
ЖЕЛЕЗНИЦАТА ДЕВНЯ – ДОБРИЧ 

 

Железницата Девня – Добрич (59,4 км)
1
 била изградена от командитно 

дружество „Георго Попов и Сие“ (София) и открита на 1 декември 1910 

г.
2
 Нейното изграждане било предвидено в „Закон за разширението 

мрежата на Българските държавни железници“ от 26 февруари 1897 г.
3
 

Тя е продължение на железницата Гебедже (Разделна) – Девня (7,9 км), 

открита на 27 септември 1898 г.
4
 

През 1905 г. XIII Обикновено Народно събрание одобрило извънреден 

свръхсметен кредит от 22 692 955 лева за Министерството на 

обществените сгради, пътищата и съобщенията с цел изучаване на 

няколко железопътни линии, между които и линията Девня – Добрич
5
. 

Скоро след това Дирекцията на постройките започнала проучвания на 

бъдещото трасе, като след множество теренни работи било решено то 

да премине през селата Козлуджа (дн. гр. Суворово) – Гевреклер (дн. 

Калиманци) – Саръ гьол (дн. Любен Каравелово) – Баллъджа (дн. 

Стожер) до Добрич (67,5 км)
6
. Този вариант бил предпочетен пред 

други, които също предвиждали отсечката от Девня до Козлуджа, но от 

там се отклонявали или към с. Николаевка, или към с. Курт дере (дн. 

гр. Вълчи дол). 

След проведения търг на 4 септември 1906 г., строителството на 

железницата било възложено на Главно предприятие за направата на 

железопътната линия Девня – Добрич „Георго Попов и Сиe“ за 4 975 

000 златни лева
7
, със срок на завършване две години и девет месеца

8
, 

считано от 12 септември 1906 г.  

След дълги преписки между предприемача и Министерството на 

обществените сгради, пътищата и съобщенията и 11 месеца теренна 

работа по правителственото трасе, линията била изградена по трасе 

посочено от предприемача – Девня – Козлуджа (дн. гр. Суворово) – 

Курт дере (дн. гр. Вълчи дол) – Семет (дн. Оборище) – Ново 

Ботьово/Ново Ботево – Добрич (56,5 км)
9
. 

Железницата била изградена с нови релси тип РПШ (Роман – Плевен – 

Шумен) с маса 31,2 кг/м и дължина 12 м
10

. 
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81–82. 

 
2
 ДВ, бр. 220 от 7 октомври 1906 г.; Изложение за състоянието на 
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за състоянието на Варненското окръжие през 1909–1910 г. Варна, 1910, 
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допълнено издание. С., Печатарска кооперация „Едисон“, 1935, с. 138; 
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3
 Закон за разширението мрежата на Българските държавни 

железници.  

„Чл. 1. Натоварва се правителството да извърши изучаванието и 

построяванието на следующите железнопътни линии: 

 г) един клон от съществующата железнопътна линия Русе – 

Варна за Добрич …  

Чл. 5. Правителството се натоварва да построи изброените в чл. 1 

железнопътни линии постепенно и с общо предприятие (à forfait), 

което ще съдържа на всяка една от споменатите в тоя член линии с 

всичките им принадлежности, но без подвижния материал.“ Вж.: ДВ, 

бр. 55 от 11 март 1897 г. 

Из изложение на добруджански кметове до министъра на 

търговията и земеделието Никола Генадиев от 10 януари 1905 г.: 

„Разположена в североизточния кът на отечеството ни и отрязана 

от всякакви съобщения с останалия организъм, макар и 

представляваща едно грамадно пространство от близо 2 000 000 
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декара културна площ, Добруджа има само едно едничко дебуше 

Балчик и отчасти Каварна. 

 Това положение на Добруджа към своето дебуше, разположено 

за по далечните окрайнини на Добруджа на цели 100 и повече 

километри път, би било естествено при две условия, 1) ако Балчик 

притежаваше условията потребни на една скеля, а именно широки 

площади за хилядите коли и добитък, които се спират там 

ежедневно, а също и едно съвременно пристанище като Бургас и 

Варна, и 2) ако Добруджа се прорязваше от една железопътна линия, 

да речем, например, Силистра – Добрич – Балчик, която линия би 

прибрала в центъра си (Добрич) произведенията на цялата Добруджа. 

... Едничкия изход от това зло е прокарването на 

железопътната линия Девня – Добрич, която в пункта си Добрич се 

явява средоточие на цяла Добруджа, където без губене на време, 

разноски и без опасност за нас и за добитъка ни, ние безпрепятствено 

ще си занасяме произведенията на нашия труд и ще си купуваме 

потребното за нашия всекидневен живот“. Вж.: П. Габе. По 

железопътната линия Девня – Добрич. Нейното значение от 

икономическа и стратегическа гледни точки. Добрич, Печатница 

„Добруджа“, 1905, 4–10. 

 
4
 На предприемач („А. Казанджиев & Н. Дишков“) (технически 

директор инженер Хр. Арап-Наков Станишев) било отдадено 

прокарването на трасето (за 198 000 златни лева), а полагането на 

железния път се извършило от държавни работници под ръководството 

на полския инженер Казимир Мазалски. Били изразходвани 285 151 

златни лева. Вж.: ДВ, бр. 62 от 19 март 1897 г.; ДВ, бр. 165 от 29 юли 

1897 г.; Доклад до Негово Величество Фердинанд I цар на българите по 

случай 25-годишнината от възшествието му на българския престол 

1887–1912 от Министерския съвет. С., 1912, с. 701; Хр. Арап-Наков 

Станишев. История на строежите и съобщенията в България от 

Освобождението до края на 1939 г. С., Издание на „Компас“ ООД, 

1948, с. 102, 104. 

 
5
 Закон за извънреден свръхсметен кредит по Министерството на 

обществените сгради, пътищата и съобщенията на сума 22 692 955 

лева.  

„Чл. 5. Натоварва се правителството да привърши изучаванията, да 

отдаде на търг чрез общо предприятие (à forfait) железопътните 
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линии … Девня – Добрич …, като същевременно се упълномощава да 

утвърди тия търгове и сключи надеждни договори“. Вж.: ДВ, бр. 12 

от 17 януари 1906 г. 

 
6
 „Настоящите поемни условия имат за предмет построяването на 

железопътната линия, която почнува от гарата Девня на 240 метра 

от оста на зданието за пътници, минава покрай селата Козлуджа, 

Гевреклер, Саръ гьол, Балладжа и свършва на мястото, означено в 

ситуационния план на предварителния проект с цифрата км 65+500“. 

Вж.: Обвинителен акт против Рачо Петров, д-р Петър Гудев, д-р 

Никола Генадиев, генерал Михаил Савов, Иван Халачев по обвинението 

им в нарушение на конституцията чрез систематическото нарушение 

на законите и в вреда причинена на държавата за лична полза. С., 

Държавна печатница, 1913, с. 667. 

 
7
 ДВ, бр. 220 от 7 октомври 1906 г.  

 Железницата Девня – Добрич била изградена с пари от заема 

(145 млн. златни лева при лихва 4,5 %) сключен между българското 

правителство и „Banque de Paris et des Pays-Bas” на 14 февруари 1907 

г. Вж.: Хр. Кьосев. Стопанската политика на второто 

стамболовистко правителство (1903–1908 г.). – ГСУ, Идеологически 

катедри, LIX, (1966), 295–296. 

 
8
 Обвинителен акт против Рачо Петров, д-р Петър Гудев, д-р Никола 

Генадиев, генерал Михаил Савов, Иван Халачев по обвинението им в 

нарушение на Конституцията чрез систематическото нарушение на 

законите и в вреда причинена на държавата за лична полза. С., 

Държавна печатница, 1913, с. 662. 

 
9
 Пак там, 645–680; Е. Костов. Транспортната проблематика и 

институтът на конституционната министерска наказателна отговорност 

в България (1895–1923 г.). С., Издателство „Ваньо Недков“, 1999, с. 

103–111, 170–172. 

 
10

 Инж. Д. Деянов. Железопътната мрежа в България 1866–1975. С., 

Издателство „Булхаус“ Стара Загора, 2005, с. 72.  

 Железницата Гебедже (Разделна) – Девня – Добрич – Кардам 

била изградена с минимален радиус на кривите 290 м и максимален 

наклон 20 ‰. Общата дължина на линията е 105,919 км. Вж.: 
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Железопътният транспорт в България 1866–1983. С., Държавно 

издателство „Техника“, 1987, с. 44. 


