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Резюме. Въз основа на данни на архивни фондове  на ЦДА и ДА-Русе се 

анализира състоянието на железопътния транспорт на Княжество България на 

границата между  19. и 20. век. Обосновава се неговата недоразвитост и 

недостатъчност. Установява се, че състоянието му през изследвания период 

обективно спъва икономическото развитие на страната и дава своето негативно 

отражение върху развитието на морските и речни превози. Това е установено от 

българските правителства, които се стремят да се справят с проблема чрез 

обновление на локомотивния парк. 
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Увод  

Историята на българската транспортна система от 19. век е обект на 
изследване в текущото столетие както на български, така и на задгранични 
изследователи (Roberts 2019, 27). Но акцентът в изследванията е преди всичко 
върху строителствата на пристанища и железопътни гари, извършени в началото 
на миналия век1, при това често на фокуса на вниманието са не толкова самите 
съоръжения, а монументалните скулптури, които ги украсяват2.  Още в периода 
между световните войни изследванията се фокусират върху…  
 

1. Характеристика на транспортната система на Княжеството 

Развитието на транспортната система на Княжеството за посочения 
период досега е реконструирано предимно по данни на ЦДА (Централен 
държавен архив) и ограничено по фондовете на ДА-Русе и ДА-Пловдив (Yalin 
2016). Посочената едностранчивост на историческата възстановка е забелязана 
от съвременните изследователи (Gogov, M. et al. 2018). Тласък в комплексното 
осветяване на проблема даде откриването на два фонда в ДА-Видин (Държавен 
архив – Видин) и ДВИА (Държавен военноисторически архив) 3, които … 
 

 



2. Развитие на железопътния транспорт чрез обновление на локомотивния 

парк и строителството на железопътни мостове 

В своя статия доктор Живко Егов пръв посочва важността на сведенията, 

давани от новооткритите фондове в ДА-Видин, като обръща внимание на 

детайлното осветяване в съхранените документи на етапите на обновление на 

локомотивния парк (Egov 2020, 19) и на качеството на подготовката на кадрите в 

откритото в началото на миналия век Железничарско училище4. Особено място 

в публикацията заема анализа на учебния план5, който всъщност за пръв път бе 

обнародван от проф. Явор Попов (Popov 2017, 28) … 

 

Изводи и обобщения 

В резултат на обследването на новооткритите фондове в ДА-Видин и 
ДВИА е установено видимото осъвременяване на локомотивния парк, което 
позволи да се извърши нов прочит на развитието на железопътния транспорт в 
Княжество България от края на 19. век и началото на 20. век. 

Най-информативни са финансовите отчети, открити във фондовете на 
ДВИА… 
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ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF THE RAILWAYS IN THE 

PRINCIPALITY OF BULGARIA 

 

Abstract. Based on data from the archives of the Central State Archives and DA-Ruse, 

the state of the railway transport of the Principality of Bulgaria on the border between 

the 19th and 20th centuries is analyzed. Its underdevelopment and insufficiency are 

justified. It is established that its condition during the studied period objectively hinders 

the economic development of the country and has its negative impact on the 

development of sea and river transport. This has been established by the Bulgarian 

governments, which are trying to deal with the problem by renovating the locomotive 

fleet. 
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