
КЪМ ИСТОРИЯТА НА ПЪРВАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В 

БЪЛГАРИЯ  РУСЕ – ВАРНА 1866 г.  

 С немалко противоречия и неясноти в историята на строежа на 

железопътната линия Русе - Варна нейната 150-годишнина беше 

посрещната от историографията на българската техника и българската 

общественост. Например привърженици на един от забележителните 

историко-технически куриози, охотно разпространяван в интернет, 

уверяват как между 1883 и 1885 г. оттук минавал и легендарният „Ориент 

експрес” [1], [2, с. 114-115], [3], [4]. Българската следа в ранната история 

на прочутия влак се нуждае от отделно проучване и представяне, а тук 

само припомням факта, че през 1883–1885 г. между Гюргево и Русе няма 

нито мост, нито ферибот. Няма да занимавам читателите и с пространно 

изложение на историята на строителството на тази железопътна линия, но 

предлагам някои основни моменти от ранната ѝ история, като ползвам 

преди всичко източници от времето на събитията. Предварителни 

уговорки: 

а) всички дати до 31 март 1916 г. по правило са по Юлианския 

календар (стар стил), но при цитиране на чуждоезиков източник от XIX в., 

в който датата е по Григорианския календар (нов стил), в скоби я посочвам 

по ст. стил; 

б) осъвремених незначително текста на цитатите от възрожденския 

печат така, че, от една страна, да го приспособя отчасти към сегашния 

правопис, но, от друга, да запазя характерни изразни средства и най-вече – 

да не променя същността на информацията [58].        

 Кога започва строителството на ж.п. линията 

 В българската историческа литература от години е възприета 

версията: „Непосредствената работа по изграждането на железницата Русе 

- Варна започва на 21 май 1864 г., когато на брега на Дунава в Русе, при 

тържествена обстановка, е направена първата копка. Строителството 

започва едновременно от Русе и откъм Варна” (подч., И.А.) [5, с. 14], [6, с. 

159]. Две основни твърдения в тази версия се нуждаят обаче от проверка 

въз основа на източници от онова време.  

 Първо. Правена ли е тъй наречената „първа копка”[2, с. 57] на 21 

май 1864 г.? На 2 юни 1864 г. браилски вестник помества следната 

дописка, изпратена от Русе на 24 май с.г.: „От управителите на 

Съдружеството на железний път от тук [Русе] за Варна бяха призвани на 

21 того сичките тукашни местни Началства, сичките консули и сичките 



представители на различните тука народни общини на мястото, дето ще 

бъде станцията. След молитвите и молитствуванията, които станаха, 

призваните бяха поканени на обяд, дето, като ядоха и пиха […], царс.[ката] 

музика развеселяваше събранието. Защото станцията ще бъде под 

градските градини, дето обикновено се стича градът на разход[к]и, тоя ден, 

като е празник, множеството на зрителите беше безбройно и 

представлението магическо” [7].  

Оказва се, че единственият известен понастоящем български 

първоизточник за събитието съобщава само за тържество, в което 

преобладава веселието на маса, но няма нито дума за сторена първа 

копка. При това сведението има висока степен на достоверност, защото е 

изпратено до редакцията на изданието само три дни по-късно. От друга 

страна, на 18 юни (6 юни с.г.) вестникът на „Съюза на Германските 

железопътни администрации” помества съвсем краткото съобщение за  

линията Русчук - Варна, че „Работите започнали на 2 юни (21 май, И.А.)”, 

но не уточнява произхода на тази информация, а за нейната несигурност 

прави впечатление и това, че събитието е споменато за случило се в 

…Русия [8, с. 298]. През 1894 г. във Вюрцбург (Германия) Радослав М. 

Димчов защитава докторат, издаден през същата година под заглавие 

„Железопътното дело на Балканския полуостров”, и според него 

строителството на линията започва „С началото на пролетта (края на март–

началото на април?, И.А.)” [9, с. 11]. Впрочем, през периода 2010-2018 г. 

дисертацията на Р.М. Димчов е преиздадена в Германия, САЩ и Англия 

общо 10 (ДЕСЕТ!) пъти от девет издателства, но сигурно се досещате 

доколко тя е (не)известна в България …  

 Титулната страница на книгата „Железопътното дело на 

Балканския полуостров” от Радослав М. Димчов от Ловеч, 1894 г. - 

https://archive.org/services/img/daseisenbahnwes00dimtgoog 

 Второ.  Как започва строителството на ж.п. линията?  

Според версията, възприета в нашата историография – от Русе и 

Варна едновременно [2, с. 57-58], [5, с. 14]. За това обаче първоизточник не 

https://archive.org/services/img/daseisenbahnwes00dimtgoog


е публикуван. Възможно е наземните работи наистина да са започнали 

едновременно от двете страни, но според Р. Димчов, „Полагането на 

релсите започна от Варна в посока към Русчук” (подч., И.А.) [9, с. 11]. 

Това изглежда логично, защото доставката на материалите за строежа поне 

в началото вероятно е извършвана само чрез пристанището във Варна, а 

при натиска, оказван от страна на Турция върху английската компания 

строител на линията, тя (компанията) положително веднага е използвала 

първите получени релси за полагането им от Варна към Провадия, за да 

демонстрира напредването на строителството.    

 Колко е дължината на ж.п. линията Русе–Варна 

 Във възрожденския печат общата дължина на линията е определяна в 

мили и часове, отделните участъци от нея – в мили, часове и километри. 

Липсват обаче достоверни сведения, както тогава, така и днес, за точното 

местоположение на двете крайни точки, за които се отнася публикуваната 

дължина. Тъй като проектът на линията е английски, приемам, че в него 

като единица за дължина е използвана английската сухопътна миля, а по 

данни от времето на строителството „Сичката дължина на тоя железен път 

е 224 километра или 140 английски мили” [10]. Дължината 224 км се среща 

и в редица източници до наши дни, например [11]. По онова време обаче се 

приема, че една сухопътна английска миля е равна на 1,61 км [12, с. 29], 

сиреч общата дължина на линията е 225,4 км, а при съвременния 

еквивалент на същата миля от 1,609314 м – 225,3 км. През 1879 г. Иван 

Богоров я приема 225 км [13, с. 351], така се среща и в някои съвременни 

публикации, например [14]. С цел историческа достоверност тук приемам 

еквивалентът на общата дължина в английски сухопътни мили, валиден 

към времето на събитията, сиреч 225,4 км [15].  

  Някои възрожденски дописки съобщават дължината на линията и 

нейни участъци в часове. На 3 ноември 1865 г. в. „Дунав” информира, че 

„Разстоянието между Русчюк и Варна, макар и да е 36 часа, но железният 

път забикаля едно място от 3 часа и половина; според тая сметка, прочее, 

от 39 часа разстояние” [16]. След това почти цяла година същият вестник 

помества сведенията за работата, извършена по линията, изключително с 

единицата за дължина час. Едва на 1 октомври следващата година същият 

вестник уточнява значението на тази мерна единица за дължина: 

„Паровозът, като тръгне от Варна, ще стига в Русчук за шест часа, тогава 

като досега се минаваше това пространство с обикновени кола за 36 часа” 

[17].   



Някои основни събития от строителството на ж.п. линията 

Към края на април 1865 г. са готови землените работи на общо 24 

часа дължина, т.е. на две трети от общата дължина на линията, като са 

подготвени за полагането на релси отсечките Варна–Ени–Пазар  (Нови 

пазар) и Русе–Разград. По същото време вече са доставени част от релсите, 

монтирането на които е планирано да се извърши „До пет-десет дни” [18]. 

Два месеца по-късно в. „Дунав” съобщава, че „половината му (на 

„железния път”, И.А.) е направена” [19], без да уточнява обаче какво 

всъщност обхваща извършената работа. Месец след това немско 

специализирано списание потвърждава, че строежът на линията „прави 

бърз напредък”, но също не съобщава конкретни данни за обема на 

извършената работа [20].  

Около средата на август 1865 г. между работниците на строежа се 

появява холера [21], но въпреки смъртните случаи тя е овладяна 

сравнително бързо още към началото на септември [22]. Според рапорт на 

турския комисар по строежа на линията полк. Вагман бей (пруски 

технически специалист) от 15 септември с.г., „Железата са натурени от 

къде Варна до селото Султанлар (днес Царевци, на 3 км от Синдел, И.А.), 

сиреч 20 английски мили, а от къде Русчук до Червена вода, сиреч 14 

английски мили.” Изразявайки надеждата да „не стане някое препятствие”, 

Вагман бей приема, че „от сега нататък на месец  на дванайсет мили 

разстояние могат да се турят железата”, а това означава, че за останалите 

106 мили са необходими още близо девет месеца. По същото време на 

строежа на линията се използват вече „четири локомотиви (машината за 

огъня) – два от къде Русе и два от къде Варна; те служат за пренасянието 

на материала и най-много – на железата. За същата цел има и 80 вагони 

(кола за товар)” [10]. Този факт поставя въпроси, който и до днес не са 

изяснени в българската историко-техническа литература. Кои са фирмите-

производители на оборудване и материали за изграждането на 

линията, какви са основните технически данни на подвижния състав, 

с който е построена линията, как локомотивите и вагоните, доставяни 

с кораби до Варна, са разтоварени от тях и превозени до двата основни 

участъка на строежа (от Варна към Русе и от Русе към Варна)? 

Според най-задълбоченото изследване на тракцията на железниците 

в България, „За строителството се използват отначало два, а от края на 

1865 година четири малки белгийски локомотива (два откъм Русе и два 

откъм Варна)” (подч., И.А.) [23, с. 8]. Това твърдение обаче не е 



подкрепено с препратка към източник. През април 1866 г. немско издание 

за железопътен транспорт съобщава основни резултати при строежа на 

ж.п. линията Русе–Варна, като се позовава на рапорт на главния инженер 

по строежа от 15 декември 1865 г. Според този документ, „2 локомотива и 

190 вагона бяха купени, 2 други локомотива готови да бъдат доставени; 

останалите локомотиви и колесен материал бяха в строеж” [51, с. 232]. 

Този рапорт потвърждава, че строежът на линията започва с два 

локомотива, но не изяснява нищо относно фирмата-производител и 

начина на доставката им от Белгия до района на строежа. 

Вече стана дума, че през септември 1865 г. Вагман бей съобщава за 

използването на четири локомотива, но нито споменава от коя страна са 

доставени, нито уточнява името на фирмата производител. Осем месеца 

по-късно в. „Дунав” информира, че в последните дни на април 1866 г. във 

варненското пристанище пристигат „един английски и два белгийски 

вапора заедно с една голяма норвежка гемия, натоварени от Белгия с кола 

(вагони, И.А.) за железния път и с други сечива” [24]. От това не следва 

обаче автоматично, че първите локомотиви, доставени за строежа на 

линията, са белгийско производство [25].  

 Белгийски локомотив тип Couillet, 1867 г. – 

https://www.gracesguide.co.uk/File:Im1867EnV24-p473a.jpg 

Според гореспоменатото вече изследване на тракцията, през периода 

1865–1870 г. за линията са доставени 21 локомотива, от които 9 са 

белгийско производство от 1865 г. Доколкото за тях е известно, че са 

строени от „COUILLET Белгия” [23, с. 10-11], положително става дума за 

машиностроителната фирма „Société Anonyme des Hauts Fourneaux, Usines 

et Charbonnages de Marcinelle et Couillet”, Куйе (днес в Шарлероа, Белгия). 

Фабричните номера на тези белгийски локомотиви са известни  [23, с. 11], 

но не успях да открия източник с техните технически данни. Френски 

автор от 1867 г. публикува обаче описание на локомотива тип Couillet и 

според него масата му празен е 19 050 кг, сиреч 19 т [29, с. 6]. Това 

сведение (като порядък) се потвърждава и от техническите данни, 

публикувани за 10 от първите локомотиви на линията (произведени от две 

английски фирми през 1868–1869 г.) – при тях масата на локомотива 

https://www.gracesguide.co.uk/File:Im1867EnV24-p473a.jpg


празен е 25,0 – 27,2 т [23, с. 13]. Дори да се приеме, че товарните кораби,  

които са доставяли конструкции с такава маса, са разполагали с подходящи 

за нея тежкотоварни стрели, разтоварването на подобно съоръжение на 

практика е било невъзможно. В онези години корабите застават на рейда 

(в по-дълбоката част на акваторията), където стоката е претоварвана в 

мауни.  След изграждането на новото пристанище (1906 г.) за по-тежки и 

обемни товари е използван 40-тонният плаващ кран, но началото на 

кейовата механизация е поставено едва през 1940 г., когато са монтирани 

два 3-тонни крана [30, с. 87]. Логично следва изводът, че към 1865–1866 г. 

локомотивите и вагоните са пристигали във варненското пристанище 

на части, след което тук, във Варна, са сглобявани  и едва тогава 

влизат в експлоатация. Това предположение се потвърждава и от 

сведение в рапорта на Вагман бей. По това време (към 15 септември 1865 

г.) „Във Варненската станция основата и една част от стените са 

довършени; едно здание, доста голямо за натъкмяванието и 

подправянието на машините и на вагоните (подч., И.А.), служи като 

главна привременна скеля, която улеснява разт[о]варянието на материала” 

[10]. Тази констатация на комисаря на ж.п. линията Русе-Варна 

опровергава две широко разпространени от години версии: 

 Първо. Че основаната през 1866 г. в Русе железопътна работилница 

била първата от този род в историята на железопътното дело и ремонтната 

индустрия на страната.  

Второ. Че железопътната работилница във Варна била основана 

също през 1866 г., но, след като русенската била първата, за варненската 

логично остава второто място. Наистина тук-там се среща обратното 

твърдение [31], но и то не е обосновано, а нелогично е двете работилници 

да бъдат завършени в един ден, за да бъдат едновременно първи [32]…

 Входът на локомотивното депо „Никола 

Корчев” във Варна, ноември 2011 г. - http://petel.bg/NAY-STAROTO-LOKOMOTIVNO-

DEPO-e-ot-1866-g--vav-VARNA--ZATRIVAT-GO__9390 

Не открих обаче нито една публикация, авторите на която да 

обосновават с препратка към източник от времето на строителството на 

https://petel.bg/NAY-STAROTO-LOKOMOTIVNO-DEPO-e-ot-1866-g--vav-VARNA--ZATRIVAT-GO__9390
https://petel.bg/NAY-STAROTO-LOKOMOTIVNO-DEPO-e-ot-1866-g--vav-VARNA--ZATRIVAT-GO__9390


ж.п. линията, който да доказва през коя година са създадени двете 

работилници, да не говорим пък за месец, според който да се определи 

последователността на появяването им. Единственият известен 

български първоизточник от периода 1864–1866 г. със сведения за 

железопътна работилница, е преводът на български език на рапорта 

на полк. Вагман бей от септември 1865 г., който по това време 

съобщава само за наличието във Варна на „едно здание, доста голямо 

за натъкмяванието и подправянието на машините и на вагоните 

(подч., И.А.), служи като главна привременна скеля, която улеснява 

разт[о]варянието на материала”. Нищо повече! [33]. 

Имало ли е някаква форма на откриване на ж.п. линията 

Любим епизод от историята на ж.п. линията Русе - Варна е как „Най-

после на 7 ноември 1866 г. тогавашният русенски валия Мидхат паша 

преминава от Русе до Варна без прехвърляне и обявява линията за 

открита” [5, с. 15]. Тук и в подобни твърдения за споменатото официално 

откриване, например [2, с. 63], [26, с. 16], [35, с. 471], [36, с. 12], [37], [38], 

[39, с. 41], датата е по Юлианския календар, от което следва 19 ноември 

1866 г. по Григорианския календар.  

Втора версия уверява, че същото събитие се е случило на 26 

октомври 1866 г. [40], [41], [42] (стар стил). 

Трети, усещайки  календарната бъркотия, решават без никакво 

допълнително проучване да измайсторят хрумката: „На 26 октомври 

Мидхат паша преминал без прехвърляне между двете крайни гари и 

обявил линията за открита. Официалното откриване обаче е на 7 ноември” 

[43]. 

А каква е истината според източници от времето на събитията? 

На 10 септември 1866 г. вестник „Время” съобщава, че „На 5 

октомврий ще се отвори тържествено, в присъствието на министъра на 

общенародните сгради, железнийт път от Варна до Русчук” [44]. Две 

седмици по-късно същият вестник потвърждава датата на замисленото 

тържество – 5 октомври, за което се очакват да пристигнат от Лондон  

„десетина-дванайсет души от главните акционери на компанията за 

железнийт път от Варна до Русчук” [45].  

22 октомври, в. „Время” – „Железнийт път от Варна до Русчук, на 

който званичното (официалното, И.А.) отваряне се бе назначило да стане 

на 5 (17) октомврий, ще почне да работи редовно от 21 на този месец, 

сиреч от днес” [46];  



23 октомври, в. „Дунав” – „[…] напреди ний обявихме във вестника 

си, че пътят ще се отвори официално на 3/15 или на 5/17 того, обаче като 

не можаха да се довършат някои недостатъци на тоя път и защото 

закъснеха някои железа, които щяха да дойдат от Европа, той досега не 

можа да се отвори. Всичките потребности  на тоя път се свършиха и е 

останало само половин час место, за  да му се натурят железата, които сега 

се турят със съвършенна една благоприятност,  и надеждно е, че до три 

или до четири дни ще се свърши напълно” (подч., И.А.) [47]; 

26 октомври  – Мидхат паша отпътува с влака от Русе за Варна  

[48];  

31 октомври – Мидхат паша се завръща с влака от Варна в Русе 

[49]. 

След това до края на декември 1866 г. във възрожденския печат 

липсват съобщения за други пътувания на Мидхат паша с влака, камо ли за 

някаква официална форма на откриване на ж.п. линията, колкото и 

скромно да е било проведено то. Що се отнася до 7 ноември, 

единственото значимо събитие на този ден, свързано с местния 

железопътен транспорт, е това, че „в Русчюк и околностите му валя сняг 

около три-четири педи” (подч., И.А.) [50]. Същата вестникарска дописка 

съдържа неизвестни досега  сведения за историята на българската техника: 

„[…] не са направени още местата, гдето се въртят колата и потребните 

оръдия, за да се върти машината, називаема локомотив, която седи отпред 

на колата, то когато се връщат, локомотивът треба да върви назад, и 

орудието, което е отпред на вапорските кола, нарочно за да помита 

снега и да чисти пътят (подч., И.А.), остава отдире и по тази причина 

завчера дружеството се принудило да хване работници и да свали някои от 

пътниците, та помели снега и тръгнали в пътя си”. Оставям настрана  

сведението за изграждането на обръщачите  за локомотивите, което също 

не съм срещал досега, но насочвам вниманието на читателя към факта, че 

към ноември 1866 г. локомотивът по ж.п. линията е оборудван вече 

със снегорин! Във връзка с това припомням, че вече близо три 

десетилетия нашенци упорито разпространяват измислицата, че 

снегоринът бил изобретен през 20-те години на ХХ в. от известния 

български авиационен деец Асен Йорданов, макар че най-ранните известни 

патенти за снегорини са издадени още през 1840 г. в САЩ [52].  

 

 



Честването на 70-годишнината на ж.п. линията през 1937 г. 

Най-ранното известно честване на кръгла годишнина на ж.п. линията 

Русе–Варна е организирано през 1937 г. По онова време се знае, че нейната 

експлоатация започва през 1866 г., но въпреки това по трудно обясними 

причини 70-годишнината ѝ е отбелязана една година по-късно. Подобна 

закъсняла почит тогава не е изключение и пак през 1937 г. е чествана 100-

годишнината на българската индустрия, макар че първата фабрика в 

българските земи  е основана през 1834 г. в Сливен [53]. 

 Борис Колчев (1890–1945 г.) – http://gams.uni-graz.at/o:vase.926 

На 23 октомври 1937 г. варненският вестник „Черно море” 

информира, че на следващия ден „по случай 70-годишнината  от 

откриването на първата българска ж.п. линия Варна–Русе ще се състоят 

тържества във Варна и Русе. В Русе ще присъства министъра на 

железниците г. Йовов, а във Варна главния директор на железниците г. 

Колчев” [54]. На другия ден вестникът съобщава за внезапната кончина на 

Варненския и Преславски митрополит Симеон и обявява, че във връзка с 

това тържествата в Русе се отлагат [55]. Във Варна обаче те се провеждат 

на 24 октомври, макар и по-скромно от предварителната подготовка. 

На този ден, в 10,30 ч. в главния хол на гарата, присъстват 

„представители  на управителните тела на железничарите и моряците 

пенсионери, представители на армията и флотата, всички началници на ж. 

пътни и пристанищни служби, начело с началника на гара Варна Ан. 

Киряков”. След панихидата за загиналите на служба железничари и 

моряци главният директор на железниците и пристанищата Борис Колчев с 

няколко думи открива паметна плоча на 12 железничари и моряци, 

загинали по време на служба. После са отслужени молебен за живите 

железничари и пристанищни служители и молебен по случай 70-

годишнината на първата българска ж.п. линия. Следва кратка реч на Б. 

Колчев, който от името на министъра на железниците, пощите и 

телеграфите поздравява варненското гражданство по повод тържеството 

[56]. 

https://gams.uni-graz.at/o:vase.926


Дружеството на железничарите и пристанищните служители 

пенсионери в Русе издава на 24 октомври 1937 г. юбилейния вестник „70 

год. железница Русе–Варна 1867–1937” (8 стр.), посветен на тържествата в 

Русе по случай 70-годишнината на ж.п. линията Русе–Варна. Необходимо е 

обаче отделно проучване по русенски издания от 1937 г., за да се изясни 

кога и в каква форма са проведени тържествата Русе. 

 Част от първата страница на 

юбилейния вестник „70 год. железница Русе Варна 1867 –1937” 

 

Най-старата стационарна парна машина в България (ок. 1865 г.) 

Стационарните парни машини са едни от най-изоставените стари 

технически средства в България. Срещат се тук-там из страната в някой  

стационарен локомобил, но за щастие във Варна по чудо е запазена най-

старата парна машина у нас. През 1991 г. по време на научната 

конференция по повод на 125 години от построяването на ж.п. линията 

Русе–Варна напразно разпитвах стари железничари за евентуалния 

производител и годината на производството на тази машина. Известно е 

обаче, че тя е първата парна машина в местната железопътна работилница. 

В настоящото проучване установих, че нейната сграда е построена през 

1865 г., а обосновах и твърдението си, че локомотивите и вагоните, 

необходими за строежа на линията, са доставяни на части по море във 

Варна, тук са сглобявани и  изпращани за експлоатация, а при 

необходимост – ремонтирани. Поради това приемам, че най-старата днес в 

България стационарна парна машина е произведена ок. 1865 г., когато е 

завършен строежът на зданието на работилницата  

Към 1996 г., когато беше издадена книгата ми „Когато машините 

бяха рядкост”, избрах снимката на тази парна машина да украси предната 

корица на  книгата по две причини: от една страна, тя (машината) беше 

достоен символ на периода от техническото развитие  на България, който 

представях, от друга,  исках да съхраня поне образа ѝ, защото не 



изключвах възможността да бъде нарязана за старо желязо от 

небезизвестни нашенци …Тогава тя все още се намираше на специален 

фундамент пред входа на административната сграда на локомотивното 

депо „Никола Корчев”, посрещаше и изпращаше пристигащи и 

заминаващи влакове. Междувременно (вероятно началото на сегашния 

век) престарялата парна машина е преместена на нов фундамент, 

разположен между сградата на депото и ул. „Девня”. 

 Парната машина на железопътната 

работилница във Варна (ок. 1865 г.), края на 2016 г. Дължа благодарност за 

отзивчивостта на д-р Атанас Панайотов, който по моя молба направи тази снимка. 
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линия в българските земи до Освобождението. - Studia balcanica 24, 2003, ?. –   

https://bibliophilia.eu/middle-ages-periodicals-and-series/studia-balcanica/studia-balcanica-

xxiv Оказа се, че конкретната годишнина на списанието „Studia balcanica” липсва в 

РБПС - Варна, Библиотеката на Археологическия музей във Варна и библиотеката на 

Музея на Възраждането във Варна, където се съхранява и личният архив на проф. 

Велко Тонев. Същевременно останах силно озадачен, че авторите на обширното 

проучване на 150-годишната история на ж.п. линията Русе - Варна не знаят за 

съществуването на тази публикация [2, с. 212-213]. 
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