителни работници.  

Със строителството са ангажирани и италиански 

архитекти, които работят основно по интериора и екстериора на 

приемното здание. Главен ръководител на целия обект е 

началникът на Железопътна секция Варна – инж. Георги Петков.  

Войните за национално обединение са причината 

строителството да бъде „замразено” чак до края на 1919 г. 

Работите са възобновени през 1920 г., като източното крило се 

строи от предприемача Тодор Капитанов, а окончателното 

завършване на приемното здание става под ръководството на 

предприемача Нико Станков. Застроената площ (без тази на 

пероните) е 2 100 кв. метра. Третата жп гара на Варна е открита 

официално и въведена в експлоатация на 03.03.1925 г., като 

кулата й в първите години е без знаковия за града часовник. 

Едва в края на 1929 г. е монтиран, доставен от Германия, 

часовников механизъм. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ВВЛЛААККООВВЕЕТТЕЕ  ННАА  ГГООЛЛЯЯММООТТОО  ННААЧЧААЛЛОО  

Не може да има съмнение, че опорната, носещата 

„конструкция” на всяка железопътна система, на всяка 
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железница, е железният път. Всички останали технически 

системи имат допълваща функция, те са нещо като „аксесоари” 

към двете успоредни релсови нишки, които се срещат (чисто 

хипотетично, разбира се) някъде в безкрайността. 

Най-красивият и раждащ емоции основен елемент на 

железопътната система, разбира се, са влаковете. Именно 

релсите и влаковете са основните „крайъгълни камъни” за всяка 

железница. Чрез работните ръбове на главата на релсите се 

осъществява физическият контакт между железницата и големия 

пазар, който ползва нейните услуги. Подвижният състав, който 

обслужва графика в началото на експлоатацията на линията Русе 

– Варна е основно произведен в Англия, като има едно 

незначително количество от вагони, доставени от Белгия и 

Австро-Унгария. Локомотивите и вагоните пристигат основно 

по море и само като изключение – по Дунава. Можем само 

(донякъде, разбира се) да си представим с какви трудности е 

било съпроводено разтоварването на тази тежка техника при 

онова състояние на пристанището на Варна – не случайно 

именно това е било повод за сериозни колебания у англичаните 

дали изобщо да се захващат с концесията за железния път.  

Програмата за доставка на подвижен състав, изложена 

пред компанията-концесионер от Мидхат паша през есента на 

1864 г., е била изпълнена на 86% – от планираните 591 единици 

подвижен състав пристигат 509, или: 509 (591) ПЖПС = 

10 (30) Л + 63 (50) ПВ + 425 (500) ТВ + 10 (10) Ф + 1 СПВ. 

Най-осезаемо е разминаването с планираното (цифрите в 

скобите) при локомотивите – доставени са 1/3 от тях, и при 

товарните вагони – 85% от очакваното. Новата линия получава 

13 пътнически вагони повече спрямо предварителните разчети и 

един специален пътнически вагон за височайши пътници. 

Първите 10 локомотива, обслужвали линията Русе – Варна, са 

произведени в Манчестър, Британска империя. И нещо много 

интересно – оказва се, че това не са били новодоставени 

машини, а са тягов състав, преместен от жп линията Черна вода 

– Кюстенджа да работи на новата релация [1]. 
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Предислоцираните от Кюстенджа локомотиви са 

произведени от две локомотивни фабрики: осем от Sharp Stewart 

и два от Bayer Peacock. Между машините има несъществени 

конструктивни различия, но външно те изглеждат абсолютно 

еднакви: имат по три сцепни колооси с осово натоварване 

10,18 t/ос, триосни тендери и са единствените парни локомотиви 

на БДЖ, при които задвижващите машини са ситуирани вътре в 

рамата на локомотива.  

 
Един от първите локомотиви,  

обслужвали трафика между Русе и Варна 

 

Започвайки тяговата служба между Русе и Варна, 

английските машини получават експлоатационни номера 

№№142-150.  

При откупуване на линията от Княжество България през 

месец август на 1888 г., един от локомотивите на Bayer Peacock 

(с производствен №287) е бил вече разкомплектован за резервни 

части, за да се поддържа другата машина, произведена от същия 

производител, с фабричен №288. Експлоатацията на останалите 
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9 английски локомотива продължава до пристигането на т.н. от 

персонала „вулканки” през 1896-1897 г., част от които започват 

тяговата си служба по линията Русе – Варна като нови.  

От манчестърските машини до наши дни е достигнал само 

локомотив №148, който от 1924 г., съгласно заповед на цар 

Борис III, (вече на 58 години) се е съхранявал в Ремиза в София. 

Във връзка с юбилея „50 години БДЖ” той е бил възстановен до 

автентичния му вид и дори е возил ретро-влак от София до 

Новоселци (Елин Пелин) по време на големите тържества през 

месец август на 1938 г.  

Това пътуване всъщност завършва доста комично
(17)

. През 

1950 г., по нечия заповед, 84-годишният ветеран е изваден от 

правителствения ремиз и е оставен на милостта на природните 

сили. Доста по-късно, благодарение най-вече на усилията на 

ентусиасти, е изпълнен някакъв минимален обем 

възстановителни работи и „пратеникът” на град Манчестър под 

№148 намира последен пристан в т.н. музей на железопътния 

транспорт в Русе. 

(17) Във влака, композиран от открити ретро-вагони, 

пътувал „каймакът” на столичния елит (разбира се, 

декориран с изящни костюми, блестящи мундири, 

разкошни рокли, много от които в пищния стил рококо, 

обсипани с бижута и скъпоценности), висшето 

духовенство и „величествата”. Бил е прекрасен летен 

ден, настроението на всички е било приповдигнато. 

Външният вид на локомотива (тогава вече на 72 години!) 

е бил повече от безупречен – машината е прекрасно 

боядисана и лакирана, дългият й комин е лакиран 

неколкократно с черна боя, а тендерът – добре зареден 

със специално промити и сортирани кардифски въглища, 

които горят почти бездимно. Но се случва нещо 

неочаквано. 



115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ 
 

107 

„Поради голямото междугарово разстояние между 

Казичене и Новоселци локомотивът работи по-

продължително време с отворен регулатор, респективно 

през комина по-дълго време преминава струята на 

горещите пещни газове и работилата пáра. При този 

режим на возене коминът се нагрял много и черната боя, 

както и лакът, с който е боядисан, не издържали. 

Отначало те започнали да пушат, а след това се 

напукали, разтопили се и почти запалени, на едри и дребни 

парчета, били отнасяни от въздушната струя направо 

върху избраните пътници. Докато влакът пристигне в 

гара Новоселци, „величествата”, духовниците и всички 

останали били така изцапани с лепкава чернилка, че 

обратното пътуване било направено с друг влак, а 

локомотивът №148 и екзотичната композиция се върнали 

отделно, само с обслужващия персонал, в София” [6]. 

Любопитно е, как ли би реагирал някой от уредниците на 

известния железопътен музей в гр. Йорк, Великобритания, ако 

види как се съхранява тази уникална, повече от 150-годишна 

машина, най-ценният експонат на нашата железопътна история 

– отрупан със сняг, буквално захвърлен близо до брега на 

Дунава (от снимката по-долу може да се добие представа как 

изглежда и при какви условия се поддържа техниката в 

английските музеи). През другите сезони влажната „прегръдка” 

на реката, незабелязано от никого, продължава да произвежда 

ръжда, която дълбае невидимите си каверни в 150-годишния 

метал на локомотива. А нима тази железопътна реликва не може 

да бъде върната отново в Ремиза в София? И ако се окаже, че не 

сме в състояние да спасим №148 от безмилостните дунавски 

дъждове и снегове, да го възстановим и консервираме за 

бъдещето, то защо да не го върнем на англичаните? 
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Най-старият локомотив у нас, в музея в гр. Русе  

 

 
Така изглежда локомотив от експозицията на музея в 

гр. Йорк, Великобритания 

 

Повече от сигурно е, че Манчестър с радост ще приеме и 

ще се погрижи подобаващо за тази 150-годишна машина. 
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Достатъчно би било след това до него да има табелка, която да 

напомня, че преди век и половина локомотивът е работил на 

първата българска железопътна линия. Това нетривиално 

предложение сигурно ще събере доста упреци. Нека! Защото 

така „съхранявано”, изделието на Bayer Peacock едва ли ще 

дочака своята 200-годишнина... 

До нас е достигнала една прекрасна фотография на 

„Тракция Русчук”, дело на неизвестен фотограф от XIX век. 

 

 
Тракция Русчук и Русе-Варненската линия  

 

На преден план, вляво се различава триосен тендер на 

някой от английските локомотиви – твърде е възможно той да е 

принадлежал на разкомплектования №287. Зад него има 

обръщателен кръг (тóрно) с интересна английска конструкция, 

рамка за окомплектоване на машините преди приемане на влак и 

много други интересни детайли. Вдясно от оградата е текущият 

път на линията Русе – Варна. 

Следващата серия тягов подвижен състав, работил на 

линията Русе – Варна в началото на нейната експлоатация, са 

локомотивите с №№243-246. Те са доставени през 1880 г. за 
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возене на товарни влакове и са произведени от австрийската 

фирма Staatseisenbahn Gesellschaft, Виена. Тяхното закупуване е 

наложено от необходимостта да се отдели, ако не изцяло, то в 

по-голямата си част, пътническото от товарното движение.  

До включването на тези австрийски машини в тягова 

работа пътническите превози са се извършвали със смесени 

влакове. 

 

 
Локомотив на фирма Staatseisenbahn Gesellschaft, Виена  

 

Локомотивите №№243-246 са с теглителни възможности 

1,6 пъти по-големи от тези на английските локомотиви №№142-

150. Били са откупени през 1888 г. заедно с целия инвентар на 

Русе-Варненската линия.  

От парка на товарните вагони от онова време като музейни 

експонати не сме успели да запазим абсолютно нищо. Няколко 

(по чудо) запазили се чертежи и снимки позволяват да се добие 

(поне някаква) представа за двата основни вида използвани 

вагони. Товарните вагони на голямото ни железопътно Начало 

са двуосни, с конструкция изцяло от дърво, и с общо тегло 8 

тона. 
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Товарен вагон от началото на  

експлоатацията на линията Русе – Варна 

 

При пътническите вагони нещата стоят може би малко по-

добре – все пак някак се е запазил един третокласен пътнически 

вагон в добро състояние от доставките през 1888 г. Странното в 

случая е, че този вагон е бил в експлоатация чак до 1970 г., т.е. 

цели 82 години!  

 
Пътнически вагон от 1888 г. 

 

Но в самото начало на железопътните съобщения 

пътническите вагони са били двуосни, с дължина около 8 метра, 

и с по четири купета (в края на смесения влак на снимката). 
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Смесен влак от началото на железопътните съобщения  

 

Доставените в началото на 80-те години на XIX в. вагони 

вече са само триосни. „Отоплението на пътническите каруци 

(вагони) зимно време ставало с chaufferettes – железни 

цилиндри, дълги един метър, които се пълнели с гореща вода в 

крайните станции Русе и Варна и се сменяли в Разград. Те се 

поставяли на пода във вагоните, под краката на пътниците. В по-

късен период осветлението е било с растително масло, но в 

началните години пътническите вагони практически не са имали 

осветление, тъй като влаковете, от съображения за сигурност, са 

пътували само в светлата част на денонощието” [1]. 

Като специална доставка от Брюксел пристига и вагон, 

поръчан специално за султан Абдул Азис, който по-късно става 

известен като „Султание”. Този триосен вагон наистина „е имал 

основание” да се счита за първокласен – при цялата несигурност 

и неудобства, с каквито в онова време „се слави” Русе-

Варненската линия. С него (освен султана) са „благоволили” да 

пропътуват 140-те мили от Дунава до морето такива 

„августейши” особи, като престолонаследникът Юсуф Изедин и 

австрийският наследник, френската императрица Евгения, 

князете Дондуков и Батенберг, и като дете бъдещият цар 

Фердинанд с майка си княгиня Клементина. Мнението на 
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Г. Бръчков е, че: „Султание-то с нищо не се отличава от 

обикновените първокласни вагони, освен може би само с това, 

че вътрешността се състоеше само с едно отделение, тапицирано 

по-луксозно” [1]. При всички останали пътнически вагони е 

било трудно да се говори за какъвто и да е комфорт – те са били 

II, III и дори IV класа. 

 
 

 
Вагон-салон „Султание”, произведен през 1866 г. в Брюксел 

 

До 1873 г. трафикът е белязан с несигурност и нередовност 

на влаковете – поради лошото техническо състояние на 

железния път, големите снегове и честите наводнения, 

движението е било прекъсвано за по няколко дни. Скоростта на 

пощенските влакове е достигала скорост 38 km/h, а на смесените 

– 30 km/h.  
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След 1873 г., когато настъпва известно подобрение на пътя 

вследствие от стабилизирането на насипите и долното строене 

като цяло, скоростта на пощенските влакове вече надминава 

40 km/h, на смесените достига 35 km/h, а на товарните – 22 km/h. 

В началото на експлоатацията на железния път между Русе 

и Варна, на основание на сключената конвенция с параходното 

дружество по Черно море на австрийския „Лойд”, пощенските 

влакове до Варна и в обратната посока към Русе са се движели 

два пъти седмично. Тези влакове са правели връзка с т.н. 

„западен” експрес, който в онези години е идвал до Гюргево. От 

Гюргево до Русе пътниците са били превозвани с локалните 

малки румънски параходи, а във Варна международните 

пътници са се прехвърляли на големите кораби на австрийското 

дружество „Лойд”. Аналогична обвързаност между морския, 

железопътния и речния трафик е съществувала и за обратната 

посока към Дунава.  

През останалите дни от седмицата се е движел по един 

смесен влак в двете направления. Товарни влакове са се 

композирали и движели само при възникване на такава 

необходимост. Пощенските влакове са били от порядъка на 70-

75 тона, а смесените – до 120 тона.  

Към средата на 70-те години на XIX в. населението 

постепенно започва все по-активно да използва железницата. По 

онова време обемът на превозите на зърнени храни нараства 

най-осезаемо – имало е периоди, когато за двете направления на 

линията са се композирали по 8 товарни влака ежедневно.  

Повишеното търсене на тази услуга налага през 1881 г. 

паркът от товарните вагони за превоз на зърно да бъде допълнен 

с още 50 вагона.  

В средата на 80-те години на XIX в. по Русе-Варненската 

линия, която е част от неговия най-ранен вариант за маршрут 

Париж – Страсбург – Мюнхен – Виена – Будапеща – Букурещ – 

Гюргево – р. Дунав – Русе – Варна – „Лойд” на Черно море – 

Цариград, по редовно разписание се движи влакът-легенда 

„Ориент Експрес”. 
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Пресичайки кръстопътя на Балканите, „кралят” на 

влаковете свързва Европа с Мала Азия, Близкия Изток, Иран и 

Индия и съвсем естествено получава и името си: Vienna – 

Constantinople “Orient – Express” – 1885. 

 
Маршрути на “Orient Express” през годините 

 

 
Влакът, обезсмъртен от Агата Кристи, в края на 80-те 

години на XIX век в България 
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“Orient Express” през 30-те години на XX век в България 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ    

ННААЧЧААЛЛООТТОО  ННАА  ДДЪЪЛЛГГООТТОО  ППЪЪТТУУВВААННЕЕ  

Скучната архитектура на приемните здания по Русе-

Варненската линия след всеки изминат километър, като че ли 

(освен всичко останало) има и ролята допълнително да напомня 

на пътника, че той се е впуснал в приключение някъде из 

Ориента. Достигналите до нас отзиви на пътували в началните 

години на експлоатация на железопътната връзка между Дунава 

и Черно море са в повечето случаи (меко казано) смущаващо 

негативни. Големият наш транспортен журналист Жеко Станев 

пише, че в личния архив на един от първите кметове на Варна, 

д-р Кръстьо Мирски, са запазени спомени за първата ни жп 

линия на руски пътешественик, който пише под псевдонима 

Литъл Бой [8Е]. Споделеното от този човек за пътуването между 

Русе и Варна е публикувано през 1878 г. в Москва под заглавие 

„Живописное путешествие по европейской и азиатской Туркии 

и южно славянские страны”. За недобрата „слава” на откритата 

от Мидхат през 1866 г. нова железопътна връзка красноречиво 

говори злокобната шега на автора: „Най-важното е да си 

напишете завещанието – казаха ми приятели от Белград, ако ще 

тръгвате по железницата от Русчук до Варна.” 

Беше поставен акцент върху това, че компанията-строител 

започва да използва линията без изградена система за 

отводняване и плачевните резултати от това намират място и в 

спомените на руския пътешественик: „Където и да погледнех 

зелената трева, откривах ивици вода, в която се отразяват лъчите 

на залязващото слънце. На следващата спирка вагоните вървяха 

буквално по блатната вода. Понякога тя достигаше долния край, 

т.е. пода на вагоните. Влакът вървеше бавно, често така бавно, 

че добрият пешеходец можеше да върви наравно с него.” 

Загадъчният Литъл Бой е успял да усети най-същественото 

– че за компанията-концесионер печалбата на всяка цена е преди 

всичко и над всичко. Неизвестният автор е отбелязал 
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съществени особености на трасето: „Би следвало да се пробият 

няколко къси тунела и тогава целта скоро би била достигната. 

Но това е струвало пари, а строителите са получавали заплата за 

всеки километър от пътя, затова те предпочели зигзагите пред 

тунелите. Възможно най-евтина постройка и възможно по-голям 

доход от линията.” Поданикът на „Бялата империя” е смаян от 

антисанитарията, която трайно се е настанила във влаковете: 

„Английската компания я управлява (линията Русчук – Варна) и 

има нечуваната дързост да предлага на пътешествениците 

вонящи вагони и мръсни скамейки, вземайки за това много 

висока цена.” 

В онези далечни времена билет за 1-ва класа е струвал 1,5 

лири, а за 2-ра класа – 1 лира и един икосар. Потвърждение, че 

тези цени са много високи е еквивалентът в ценни метали на 

една лира – 6,6 g чисто злато и 99,8 g чисто сребро. Между 

1844 г. и 1881 г. османската лира е основана на биметален 

стандарт – едновременно на злато и сребро. 

Вече стана дума, че Феликс Каниц все пак ни е оставил 

свидетелство, че не всичко по железницата Русе – Варна е било 

чак толкова лошо. Той пише за пътуванията си, че тая линия 

имала лоша репутация пред чужденците, но той лично бил 

изненадан приятно от гаровия персонал: „повечето поляци, 

твърде учтиви и издигнати хора”, а бюфетите били добре 

снабдени и вкусовете на ястията в тях били чисто европейски. 

Освен, че е наситено с негативни емоции, пътуването е и 

досадно дълго. Според запазилите се стари разписания 

разстоянието от 220 km между Русе и Варна през 1871 г. се е 

преодолявало от влаковете за около 8 часа (при средна скорост 

от порядъка на 27-28 km/h), а понякога и за малко повече поради 

изчакване на пощата в Шумла Роад (Каспичан). 

Какво ли е било отношението към Русе-Варненската 

железница на най-обикновените хора, които обитават 

пространството около линията? Работейки по нивите си, те 

сигурно са проследявали преминаващите влакове с мрачен 
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копнеж поради невъзможността да попаднат в тях и да усетят 

вълнението от пътуването по релсите. 

От Н. Аретов е направен интересен опит за един модерен и 

„контрамодерен” поглед към железниците от времето, когато 

Захарий Стоянов се подвизава по железните пътища. За Захарий 

(онова на никого неизвестно овчарче, което доста по-късно ще 

пише: „След четиридневно денонощно пътуване (пеша) по 

линията на железницата, по пътя, а нейде и из шумата, можах да 

стигна до Русчук с отекли крака и бос”) железниците са особен 

феномен, едно особено „място”, почти еднакво чуждо и на 

българите, и на турците, макар и по различен начин. И двете 

страни като че ли не са склонни да използват железниците по 

предназначение. За обикновените турци те са място на чуждост 

в техния държавен организъм, с чиято непривична организация 

и ред са принудени да се съобразяват, и то не особено охотно. За 

непримиримите бунтари от обкръжението на Захарий Стоянов 

железниците също са нещо чуждо, но все пак тяхната частична 

„екстериториалност” може да бъде полезна за делото на 

националната революция. [1E] 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ППРРООББЛЛЕЕММИИТТЕЕ  СС  ЕЕККССППЛЛООААТТААЦЦИИЯЯТТАА  ЙЙ    

ССЛЛЕЕДД  ННООЕЕММВВРРИИ  11886666  ГГ..  

Началото на експлоатацията на линията Русе – Варна е 

белязано с низ от инциденти от всякакъв характер: поражения 

по превозваните стоки, запалване на околните посеви от 

локомотивите (много съществен пропуск – комините им не са 

оборудвани с искроуловители) и какво ли не още. Но най-

притесняващи, както за местната власт в лицето на Мидхат, така 

и за централната в Истанбул, са честите дерайлирания. Валията, 

без съмнение е бил наясно с качеството на построения от 

англичаните релсов път (все пак, виждал е пашата железници 

във Франция и Англия!) и не случайно Русе-Варненският 

железен път „се отваря” за движение на влаковете без никой да 

разбере за събитието, макар че това е много важна стъпка в 

реализацията на мащабната програма на Али и Фуад за развитие 

на инфраструктурата на империята. 

Няма аплодисменти при откриването на железния път 

между Русе и Варна! Няма ги курбанлъците от тържествата при 

първата копка през месец май на 1864 г. През ноември 1866 г. 

всичко се случва тихо, приглушено, „под сурдинка” – наистина 

няма с какво да зарадва „танзиматските” хора новата линия. 

Само 20 дни след като Мидхат е пропътувал от край до край 

трасето без премеждия (сигурно това много го е изненадало) и 

решил, че все пак на тази двугодишна мъчителна строителна 

сага с английски привкус трябва да се сложи точка, в. „Дунав” 

публикува следното съобщение: „Поради недостатъци в 

направата на железния път и пакостите, които се случват, реши 

се пътят да не работи, докато не се отстранят всичките му 

недостатъци...”. 

Няколко са причините, за да бъдат оценявани резултатите 

от началния период на експлоатацията на Русе-Варненската 

линия в диапазона от „плачевни” до „трагични”. 
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На първо място трябва да бъдат поставени компромисите, 

допуснати от изпълнителите, по отношение на конструкцията на 

пътя и качеството на изпълнените (с ускорени темпове, само за 

две години!) строителни работи.  

По този повод френският икономист Жорж 

Бускé, цитиран в [12], казва следното: 

„Работите, почнати през пролетта на 1864 г., 

бяха проведени бързо. Линията прекараха по 

най-лесния начин и изкопите се правеха чрез 

ангария. По липса на време и грижи, линията 

беше продадена през 1867 г. в едно плачевно 

състояние. Най-малкият дъжд беше 

достатъчен да „удави” релсите и да прекъсне 

съобщението. Между компанията, която 

отказа да изпълни техническите си задължения, и Портата 

(Високата порта, т.е. правителството), която да й плати помощта 

по 140 хил. турски лири годишно за първите 3 години, 

трудностите все повече нарастваха”. 

Един особено красноречив пример: най-отговорният 

елемент на пътя – релсите, са от това, което англичаните имат по 

онова време „на склад”. На повече от 85% от дължината на 

трасето, както вече беше подчертано, са положени не стоманени, 

а релси от сварочно желязо. 

Англичаните са инвестирали значителни капитали за 

изграждане на железния път и е естествен стремежът им да 

получат максималната възможна печалба, и то в съкратени 

срокове. 

„Сляпата” увереност на централната власт в Истанбул, че 

хората от Албиона ще строят за империята им така, както строят 

„у дома” си, също трябва да бъде изтъкната като основна 

причина за неуспеха на проекта Русе – Варна. Обаче, при 

концесиите излиза друго. Освен престижа на отечеството, за 

концесионерите са важни в много по-голяма степен печалбата и 

личната изгода. Най-красноречивото доказателство, че това е 

така, разбира се, е пълният потрес, в който турците изпадат, 
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когато разбират, че линията е „подминала” с 20 km 

стратегически важния за тях град-крепост Шумен.  

При 100% ръчно изпълнение на всички основни 

строителни дейности, масираното използване на немотивирана и 

враждебно настроена към проекта работна сила чрез ангария 

още веднъж трябва да бъде посочено като много основателна 

причина за неуспешната начална експлоатация – това дава 

своите отрицателни резултати съвсем скоро след тръгване на 

влаковете между Дунава и морето. 

За финализирането на проекта Русе – Варна с такова лошо 

качество основна причина е и ниското ниво на подготвеност 

(или по-скоро отсъствието на каквато и да е подготовка и опит) 

у служителите, упражнявали тогава „независим строителен 

надзор”, чийто ръководител е добре познатият ни вече 

полковник Вагман бей. Допуснатите „недоглеждания” по 

изграждащото се трасе са повече от достатъчно. 

И накрая, но в никакъв случай не на последно място, като 

причина за експлоатационните неудачи след 1866 г. трябва да 

бъде посочен персоналът. Това е един твърде пъстър и 

многогласен „интернационал”, съставен в по-голямата си част от 

авантюристи, бродяги или странници, намерили временен 

„пристан” в лоното на наскоро построения Русе-Варненски 

железен път. 

В това многогласие всеки е със своя „партия”, която не е в 

съзвучие с „партиите” на останалите. В железопътен район 

Русчук от онова време началник на гарата е Саваджиян – 

арменец, полякът Гавронски е секционен инженер, началник на 

тракцията е французинът Дешампем
(18)

, италианец на име 

Паскал Станино е началник на влак, а сред машинистите 

фигурира дори руснак с фамилно име Егоров. Този 

експлоатационен персонал общува (без всякакво 

преувеличение!) помежду си на различни езици, което ражда 

противоречиви решения и указания в работното ежедневие – 

нещо абсолютно недопустимо за една железница. 

Сладкодумецът Г. Пашев разказва за един интересен и много 
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показателен случай: „Каква професионална точност би могло да 

се изработи в езика на тия хора, които и в обикновените си 

срещи не можеха да се разберат от двойно тълкуване на думите, 

както при тоя разговор, проведен една сутрин между гарата и 

началника на депото, че секционният инженер уж получил 

служебно поощрение, а той всъщност умрял: 

– Г. Дешампем! Г. Гавронски умря! 

– Умря! (тук под „умря” е разбрано „повишен” – от 

арабското „умран”, което значи „просперирал”). Браво, браво... 

Е, таман! 

– Умря бе! Помина се... 

– Анадъм бе, таман и олмуж! (Разбрах бе, хубаво е 

станало). 

– Г. Дешампем! Г. Гавронски йолдю! (йолдю – умря) 

– Ой, ой... Йойле десана бе! (Ой, ой...Така ми кажи)”. [12] 

И такива истории са се случвали в зората на 

железопътните съобщения по нашите земи... 

(18) Животът никога няма да престане да ни изненадва и 

удивлява с взаимообвързаностите, които изобщо не 

предполагаме, че съществуват. По време на работата по 

проекта с нас се свърза г-жа Мирослава Иванова, 

правнучка на Минко Хитров, участник във всички войни 

(1912-1918 г.), по чийто мемоарни записки от фронта е 

издадена книгата „Три войни и мир”. 

Бившият артилерист Хитров с изключително уважение 

си спомня за своя командир на батарея капитан Едуард 

Дешампем, който, оказва се е син на същия оня Жул 

Дешампем, който е първият началник на тракция Русе, 

назначен при пускането на железния път през 1866 г. Той 

е един от участниците в преразказания разговор за 

секционния инженер Гавронски. 
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И още едно допълнение – според информация, любезно 

предоставена ни от г-жа Мариана Димитрова от 

Регионалния исторически музей в Русе, името на първия 

началник на тракция Русчук трябва да се пише на 

кирилица „Жул Жак де Шампе”. Той е дошъл в България 

със семейството си, за да участва в строителството на 

новата линия. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА::    

ППЪЪРРВВААТТАА  ГГООЛЛЯЯММАА  ККААТТААССТТРРООФФАА  ВВ    

ННААЧЧААЛЛООТТОО  ННАА  ННЕЕЙЙННААТТАА  ЕЕККССППЛЛООААТТААЦЦИИЯЯ  

При проблемите и 

компромисите, съпътствали 

строителството на линията 

между Русе и Варна, е било 

само въпрос на време някоя 

голяма беда да сполети 

персонала, зает с 

експлоатацията й. Това се 

случва съвсем скоро след 

началото на трафика през 

1866 г. – на 24.05.1867 г. в района на гара Шейтанджик 

(Хитрино). 

След тази катастрофа новата линия се затваря за дълго. 

Събитието е било отразено подробно от вилаетския „официоз” 

в. „Дунав”. От дистанция, равна на 150 години, езикът който е 

използвал тогавашният журналист е повече от интересен: 

релсите са „железа”, траверсите – „дървета”, самото 

дерайлиране е „излизане навън от пътя”, стрелката е наречена 

„ножица”, локомотивът е „вапор” и т.н. Очевидно зад тази 

затрогваща езикова наивност се крие стремежът на дописниците 

на вестника да не използват чуждици при описанията. 
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Само адекватната реакция на макинаджията (машиниста) и 

на кондуктора е причината първата голяма железопътна 

катастрофа по нашите земи да се размине без жертви: 

„Макинаджията (машинистът) и кондукторът, като видели това 

приключение тутакси спрели локомотива, и слава Богу, никакво 

убийство не се случило.” 

Щетите са само материални, по горното строене на 

железния път и по превозваните товари: „... от силата на вапора 

(локомотива) се счупили и няколко от дърветата (траверсите), 

които са под железата (релсите), и напоследък излезли навън от 

пътя и двете кола (вагони), пълни с жито, които били най-

подире.”  

Причината: „... счупила се оста на един вагон, пълен с 

кукуруз, тъй щото се строшили и двете колела, които били от 

страната му.” 

Прекъсването на движението е било продължително. 

Вестник „Дунав”, цитиран в [12], съобщава, че „... колата 

(вагоните), които пристигаха в Русчук денем (от Варна) часа по 

9 и ½, напротив – додоха на утрешния ден заранта пред 

съмнование.” 

Странно, но всичко това и слабостите на строежа на пътя 

Русе – Варна се оказва не са пречка да се създаде външно 

впечатление, че това строителство е успех за англичаните. Тази 

направена „през куп за грош” железопътна линия е представена 

на европейците съвсем различно – завършването й за три години 

дори е прието от тях като рекордно събитие! 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИЯЯТТАА  ННАА  ССООББССТТВВЕЕННООССТТТТАА    

ВВЪЪРРХХУУ  ННЕЕЯЯ  ССЛЛЕЕДД  11886666  ГГ..  

След 07.11.1866 г. собствеността върху линията Русе – 

Варна се сменя два пъти, като 22 години след построяването й тя 

става собственост на Княжество България.  
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Схема на промените на собствеността  

върху жп линията Русе – Варна 

 

Става ясно, че новият железен път между Дунава и морето 

не оправдава очакванията на английската компания за бърз 

търговски успех. Надеждата той да стане част от 

международния маршрут от Лондон към Индия твърде скоро 

угасва заради много ниското ниво на сигурност на превозите и 

заради лошата инфраструктура на пристанище Варна. По 

маршрута Варна – Русе – Букурещ пощата пътува до 

получателите 18-20 дни, докато по-рано, когато е използван 

маршрутът през Триест с параходите, пощата е пристигала най-

много за 8 дни. Действително, за каква надеждност на 

железопътните съобщения е могло да се мисли, след като по 

онова време чуждестранната преса изобилства от 

кореспонденции като тази: „Варненската железница, вследствие 

падналия тази година сняг, е станала почти негодна за 

циркулиране на влаковете по нея.” Разочарованието е толкова 

голямо, че само 7 години след началото на експлоатацията 

англичаните предлагат на Високата порта да откупи линията за 

2 млн. британски лири (около 50 млн. златни лева), т.е. бързат да 

я „джиросат” на главата на „болния човек”, та тя да го заболи 

още повече. Той обаче „се дърпа”, защото знае какво го очаква – 
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турците са били напълно наясно със състоянието на пътя между 

Русе и Варна. И въпреки това, като страна в отношенията, като 

концедент по концесионния договор, те са полагали усилия да 

бъдат коректни – до 1874 г. турското правителство редовно е 

изплащало условната годишна гаранция от 140 хил. английски 

лири. Скоро след това, заради затрудненото финансово 

положение на империята, зачестилите размирици (започва т.н. 

Източна криза) и поредната Руско-турска война, нещата се 

променят.  

През месец юли на 1873 г. експлоатацията на линията 

преминава в ръцете на Компанията на Източните железници на 

барон Хирш за срок от 50 години, без да се променят 

концесионните условия. 

Още при откриването на трагичния за нас Берлински 

конгрес (от 13.06 до 13.07.1878 г.) ръководителят на британската 

делегация Дизраели получава от компанията на Гладстоун и 

братя Бъркли меморандум: „Русе-Варненската железница, 

бидейки едно предприятие, извършено с чужди капитали, и едно 

предприятие, което с откриване на вътрешни съобщения е имало 

за цел стопанското развитие на страната, има неоспоримо право 

върху гарантираната лихва, капиталите на която са били 

благотворно употребени върху почвата на страната...” [1]. 

Под натиск на представителите на британската корона, 

подкрепени от австрийците (заради барон Хирш, разбира се), в 

заключителните документи на конгреса е вмъкнат текст, според 

който: „България поема върху себе си, от деня на разменяването 

на потвърдителните документи по настоящия договор вместо 

императорското отоманско правителство, тяжестите и 

задълженията му спрямо жп компанията Русе – Варна. 

Уравняването на разни сметки да се уговори в едно 

споразумение между Високата Порта, правителството на 

Българското Княжество и управлението на дружеството...” [1]. 

През месец март на 1880 г. английското правителство кани 

за първи път правителството на Княжеството да изплати 

годишната гаранция от 140 хил. лири стерлинги. На тази покана, 
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от наша страна първоначално е даден нерешителен отговор, но 

по-късно категорично е отказано да бъдат поети задълженията 

на турците, още повече, че все още се е оспорвал въпросът за 

окончателното приемане на линията от правителството на 

султана през 1869 г.  

По-късно българското правителство прави опит да уреди 

спорните въпроси директно с дружеството на Гладстоун и братя 

Бъркли, като изявява готовност да откупи линията за реалната й 

стойност, но това предложение е било отклонено. Следват 

многократни, продължителни, мъчителни и унизителни срещи и 

преговори, в резултат на които наскоро възкръсналото от 500-

годишно иго Княжество е принудено да откупи Русе-

Варненската линия заедно с подвижния състав (който е оценен 

на 3,155 млн. лв.) за 53,370 млн. лв., заплащайки за всеки 

километър от тази много лошо построена жп линия по 

223,242 хил. лв. 

Разбира се, тогавашните левове са били „златни” (от 

1880 г. до 1913 г. един „златен” лев се равнява на 0,290326 грама 

чисто злато). Разплащането става възможно благодарение на 

получения първи държавен заем (пак от Англия!), документите 

за който са подписани през месец август на 1888 г. 

Линията Русе – Варна, заедно с целия подвижен състав, 

инвентар и оборудване е предадена окончателно на Княжество 

България на 10.08.1888 г. 

През същия този толкова наситен със събития месец август 

на 1888 г. Русе-Варненският железен път, заедно с наскоро 

въведената в експлоатация линия Цариброд – София – Вакарел 

(общо 384,2 km) стават онази основа, върху която са учредени 

Българските държавни железници.  

Във връзка с бруталната принуда, на която е подложено 

младото българско Княжество при откупуване на жп линията 

Русе – Варна, през 1909 г. френският икономист Жорж Бускé 

пише: „Европейските дипломати наложиха на България да плати 

общо 200 хил. франка на километър от тая лошо строена линия, 

върху която трябваше да се разходват още по 40 хил. франка на 
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километър, за да се направи използуемо дефектното й трасе, 

което оставяше Шумен на 18, а Разград на 8 километра 

настрани. Тая линия не беше никакъв стратегически път за 

Турция, а и като международен път загуби всичката си 

активност. Според специалистите (мнение на французите) тя 

струваше 18 570 хил. франка, а се продаде (на българите) за 

44 500 хил. франка. Или двойно и повече от истинската й цена” 

[12]. 

Колко ясно и недвусмислено го е казал този Бускé! А 

братята Бъркли и Гадстоун е трябвало да получат своето, и са го 

получили. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ППРРООГГРРААММААТТАА  ЗЗАА  ННЕЕЙЙННААТТАА  ЦЦЯЯЛЛООССТТННАА  

РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ИИ  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ССЛЛЕЕДД  11889966  ГГ..  

Притиснато „до стената” от английски и австрийски 

делегати на Берлинския конгрес, Княжеството е принудено да 

откупи Русе-Варненския железен път от Varna Railway Company 

за фантастичните 223,242 хил. лв. на километър. Че това е 

баснословно висока цена за този добруджански път се 

коментира навсякъде. Не са малко европейците, които с искрено 

съчувствие казват: „Горките българи!”. Само 22 години след 

построяването й железопътната връзка между Дунава и Черно 

море смайва с техническото си състояние всеки, който има дори 

бегла представа от железен път. Не случайно в тогавашния 

печат могат да се срещнат такива сравнения: „... това е най-

окаяният железен път, занемарен от Компанията, като обречен 

на смърт болен.” 

Сдобило се с тази ужасна „зестра” през месец август на 

1888 г., младото Княжество се оказва във финансова възможност 

да се захване с привеждането на линията Русе – Варна в 

някакво, поне приемливо, техническо съответствие с линиите на 

развитите железопътни администрации на Европа чак 8 години 

по-късно, в самия край на отиващия си XIX век. Всички 



Част 3 След концесията „Паушалини” 

130 

държавни органи са наясно, че получената през 1888 г. от 

английската компания линия се нуждае от основна 

реконструкция и модернизация. С реализацията на това 

мащабно (дори и за критериите на нашето време) техническо 

дело се заема тогавашното Министерство на общите сгради, 

пътищата и съобщенията. Държавата няма избор – въпреки 

повече от скромните си финансови възможности, тя е принудена 

да осигури за Русе-Варненския железен път инвестиции в 

размер на 4,5 млн. лева. 

Министерството стартира огромната по обем работа с 

определяне на технологичните срокове на програмата за 

реконструкция и модернизация: за двата основни участъка Русе 

– Каспичан и Варна – Каспичан те са, съответно 10 и 2 години. 

Тази осезаема разлика в сроковете се основава на преценката, че 

в зоната преди Варна братя Бъркли като, че ли са се „постарали” 

повече, там обемите работи по оптимизиране на трасето са 

много по-малки, там са положени и стоманени релси тип РВ, 

32 kg/m. За тази толкова набързо построена линия, частичната 

оптимизация на надлъжния и напречния профил в края на 90-те 

години на ХІХ век се явява като нещо задължително. 

Но основната причина за лошата „слава” на въведения през 

1866 г. в експлоатация железен път към Варна, разбира се, е 

техническото състояние на горното строене и неговото пълно 

несъответствие с каквито и да е било технически норми. Затова 

направените разходи тук са най-големи – доставени са 2 750 

тона нови стоманени релси за смяна на положените в периода 

1864-1866 г. релси от сварочно желязо. Траверсовата скара е 

сгъстена и укрепена трайно с помощта на получените 80 хил. 

броя нови дървени траверси, половината от които букови и при 

това, импрегнирани в Германия. 

Вече стана ясно, че след 1866 г. големите „главоболия”, 

които управляващата линията администрация има, са честите 

дерайлирания на влаковете и свързаните с това прекъсвания по 

причини, произтичащи от техническото състояние на долното 

строене. Баластовата призма, първоначално изградена само от 
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пясък, в съчетание с дървените връхни конструкции на 

изкуствените съоръжения постоянно са генерирали повишен 

риск за движението на влаковете, колкото и с незначително 

тегло (съгласно днешните критерии) да са били те. Най-

трудоемки и времеемки са мащабните работи по цялостната 

смяна на баластовата призма с трошен камък и смяната на 

връхните конструкции на мостовите съоръжения със стоманени.  

Надлъжното и напречното ниво на железния път получава 

трайна стабилизация чрез положения в хода на реконструкцията 

пласт баласт под долния ръб на траверсите с дебелина 20 cm. 

В хода на изпълнението на програмата, стартирала през 

1896 г., съоръженията за осигуряване на надлъжното 

отводняване на железния път – предпазни канали и канавки, 

практически са изградени отново. Безопасността на превозите 

осезаемо се подобрява и чрез регламентиране на пресичанията 

на жп линията с пътната инфраструктура чрез изграждане на 

първите прелези.  

Министерството на общите сгради, пътищата и 

съобщенията прави необходимото и за построяване на първо 

време на най-необходимите технологични сгради за 

подобряване условията на труд на експлоатационния персонал: 

кантони, сгради на поддържането, прелезопазачници, складове 

за жп материали, ремонтни работилници и др. До началото на 

периода на войните за национално обединение основните работи 

по реконструкцията на Русе-Варненския железен път са 

завършени. 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ППРРЕЕЗЗ  

ППООГГЛЛЕЕДДАА  ННАА  ФФЕЕЛЛИИККСС  ККААННИИЦЦ  

Феликс Каниц (1829 г., Будапеща – 

1904 г., Виена) е добре познат в България. 

Освен австрийски и австро-унгарски учен 

в областта на археологията, етнографията 

и географията, той е и един забележителен 

художник. Заради изключителния му 

принос в изследването на Балканите, 

които дори през XIX в. още са „terra 

incognita”, Каниц си спечелва прозвището 

Балканския Колумб. Смята се, че 

знаменитият учен и пътешественик е 

посещавал България 18 пъти. За първи път стъпва на българска 

земя през месец юли на 1860 г. Осем години по-късно започва 

изследователско проучване на българските земи за Виенската 

академия за подпомагане. Резултат от многобройните пътувания 

на Феликс Каниц са неговите уникални трудове с географски, 

исторически и етнографски характер. С особена стойност за нас 

е книгата му „Дунавска България и Балканът: историческо-

географско-етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 

година”. За труда си „Оригинална карта на Дунавска България и 

Балканът”, с обозначени на нея 3 200 селища, 35 манастира и 

руини на крепости, Каниц е награден със златен медал на 

Географски конгрес в Париж през 1876 г. Картата е използвана 

от руското командване по време на Освободителната Руско-

турска война 1877-1878 г., за което авторът й е награден с руски 

орден „Света Ана” с брилянти. Картите на Феликс Каниц са 

използвани и на Берлинския конгрес на Великите сили през 

1878 г. при установяване на следвоенните граници на 

Балканския полуостров. 

При многобройните си пътувания из българските земи 

през 60-те и 70-те години на XIX в. Каниц прави стотици скици 
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и рисунки на природни забележителности, местности, 

манастири, населени места, антични руини. Естествено, за него 

не може да остане незабелязана такава новост от онова време, 

каквато е Русе-Варненската железопътна линия. 

Съществува хипотеза, според която по-късно австрийски 

художници оцветяват някои от неговите рисунки и скици, 

благодарение, на което до нас са достигнали акварели с особена 

стойност. Към тях трябва да бъде причислен и този, на който е 

изобразена Провадийската долина с преминаващ през нея 

смесен влак по линията Русе – Варна.  

 
Провадийската долина с преминаващ през нея смесен влак 

 

Мястото на началото на железния път на брега на Дунава – 

бъдещата гара на Русчук, е изобразено на една литография на 

забележителния художник Каниц. Същото място, но вече в цвят, 

е нарисувано като акварел. 

 
Мястото на бъдещата гара Русчук, акварел 
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Мястото на бъдещата гара Русчук, литография 

 

За последен път Каниц посещава Княжеството през 1883 г. 

и заминавайки, остава завинаги голям приятел на България. 

Заради неговия изключителен принос за проучване на миналото 

на Ловеч и организирането на първите археологически разкопки 

в града, по предложение на известния медик проф. д-р Параскев 

Стоянов, през 1902 г. Каниц става почетен гражданин на Ловеч. 

Животът, пътуванията и научното дело на големия Феликс 

Каниц са толкова обемни, впечатляващи и на моменти дори 

смайващи, че те трудно могат да бъдат вместени в рамката само 

на един тривиално преминал човешки живот. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  ИИ  

ННААЦЦИИООННААЛЛННООООССВВООББООДДИИТТЕЕЛЛННААТТАА  ББООРРББАА  ППРРЕЕЗЗ  

ВВТТООРРААТТАА  ППООЛЛООВВИИННАА  ННАА  XXIIXX  ВВ..  ––  „„ЗЗААВВЗЗЕЕММААННЕЕТТОО””  ННАА  

ЛЛИИННИИЯЯТТАА  ООТТ  РРУУССЕЕННССККИИЯЯ  РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИООННЕЕНН  ККООММИИТТЕЕТТ  

Железните пътища по някакъв естествен начин (може би, 

защото самите те по онова време са революция в транспорта) са 

„вплетени” в борбите за национално освобождение през 60-те и 
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70-те години на XIX в. Не могат да бъдат разглеждани отделно 

Русе-Варненската линия и Русенският частен революционен 

комитет, читалище „Зора” и вестник „Дунав” на Драган Цанков, 

както не могат да бъдат разглеждани отделно Хиршовата 

железница и „Славянския” дом, Левски, Каблешков и 

Бенковски, стремглаво препускащ с четата си към дирекцията за 

усвояване на горите на Беловския Балкан на барон Хирш, за да 

научи светът (чрез чужденците, които работят там) за волята ни 

за свобода... 

Но началото е в Русе. И Русе-Варненската железница 

наистина е била превзета „отвътре” от революционерите – 

възможно най-ценната информация е достигала до комитета 

чрез неговите членове, телеграфиста в гара Русе Иларион 

Драгостинов и „дясната ръка” на комисаря на железния път, 

полковник Вагман бей, Ганчо Карамаждраков. Членове на 

Русенския частен революционен комитет са и Ради Иванов, 

Захарий Стоянов, Георги Икономов, Никола Корчев – всеки от 

тях, в една или друга степен се докосва до железопътното дело и 

полага усилия да използва железницата за освобождението на 

Отечеството. 

Полудивото медвенско овчарче, превърнало се после по 

някакъв непонятен, вълшебен начин в летописец на „Заарската 

каша” и „Април 1876”, така описва първата си среща с 

железницата: „Славата на Русчук по онова време гърмеше. 

Освен това казваха, че там имало царско училище (Исляххането 

на Мидхат паша), в което много момчета имало да се учат. Ето 

защо предпочитах тоя град, а не други и същия още час се 

отправих на път по линията на железницата, гладен, без тескере 

и без пари в джоба, като си турих правило да прося кого где 

срещна и стигна...” [14]. 

„Ползването” на железница Русе – Варна в случая е повече 

от условно – железният път само маркира посоката на движение 

на Захарий към жадувания Русчук. Там предстоят знаковите за 

него срещи с читалище „Зора”, Никола Обретенов, Комитета и 

полъха от назряващата национална революция. 
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Но скоро настъпва време, когато огнището на 

революционния кипеж се премества на юг от Балкана и в един 

момент всички поемат натам – и Драгостинов, и Икономов, и 

Ради Иванов, и Захарий. Там вече работи една друга железница 

– тази на загадъчния барон Хирш. 

По разбираеми причини, почти всички комитетски хора от 

Русе, свързани с експлоатацията на жп линията Русе – Варна, в 

един момент търсят убежище в зоната на Хиршовата железница, 

която през 1873 г. вече е достигнала до Белово. Началник на 

гарата там става друг „агент под прикритие” на бъдещата 

революция – Тодор Каблешков. Според Н. Аретов: „Може би 

най-характерният пример за „модерно” настроен (към 

железницата) участник във въстанието е Тодор Каблешков, към 

когото отношението на Захарий е изцяло положително. 

Каблешков не само работи в железниците, но и публикува 

пространна дописка от Белово, в която железниците, просветата, 

а косвено – и революцията, са представени в хармония” [1Е].  

От всички забягнали от Русчук комитетски хора – 

„железничари”, най-висока позиция в администрацията на барон 

Хирш заема Ради Иванов. Първоначално той е началник на 

харманлийската станция. След неуспешното Старозагорско 

въстание (1875 г.) Захарий Стоянов много време се подвизава по 

южните линии на компанията, укривайки се при приятели по 

гарите. В [14] той споделя: „Освен това мене ме познаваха по 

всички станции до Пловдив”, т.е. не става съвсем ясно как един 

издирван от „правителството” опасен заговорник успява да 

спечели „надпреварата” с властта, а на всичко отгоре дори да 

живее с надеждата да бъде назначен на работа в железниците. 

Захарий Стоянов намира убежище и при Ради Иванов в 

Харманли. „Записките...” изобилстват от описания на различни 

железопътни съоръжения, които летописецът използва като 

скривалище – будката на тóрното (обръщателния кръг): „... Там 

беше тъмно като в рог, дъждовната вода покриваше всичката 

повърхност, нямаше педя сушинка да се склони човек. Цял ден 

прекарах аз върху две препречени железа, провесен като лукова 
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плетеница...”, странични служебни помещения, товарни вагони, 

които бързо напуска, след като те се оказват наети от някакви 

одрински гърци. Неговите митарства по грешната земя са 

неизброими. Изоставил „цивилизования” Русчук, по линиите на 

Хирш митарства и Георги Икономов. Захарий Стоянов е оставил 

свидетелство за неговото пътуване с влак – истинско 

приключение, случило се по един твърде необичаен и 

некомфортен начин: „Благополучното преминаване на 

Икономова се дължи на двама наши приятели, К. Теодоров, 

кондекьор на трена, и Утини, макинистът, родом славянин. Тия 

туриха Икономова в тентата (място, гдето стои водата на 

машината) и той бе длъжен да престои във водата цял целеничък 

чак до Одрин, само с главата навън.”  

Съзаклятническата закалка, получена от комитетския 

период в Русчук помага и на самия Захарий невредим да стигне 

с влака до Пловдив, пътувайки без „тескере”: „Аз си измислих 

следущия план: имах шапка от ония, които носят по 

железницата чиновниците. С тая шапка и със стъкло (шише) в 

ръка, като се спре тренът на пловдивската станция, ще се затека 

към ближнята гостилница, уж да си напълня стъклото – нещо 

обикновено за всичкия персонал на железницата...”. Планът се 

осъществява успешно. За разлика от необичайното пътуване на 

Икономов до Одрин в тендера на локомотива, някои от 

въстаниците получават възможността да пътуват с влак по 

обичайния начин, но оковани като затворници. По-късно 

късметът ще обърне гръб на Захарий Стоянов и след април 

1876 г. и той също ще пътува като тях, дълбоко покрусен от 

поредното неуспяло въстание. 

Иларион Драгостинов
(19)

, Георги Икономов
(20)

, Ради 

Иванов
(21)

, Захарий Стоянов
(22)

, Никола Корчев
(23)

, Ганчо 

Карамаждраков
(24)

 – светлите имена на тези хора отдавна са 

заели полагащото им се място в нашата железопътна история и в 

Пантеона на Българското безсмъртие. 

Нека в тази юбилейна 2016 г. се докоснем до техния 

жизнен път на патриоти и мъченици. 
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Българските революционери, „завзели” линията Русе – Варна 

(19) Иларион Иванов Драгостинов – Арбанасчето, 
(1852 г., с. Арбанаси – 1876 г., с. Нейково, проход 

„Вратник”) 

Роден в заможното семейство на търговеца от Елена – 

Иван Драгостинов. Майка му е дъщеря на друг виден 

търговец – Панайот Атанасоглу. В дома на чорбаджи 

Иван постоянно се говори на гръцки, който малкият 

Иларион усвоява като втори роден език. Той получава 

солидно за онова време образование – 1868 г. завършва 

Главното мъжко петокласно училище в Търново, където 

усвоява френски и турски език, а по-късно изучава 

румънски, немски и италиански. През същата година 

заминава за Русе и се сближава с дейците на читалище 

„Зора”, огнище на просвета и революционна дейност. 

Интелигентен и общителен, той ръководи агитацията 
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срещу гърцизма в Русчук. Едновременно с това се 

утвърждава и като уважаван търговец – Иларион 

Драгостинов създава самостоятелна комисионерска 

къща, която поддържа търговски връзки с Цариград, 

Виена, Букурещ, Галац, Одеса, Гюргево и с градовете от 

българските земи. Постепенно обаче изоставя успешната 

си търговска дейност и се отдава изцяло на 

революционното дело. През 1871 г. е един от 

учредителите на Русенския частен революционен 

комитет, наред с Никола Обретенов, Тома Кърджиев, 

Ради Иванов и Георги Икономов. За да може по-успешно и 

незабелязано да изпълнява задачите на Комитета, скоро 

напуска кантората си и постъпва на работа като 

търговски агент, а по-късно и като телеграфист при 

железопътна станция Русе. 

За Комитета е бил информатор с изключителна 

стойност – имал е рядката възможност да следи всяко 

съобщение на турската власт по телеграфа.  

През пролетта на 1872 г. Русенският частен 

революционен комитет (РЧРК) изпраща Драгостинов 

като свой представител в Букурещ, на общото събрание 

на Българския революционен централен комитет (БРЦК). 

Неформален лидер, Арбанасчето съвсем закономерно е 

издигнат за ръководител на Втори революционен окръг с 

център Сливен, където има частен революционен 

комитет, основан още от Левски. Работи трескаво и 

всеотдайно за подготовката на планираното въстание. 

Новината за принудителното и преждевременно начало 

на въоръжения бунт в IV Революционен окръг Пловдив 

налага промяна на предварителната стратегия. На 3 май 

1876 г. Иларион Драгостинов излиза от Сливен с чета и 

поема към Балкана. Загива седмица по-късно, на 10 май, 

около прохода „Вратник” в бой с потерята на Осман 

билюкбаши.  
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Иларион Иванов Драгостинов, младеж с изключителни 

качества и заложби, владеещ 6 езика, създал успешен 

бизнес и изоставил всичко в името на освобождението, 

телеграфистът от железопътна станция Русчук, 

жертвоготовно поднася младия си, 24 годишен живот 

пред олтара на нашата свобода.  

(20) Георги Поптодоров Икономов (1846 г., Сливен – 

1876 г., Бяла) 

Учи в родния си град при възрожденеца Добри Чинтулов, 

след което семейството се премества в Тулча. През това 

време младият Икономов се свързва с РЧРК и става един 

от най-дейните му членове. Има пълна готовност да 

изпълни всякакви комитетски поръчения – на него се пада 

жребия да накаже предателя Стоян Пенев, 

словослагател в Каравеловата печатница в Букурещ. Над 

него постоянно надвисват подозрения и Икономов много 

често емигрира в Румъния. Завръщайки се в България, 

работи като маневрист и чиновник първоначално в Русе, 

но скоро е принуден отново да бяга и започва работа в 

компанията на барон Хирш по жп линията Харманли – 

Одрин. Служи в гарите Търново-Сеймен (Симеоновград) и 

Одрин. Сближава се с телеграфиста и началник на гара 

Белово Тодор Каблешков. Георги Икономов е сред 

главните организатори на неуспешното Старозагорско 

въстание през 1875 г., след което за пореден път е 

принуден да емигрира в Румъния, където влиза в състава 

на Гюргевския комитет. 

По време на Априлското въстание през 1876 г. е помощник 

апостол на Иларион Драгостинов във ІІ Сливенски 

революционен окръг, откъдето е изпратен като делегат 

на Оборище. Във въстанието ръководи чета заедно с 

Панайот Волов. След поражението на въстанието 
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двамата се отправят към Румъния, но при беленския 

мост на Колю Фичето Икономов е ранен и се дави в 

придошлите пролетни води на р. Янтра. А е бил само на 

30 години! 

(21) Ради Иванов (1848 г., Русе – 1899 г., София) 

Завършва известното за времето си Русенско класно 

училище. Участва активно в дейността на създаденото 

през 1866 г. от Драган Цанков русенско читалище „Зора”. 

Ради Иванов е един от учредителите на РЧРК през 1871 г. 

и в продължение на 9 месеца е негов секретар. Никола 

Обретенов и Иларион Драгостинов го ценят заради 

неговата енергичност, съобразителност и находчивост 

при организация на комитетските работи. През 1874 г. 

постъпва на работа в Източните железници на барон 

Хирш, бил е началник на гара Харманли, а след това и на 

гарите Фере и Софлу, през което време укрива 

апостолите Захарий Стоянов, Панайот Волов, Стефан 

Стамболов. През месец май на 1876 г. се спасява чрез 

своевременно бягство от смъртна присъда, като с 

обикновена дрезина стига в Одрин. След Освобождението 

работи в системата на пощите и телеграфите. Отличен 

организатор и администратор, през 1884 г. е назначен за 

Главен директор на пощите и телеграфите на 

Княжество България. През 1893 г. Ради Иванов е избран 

от Общото събрание на акционерите за директор на 

новооснованото във Варна „Българско търговско 

параходно дружество”. Този негов период е белязан от 

особено силните му връзки с княз Фердинанд, когото 

често придружава при пътуванията му до Цариград. 
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(22) Захарий Стоянов (1850 г., с. Медвен – 1889 г., 

Париж) 

Роден е в семейството на овчаря Стоян Джедев 

Далакчиев от с. Медвен, Сливенско. Учи в църковното и 

класното училище в родното си село до 1862 г. В периода 

1866-1870 г. работи като овчар в с. Иджекьой (днес 

Тополи), Варненско и в с. Подвис, Бургаско. Озовава се в 

Русе като часове наред върви пеша покрай 

железопътната линия Русе – Варна. Докато чиракува за 

шивач попада под влиянието на читалище „Зора” и полага 

много усилия да се самообразова. Младият Захарий е 

привлечен от РЧРК, в който работи в годините 1871-

1872 г. Заради дейността си е принуден да напусне 

вилаетската столица и се озовава в Търново-Сеймен 

(Симеоновград), където през 1873 г. успява да започне 

работа като чиновник – маневрист в Хиршовата 

железница. 

Захарий Стоянов е участник в Старозагорско въстание 

(1875 г.) и е един от ръководителите на IV Пловдивски 

революционен окръг по време на Априлското въстание 

1876 г. Участва в хвърковатата чета на Бенковски. След 

разгрома на въстанието преминава през много 

премеждия, става свидетел на смъртта на самия 

Бенковски, като сам се спасява по чудо. Заловен няколко 

дни по-късно в Троянския балкан, Захарий Стоянов в 

продължение на няколко месеца „обикаля” почти всички 

затвори по тогавашните български земи. Озовал се 

накрая в Пловдив, по-късно Захарий принудително е 

въдворен в с. Медвен. През 1877 г. нелегално пристига в 

Търново.  

След Освобождението Захарий Стоянов заема редица 

високи длъжности: 1880 г. – член на Окръжния съд в 
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Търново; 1881 г. – секретар на Апелативния съд и съдебен 

следовател в Окръжния съд в Русе; 1882-1885 г. – 

служител в Дирекцията на правосъдието на Източна 

Румелия.  

Някак естествено той оглавява Българския таен 

централен революционен комитет, който организира 

Съединението на Източна Румелия с Княжество 

България през 1885 г. През 1886 г. Захарий Стоянов се 

установява в София и се включва активно в дейността на 

народнолибералната партия (стамболовисти). 

Като народен представител през 1887 г. в V Обикновено 

народно събрание, той е избран за негов подпредседател, 

а година по-късно – за председател, на която длъжност е 

до самата си кончина. Умира на 02.09.1889 г. в „Хотел 

дьо Суез” в Париж от отравяне. Женен е за дъщерята на 

баба Тонка Обретенова, Анастасия. От този брак се 

ражда дъщеря му Захаринка.  

Публицистиката на Захарий Стоянов се отличава с 

полемична острота и борбен, настъпателен дух. В 

литературно-критичната дейност той е повлиян от 

идеите на руската демократична литература от 70-те и 

80-те години на XIX в. с нейните основни постулати – 

реализъм, демократизъм, обществено служене на 

литературата. Най-значителното произведение на 

Захарий Стоянов, разбира се, е „Записки по българските 

въстания. Разказ на очевидци 1870-1876”, което е 

резултат от многогодишно осмисляне на множество 

факти, документи, спомени и разкази на очевидци и 

участници в онези кървави събития. 
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(23) Никола Корчев (1837 г., с. Горна Диканя, Самоковско 

– 1921 г., Варна) 

Никола Корчев е изобразен на една от най-

разпознаваемите картини в свободна България – 

„Самарското знаме” на художника Ярослав Вешин. 

Платното е рисувано през 1911 г., тридесет и три години 

след Освобождението, когато спасителят на 

опълченската светиня Никола Корчев е вече на 74 години, 

с бяла, почти библейска осанка. 

След завършване на първоначалното си образование 

младият Никола известно време се занимава с търговия в 

Самоков и Цариград, а от 1868 г. започва работа като 

локомотивен машинист по Русе-Варненската 

железопътна линия. След това работи две години и на 

линията Цариград – Белово. През 1875 г. Корчев става 

член на РЧРК и съвестно изпълнява задълженията си на 

комитетски куриер. През 1875 г. е заподозрян от 

турските власти и принуден да емигрира във Влашко. В 

началото на месец май 1877 г. Никола Корчев вече е в 

Плоещ и се записва доброволец в Трета опълченска 

дружина. Участва в почти всички големи сражения на 

Руско-турската освободителна война 1877-1878 г., като в 

жестоките боеве при Стара Загора извършва 

забележителен подвиг – спасява Самарското знаме. 

След Освобождението продължава да работи като 

локомотивен машинист в локомотивно депо Варна.  

Съдбата е била благосклонна към големия поборник – 

уважаван и почитан, знаменосецът от великата картина 

на Вешин живее дълго и умира във Варна през 1921 г., на 

84 години. 
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(24) Ганчо Карамаждраков (около 1849/1850 г., Русе – 

1878 г., Диарбекир, Турция) 

Данните за този член на РЧРК са оскъдни. Завършва 

класното училище в Русе. Активен член на читалище 

„Зора” и на РЧРК, на който е секретар от напускането 

на Ради Иванов (1872 г.) до 1877 г. По време на 

Освободителната война е заподозрян във връзка с 

руската армия и заточен в Диарбекир, където умира. Знае 

се, че е работил като кондуктор по железницата Русе – 

Варна. После по някакъв начин се е оказал в близкото 

обкръжение на комисаря на строящия се железен път 

между Дунава и морето, полковник Вагман бей, на когото 

е секретар от 1864 г. Случаят осигурява на РЧРК 

ефективен „агент под прикритие”, осигуряващ 

информация от най-чиста проба. Иларион Драгостинов и 

Ганчо Карамаждраков действително са се били внедрили 

толкова успешно, че за Комитета решенията и 

действията на вилаетските структури са били ясни 

предварително. Фактически, управлението на железния 

път Русе – Варна се е контролирало постоянно от 

Русенския частен революционен комитет – нещо, за 

което турците не са и подозирали. 

ТТЪЪЖЖННИИЯЯТТ  ММЪЪДДРРЕЕЦЦ  ССТТЕЕФФААНН  ЦЦААННЕЕВВ,,  „„ХХРРООННИИККИИТТЕЕ......””  ИИ  

РРУУССЕЕ--ВВААРРННЕЕННССККИИЯЯТТ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗЕЕНН  ППЪЪТТ  

Железопътната линия Русе – Варна е една от най-

дълбоките бразди, направени в българската историческа нива 

през XIX век. С нея започва нещо наистина ново, нещо 

непознато и дори загадъчно, нещо привличащо и плашещо 

едновременно. Тя е един особен, много ярък технически детайл 

в палитрата на нашето Възраждане. С първите влакове между 
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Русе и Варна фактически се случва нещо много важно – започва 

летоброенето на големите технически системи по българските 

земи. В онова далечно време железницата е High tech, тя е 

удивлявала, предизвиквала е възхищение, както днес подобни 

състояния предизвикват например, космическите совалки. Русе-

Варненската железопътна „совалка” между Дунава и морето 

тогава събира много мечтатели около железопътното трасе. 

Преди 150 години тази „совалка” е била за българското „утре” 

нещо като „център на кристализация”, около нея започва да зрее 

стопанство, техническа интелигенция и изобщо, един друг, 

непознат преди това живот. Затова е било съвсем естествено 

железопътната линия Русе – Варна да намери полагащото й се 

място и в интригуващите „Български хроники” на Стефан 

Цанев. Сигурно и тази най-стара наша транспортна техническа 

система е имал предвид писателят, когато казва: „Мъчил съм се, 

съчетавайки научността с художествеността, да не накърнявам 

историческата истина, а напротив – да я направя по-зрима, по-

жива, по-убедителна, по-популярна.” 

„Хрониките...” предлагат 

един запомнящ се, един 

грабващ и вълнуващ с 

изразните си средства текст 

за Русе-Варненския железен 

път: „Основите на дворците и 

крепостните стени са 

запазени и до днес. Градени 

били те от камък и гранит и 

безмълвно са се извисявали сред пустата равнина до средата на 

19-ти век, когато турците (от далновидност или за подигравка с 

нашата история) натрошили камък по камък гранитните дворци 

и с исторически чакъл постлали пътя на първата железница на 

Балканския полуостров – от Русе до Варна. И днес, ако пътувате 

по тази стара железница, особено нощем, може да чуете как 

изплашени от тракането на черното желязно чудовище, 

бездомните духове на древните ни царе пищят под траверсите, 



115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ 
 

147 

сенките им се разбягват из крайпътния царевичак и после пак се 

завръщат, и точат ръждясалите си мечове върху горещите релси. 

А пътниците спят и не подозират, че пътуват върху гроба на 

своята история.” [15] 

Добре е все пак, че е направил цитираната по-горе 

уговорка Стефан Цанев, защото спорните тези в този прекрасен 

текст са повече от една: първата железница на Балканите не е 

Русе – Варна, а Черна вода – Кюстенджа (1860 г.), гранитът е 

скална порода, която никога не е използвана за баласт по Русе-

Варненския железен път, който, както вече беше уточнено, е бил 

цялостно баластиран с трошен камък едва през 90-те години на 

XIX в. Строителите са разполагали с кариери (като тази до 

гара Хитрино, чийто огромен котлован и сега е свидетелство за 

нейното съществуване), които са осигурявали достатъчно 

количество камък, както за изграждане на инженерните 

съоръжения, така и за сградната инфраструктура в гарите. 

Много спорен, разбира се, е и въпросът, ако строителите изобщо 

са използвали някакви материали от старите ни престолнини, то 

как и с какво са ги транспортирали до самото трасе? Всъщност, 

за тези неясноти вече стана дума. 

Дори е твърде възможно, по отношение на руините на 

Плиска и Преслав никаква „далновидност” да не е осенявала 

турците и даже изобщо да не ги е спохождала и мисълта да се 

подиграват с нашата история, както предполага Стефан Цанев. 

Може ли да каже някой след толкова много време как е било? 

Но метафората с ръждясалите мечове и горещите релси 

наистина е много силна и въздействаща. Може би заради 

злочестата ни историческа съдба, или заради нещо друго, но 

този завладяващ текст на Стефан Цанев за Русе-Варненския 

железен път, наситен с толкова красиви образи, носи някакъв 

привкус на трудно поносима тъга. 
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ППООГГЛЛЕЕДД  ВВЪЪРРХХУУ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕТТОО  ННАА    

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ММРРЕЕЖЖАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  

Нека да проследим как за изминалия век и половина 

нашата прекрасна земя постепенно се е „насищала” с 

железопътна инфраструктура, преминавайки през кратки 

периоди на устойчиво развитие и трудни времена, когато с 

непознато днес българско упорство, с много лишения, 

мъчително бавно са изграждани километрите на националната 

железопътна мрежа на България.  

На голямото „Начало” на релсовите пътища по днешните 

български земи беше отделено подобаващото за такава 

годишнина внимание.  

Макар, че има мнение, според което нашето железопътно 

начало се е състояло още през 1860 г. [2E]. Авторът, 

инж. Д. Деянов счита, че: „определението „днешни български 

земи” е съществено. То трябва да се подчертава винаги, когато 

иде реч за железници на Балканите, защото разпространението 

на българския етнос по онова време, дори и съгласно 

официалните турски документи (включително султански укази, 

издадени по различни поводи), е в земите до делтата на река 

Дунав, а това значи, че началото на железопътните съобщения в 

българските земи изобщо е поставено с железницата Черна вода 

– Кюстенджа (Констанца) още през 1860 г.” Такива са фактите. 

И те са безспорни. Както е безспорен и фактът, че само 70 

години по-късно България вече е успяла да създаде най-добрата 

железница на Балканите.  

Както вече беше казано, след разочарованието, че 

очакваният трафик в Добруджа при Кюстенджа не се появява, 

чрез линията Русе – Варна дружеството на братя Бъркли прави 

втори (отново неуспешен) опит да съкрати още повече пътя до 

Цариград. Причините за поредния английски неуспех са основно 

две: въпреки горчивия опит, не е направен както трябва 

анализът „разходи – ползи” и пристанище Варна още не е 
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изградено. Плановете на англичаните за линията Русе – Варна се 

провалят окончателно, след като Сулинският ръкав на делтата 

на Дунав е удълбан така, че корабите да преминават от реката в 

морето и обратно целогодишно. След Русе-Варненския железен 

път англичаните вече не се ангажират със строителство на жп 

линии на полуострова.  

В забележителния си труд „Железопътната мрежа в 

България 1866-1975” инж. Димитър Деянов прави 

информационно-аналитичен разрез на всичко, случило се с 

нашите железни пътища от „началото Русе – Варна” през 1866 г. 

до 1975 г. Всяка една година от този дълъг исторически период е 

наситила изследването с детайли в синтезиран и достъпен вид, 

поднесени от автора по начин, който вълнува и предизвиква 

размисли. За съжаление, често доста тъжни. 

Затова в тази част на юбилейното издание ще бъде 

направен опит да се засегнат само някои основни насоки, 

аспекти и тенденции, белязали развитието на железопътната 

мрежа на България през изминалия век и половина.  

Естествено, политиката на изграждане на железните 

пътища през всичкото това време следва „синусоидата” на 

цялостното обществено-икономическо развитие на страната: 

възходът на железопътното дело до 1912 г. е сменен от периоди 

на ужасни, катастрофални войни, след които следва мъчително 

възстановяване до към 1930 г., отново идва възход и „златното 

десетилетие” до 1940 г. Тогава започва поредната световна 

касапница, която отново срива постигнатото с толкова много 

усилия. И започваме отначало. За пореден път. Нашата 

железопътна мрежа остава недоразвита, защото ние твърде 

много пъти все „започваме отначало...”. 

Академик М. Деведжиев отделя много внимание на 

десетилетните усилия на цяла плеяда именити инженери-

строители за развитие на мрежата като обмислена в 

геополитически и икономически план система от паралелни жп 

линии (участъци на жп съединения на двете морета, заграждащи 

Балканския полуостров – Черно и Адриатическо, т.е. релации, 
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ориентирани с посока изток-запад) и меридианни жп линии 

(като съединителни връзки между двата водни пътя – от север 

реката Дунав и от юг – Егейското море) [3]. Това всъщност е 

един вълнуващ разказ за полета на идеите, мащаба на мислене и 

мечтите на „първостроителите” да осигурят железопътен достъп 

до всички краища, първоначално на Княжеството, а след това и 

на Обединеното Отечество. Завършили престижни политехники, 

те са с нагласите да изградят най-развитата железопътна система 

на Балканите, осигуряваща проходимост във всички географски 

направления. 

Формулирана е и геополитическата ни теза в областта на 

транспорта, като железните пътища са основен „инструмент” в 

нея [2]. 

Всъщност, нашите първи държавни мъже мислят за 

цялостна транспортна политика веднага след Освобождението. 

Носейки патоса на Възраждането и чувствайки отредената им 

историческа отговорност, политическите дейци от онова време 

поставят основните начала на железопътното строителство: 

 удовлетворяване на всички части на България с 

железопътни линии; 

 железниците да бъдат държавни; 

 линиите да се изграждат с усилията на целия народ. 

Тези принципи са устояли на напора на политическите 

бури и в най-сложните периоди в нашата история. Много 

визионерство и стремеж към комплексен подход има в първите 

закони за изграждане на железопътната мрежа – този от 1894 г., 

който е допълнен три години по-късно, през 1897 г. Но в 

периода на възстановяване след войните 1912-1918 г. подходът 

се променя. В [3] е защитена тезата, че: „Не толкова като 

политика (транспортна, разбира се), колкото до допълване на 

техния (на железопътните линии) списък са законите от 1923 г. и 

1925 г. След това за транспортна политика не може да се говори, 

а само за мотивирани списъци за строежа на жп линии, 

автомобилни пътища и изграждане на съвременни пристанища.” 
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България след 1918 г. изобщо не прилича на онази 

България отпреди 1912 г. – войните объркват всичко, променят 

първоначалните нагласи и вече действително е много трудно да 

се мисли за мащабна национална транспортна политика. 

Обективното налага да се работи „на парче”, което естествено е 

за предпочитане пред нищо-правенето. Но това ще се случи 

доста по-късно. А тогава, в края на 70-те и началото на 80-те 

години на XIX в., изправени пред изключително трудната (дори 

в известен смисъл и непосилна за тях) задача да провеждат 

единна транспортна политика чрез планиране на железопътната 

мрежа на младото Княжество, следосвобожденските дейци са 

били обединени около мнението, че тя трябва „да удовлетворява 

всички части на България”. 

Поради мащабността на предстоящото, съвсем естествено 

тази голяма национална задача е заложена в основата на 

дългосрочна програма, ориентирана далече напред в бъдещето. 

Така очертаната перспективна схема на железопътната 

мрежа е потвърдена през 1897 г., когато френският железопътен 

инженер Пол Етиен е поканен за становище относно бъдещото 

железопътно пресичане на Балкана. Академик Деведжиев 

цитира онази част от неговия рапорт, където се подчертава, че: 

„Българското княжество изглежда като да е предназначено по 

географическото си положение да заема в бъдеще значителна 

роля в международните сухопътни съобщения и да бъде 

кръстосано от големите търговски течения, които ще се 

образуват от запад към изток и от север към Южна Европа.” 

Тоест, още тогава, в края на XIX век се очертава прогресивната 

тенденция териториалната структура на железопътната мрежа на 

България да се развива като „решетка”, която се получава от 

пресичането на паралелни и меридианни линии. Успоредно с 

устойчивото развитие до 1912 г., в железопътната политика не 

липсват и залитания, свързани най-вече с рентабилността на 

железните пътища. Авторът акад. Деведжиев цитира публикация 

от онова време, на която (поради актуалността на темата), 

заслужава да бъде отделено по-специално внимание: 
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„Държавата ще се задоволява вече, когато линията не принася 

ущърб и даже се помирява с незначителните ежегодни загуби, 

стига само пътят да способствува на местното развитие на 

страната... ние, които сме една бедна страна и останали много 

назад от западноевропейските държави, бихме имали най-малко 

основание да делим жп линии на рентабилни и нерентабилни и 

да строим само първите. Това са правили само частните 

компании... Не би било справедливо и в общия интерес на една 

страна да се облагодетелстват само богатите области с 

железопътно съобщение, а по-бедните да се оставят настрана и 

още по-назад в развитието си” [3]. 

В тази връзка може би е уместно именно тук да се каже, че 

познаването на историята на нашите железни пътища в никакъв 

случай не бива да бъде превръщано в самоцел. Още в древния 

Рим са разбрали, че полза има не от опита изобщо, а само от 

осъзнатия и изстрадания опит. Най-малко заради това, за да не 

се спъваме по много пъти в един и същи камък. 

В проекта „150 години железопътна линия Русе – Варна. 

150 години железопътна инфраструктура в България” е направен 

опит в систематизиран графичен вид да се представи 

десетилетния процес на „насищане” на нашата територия с 

мрежа от железни пътища. Зеленият цвят по схемите е 

индикация за темповете на това „насищане”. Било е бавен и 

труден процес. Движат го предприемачи, инженерни части на 

армията, наемна работна сила, трудова повинност и дори 

концесии, давани от Народното събрание на местната власт, 

какъвто е случаят с жп линията Крумово – Станимака 

(Асеновград). Българското железопътно строителство е една 

твърде пъстра мозайка от подходи и решения, почти винаги 

вземани в условията на хроничен недостиг на финансови 

средства. 
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1866 г.

 
 

ЖП мрежата през 60-те години на ХІХ век 
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1873 г.

 
 

1875 г.

 
 

ЖП мрежата през 70-те години на ХІХ век 



115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ 
 

155 

 

1888 г.

 
 

1890 г.

 
 

ЖП мрежата през 80-те години на ХІХ век 
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1897 г.

 
 

1899 г.

 
 

ЖП мрежата през 90-те години на ХІХ век 
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1900 г.

 
 

1910 г.

 
 

ЖП мрежата през първото десетилетие на ХХ век 
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1920 г.

 
 

1926 г.

 
 

ЖП мрежата през 20-те години на ХХ век 
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1930 г.

 
 

1936 г.

 
 

ЖП мрежата през 30-те години на ХХ век 
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1940 г.

 
 

1945 г.

 
 

ЖП мрежата през 40-те години на ХХ век 
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1950 г.

 
 

1955 г.

 
 

ЖП мрежата през 50-те години на ХХ век 
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1960 г.

 
 

1965 г.

 
 

ЖП мрежата през 60-те години на ХХ век 
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1970 г.

 
 

1975 г.

 
 

ЖП мрежата през 70-те години на ХХ век 
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По дългия столетен път на развитие много пъти е било 

повече от трудно, било е дори непосилно. Примерите са повече 

от достатъчно. Но трудностите, които ни съпътстват сега, в 

нашето сложно в икономическо отношение време, бледнеят 

пред онова, с което са се сблъсквали строителите на железни 

пътища в края на XIX и началото на XX век. В нашата най-нова 

история 1913 г. е белязана с особен трагизъм – в пълно вражеско 

обкръжение сме, дори румънците не са били много далече от 

София, катастрофата е била зашеметяваща и като че ли дори и 

небето е било готово да се срути върху клетата ни земя. И 

именно в тези условия ние настойчиво продължаваме да 

преодоляваме Балкана с железен път, строим забележителното 

изкуствено развитие („осмицата” с тунели №№23, 24 и 25) при 

гара Радунци и достигаме Дъбово! Наистина впечатляващ 

пример на игнориране на всякакви обстоятелства в името на 

поставената цел!  

На графиките по-долу, на основание на информация от [5] 

е показана експлоатационната дължина на мрежата (сумата от 

текущите пътища по междугария и гаровите коловози) и 

нейното нарастване през десетилетията след 1888 г., когато е 

официалният старт на БДЖ.  

 

1888 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1975

Дължина 693,8 1566,4 1897,3 2596,0 2950,6 4521,0 5194,6 5633,4 6501,7
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Експлоатационна дължина на жп мрежата по десетилетия 
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1888 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1975

Нарастване 0,0 872,6 330,9 698,7 354,6 1570,4 673,6 438,8 868,3
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Нарастване на експлоатационната дължина на  

жп мрежата в десетилетията след 1888 г. 

 

При учредяването им железниците на освободена България 

са с обща експлоатационна дължина на железния път 384,2 km, в 

т.ч. линиите Русе – Варна и Цариброд – София – Вакарел 

(330,3 km), които са държавни, и отсечката Белово – Вакарел 

(53,9 km), все още принадлежаща на Турция, но експлоатирана 

от нашата администрация. В края на 1888 г. от общо 693,8 km 

жп линии на българска територия все още чуждите са повече: 

330,3 km държавни, срещу 363,5 km чужди. С „прираст” от 

1 570,4 km отчетливо се откроява „златното” десетилетие 1930-

1940 г. 

„Наситена ли е България с железници? Не, България не е 

наситена с железници, не само че не е наситена, но тя тъкмо сега 

поглъща с най-голяма жадност услугите на новите железници” – 

това е мнение, цитирано в [4] от публикация през 1946 г. 

„Недовършеността” на железопътната мрежа към средата на 40-

те години е очевидна и за новата власт. Приета е концепция за 

развитие, в основата на която е заложено диференциране на 

железопътните линии на линии с местно и общодържавно 

значение. В мотивите към Закона за постройка на жп линии с 

местно значение през 1946 г. е отбелязано, че: „Райони, 
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отдалечени на 30-40 и повече километри от железопътни линии, 

са обречени на силна икономическа изолация от останалите 

части на страната.” 

Железопътното строителство непосредствено след 

преломната 1944 г. се основава на споменатата вече концепция 

за делене на линиите на такива с местно и с общодържавно 

значение, но тя скоро е отхвърлена като недостатъчно 

обмислена и неподходяща. Мащабните замисли и лозунги за по-

нататъшно развитие на мрежата остават нереализирани – 

времето постепенно налага своите нови приоритети, но 

железниците, за съжаление, не са сред тях.  

В [3] се защитава тезата, че: „... от 1951 г. въобще престава 

изграждането на нови железопътни линии.” Това, според автора, 

се случва след завършване на Подбалканската линия и 

свързаното с нея преодоляване на двата планински „прага” – 

Гълъбец и Козница. В [5] е изказано мнение, че строителството 

на нови железни пътища е спряло 20 години по-късно: „... след 

1974 г., когато завършва строителството на линията Самуил – 

Силистра, е преустановено на практика доизграждането на 

нашата железопътна мрежа”. Всъщност и двамата автори са 

прави: през 1951 г. е преустановено изграждането на „скелета” 

на мрежата – главните линии, а през 1974 г. – на 

второстепенните, чрез които се осигурява достъпа до основните 

направления. 

Следват години на застой и после известно „съживяване” 

на отрасъла чрез стартиране на програми за удвояване и 

електрификация на съществуващите трасета, с които само се 

подобрява техния експлоатационен капацитет (твърде дълго 

време битува мнението, че удвояването е равносилно на 

строителство на нови жп линии). По същото време се работи и 

за разширяване и оптимизиране на някои възлови и 

разпределителни гари, но „... нови железни пътища към 

населени пунктове извън обсега на железниците, в така 

наречените „бели петна” за железопътния транспорт от 

територията на страната, не са изграждани. Не са свързани 
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помежду си и строените с такава перспектива редица 

железопътни клонове, за да се превърнат в нови по-дълги 

железопътни маршрути между различни райони, нуждаещи се 

от непосредствена транспортна връзка. Не е усъвършенствана 

железопътната мрежа като цяло, с изграждането на къси, но 

намаляващи значително времепътуването и превозните 

разстояния жп линии” [5]. 

Развитието на паралелните и меридианните железопътни 

линии е анализирано в [3]. Интересът, разбира се, тук е 

ориентиран преди всичко към групата линии, които не са се 

случили, а може би е и невъзможно да се случат. При паралелно 

ориентираните трасета към групата на несъстоялите се линии 

могат да се причислят: 

 централната паралелна жп магистрала Бургас – Гюешево, 

като основна част от Трансбалканската транспортна 

магистрала Черно – Адриатическо море; 

 Предбалканската железопътна магистрала с възможно 

направление на трасето София – Ботевград – Ябланица – 

Севлиево – Габрово – Елена – Омуртаг – Преслав – Варна; 

 Родопската паралелна железопътна магистрала с условна 

ос Петрич – Гоце Делчев – Доспат – Смолян – Мадан – 

Рудозем – Златоград – Ивайловград. 

По меридианното направление север-юг към жп линиите, 

ориентирани напред в бъдещето, са отнесени: 

 Оряхово – Хаджидимово и Доспат (с насоченост по 

трасетата Оряхово – Червен бряг и Септември – 

Добринище, и южно отклонение Велинград – Доспат); 

 централна меридианна магистрала Белене – Пловдив – 

Смолян (призвана да играе „ролята на носеща греда в 

бъдещата урбанизация на България”); 

 жп линия по оста Силистра – Елхово и Приморска жп 

магистрала (с основна връзка Старо Оряхово – Поморие). 

Колко хубаво би било, ако всичко това ново се случи 

някъде напред в нашето Бъдеще! За съжаление, „насищането” на 

България с железопътна инфраструктура е преустановено в 
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средата на 70-те години, когато са положени последните „нови” 

километри железен път между Алфатар и Силистра. Дали пък 

няма някаква прокоба в това, че първата и последната ни жп 

линии „са се случили” все там, в най-богатата ни земя, в 

Добруджа? С прокоба или не, но пламъкът в огнището на 

българския железопътен ентусиазъм след това затихва. Съвсем 

естествено, ние трайно заемаме дъното на всички класации по 

„плътност” на мрежата и заедно с това, през 60-те и 70-те 

години бавно и неусетно (дори и за самите нас), започваме да се 

превръщаме в трудно проходим железопътен анклав от архаичен 

тип. Въпреки започналата модернизация (удвояване и 

електрификация), това са години, предизвикали доста 

екзистенциални въпроси, ориентирани към онова, което 

предстои. 

Надеждите сега са започналото обновяване на основни 

направления на мрежата да даде ново „дихание” на нашите 

железни пътища. 

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ММРРЕЕЖЖАА  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ППРРЕЕЗЗ  

ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННААТТАА  22001166  ГГ..  ––    

ООССННООВВННИИ  ППААРРААММЕЕТТРРИИ  ИИ  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  

За колегията, която след 50 години ще празнува големия 

юбилей – два века железопътна инфраструктура в България, 

сигурно ще представлява интерес как са изглеждали железните 

ни пътища в началото на новото хилядолетие. В българската 

инфраструктура жп линиите са все още само конвенционални, с 

нормално междурелсие от 1 435 mm. Изключение прави една 

второстепенна жп линия със стеснено междурелсие от 760 mm. 

Държавно предприятие „Национална компания 

Железопътна инфраструктура” стопанисва общо 6 500 km 

железен път, разпределен по 9 главни и 31 второстепенни жп 

линии. Половината от главните жп линии са ориентирани в 

посока запад-изток, а другата половина – в посока север-юг. 

Цялата жп мрежа се поддържа от 4 експлоатационни 
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предприятия – железопътни секции София, Пловдив, Горна 

Оряховица и Враца, като средно на един линеен километър път 

се пада по един човек за поддържане. 
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„Опорни пунктове” на поддържането през 2016 г. 

 

Горното строене на железния път е изградено с тежък тип 

релси (49 kg/m и 60 kg/m). По единствената „оцеляла” към 

2016 г. „теснолинейка” – Септември – Добринище, се срещат все 

още и релси лек тип (31 kg/m).  

Подрелсовата основа е предимно „класически тип” от 

траверси – дървени, стоманобетонни (моноблокови и 

двублокови) и стоманени Y-траверси. При последния ремонт на 

Централна гара София през 2015 г. на част от гаровите коловози 

е използвана за първи път монолитна основна без траверси. 

Скрепителните системи са за баластов и безбаластов път; 

корави и еластични; подложни и безподложни. Масово 

използваните скрепления са корави подложни (К-скрепление), 

еластични подложни (Vossloh KS-12) и еластични безподложни 

(Vossloh W-14). 
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Така изглеждат основните характеристики на 

железопътната ни мрежа в цифри, в началото на 2016 г.: 

 дължина (Д)    4 023 km; 

 експлоатационна дължина (ЕД) 6 482 km, в т.ч.: 

единични жп линии   2 909 km (45% от ЕД); 

двойни жп линии   1 978 km (30% от ЕД); 

теснопътни жп линии      125 km (2% от ЕД); 

гарови коловози   1 470 km (23% от ЕД); 

 електрифицирани участъци  3 724 km (57% от ЕД); 

 средна гъстота на мрежата (Д)      36 km/1 000 km
2
; 

 средна гъстота на мрежата (ЕД)      58 km/1 000 km
2
; 

 хоризонтални криви R<500 m 1 016 km (17% от ЕД); 

 безнаставов релсов път  1 910 km (28% от ЕД); 

 жп стрелки    6 300 бр.; 

 прелези        777 бр.; 

 жп тунели с обща дължина 48 km    186 бр.; 

 жп мостове с обща дължина 43 km 1 003 бр., в т.ч.:  

стоманени с обща дължина 12 km    262 бр.; 

масивни с обща дължина 31 km    741 бр. 

 

Близо 6 500 km железен път никак не е малко. Но не е 

достатъчно един път да бъде построен. За да изпълнява своите 

функции във времето, неговите параметри трябва да се 

поддържат в определени граници. За целта, периодично се 

извършва диагностика на инфраструктурата за следене на 

нейното състояние и се правят ремонти за отстраняване на 

появилите се неизправности. 

Неосигуряването на средства за поддържане и ремонт има 

своите последствия. Компромис с безопасността на превозите не 

може да бъде направен и често пъти единственото решение на 

влошеното състояние на пътя остава намаляването на скоростта 

на движение, което от своя страна прави железопътния 

транспорт неконкурентоспособен. В съчетание с предлагания 

остарял железопътен състав, липсата на комфорт, услуги и 

гъвкава политика става причина този вид транспорт да не е в 
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крак с времето и все повече да губи своите позиции на пазара. 

Така например, от данните за 2015 г. приблизително на 1 700 km 

(които са ¼ от ЕД) железен път по главните линии е нарушен 

междуремонтният цикъл и близо 600 km вече са с изчерпани 

възможности за поддържане. При средна проектна скорост от 

105 km/h влаковете се движат средно с 85 km/h. 

Диагностиката на железния път в нашата инфраструктура 

се прави на база на: външни огледи; измервания на геометрията 

на железния път, на жп стрелките и на релсовите елементи; 

измервания на габарита на жп съоръжения (в т.ч. профили на 

съоръжения, отстояния от оста на коловоза на елементи на 

контактна мрежа, междуколовозни разстояния); генерална 

ревизия на големите жп съоръжения (тунели и мостове); 

ултразвукова и капилярна дефектоскопия на релсовите елементи 

и заварките. 

За извършване на добра диагностика и съответно 

установяване на реалното състояние на инфраструктурата във 

всеки един момент е необходимо да се сведе до минимум 

субективния фактор при различните видове измервания. Това се 

постига чрез използване на повече механизация и технически 

средства за измерване и по-малко ръчни инструменти. У нас за 

обективна диагностика се използват следните видове техника: 

една пътеизмерителна мотриса и една пътеизмерителна тележка; 

една лазерна лаборатория; 24 бр. ултразвукови дефектоскопи. 

Тези средства са крайно недостатъчни на фона на 

разнообразието и количеството механизация, с която разполагат 

останалите европейски инфраструктурни администрации в 

днешно време. Добрата диагностика дава възможност да се 

вземат мерки преди да е станало твърде късно и да се налага да 

се правят скъпи ремонти. 

За да се добие една обща представа за състоянието на 

железния път към настоящия момент, ще бъде направен един 

кратък обзор на данните от последното цялостно измерване (в 

края на 2013 г.) на геометрията на пътя по главните жп линии с 

пътеизмерителна мотриса. 
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При измерване с пътеизмерителна мотриса или вагон се 

получават данни за всички геометрични параметри 

(междурелсие, флеш, надвишение, вертикално и шахматно 

пропадане), които освен физическите стойности включват и 

оценка на всеки параметър за малка дължина (приета у нас 

200 m). Въз основа на тези оценки се формира обобщен 

качествен показател (бална оценка) за геометрията на всеки 

200 m железен път. За окачествяване на геометрията се 

използват понятия като „категория по скорост” и „клас на пътя”. 

Категорията на железния път се определя от неговата 

максималната скорост на движение, а класът му – от неговото 

състояние по геометрия. За да се позволи сравнимост на 

различни дължини, независимо от тяхната категория по 

проектна скорост, се използва класификация като „добро”, 

„средно” и „лошо” състояние по геометрия. От своя страна двете 

крайни състояния се подразделят на три подсъстояния („добро”, 

„по-добро”, „най-добро”, „лошо”, „по-лошо”, „най-лошо”), в 

зависимост от класа, на който отговаря геометрията на пътя при 

експлоатационна скорост (заложена в графика за движение на 

влаковете). Като „най-лошо” е определено състоянието на пътя, 

където измерената комплексна оценка надвишава граничната 

стойност за клас С (който е за допустима безопасна 

експлоатация), както при проектна, така и при експлоатационна 

скорост; „по-лошо” – където оценката надвишава граничната за 

клас С само при проектна скорост; „лошо” – тя все още не 

надвишава граничната за клас С, но остават по-малко от 15% до 

достигането й при проектна скорост на движение. 

Погледнат общо, железният път по цялата жп мрежа е в 

„лошо” състояние по геометрия, квалифицирано в „по-лошо” 

подсъстояние. Това означава, че в момента на измерването 

геометрията на инфраструктурата от главни жп линии позволява 

нормална експлоатация при движение с експлоатационна 

скорост, но при движение с проектна скорост разходите за 

поддържане биха се увеличили многократно поради бързи 

темпове на влошаване на геометричните параметри. Средно 52% 
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от измерените главни линии са в „лошо” състояние, 15% са в 

„задоволително” състояние, а 33% – в „добро” състояние. От 

дължините с лоша геометрия 30% надвишават критериите за 

безопасна експлоатация при проектна скорост, от които 17% не 

отговарят на тях и при експлоатационна скорост („най-лошо” 

подсъстояние). Част от регистрираните геометрични 

неизправности налагат намаляване на скоростта за достигане на 

критериите за безопасна експлоатация. Но друга част от тях не 

могат да удовлетворят тези критерии дори и за най-ниската 

категория по скорост. Това означава, че за да е безопасен 

железният път по отношение на геометрията си, в такива 

участъци е необходимо коригиране на неизправностите (т.е. 

необходим е ремонт). 

средно

15%

лошо

52%

добро

33%

 

по-добро

6%

добро

18%

задоволително

15%

лошо

23%

по-лошо

12%

най-добро

9%най-лошо

17%

 
Състояние на пътя по геометрия  

по цялата жп мрежа от главни линии 

 

Сравнени по между им, само жп линии 7-ма (Мездра – 

Видин), 8-ма (Пловдив – Бургас) и 1-ва по направлението 

(Пловдив – Свиленград) са в „задоволително” състояние по 

геометрия при проектна скорост, а всички останали са в „лошо”.  

С лоши геометрични показатели при експлоатационна 

скорост се отличават жп линии 6-та (София – Гюешево), 9-та жп 

линия (Русе разпределителна – Каспичан) и 3-та (Илиянци – 
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Варна фериботна), като 6-та по направлението (Радомир – 

Гюешево) се намира в „най-лошо” подсъстояние. 

 

 
Състояние на пътя по геометрия  

по измерената дължина на съответната жп линии 

 

ЖП направлението Русе – Варна първоначално е 

представлявало една жп линия. При настоящата категоризация 

на жп мрежата то влиза в състава на две от главни линии: до 

гара Каспичан е по единичната 9-та жп линия (1х137,5 km), а 

след нея – по двойната 2-ра жп линия (2х84,2 km). 

На графиките по-долу е показано състоянието по 

геометрия на направлението Русе – Варна, като на първата е 

разгледан текущият път поотделно за всяка линия, а на втората – 

междугарията са отразени с тяхната експлоатационна дължина. 

Изводите, които могат да бъдат направени са, че по 9-та жп 

линия са измерени отсечки с по-лоша геометрия отколкото по 2-

ра, на която път 1 е по-добър от път 2. С лоша геометрия при 

проектна скорост се отличават междугарията Сеново – 

Просторно – Разград, а при експлоатационна скорост това е 

Образцов чифлик – Ястребово. С най-добри геометрични 
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параметри са междугарията Хитрино – Плиска и Повеляново – 

Белослав. 
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Междугарие2 (All) distance_all (All) Междугарие (All)

Sum of distance

Наименование на жп линия TRACK

Състояние  на пътя

Подсъстояние 

 
Състояние на пътя по геометрия по текущия път на 

направлението Русе – Варна, разгледан сам за себе си 

 

 
Състояние на пътя по геометрия по междугарията на 

направлението Русе – Варна, разгледани сами за себе си 

 

Или най-общо казано, състоянието на всеки железопътен 

участък неминуемо се влошава в един или друг момент от 

неговата експлоатация, поради което е необходимо редовно да 

бъдат влагани усилия и средства за поддържане на цялата жп 

инфраструктура на едно добро ниво. 
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ЖЖААЛЛООННННИИ  ММООММЕЕННТТИИ  ППОО  115500--ГГООДДИИШШННИИЯЯ  ППЪЪТТ  ННАА  

ННААШШААТТАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  

Железопътните релси се появяват по нашите земи само 40 

години след като първите влакове свързват Стоктън и 

Дарлингтън (1825 г.) във Великобритания и 30 години след като 

са поставени основите (Нюрнберг – Фюрт, 1835 г.) на най-

проспериращата железопътна система до Втората световна 

война – германската Deutsche Reichsbahn. 

Ние винаги сме били железница с европейски хоризонти. 

След разрухата, стоварила се върху нас след войните 1912-

1918 г., в много направления сме нямали избор и сме били 

принудени да започнем отначало. Но само 20 години по-късно, 

като резултат от балансираната държавна политика, 

отдадеността на техническата ни интелигенция, упорството на 

народа ни и германската техническа инвазия, вече имаме най-

добрата железница на Балканите [2].  

Били сме иновативни и забързани. Искали сме да 

преодолеем всяко изоставане, инвестирайки в железни пътища, 

въпреки повече от ограничените възможности на бюджетите на 

България в онези години. 

Век и половина е много дълъг период от време и това 

прави трудно (съвсем) обективно да бъдат оценени и 

степенувани по важност събития, решения или периоди. 

Един опит в тази посока е направен чрез информацията, 

систематизирана по следния начин: 

04.02.1885 г. Утвърден е Закон за железните пътища в 
Княжество България, с указ №4 на княз 
Александър I (приет от IV Обикновено Народно 
събрание на 31.01.1885 г.). 

1886 г. Създадена е служба по строежите и изучаване на 
нови железопътни линии. 

01.08.1888 г. Железопътната линия Цариброд – София – Белово 
е открита за международни превози. 
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август 1888 г. Учредяване на държавните железници, с обща 
експлоатационна дължина 384,2 km 
(железопътните линии Русе – Варна, Цариброд – 
София – Вакарел и Вакарел – Белово). 

1904 г. Създадена е Главна дирекция на железниците, 
чийто основни задачи остават строежите, 
поддържането и експлоатацията на железните 
пътища. 

26.12.1894 г. Утвърден е Закон за проектирането и 
построяване на железопътната мрежа в 
България. В него се определят първостепенните и 
второстепенните жп линии. 

26.02.1897 г. Утвърден е първият Закон за разширяване на 
мрежата на Българските държавни железници. 

09.01.1907 г. Утвърден е Закон за откупуване експлоатацията на 
Източните железници на българска територия. 

14.02.1917 г. Утвърдено е Постановление на Министерския 
съвет за изменение на Правилника за работниците 
по поддържането на железопътните линии. 

28.05.1920 г. Приет е Закон за трудовата повинност. 

02.03.1922 г. Народното събрание дава концесия на 
Станимашка община за построяване на 
железопътната линия между Крумово и 
Станимака. 

15.06.1929 г. Приет е Закон за уредбата и управлението на 
Българските държавни железници и 
пристанищата. Това е един от основните моменти 
в железопътната политика на страната. Законът 
предвижда създаването на: Фонд подновяване, 
Фонд за построяване на нови жп линии и 
пристанища, Резервен фонд само за 
железниците, Фонд железничарски жилища, 
лечебни заведения и пансиони и др. 

12.06.1940 г. Приета е Наредба за прилагане на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за 
разширяване на жп мрежата и пристанищата. 
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20.02.1941 г. Приет е Закон за държавно железопътно училище. 

20.03.1946 г. Законопроект за постройка на местни жп линии 
със съвместни средства на Главната Дирекция 
на железницата и пристанищата и със 
съответните заинтересовани общини. 

05.04. 1946 г. С Постановления на Министерския съвет се 
осигуряват от Държавната съкровищница 
30 млн. лв. за довършване и възстановяване на жп 
гари и 25 млн. лв. за доставяне на материали. 

01.04.1947 г.  Закон за двугодишен държавен план за 
възстановяване и развитие на народното 
стопанство през 1947-1948 г. 

03.01.1948 г. С Постановление на Министерския съвет се 
създава Държавно стопанско предприятие „Нови 
жп линии”. 

06.07.1951 г. Завършен е тунел „Козница”. 

27.04.1963 г. Открита е първата електрифицирана жп линия 
София – Пловдив. 

25.12.1969 г. Постановление на Министерския съвет за 
мерки против авариите и катастрофите в жп 
транспорта – начало на големите „удари”. 

14.11.1978 г. Въведен в експлоатация фериботът Варна – 
Иличовск. 

18.02.1980 г. Решение на Министерския съвет за 
безопасността на движение на влаковете. 

29.04.1980 г. Открит е първият електрифициран жп пръстен 
София – Горна Оряховица – Дъбово – Карлово – 
София с дължина 633 km. 

Нашето официално голямо железопътно строително 

„Начало” започва през 1885 г. със Закона за железните пътища в 

Княжество България и с учредяването на Държавните 

железници през 1888 г. Вече имаме държава, а тя не може да 

бъде такава без железни пътища! Стартираме само с 384,2 km, 

създавайки БДЖ от онова, което наследяваме от Русе-
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Варненската линия на братя Бъркли и Цариградския железен път 

до Белово на Хирш. 

От 1894 г. е третата много важна начална стъпка – през 

месец декември е утвърден Законът за проектиране и 

построяване на железопътната мрежа на България. Така 

„строителите” на съвременна България вече очертават мечтаната 

от тях „сетка” от железни пътища, назовавайки кои от тях да са 

първостепенни и кои – второстепенни. 

В началото на 1897 г. е утвърден първият Закон за 

разширяване на мрежата на БДЖ, нещо, което Народното 

събрание през следващите десетилетия прави още няколко пъти. 

На фона на сложните отношения на железопътните 

структури с местната власт сега, като забележително събитие 

трябва да бъде оценено решението на парламента от месец март 

1922 г. да даде концесия на Станимашка община за построяване 

на железопътна линия между Крумово и Станимака 

(Асеновград).  

Основен момент в железопътната политика на България 

през ХХ век е Законът за уредбата и управлението на 

Българските държавни железници и пристанищата, приет в 

средата на 1929 г. Инициативата за този закон е на техническия 

директор на БДЖ по онова време, инж. Любен Божков [2]. 

Създадени са няколко фонда: фонд подновяване; фонд за 

построяване на нови жп линии и пристанища; резервен фонд 

само за железниците; фонд железопътни жилища, лечебни 

заведения и пансиони и др., чрез които целево се съсредоточават 

финансови средства за комплексно развитие на цялата 

железопътна система. 

През „златното” десетилетие на нашите железници 1930-

1940 г. средства за развитие на железопътната мрежа са били 

осигурявани и чрез приходи от т.н. „прогресивен железопътен 

данък”. Наредбата за прилагане на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за разширяване на жп мрежата и 

пристанищата, съгласно който: „На прогресивен жп данък 

подлежат всички физически лица, без разлика на пол, възраст и 
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поданство, и всички юридически такива, които получават доход 

под каквато и да е форма...”, е приета през месец юни на 1940 г. 

Чрез такъв интересен механизъм законодателят фактически е 

ангажирал пряко със строителството на нови железопътни 

линии и пристанища цялото общество. При такива подходи 

положителните резултати не закъсняват. Било е време на 

истински железопътен подем.  

Войната 1939-1945 г. и последвалата след нея кардинална 

промяна на посоката на политическия компас на България 

налагат нов, непознат дотогава „климат” в нашите железници. 

Върху благоприятната почва на следвоенната разруха на 

стопанството „избуяват” дефицити от всякакво естество. Тези 

дефицити постепенно започват да налагат в регламентираната 

система на железниците деструктивния принцип „Може и 

така!”. Постепенно компромисът започва да взема връх при 

решенията на всички нива. Така железницата започва да „губи 

височина” и вече не може да се върне към постигнатото в края 

на 30-те години.  

Но дори и в преходното тежко време на втората половина 

на 40-те години не липсват и стойностни решения, свързани с 

развитието на мрежата. През март на 1946 г. излиза 

Законопроект за постройка на местни жп линии с финансови 

средства на Главната дирекция на железниците и пристанищата 

и на съответните заинтересовани общини. Един месец по-късно, 

през април 1946 г., е обнародвано Постановление на 

Министерския съвет, с което се осигуряват от Държавната 

съкровищница 30 млн. лв. за довършване и възстановяване на 

жп гари и 25 млн. лв. за доставяне на железопътни материали. 

Втората половина на 40-те години действително е един от 

най-тежките (ако не и най-тежкият) периоди за нашата 

железопътна история. Нарушена е налаганата с десетилетия 

система на доставки. Попаднали в т.н. „Източен блок”, ние 

оставаме в пълна изолация, встрани от европейските железници, 

с които още от края на XIX в. сме били в динамични и 

ползотворни контакти. 
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В началото на 1948 г. е създадено Държавно стопанско 

предприятие „Нови жп линии”, но такива вече почти не се 

строят. 

През месец юли 1951 г. е завършен един много значим за 

нашата железница обект – дългият 5 812 m тунел „Козница”. И 

това е, като че ли някакъв последен отглас на големите 

железопътни строежи от първата половина на ХХ в. 

През 50-те години на ХХ в. новите обществено-

икономически отношения вече започват трайно да се налагат в 

железопътната система на България и да дават първите 

„резултати”, повечето от които са далече от положителните. 

Това е време на промени в качество. „Старата” железница си 

отива, нейните специалисти и експерти, завършили престижни 

университети и политехники в Европа, са „дамгосани” с 

прозвището „буржоазни катраници”. 

Новото все по-уверено си проправя път. Публичното 

пространство е наситено с информации за впечатляващи 

трудови „постижения”, всякакви инициативи и привнесени 

отвън почини, които допълнително изтощават и дебалансират 

все още възстановяващата се от войната железница.  

Социалистическата държава има повече от „внимателно” 

отношение към бившата „държава в държавата”, както са 

наричали БДЖ, особено през 30-те години, когато Главен 

директор е Борис Колчев. И въпреки заявленията, че железните 

пътища са „... артериите, по които тече буйната кръв на 

народното стопанство”, подозренията и резервите към 

системата, на която някога патрон е бил цар Борис III, остават. 

Въпреки това неглижиране и тази резервираност, през 60-

те години необходимостта от техническо и технологическо 

превъоръжаване вече настойчиво чука на вратата на нашата 

железопътна система от затворен тип. Другите, онези зад 

„Желязната завеса”, вече са ни изпреварили и технологичната 

дистанция между тях и нас се увеличава с всяка изминала 

година. Най-видими са промените в тракцията – първият влак, 

теглен от дизелов локомотив потегля през месец март на 1963 г., 
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а от 27 април на същата година между София и Пловдив вече 

пътуват влакове, обслужвани от електрически локомотиви. 

По същото време в структурата, занимаваща се с 

поддържане и ремонт на железния път и неговите инженерни 

съоръжения (тогава наричана „Пътно стопанство”) са 

извършени три технологични „пробива”:  

 въведен е тежкият тип горно строене със стоманобетонни 

траверси; 

 започва полагането на безнаставов железен път; 

 даден е старт на механизираното поддържане. 

„Двигател” на тези сложни технически мероприятия е 

инж. Петър Шарков (1909-2006 г.). Почти 20 години (1952-

1969 г.) ръководил „Пътно стопанство”, той има изключителна 

заслуга за успешната модернизация на най-разходоемкия и 

трудоемък „ресор” на железопътната система – поддържането, и 

за качествената промяна на неговото технологично ниво. 

 
Импровизира обяд на обекта, 1946 г.:  

четвъртият отдясно (най-усмихнатият) инж. Петър Шарков; 

първият отдясно – инж. Петър Топалов, един от най-големите 

специалисти по мостове на БДЖ през ХХ в.;  

младежът в дъното на масата е бъдещият професор Марин 

Козарев, тогава стажант в Техническа служба (по-късно 

Ремонтно-възстановително предприятие) 
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Подбивна машина от първо поколение 

 

 
Механизация за полагане на железен път от 60-те години 



Част 5 Свободна България и развитието на железните пътища 

184 

Удвояването и електрификацията на някои от главните 

линии в мрежата са основните направления в усилията на 

националната железница за гарантиране на устойчив и надежден 

трафик през 70-те и 80-те години. Тук, разбира се, отново трябва 

да бъде отново направена уговорката, че удвояването не е 

строителство на нови жп линии, а само техническо мероприятие 

за подобряване на капацитета на съответния участък. Към 

началото на юбилейната 2016 година дължината на двойните 

железопътни линии съставлява 1 978 km, или 30% от общата 

експлоатационна дължина на текущия път в мрежата, а 

експлоатационната дължина на електрифицираните участъци е 

3 724 km, или относителен дял от 57% спрямо общата 

експлоатационна дължина на мрежата. 

В дългия списък от решения, свързани с развитието на 

железопътното дело по нашите земи през изминалите 150 

години, особено впечатление правят и два аналогични по своята 

същност акта, касаещи пряко нивото на сигурността на 

превозите: Постановлението на Министерския съвет за мерки 

против авариите и катастрофите в жп транспорта от 1969 г. и 

Решението на Министерския съвет за безопасността на 

движение на влаковете от 1980 г. Очевидно тогава нивото на 

сигурност е било с критично ниски, недопустими стойности. 

Причината – несъответствието между натоварването на 

железните пътища и грижите, полагани за тяхното състояние. 

Тези два документа от най-високо ниво са историческо 

свидетелство за това, че през 1969 г. и 10 години по-късно, през 

1980 г., са предприемани (без преувеличение) панически 

действия за стабилизиране на състоянието на мрежата. А във 

връзка с това урокът, който не трябва да се забравя е, че 

компромисите в поддържането и експлоатацията са бумеранг, 

който винаги се връща! 
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ППРРИИССТТААННИИЩЩЕЕ  ВВААРРННАА::  „„ООППООРРННАА  ТТООЧЧККАА””  ННАА  

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННИИЯЯ  „„ЛЛООССТТ””  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННАА  

И преди 150 години, и в наше време пристанището на 

Варна си остава онази опорна точка на железопътния „лост” 

Русе – Варна, без която неговото съществуване в някаква степен 

би загубило смисъл. В името на коректността трябва да бъде 

допълнено, че Русе-Варненският железен път може да се 

разглежда и като една условна железопътна ос, чийто „опорни 

лагери” са пристанището на Дунава и морското пристанище при 

Варна. Още по време на строителството на железопътната линия 

в. „Турция” излиза с публикация, че е абсолютно наложително 

да му се направи подобрение, защото без това пристанище 

„добруването на новата железница е невъзможно”. [12] 

Естествено, тогава е било време на надежди – всички са 

вярвали, че „линията Русе – Варна ще стане главната жица на 

една сетка за съобщения по сичките кюшета на България”. [3] 

Идеята за „тихо” морско пристанище чрез свързване на 

Варненския залив с околните езера е от незапомнени времена. 

Но е твърде вероятно Европа да е научила за 

възможностите, които Варненският залив дава за изграждане на 

едно голямо пристанище, както и за бъдещия плавателен канал 

Варна – Девня, от писателя Чарлз Дикенс. Като военен 

кореспондент на в. „Дейли нюз” той печата свои репортажи за 

българските земи. По време на Кримската война (1853-1856 г.) 

Варна и пристанището й (такова, каквото е било) са база, 

осигуряваща логистична подкрепа на съюзниците (Британия и 

Франция) в действията им срещу военната инфраструктура на 

руската армия по черноморското крайбрежие и срещу нейния 

флот. 

„Пристанището – пише Дикенс – макар и незащитено от 

източните и югоизточните ветрове, е достатъчно запазено от 

северните и североизточните, най-опасните, които върлуват в 

Черно море. Входът в залива е живописен. Имаше предложение 
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да се открие канал между пристанището и Гебедженското 

(Девненското) езеро, което да бъде най-безопасното място за 

корабите.” 

Всъщност, знаменитият автор на „Големите надежди” 

преразказва чутото от него в средата на 50-те години за 

посещение във Варна на султан Абдул Меджид, случило се 

почти 10 години преди това. Падишахът одобрил 

предложението на местната власт за канал от залива до 

Девненското езеро, но след като разбрал, че то е направено от 

българи, го отхвърлил с много „основателен” за онова време 

аргумент: „Гяури няма да ни учат на акъл!”. 

Разбира се, голямата времева дистанция предполага тази 

история през годините да е придобила контурите на легенда, но 

сигурно съдържа в себе си и някакви частици истина. 

До началото на XIX век водата на Девненското езеро се е 

вливала в морето чрез пълноводната, но плитка река Девня 

(известна още и като река Варна), която в онези времена 

минавала под южната стена на Варненската крепост. 

В периода 1906-1909 г. през пясъчната ивица между залива 

и езерото е прокопан навигационен канал, в резултат на което 

нивото му спада с около 1,4 m, а в самото езеро вече прониква 

морска вода. Постепенно заблатените места по бреговете на 

езерото започват да се пресушават, като по този начин околното 

пространство става достъпно за стопанска дейност. 

През ХХ век по оста Варненски залив – Варненско езеро – 

Белославско езеро са изградени три канала.  
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Трите канала за свързване на  

Варненски залив – Варненско езеро – Белославско езеро 

 

Между залива и Варненското езеро каналите са два – канал 

№1 е този, който е изграден веднага след построяването на 

самото пристанище в залива. Както вече беше казано, това 

съоръжение, свързващо залива и Варненското езеро, започва да 

работи през 1909 г. Втората успоредна връзка между тях – канал 

№2, е изградена почти 70 години по-късно през 1976 г. Новият 

канал е с дълбочина 12 m, като в процеса на строителството му 

езерото е драгирано по цялата дължина на течението. Връзката 

между двете езера (Варненско и Белославско) – канал №3, е 

прокопана и въведена в експлоатация през 1923 г. Тя е с 

дължина 5 морски мили (≈9 250 m) и е подложена на 

реконструкция през 1976 г. 
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Но нека все пак се „оттласнем” от съвремието и се върнем 

в онази знаменита епоха, останала на разстояние 150 години от 

нас. 

Необходимостта от подобряване на онова, което е 

представлявал ареалът на пристанище Варна тогава назрява все 

повече, след като става ясно, че железният път между Русе и 

Варна ще се строи. Заради ужасното състояние на бреговите 

съоръжения, англичаните наистина имат моменти на колебания 

дали да вземат концесията. Но едновременно с това, те веднага 

са оценили възможностите на Варненския залив – за тях той 

„има несравнимо по-благоприятно разположение и би могло, да 

се направи пригодно за удобен съобщителен пункт”. [3] 

Тези внушения достигат до „хората на Танзимата” и са 

разбрани от тях. В ранната есен на 1861 г. Държавният съвет на 

Отоманската империя, тогава председателстван от Кямил паша, 

излиза с решение за изграждане на пристанищни съоръжения и 

прокопаване на канал до езерото при село Гебедже (Белослав). 

Скоро след това решението влиза в сила със султански ферман. 

Сформирана е (както бихме казали днес) и работна група за 

предпроектни проучвания, която се ръководи от Председателя 

на съвета за пътища и съобщения, немския инженер на турска 

служба Волф. 

Някакъв ориентир за групата на инж. Волф са 

технологиите, използвани при реконструкцията на 

пристанището на Марсилия – по онова време на неговите 

съоръжения се е гледало като на върхови постижения в 

хидротехническото строителство. Работната група се ориентира 

и към някои важни решения – материалите за кейовите стени да 

се осигуряват от каменоломните, разположени южно от Варна, а 

като работна сила за поемане на този изключително тежък труд 

да бъдат привлечени осъдени на доживотен затвор от 

крепостите Силистра, Видин, Русе, Варна и Шумен. Определени 

са и най-общите параметри на канала до езерото при село Девня 

– дължина 1 500 m, широчина 32 m и дълбочина 5 m. 

Прогнозната стойност на това значимо за времето си 
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хидротехническо съоръжение е определена на 2,7 милиона 

гроша. 

В хода на предпроектните проучвания са формирани и 

основните цели на проекта – осигуряване на благоприятни 

условия за пристанището, премахване на неприятните изпарения 

и освобождаване на работни земи. 

По предложение на инж. Волф, за упражняване на 

техническо ръководство на проекта е назначен полк. Вагман 

бей. Негова е и кандидатурата за технически ръководител на 

железния път Русе – Варна. Очевидно под технически 

ръководител се е имало предвид по-скоро лице, което ще 

упражнява контрол върху дейностите на компанията-строител.  

Всичко това обаче в много голяма степен остава някъде в 

сферата на намеренията. 

Едва в началото на ХХ в. Варна се сдобива с модерно за 

времето си пристанище. Главен ръководител на строителството 

е знаменитият инж. Любен Божков, който до назначаването му 

през 1920 г. за технически директор на БДЖ е главен 

административен ръководител (директор) на порта. 
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Пристанище Варна, 1900 г. 

 

 
Пристанище Варна (строеж на вълнолома), 1905 г. 
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Пристанище Варна, 20-те години на ХХ век 
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ЗЗААЩЩОО  РРУУССЕЕ  ––  ВВААРРННЕЕННССККААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  ННЕЕ  ССТТААВВАА  

ФФААККТТООРР  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕТТОО  ННАА  ККООММББИИННИИРРААННИИТТЕЕ  

ППРРЕЕВВООЗЗИИ  ИИЗЗТТООКК--ЗЗААППААДД  ППРРЕЕЗЗ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ??  

Най-безспорното доказателство за това, че географската 

даденост не е по презумпция решаващо предимство е тъжният 

факт, че жп връзката Русе – Варна не успява да стане фактор за 

развитието на комбинираните превози Изток-Запад през 

България. 

Гордо изпъчили се, ние вече много десетилетия тръбим, че 

сме кръстопътят на Балканите, а транспортните потоци (без да 

се съобразяват ни най-малко с тези заклинания) ни обхождат от 

всички страни, но най-вече от север и от запад. 

Говорейки за пропуснатите възможности, известният 

транспортен журналист Жеко Станев цитира редакционен 

коментар на сп. „Морски сговор”, бр. 9/1927 г. със заглавие 

„Корабоплаването по Дунава”: 

„Най-късият път за търговията на Централна Европа с 

Близкия Изток е оня, който минава през Русе на Дунава и Варна 

на Черно море. Пътят Русе – Варна – Цариград е само 600 km, а 

оня през Русе – Сулина – Цариград е около 3 пъти по-дълъг.” 

[8Е] 

Нашите транспортни специалисти от онова време без 

съмнение са били наясно, че значително по-краткото разстояние 

е само географска даденост, но не и сигурно предимство на 

транспортния пазар на Балканите. 
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Балканският полуостров, 1878-1910 г. 
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В онова далечно 

начало една условна 

везна, на единия край 

на която е поставено 

три пъти по-малкото 

разстояние, би оста-

нала в дебалан-

сирано положение от няколко проблема, намерили място на 

срещуположния й край – необходимостта от създаване на 

Дунавски търговски флот, модернизиране на пристанищната 

инфраструктура в Русе и Варна и подобряване на качеството и 

сигурността на железния път между двете крайни позиции на 

транспортната верига.  

По мнение на Жеко Станев в средата на 80-те години на 

ХХ век, примерно 60 години по-късно след цитираната 

публикация във варненското списание, „везната” е била 

приведена в относително устойчиво „равновесие” чрез 

изградените вече стабилни структури на Параходство 

„Български морски флот” – Варна и Параходство „Българско 

речно плаване” – Русе, интензивно развиващите се и 

доходоносни пристанищни комплекси в дунавския и 

черноморския град и разбира се, чрез устойчивия железопътен 

трафик между тях. 

Динамиката на времето обаче, в началото на 90-те вече 

стремително налага нови приоритети в дейността на тези 

взаимно обвързани звена на транспортната верига – трябва без 

забавяне:  

 да се изграждат модерни терминали (контейнерни, Ro-La и 

такива за зърно) в пристанищата на Варна и Русе; 

 да се повиши капацитетът на железопътната релация Русе 

– Каспичан – Варна; 

 да се въведат ускорени блок-влакове между крайните гари; 

 да се наложи единна тарифа на транспортните услуги за 

всички субекти на пазара, като при това транзитът да се 

освободи от фискални рестрикции [8Е]. 
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Не може да има съмнение, че в онова преходно и трудно 

време причините (както от обективно, така и от субективно 

естество) да не се захванем да правим всичко това са били 

повече от достатъчно. 

Едва ли има смисъл да се връщаме към тях – от онзи 

период вече ни дели повече от четвърт век. Същественото в 

случая е, че ние рязко „губим (пазарна) височина” (връщането 

на предишни височинни нива изисква много нова енергия за 

преодоляване на „притеглянето на инерцията”) и „везната” 

трайно се връща и застива в дебалансирано положение. Заедно с 

това лелеяната мечта железопътната линия Русе – Варна да 

стане най-кратката връзка между Дунав, Близкия Изток и 

Кавказкия регион постепенно придобива статус на химера. В 

такива случаи винаги изниква гнетящият въпрос: Защо (все) не 

успяваме, защо (все) ни изпреварват, защо (все) губим в 

голямата надпревара с времето и народите около нас?! 

За пристанище Варна може да бъде казано много, но това в 

никаква степен не променя тъжния за нас факт, че порт-хегемон 

за Черно море в нашия регион все едно си остава пристанището 

на Констанца, чийто капацитет е в пъти по-голям от мощностите 

на Варна и Бургас, взети заедно. И в допълнение към всичко 

това нещо изключително съществено – на запад от Констанца 

води двупътна жп линия, която позволява скорости 200 km/h! 

В търсене на отговора на въпроса защо постоянно 

изоставаме и се разминаваме с успеха, е цитиран инж. Георги 

Лазаров, Пълномощник на Българското правителство на 

Парижката конференция от 1928 г., регламентирала новия 

режим на корабоплаване по Дунава: „Не можем да отминем 

мълком въпроса за пътя Русе – Варна. Такива големи 

мероприятия могат да се реализират само със смелост и 

решителност.” [8Е] 

И така: Защо толкова често мечтите ни се трансформират в 

химери? Твърде е възможно отговорът да е закодиран в двете 

ключови думи, които инж. Лазаров използва: смелост и 

решителност. Изстраданият ни опит е дал много доказателства 
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за това, че дефицитът на тези две качества ориентира към 

пътища, които не водят към успеха. 

ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯ  ––  ННООВВООТТОО  

„„ДДИИХХААННИИЕЕ””  ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИТТЕЕ  ППЪЪТТИИЩЩАА  

Поддържането на стратегическите инфраструктури на една 

държава, каквато е и железопътната, е като бягането на дълги 

разстояния. При хроническа липса на ресурси организмът губи 

сили, набелязаните цели се размиват в една химерна фата 

моргана. Мотивацията се губи – липсва кислород. Крачките се 

забавят – закъснението води до закъснение. Решенията стават 

хаотични и неадекватни. Колапсът е близо. В този случай при 

опитните бегачи главният мозък подава сигнал и се включва 

второто „дихание”. Сърцето преодолява синкопите, свързани с 

неравномерните реакции. Взорът се избистря. Надеждата за 

успех се връща. 

Предвижданите модернизации и рехабилитации трябва да 

изиграят ролята на ново „дихание” за железопътната 

инфраструктура в България, устремила се към европейско 

бъдеще. Специфичният характер на процеса включва 

продължителен етап на подготовка и реализация на проектите и 

изисква концентрация на значителен по обем финансов ресурс 

при бавна възвращаемост на инвестициите.  

Изграждането на интегрирана и оперативно съвместима 

железопътна мрежа на европейско ниво, както и подобряването 

на нейната експлоатация, остават едни от най-важните цели, 

заложени в европейската транспортна политика. Трасетата се 

проектират за смесено движение на пътническите влакове със 

скорост 160 km/h и 120 km/h за товарните композиции. 

Предвижда се полагане на безнаставов железен път с тежък тип 

стоманобетонни траверси, релси 60 kg/m и безподложно 

еластично скрепление. Ще бъдат инсталирани и внедрени 

последно поколение системи за сигнализация и 

телекомуникации – ECTS, RTEMS и GSMR. Ще се изгради 
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контактна мрежа, отговаряща на съвременните изисквания за 

скоростно движение и тягови подстанции с дистанционно 

управление – SKADA. Пресичанията с пътната инфраструктура 

ще бъдат безконфликтни, на различни нива. В 

експлоатационните центрове (гари и спирки) ще бъде осигурена 

достъпна среда за лица с увреждания и намалена подвижност. 

При проектирането и строителството строго се спазва 

европейската и национална политика и произтичащите от нея 

изисквания за опазване на околната среда, водите, растителното 

и животинско разнообразие и за ограничаване на шумовите 

емисии. 

При подготовка и реализация на проекти за изграждане, 

модернизация и рехабилитация на железопътната 

инфраструктура се разчита преимуществено на финансиране от 

европейските фондове. Приоритетното подпомагане на 

железопътния сектор от страна на ЕС е от изключително 

значение, тъй като железниците притежават няколко уникални 

предимства пред другите видове транспорт, а именно: 

 най-висока екологичност; 

 многократно по-голяма безопасност; 

 ниско ниво на разходите; 

 висока енергийна ефективност. 

От оптималното използване на тези предимства ще зависи 

адекватното решаване на значими проблеми, свързани с 

безопасността на движението, премахването на „тесните места”, 

изграждане на липсващи връзки, подобряване на 

трансграничните преходи и с опазването на околната среда. 

В табличен вид тук е представен списък с идентифицирани 

проекти и необходимите ресурси за тяхната реализация. 

Финансирането на проектите, изискващи средства от държавния 

бюджет се извършва според възможностите на държавата за 

годините на средносрочната прогноза, като за следващите 

години стойностите имат индикативен характер. 
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Проекти, планирани за реализация по МСЕ и ОПТТИ  

в програмен период 2015-2025 г. 

№ Наименование 
Финансиране 

Стойност,  
млн. лв. 

Период за 
изпълнение МСЕ/ 

ОПТТИ 
ДБ 

1 

Модернизация на жп 
участък София – 
Септември: подучастък 
Елин Пелин – Септември 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 1 456 2016-2022 

2 

Модернизация на жп 
участък София – 
Септември: подучастък 
София – Елин Пелин 
(Фаза „Проектиране и 
строителство”) 

85% 15% 115 2015-2020 

3 

Рехабилитация на жп 
участък Пловдив – Бургас, 
фаза 2 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 627 2015-2021 

4 

Развитие на жп възел 
София: жп участък 
централна гара София – 
Волуяк, вкл. гара Волуяк и 
централна гара София 
(Фаза „Строителство”) 

73% 27% 244 2016-2020 

5 

Модернизация на жп линия 
Видин – София: участък 
Видин – Медковец 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 883 2017-2023 

6 
Модернизация на жп линия 
София – Перник  
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 400 2017-2022 

7 
Модернизация на жп линия 
Драгоман – София 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 259 2017-2022 

8 

Изграждане на 
интермодален терминал в 
гр. Русе 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 51 2016-2019 
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№ Наименование 
Финансиране 

Стойност,  
млн. лв. 

Период за 
изпълнение МСЕ/ 

ОПТТИ 
ДБ 

9 

Рехабилитация на гарови 
комплекси по TEN-T 
мрежата, II част 
(Фаза „Подготовка и 
строителство”) 

80% 20% 40 2017-2020 

10 

Изграждане на GSM-R 
мрежа (за отсечки, извън 
обхвата на проектите за 
модернизация) 
(Фаза „Подготовка и 
строителство”) 

90% 10% 56 2016-2020 

11 

Техническа помощ за 
модернизация на жп линия 
Радомир – Гюешево 
(Фаза „Подготовка”) 

85% 15% 11 2016-2017 

12 

Подготовка на жп 
участъците Медковец – 
Руска Бяла и Руска Бяла – 
Столник 
(Фаза „Подготовка”) 

85% 15% 106 2017-2020 

 

 

Проекти, планирани за реализация по МСЕ и ОПТТИ  

в програмен период 2021-2027 г. 

№ Наименование 
Финансиране 

Стойност,  
млн. лв. 

Период за 
изпълнение МСЕ/ 

ОПТТИ 
ДБ 

1 

Техническа помощ за 
предпроектни проучвания 
за модернизация на жп 
линия Русе – Горна 
Оряховица – 
Димитровград 
(Фаза „Подготовка”) 

85% 15% 7 2021-2023 

2 
Модернизация на жп линия 
Перник – Радомир  
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 303 2022-2025 
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№ Наименование 
Финансиране 

Стойност,  
млн. лв. 

Период за 
изпълнение МСЕ/ 

ОПТТИ 
ДБ 

3 

Модернизация на жп 
участъци Медковец – 
Руска Бяла и Руска Бяла – 
Столник 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 2 054* 2022-2026 

4 
Модернизация на жп линия 
Радомир – Гюешево 
(Фаза „Строителство”) 

80% 20% 653* 2023-2027  

* Прогнозна стойност – формирана чрез намаляване на индикативната 
стойност с 30%, предвид че по проекта ще се извършва оптимизация на 
разходите и актуализация на идейния проект. 

 

Проекти, чиято реализация ще започне при  

осигуряване на средства чрез национално финансиране и/или 

държавни заеми от МФИ 

№ Наименование 
Стойност,  

млн. лв. 
Период за 

изпълнение 

1 
Възстановяване на проектните 
параметри на жп линия Русе – Варна 
(Фаза „Строителство”) 

749 След 2020  

2 

Модернизация и рехабилитация на жп 
линия София – Варна: участъци 
Мездра – Горна Оряховица и Горна 
Оряховица– Каспичан 
(Фаза „Строителство”) 

1 114 След 2022 

2.1 
Модернизация и рехабилитация на жп 
участък Мездра – Г.Оряховица 
(Фаза „Строителство”) 

648 След 2022  

2.2. 

Възстановяване на проектните 
параметри на жп участък Горна 
Оряховица – Каспичан 
(Фаза „Строителство”) 

466 След 2022  

3 

Модернизация на жп линия Карнобат 
– Синдел: изграждане на тунел 
Лозарево – Прилеп и на отсечки от 
линията 
(Фаза „Строителство”) 

338 След 2019  
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Основните приоритети за България в настоящия момент са 

свързани с две от Трансевропейските направления от 

„основната” мрежа – коридор „Ориент/Източно-

Средиземноморски” (покриващ трасето от границата с Румъния 

през Видин – София – Кулата и от София през Пловдив до 

Бургас и до Свиленград/ турска граница) и коридор „Рейнско-

Дунавски”. Като други участъци от общоевропейско значение за 

„основната” мрежа са и направленията от София до границите 

със Сърбия и Македония. Представена е карта на жп мрежа на 

Република България с основните направления, по които се 

развиват инвестиционните проекти за модернизация и 

рехабилитация на жп инфраструктура за периода 2007-2020 г. 

 
Основни направления на инвестиционните проекти за 

модернизация и рехабилитация на жп инфраструктурата 

 

За модернизацията на железопътната мрежа в Северна 

България се разчита единствено на финансиране от държавния 

бюджет, което в краткосрочен план не е осигурено. 

Изпълнението на тези проекти е отложено в периода след 2020 г. 
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Не се предвижда в обозримото бъдеще реализация на 

мечтите на акад. Деведжиев за изграждане на трети железопътен 

мост над река Дунав при град Белене, пробиване на тунел под 

Стара планина между Троян и Кърнаре и осигуряване на трета 

връзка с Република Гърция. 

Второто „дихание”, което организмът включва в критични 

моменти, може да бъде ползвано до време. След изпълнението 

на модернизацията и рехабилитацията на железопътната 

инфраструктура по едно направление следва да продължи 

тежкият, рутинен процес на поддържане. Азбучна истина е, че 

запазването на проектната скорост от 160 km/h изисква 

спазването на значително по тесни толеранси в параметрите на 

железния път, които могат да бъдат постигани само с 

използването на високопроизводителни интелигентни 

механизирани системи, съвременна организация и планиране на 

ремонтите и може би на първо място – добре обучен и 

мотивиран персонал. 

 
Тежка пътна механизация за поддържане на 

рехабилитираните участъци, доставена през 2015 г. 
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ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООППЪЪТТННААТТАА  ММРРЕЕЖЖАА,,  ККООЯЯТТОО  ((ММООЖЖЕЕ  ББИИ))    

ННИИККООГГАА  ННЯЯММАА  ДДАА  ИИММААММЕЕ  

Председателят на Българското 

геополитическо дружество академик 

Марин Деведжиев в своите изследвания 

през годините отделя много внимание на 

тенденциите и перспективите за развитие 

и доизграждане на железопътната мрежа 

на страната ни. Предложената от него 

решетъчна териториална структура на 

железопътната мрежа (РТСЖМ) в своята 

същност представлява една териториално 

устройствена конструкция, която е 

предпоставка за цялостна урбанизация на 

територията на България [3]. Академик Деведжиев счита, че 

като процес, урбанизацията ще получи толкова по-голямо 

ускорение, колкото по-бързо на основата на решетъчната 

териториална структура се доизгражда железопътната мрежа. 

Когато това доизграждане завърши, гъстотата на мрежата би 

трябвало да достигне 65 km/1000 km
2
, каквато е имала Франция 

през 1990 г. РТСЖМ се получава от пресичането на паралелните 

(запад-изток) с меридианните (север-юг) железопътни 

магистрали.  

Обхващайки цялата територия на страната, РТСЖМ трябва 

да осигури равномерна и равностойна железопътна достъпност 

на всичките й части. На заградените от всички страни с 

железопътни линии територии в [3] е дадено определението 

железопътни географски модули (ЖГМ). Доизграждането на 

железопътната мрежа на България на модулна основа Марин 

Деведжиев разглежда преди всичко като мащабна национална 

етапна инвестиционна програма, чиято крайна цел трябва да 

бъде достигане нивото на напредналите държави. В тази 
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програма ЖГМ придобиват характер на основни организиращи 

звена. 

 
РТСЖМ според акад. Деведжиев 

 

 
Териториално устройствена конструкция 
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Железопътните модули (общо 45 на брой) обхващат 

всички части на страната. Те се „спояват” един с друг чрез 

своите граници и маркират затворената в тях територия като цел 

на бъдещето й транспортно развитие. 

Като основа на програма за практически действия, 

модулната структура определя обособените територии със 

степенувани обекти при задължително осигуряване на пълна и 

равностойна транспортна достъпност. 

Като географска характеристика ЖГМ са систематизирани 

в 8 групи: планини (планински части, дялове, ридове и върхове) 

– 16 броя; историко-географски области – 13 броя; реки 

(определени според доминантността на водосборните им 

басейни) – 10 броя; плата – 2 броя; историческо селище – 1 

брой; проход – 1 брой; нос на Черноморското крайбрежие – 1 

брой; язовир – 1 брой. 

Териториалните железопътни модули са класифицирани от 

акад. Деведжиев по степен на изграденост и по степен на 

вътрешно-модулно транспортно развитие. 

По първата класификация модулите се групират като: 

формирани модули – на които всички граници са от изградени 

железопътни линии; формиращи се модули – при тях границите 

им от железопътни линии не са изградени от всички страни; 

модули, които ще се формират – тяхното обособяване е предмет 

на обозримото бъдеще. 

Втората класификация на модулите се основава на 

осигуреността на транспортна достъпност до граничните им 

железопътни линии: група А – модули с осигурена железопътна 

достъпност в техните граници до 30 минути; група Б – модули с 

осигурена железопътна и автотранспортна достъпност до 60 

минути и група В – в нея намират място модулите с осигурена 

транспортна достъпност над 60 минути.  

И ако направим всичко това, би трябвало да достигнем 

нивото на плътност на мрежата на железопътната 

инфраструктура на втората икономика в Европа отпреди четвърт 

век! Ако го направим, разбира се... 



Част 6 Железопътната мрежа, която (може би)  
никога няма да имаме 

206 

Без съмнение, геополитикът Марин Деведжиев умее да 

мечтае. Да изградим всичките тези 45 модула, да стане реалност 

решетъчната териториална структура на железопътната ни 

мрежа – нима това не е било винаги една красива мечта за 

всички, които през изминалите 150 години са били причастни 

към българското железопътно дело?! Още нашите далечни 

предходници от XIX век, както видяхме, мислят и пишат за 

„сетка”, която да стига до всички „кюшета” в Българско! 

Академик Марин Деведжиев, големият радетел за 

просперирането на нашите железни пътища просто е обосновал 

от съвременни позиции вижданията на железопътните ни 

мечтатели от края на XIX и началото на XX век.  

Много професионална тъга генерира фактът, че последната 

нова линия, участъкът Алфатар – Силистра, е въведена в 

експлоатация през далечната 1974 г., т.е. преди повече от 40 

години! 

На някои от мечтите е съдено да се случат, на други – не. 

Дано идеята за РТСЖМ да не попадне в групата на последните... 

115500  ГГООДДИИННИИ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИ  ППЪЪТТИИЩЩАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ::    

ЗЗАА  ГГООРРДДООССТТТТАА  ИИ  ННААДДЕЕЖЖДДААТТАА  

Ако приемем този толкова важен за нас 150-годишен 

юбилей като една резултантна, която е акумулирала всичко 

значимо, случило се след 1866 г., то нейните съставляващи по 

условни абсциса и ордината, би трябвало да са гордостта и 

надеждата. 

Големината на по-важната съставляваща – „надеждата”, е 

функция от големината на ъгъла, който резултантната сключва с 

условната абсциса, т.е. именно дълбоко осъзнатото усещане за 

значимостта на нашето 150-годишно присъствие на сцената на 

транспортния театър на Балканите е онова, което ни изпълва с 

надеждата, че нашите релси никога няма да ръждясат, че 

колоосите все така надеждно ще се търкалят по тях и сигналите 

напред ще греят в зелено. 
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„Надеждата” като функция на „гордостта”... 

 

С какво наистина можем да се гордеем? Колко е труден 

отговорът на този въпрос! Преминали сме през какво ли не, 

преживели сме такива тежки времена, че обръщайки се назад се 

чудим как сме успявали да го направим. Оценявайки нещата от 

многодесетилетна дистанция разбираме, че е имало цели 

периоди, през които железницата буквално е започвала да си 

тръгва от самата себе си, и по думите на уважавания 

изследовател на железопътната ни история инж. Димитър 

Деянов „постиженията са бледнеели пред пораженията”, но е 

имало и времена на „победи”, за които всички около нас (а и не 

само те) са говорили за железните ни пътища със суперлативи. 

Било е отдавна, но е било. 

През 2016 г. нашите железни пътища стават на 150 години. 

За век и половина времето неумолимо е обрекло на забрава 

всичко, което се е оказвало временно и без стойност за 

движението напред. За съжаление, не е много и онова, което се е 

съхранило в сейфовете на нашата техническа памет. Но то е 

напълно достатъчно да се чувстваме горди с железните си 

пътища и да помним, че:  

 само за 50-60 години след Освобождението си, нашият 

народ е успял да построи основите на железопътната си 
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мрежа – този толкова забележителен ръкотворен паметник 

на стремежа ни към просперитет; 

 от 1888 г. железните пътища са безценен национален 

капитал, създаван десетилетия наред с невероятни усилия 

(най-вече физически), което ги превръща в един от 

символите и синонимите на държавата и държавността по 

нашите земи; 

 в най-престижните политехники участъците: Света Петка – 

Аврамово – Черна Места, „възелът” при сп. Бъзовец и 

„осморката” след гара Радунци, продължават да се 

преподават като образци на решения за най-съвършени 

изкуствени развития; 

 през непоносимо тежките, в най-усилните години от най-

новата ни история, във времена на смазващи с мащаба си 

национални катастрофи, народът ни с непознато сега 

фанатично упорство е продължавал да строи железници. 

Само по време на войните са построени над 800 km нови 

железни пътища; 

 цели 6 години, между 1912 г. и 1918 г., железниците ни 

осигуряват логистиката на действащата армия, давайки й 

възможност да бъде напълно адекватна на фронтовете и да 

напусне бойните полета непобедена;  

 в най-мрачните периоди на всякакви преходи и дълбоки 

покруси за народа ни именно железниците са били една от 

малкото „опорни точки”, които са му помогнали да оцелее 

и да преодолее и непреодолимото; 

 нашите железници са имали цяло едно „златно 

десетилетие” след 1930 г., когато технологичната 

дистанция между нас и най-развитата железопътна система 

тогава – германската DR, е била само 7-8 години; 

 виадуктите „Побит камък”, „Змейово” и „Лакатник”, 

тунелите „Зли дол” и „Козница”, 130-годишните 

стоманени мостове, които още са в експлоатация на спирка 

Сестримо, са инженерни съоръжения, с които би се 
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гордяла всяка национална инфраструктура. Нека да го 

направим и ние! 

Изминалите десетилетия, обаче са дали повече от 

достатъчно примери, че „нямаме очи” за онова, което сме 

наследили от поколенията, градили железопътната ни мрежа. 

Примерите наистина са много, но нека се опитаме да се 

ограничим само с два. Те, без съмнение, ще бъдат едни от най-

завладяващите. 

„Транс-родопската” ни железница с междурелсие 760 mm, 

с обща дължина 129,2 km е строена цели 25 години (толкова 

години е строен и Великият Сибирски път от Санкт Петербург 

до Владивосток, чиято дължина е 9 288 km!) – от 1920 г., когато 

на 25 май Народното събрание гласува закон за построяване на 

линията Саранбей – Чепино баня – Неврокоп (сега, Септември – 

Велинград юг – Гоце Делчев), до есента на преломната 1945 г. 

Между гарите Велинград и Якоруда трасето навлиза дълбоко в 

Родопите, преминава вододела на планината и се спуска към 

долината на р. Места. 

В този участък, между гарите Св. Петка и Черна Места, се 

намира прочутото 4-етажно изкуствено развитие – 

забележително постижение на българското железопътно 

строителство от 30-те години на ХХ в. [5] 

По северния склон на планината, чрез разстояние от 

9,8 km, трасето преодолява денивелация от 224 m. Тунелите в 

тази отсечка са 17 на брой и между тях е най-големият за цялата 

линия – №32, точно под Аврамовата седловина, с дължина 

314 m.  

Гара Аврамово, разположена на вододела, с надморската 

си височина от 1267 m е най-високо ситуираната железопътна 

гара не само в България, но и на Балканския полуостров. 

От южната страна на планината трасето тръгва по 

долината на високопланинската р. Дръщеница, приток на 

р. Черна Места. На този склон се намира не по-малко живописно 

изкуствено развитие – закритата „шестица”, образувана от 
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тунели №33 и №34 и откритата „шестица” около природно 

образувана могила при последния тунел №35 [5]. 

 
 

Изкуствените развития в участъка  

Света Петка – Аврамово – Черна Места 

 

Макар, че оттогава са изминали само 80 години, опитите 

да се узнаят имената на инженерите, проектирали всичко това не 

дават особен резултат. Мнението на инж. Димитър Деянов е, че 

това са били специалистите от тогавашното отделение 

„Поддържане” при Главна дирекция на БДЖ. Големият историк 

на нашите железници е на мнение, че те просто са нямали 

усещането, че онова, което проектират между Св. Петка и Черна 

Места, е белязано с някаква изключителност. Било е време, 

когато възрожденското все още не си е било тръгнало от 

специалистите, творили нещата, които ние днес сме затруднени 

да оценим и дори да осъзнаем тяхната значимост. 
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И още един шедьовър – виадуктът „Лакатник” между 

гарите Лакатник и Левище (вече спирка). Прекрасната 

фотография е от 1964 г., когато е въведено в експлоатация това 

впечатляващо съоръжение. Мостовете на старата фотография са 

всъщност три: на заден план е виадуктът на път №1, строен през 

90-те години на XIX в., а най-близо до обектива е временен 

дървен мост над Искъра, който строителите на новия виадукт на 

път №2 все още не са били демонтирали. Тези три съоръжения 

по някакъв трудно обясним начин напомнят за библейското „Бог 

Троицу любит!”. 

 
Виадукт „Лакатник”, 1964 г. 

 

Нека завършим това юбилейно издание с думите, които 

Нобеловият лауреат за литература от 2006 г. Орхан Памук ни 

поднася чрез вдовицата на автора на загадъчния роман „Нов 

живот”, железничарят чичо Рафкъ, загинал от ръцете на крайни 

ислямисти: „Това бяха инспекторите от железниците. Те 

вярваха, че тази страна би просперирала чрез железниците!”. 

Да даде Бог, съща тази Светла Вяра за бъдещето на нашата 

железопътна инфраструктура да ни движи и да не ни напусне 

никога! 
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