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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност на темата и състояние на изследвания проблем 

 

 Процесът на модернизация и „европеизация“ на Османската империя маркира 

нейното развитие от края на XVIII в. нататък. Разнопосочните и не винаги 

последователни мерки на османските султани стават все по-целенасочени през втората 

четвърт на XIX в. Важно място в този процес имат реформите, осъществявани през т. 

нар. „епоха“ на Танзимата (1839-1876). Обявяването на Хат-и хумаюна на 18 февруари 

1856 г. дава важен тласък на танзиматското движение, което навлиза в етап (1856-

1876). В този период са осъществени множество преобразувания в сферата на 

административно-управленската структура, законодателството, съдебната организация 

и съдопроизводството, просветата и културата, и т. н. Промените, осъществявани през 

периода, засягат и сферата на транспорта и комуникациите в земите на султана. 

Именно в този контекст се развива пътно-съобщителната инфаструктура в българските 

земи през 1856-1878 г. 

 Темата привлича вниманието по няколко причини. На първо място, това е 

въпросът за отражението на танзиматските реформи в сферата на транспорта и 

комуникациите в годините след Кримската война и промяната на политиката на 

османското правителство в тази област. Друг важен проблем, свързан с така зададената 

тема, е анализът на цялостната рамка на модернизацията на пътно-съобщителните 

комуникации в резултат от навлизането на нови, западни технологии в земите на 

султана през втората половина на XIX в. В този период това са железницата и 

телеграфът. На трето място, внимание предизвиква въпросът за развитието на тези нови 

технологии в българските земи и тяхното отражение върху тях. 

 Така формулираната тема не е била обект на цялостно изследване в 

съществуващата историография.1 Значителна част от проучванията по въпроса за 

развитието на пътно-съобщителната инфраструктура и нейната модернизация в 

годините след Кримската война са свързани с изясняването на отделни аспекти. Голяма 

                                                           
1 Термините „историография” и „школа” са използвани като синоними с цялата условност при 

причисляването на някои учени към една или друга историография. Подобно делене става все по-трудно 

приложимо в днешния глобален свят, особено когато се говори за западна (основно англо-, френско- или 

немскоезична) историография. 
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част от изследователите засягат железопътното развитие на Османската империя, а 

други се фокусират върху телеграфното дело. На пръв поглед османската 

„железопътна” проблематика е добре разработена. В различните историографски 

школи се открояват разнообразни тенденции при изследването ѝ. Например 

българските проучвания по въпроса се характеризират най-вече с „фрагментарност”, 

т.е. разглеждат се конкретни проблеми и линии от историята на румелийските 

железници – и най-вече в българските земи. Тези проблеми най-често са обвързани с 

цялостното икономическо развитие на обитаваните от българите пространства през 

третата четвърт на XIX в. В голяма част от случаите вниманието на изследователите е 

насочено главно към линията Русе – Варна. Също така, българските учени разглеждат и 

различни аспекти или цялостната историята на отделни железници, които са изградени 

на територията на днешна България. И в тези случаи интересът на изследователите най-

често е насочен към линията Русе – Варна. От друга страна съществуват и изследвания, 

в които се прави общ преглед на железопътната история на региона, но тя е 

разглеждана не като самостоятелен период, а единствено като първоначален етап и 

елемент от цялостното жп развитие на България. Забелязва се и липса на утвърдена 

хронологична рамка при представянето на проблематиката. Това вероятно се обуславя 

от отсъствието на обобщаващо самостоятелно изследване в българската 

историография, което да обхване не само румелийската железопътна история, но и на 

железопътното развитие в българските земи през този период. 

 Някои от основните тенденции в турската школа са сходни с тези в българската 

наука. Като цяло в нея преобладават изследвания, свързани с отделни проблеми на 

историята на железниците в империята. Те обаче не се ограничават единствено до 

изясняването на историята на строежа и икономическото влияние на отделни линии, а 

засягат и други въпроси като влиянието на железниците върху градската мрежа, 

урбанизацията, растежа на населението в империята и т.н. 

 Друга прилика между турската и българската школи е „национално-

центричният” прочит на историята. Редица турски изследователи концентрират своите 

изследвания, свързани с развитието на османското жп дело, върху териториите на 

днешна Турция. Подобен подход се наблюдава дори и при проучванията върху общата 

железопътна османска история. Същевременно хронологичната рамка на голяма част от 

тези изследвания обхваща времето на късните „имперски” проекти от края на XIX и 

първите десетилетия на ХХ век. Тенденцията оказва силно влияние и на общата 
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хронология на периода. По отношение на румелийските железници отново липсва 

цялостно съчинение, посветено на тяхната история. 

Турската школа има съществено влияние върху западната историческа наука, 

свързана с историята на железните пътища в Османската империя. Това се дължи най-

вече на две обстоятелства: на първо място голяма част от западните учени базират 

изследванията си върху турската историография, тъй като тя, за разлика от българската, 

е доминираща в направлението; на второ място – голям брой турски учени публикуват 

на английски, френски или други езици. 

 При представянето на османската жп проблематика основните влияния, които се 

„прехвърлят” от турската школа на Запад са свързани с териториалния и 

хронологичния обхват на изследванията. Те основно са концентрирани върху „късния” 

период от железопътното развитие на Мала Азия. 

Същевременно в западната историография съществува и известен 

„европоцентризъм”, свързан с темата за финансовите аспекти на жп делото в 

Османската империя, изследвани като част от цялостното проучване на османските 

финанси и чуждестранни капиталовложения. Именно в тази връзка са засягани и 

румелийските железници и най-вече – дейността на парижкия банкер Барон Хирш. 

 По отношение на османските Балкани съществуват не голям брой изследвания 

върху отделни аспекти от развитието на жп делото както в „ранния”, така и в „късния” 

му период. Въпреки, че има отделни опити за цялостно представяне на румелийската 

жп история, задълбочено изследване по въпроса все още не е написано. Опитите за 

периодизация също са твърде малко на брой. 

По сходен начин стои и въпросът за развитието на телеграфа в Османската 

империя. Различните национални школи оставят своя отпечатък върху изследванията, 

свързани с историята на тази комуникационна технология в земите на султана. 

 В българската историческа наука проучванията по въпроса като цяло са 

ограничени. Ранните изследвания по темата датират едва от 30-те – 40-те години на XX 

век. Част от тях са свързани с диренията на инженери и служители на „Българските 

пощи, телеграфи и телефони“. Темата става централна едва от 60-те години нататък. 

Изследванията, свързани с развитието на телеграфите в Османската империя, са твърде 

малобройни, за да се каже, че при тях съществува „тенденция“ към фрагментарност. 

Повечето от тях са насочени към ранните телеграфи в империята. Някои изследвания са 

фокусирани върху цялостната история на развитието на телеграфните съобщения на 

Балканите до 1878 г. 
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 Темата за развитието на телеграфното дело в Османската империя от средата на 

50-те до края на 70-те години на XIX в. е по-добре проучена в западната 

историография. Изследванията свързани с ранната история на телеграфа и 

разпространението му в Османската империя; политическите и културните измерения 

на промените в комуникациите, които настъпват в резултат от навлизането на новата 

технология; ранните борби за концесии за различни линии в империята и историята на 

телеграфните компании. 

 Развитието на телеграфното дело в Османската империя е широко проучено в 

турската историческа наука. Темите, върху които се спират представителите на тази 

школа, са свързани най-вече с общото развитие на телеграфите и тяхното 

разпространение в различни части на империята; с административната му уредба; с 

историята на развитието на системите на телеграфна комуникация в земите на султана 

и т.н. 

  

Обект, предмет, цели, задачи на изследването  

 

Основният проблем, разгледан в настоящата работа е изследването на процеса 

на модернизация на пътно-съобщителната инфраструктура в българските земи през 

годините между Кримската и Освободителната война. Дисертацията обхваща два 

аспекта от тази процес. От една страна, акцентът пада върху развитието на събитията в 

центъра на империята и проследява различните фактори, които му влияят. Другият 

централен фокус е поставен върху отражението на модернизацията в българските земи. 

Две са основните сфери, анализирани в проучването – железопътното дело и 

телеграфните комуникации. Основната причина дисертацията да бъде фокусирана 

върху тях е, че двете „западни“ технологии навлизат в Османската империя в сходна 

среда и по едно и също време. Те също така представляват важен елемент от 

модернизационната програма на Високата порта през Танзимата. 

 

 

Цели и задачи на изследването 

 При изготвянето на дисертационния труд са поставени следните основни цели: 
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- Да се направи цялостен и сравнителен анализ на развитието на железопътната и 

и телеграфната инфраструктури в европейските провинции на империята, с 

акцент върху българските земи. 

- Да се установят причините, поради които развитието на жп транспорта и 

телеграфните комуникации в империята започва едва от средата на XIX в. 

нататък, както и мотивите, и факторите свързани с решението на османското 

правителство да пристъпи към модерницирането на пътно-съобщителната си 

инфраструктура. 

- Да се установи политиката на Османската империя по отношение на пътно-

съобщителната инфраструктура през разглеждания период. 

- Да се установи какъв е успехът на модернизационната полититика на пътно-

съобщителната инфраструктура  на османското правителство по отношение на 

на железниците и телеграфите. 

- Да се установят измеренията и ефектът на модернизационната политика на 

пътно-съобщителната инфраструктура върху българските земи.  

За постигане на така формулираните цели са изпълнени следните задачи: 

1. Успоредно е проследено цялостното развитие на железопътното дело и 

телеграфното дело в Османската империя, като са обособени няколко важни фази през 

които преминават те.  

2. Проследени са ранните опити за изграждане на разпространение на двете 

западни технологии в империята(от 30-те, 40-те и  50-те години на XIX в.), анализирани 

са различните кръгове в османския двор, които подкрепят или са опозиционно 

настроени срещу развитието на тези технологии; анализирани са различните мотиви на 

османските управляващи за въвеждаето на тези нови технологии – политически, 

военни, икономически, административни. 

3. Обособени са и са анализирани различните фактори, влияещи върху 

телеграфната и железопътната политика на империята.  

4. Анализирани са условията и средата, в която се развива железопътното дело и 

телеграфните комуникации в Румелия, като са очертани принципите, механизмите и 

практиките, които османската държава прилага при развитието на тези технологии. 
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5. Анализирани са няколко различни измерения (нива) на модернизацията в 

българските земи, които са резултат от развитието на железопътния транспорт и 

телеграфните комуникации. 

Хронологични и териториални рамки на изследването 

В хронологично отношение темата обхваща краткия времеви отрязък между два 

военни конфликта, които имат определящо значение за цялостното развитие на 

Османската империя. Кримската война дава нов тласък на танзиматските реформи и 

създава благоприятна среда, в която двете технологии навлизат и се разпространяват в 

империята. Руско турската война от 1877-1878 г. маркира друг важен етап от 

развитието на империята. В резултат от нея османската държава губи голяма част от 

балканските си територии и все повече започва да се обръща към своите анадолски и 

арабски провинции.  

 Трябва обаче да се направи уговорката, че поставените хронологични рамки 

(1856-1878) имат условен характер. Навлизането на двете нови технологии е свързано с 

хода на Кримската война, по време на която са изградени първите телеграфни линии 

(1855 г.). В същия период е изградена и временната Кримска жп линия, използвана за 

обсадата на Севастополската крепост. След войната тя е демонтирана. От друга страна, 

железопътното развитие в империята навлиза в застой от втората половина на 70-те 

години. По това  време с по-бавни темпове се развива и телеграфното дело. 

 Въпросът за отражението на реформите и модернизацията, провеждани от 

центъра към периферията, а именно от Цариград към българските земи, е от 

съществена важност. Впрочем, и този термин има условен характер, доколкото е 

трудно да се обособят ясни граници на българското етническо пространство през XIX 

в.  

 Всъщност наименованието „България“, използвано в изворите през 

разглеждания период, често обозначава географското понятие, свързано със земите 

между р. Дунав и Стара планина. В други случаи названието обхваща и други 

територии на империята отвъд Стара планина. Друго проблематично наименование, 

включващо обитавани от българите земи, е „Македония“. Трябва де се отбележи, че 

терминът „България“ се използва и в научна литература. 

Всъщност, като маркер за българските земи ще бъдат приети границите на 

Българската Екзархия от 70-те години на века – с уговорката, че те също не трябва да се 

приемат буквално, а имат по-скоро условен характер.  
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 Като цяло може да се каже, че „българските земи“ представляват етническо 

пространство в провинция Румелия, което мени обхвата си с годините. От друга страна, 

самата „Румелия“ като административен термин изчезва от картата на империята през 

60-те и 70-те години на века, но често е използван в изложението като обобщаващ 

географски термин при представянето на османската модернизационна политика в 

региона. Това, разбира се, не означава, че българските земи се припокриват с него. Той 

представлява общото пространство, в което се развива модернизацията на османската 

пътно-съобщителната инфраструктура. 

 

Научни приноси на изследването 

 Темата за развитието на телеграфните комуникации и железопътния транспорт в 

българските земи през 1856 – 1878 г. не е анализирана в самостоятелно проучване. 

Един от приносите на дисертацията е именно разглеждането на тези два аспекта от 

пътно-съобщителната инфраструктура на османската империя в сравнителен план. 

 Същевременно в работата са разгледани хронологията и периодизацията на 

телеграфното и железопътното дело в европейските провинции на Османската империя 

през изследвания период. 

 Друг принос на дисертационния труд е свързан с дефинирнето и анализа на 

трите фактора в османската железопътна и телеграфна политика – т.нар. „триъгълник“ 

османска държава – Велики сили – концесионери. Същевременно са очертани 

принципите и практиките на тази политика върху развитието на пътно-съобщителната 

инфраструктура в Румелия.  

 В дисертацията са очертани и две различни измерения на модернизацията в 

българските земи, която настъпва в резултат от появата на железници и телеграфи в 

европейските провинции на османската империя. Едното от тях обхваща промените 

настъпващи на ежедневно ниво, свързани най-вече с промяната на стандартите на 

пътуване и общуване. Другото измерение засяга модернизацията на българския 

капиталистически елит, която е свързана с навлизането на западни идеи и влияния 

успоредно с появата на новите технологии в империята. 

 Приносите на дисертацията се основвават на използването на разнообразна 

изворова база, голяма част от която обхваща различни непубликувани документи от 

фондовете на Британския национален ахрив. Текстът съдържа нова информация 

относно редица събития и явления свързани както с българската история, така и с 
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историята на Османската империя, и на чуждестранните инвестиции в нея през 

разглеждания период.     

  

         

II. Структура  

Основният текст на изследването възлиза на 303 стандартни страници, към 

които са добавени още 30 страници библиография, списък на използваните съкращения 

и съдържание, 11 приложения, общо 351 страници. 

Структурата на текста е както следва: 
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ГЛАВА I: ЖЕЛЕЗНИЦИ ................................................................................. 24 

 

 Параграф 1: Изграждане на жп мрежата на Османската империя... 24 

   

  1.1: Общ преглед на развитието на железопътната мрежа на 

Османската империя ......................................................................................... 24

  

  1.2: Османските балкански железници 1856-1878 г. – въпросът 

за периодизацията ............................................................................................. 31 
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III. Основно съдържание на дисертационния труд  

Първа глава: Железници 

 

1. Изграждане на железопътната мрежа на османската империя – общ преглед: 

 

1.1. Общ преглед на развитието на железопътната мрежа на Османската империя 

 

 Основите на железопътната мрежа на Османската империя са поставени след 

края на Кримската война (1853 – 1856), като до края на Първата световна война (1914 – 

1918) постепенно се оформят нейните главни направления – Анадолско, Румелийско и 

Арабско. Тяхното изграждане е резултат на цялостна политика, определяна от 

столицата. Поради това развитието на едно или друго направление често е свързано с 
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развитието на останалите. Така например в периода до средата на 80-те години на XIX 

в. основно се изграждат железниците в Анадола и Румелия. След рязкото съкращаване 

на балканските територии на империята Портата постепенно пренасочва вниманието си 

към развиване на железопътна инфраструктура в арабските провинции. Същевременно 

нов тласък получава и развитието на железопътни проекти в остатъка от европейските 

територии, а именно – в Македония и Беломорска Тракия. Поради тази причина на 

първо място изграждането на румелийските железници ще бъде разгледано в контекста 

на общото железопътно развитие на империята. 

  

1.1.1. Анадолско направление 

 

 Една от най-раните концесии, която Високата порта дава за изграждане на 

железни пътища в Османската империя, е за линията Измир – Айдън в Анадола. Тя е 

получена от група английски предприемачи на 23 септември 1856 г. Със започването на 

строежа на тази отсечка през 1857 г. може да се каже, че се полагат основите на 

Анадолското железопътно направление. Друга „ранна” линия, изградена по 

малоазийското направление, е между селищата Измир – Касаба. В началото на 70-те 

години на XIX в. османското правителство предприема действия за изграждане на 

цялостна железопътна мрежа в азиатските провинции, свързвайки Цариград с главните 

градове в Анадола и Месопотамия. Отсечката Мудания – Бурса е друг железопътен 

проект на Високата порта от 70-те години на XIX в. В периода между 1878 г. и края на 

Първата световна война други жп отсечки, които са построени в региона. 

 През 50-те – 70-те години на XIX в. борбата за линии си оспорват британски и 

френски концесионери. През 80-те – 90-те години в региона се намесват и германски 

предприемачи, а от началото на ХХ в. съществуват опити за получаване на концесии от 

руски предприемачи. Единствените опити за изграждане на линии в региона, в които 

активна страна е самата Висока порта, са за Мудания – Бурса и Хайдар паша – Измит 

 

1.1.2. Румелийско направление 

 

 Успоредно с оформянето на Анадолското направление започва изграждането и 

на първите железници в балканските територии на Османската империя. Първите 

концесии в Румелия са дадени на британски предприемачи през 1857 и 1861 г., 

съответно за линиите Черна вода – Кюстенджа и Русе – Варна. 
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 В самия край на 60-те години османското правителство предприема конкретни 

действия за изграждане на цялостна железопътна мрежа в Румелия. През 1869 г. 

дружеството на барон Морис фон Хирш, подкрепено от австрийски, британски, 

френски и белгийски капитали, получава концесия за строеж на т. нар. „Румелийска 

железница“. Според условията на договора на територията на османските Балкани 

трябва да бъде изградено железопътно трасе с дължина 2500 км. Железопътният проект 

предвижда направата на централна линия, започваща от Цариград и преминаваща през 

Одрин, Пловдив, София, Ниш. Тя трябва да свързва османската столица със Западна 

Европа през Сръбското княжество. Същевременно са проектирани разклонения от 

Одрин до Енос и от Одрин до Варна през Бургас. Предвидена е и връзка на главното 

трасе със Солун. Друг важен клон на мрежата трябва да свърже Солун с австрийската 

граница през Босна. 

 В началото на 70-те години на XIX в. изграждането на румелийската железница 

завършва частично. През 1872 г. Хирш предоговаря условията на концесията, сключена 

с Високата порта. В резултат от настъпилите промени дължината на отсечките, които 

компанията му трябва да изгради, е значително редуцирана. До 1875 г. Хиршовата 

компания завършва окончателно изпълнението на новите договорености. 

 Междувременно османското правителство в този период прави опити за 

самостоятелно изграждане на някои линии в региона. Поради финансовите му 

затруднения тези железопътни проекти остават нереализирани. Вследствие на руско-

турската война от 1877-1878 г. железопътните проекти в империята са замразени 

въобще.  

 Изграждането на нови линии след Берлинския конгрес е концентрирано в 

Македония и Беломорска Тракия. Основната цел на империята е да осигури пряка 

връзка със Западна Европа. 

 Междувременно през 1890 г. барон Хирш продава акциите си от Румелийската 

железница на германско-австрийско-швейцарска група, която поема неговите 

ангажименти. Така постепенно на монополното място на компанията на Ориенталските 

железници в региона се открива ниша за нови предприемачи. 

 

1.1.3. Арабско направление 

 

 Както вече бе споменато, в резултат от загубата на територии от края на 70-те и 

80-те години на века Портата концентрира усилията си в развиване на железопътния 
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транспорт в арабските провинции. Там основно се конкурират Германия, Франция и 

Великобритания. Един от първите осъществени проекти по това направление е линията 

Яфа – Йерусалим, построена през 1892 г., с разклонения до Газа и Наблус. Други 

линии, изградени в региона са: Алепо – Хомс – Дамаск, Дамаск – Хавран (1893 г.), 

Дамаск – Бейрут (1895 г.). През 1902 г. е открит клон по линията Дамаск – Бейрут от 

Рияк до Хамар; през 1906 г. линията е удължена до Алепо, а през 1909 г. е направено 

удължение по линията Рияк – Алепо между Триполи и Хомс. Построена е и отсечката 

Хайфа – Акра (1906 г.). 

 В Арабското направление от началото на ХХ в. са положени основите и на два 

мащабни „имперски” проекта. Единият от тях е Багдадската линия, а другият 

„имперски” проект от периода е железницата Хиджаз. 

 До края на Първата световна война трите железопътни направления на 

Османската империя постепенно се изграждат. Нито направленията като цяло, нито 

отделните им отсечки не се развиват равномерно. Въпреки това Румелия е неотделима 

част от цялостното жп развитие на империята на Султана и трябва да се разглежда 

именно в този контекст. 

 

1.2. Османските балкански железници, 1856-1878 г. – въпросът за периодизацията: 

1.2.1. Общи хронологии и класификации: 

  

 Повечето изследователи на османската железопътна история и въобще на 

историята на чуждестранните инвестиции в империята обособяват годините между 

Кримската и Първата световна войни като единен период. В рамките на този период с 

оглед на генералния ход на развитието на Османската империя и на железопътното ѝ 

строителство се открояват няколко етапа. Изграждането на жп мрежата в балканските 

територии на империята е част от този генерален ход. 

 В книгата си „Железниците в Турция и турската железопътна политика”, 

представляваща едно от ранните изследвания по темата, Орхан Джонкер формулира 

осем отделни фази, свързани с развитието на жп мрежата в държавата на Султана. 

 Друг автор, който предлага своя периодизация на железопътната история на 

Османската империя, е Ширийн Хайралах. Схемата му е много по-опростена и съдържа 

четири основни етапа в рамките на периода 1856 – 1918 г. 

 Въпреки разликите в двете представени хронологии, повечето изследователи на 

османските железници предпочитат тематичния подход при разглеждането на 
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проблематиката. В своята обобщаваща статия за европейските инвестиции в железните 

пътища на Османската империя Бюлент Билмез предлага четири тематични критерия 

при изследването на тези въпроси. Те са отразени в изследвания на други автори, 

засягащи проблема. 

  Както вече бе споменато, и двете хронологични периодизации, а до 

голяма степен и четирите тематични класификации, са насочени към генералната 

история на османските железниците. Развитието на румелийските железници в периода 

между 1856 и 1915 г. трябва да се разглежда именно в контекста на цялостната 

политика на Високата порта по отношение на жп инфраструктурата в рамките на 

империята. От гореизложените схеми могат ясно да се откроят общите тенденции в 

тази политика на централната власт по отношение на линиите, изграждани успоредно в 

Мала Азия и на Балканите. Така от средата на 50-те години до към началото на 60-те 

години на века Портата прави първите „експериментални” отсечки на своя територия, 

каквито са линиите Измир – Айдън, Измир – Касаба, Черна вода – Кюстенджа и Русе – 

Варна. Между началото на 50-те до към началото на 70-те години централната власт се 

опитва да приложи концепция за изграждане на цялостна железопътна мрежа, каквито 

са опитите с Румелийската и Анадолската железници. Тази концепция започва да се 

реализира през 70-те години на века. 

  

1.2.2. Хронологии на османските железници на Балканите: 

 

 Изследвана като самостоятелен проблем обаче, историята на османските 

железници в Европа се нуждае от собствена хронология и класификация. Може да се 

каже, че по-детайлната схема на Джонкер отговаря по-пълно на развитието на 

румелийските железници. Александър Костов и Анри Жаколен също предлагат 

собствена периодизация, фокусирайки се върху развитието на този вид транспорт на 

Балканите, съответно в годините до 1912 г. и 1888 г. 

 В своето изследване върху формите и методите на финансиране на железниците 

в Югоизточна Европа Ал. Костов разделя периода условно на два етапа – между 1860-

1880 и между 1880 и 1912 г. 

Жаколен от своя страна отделя като самостоятелен етап годините между 1856 г. 

и 1878 г., разделяйки ги на три по-малки периода: 50-те, 60-те, 70-те г. на XIX в. 

Така, разглеждайки развитието на румелийските железници в годините между 

Кримската и Първата световна война, условно могат да се откроят два главни етапа. 
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Основната отправна точка, която служи за критерий при представянето на подобни 

схеми, каквато е и настоящата, е реалният резултат от железопътната политика на 

Високата порта, а именно – изграждането на железопътни линии и възлагането на 

свързаните с тях концесии. Използвайки този критерий, като долна граница на периода 

трябва да се посочи 1857 г. Това е годината, в която е възложена първата концесия за 

линия на османските Балкани, а именно Черна вода – Кюстенджа. При поставянето на 

подобна долна граница трябва да се отчете политиката на Високата порта от средата на 

50-те години, когато реално започва планирането на железопътната политика по 

отношение на Балканите. Първите проекти, които се дискутират от османските 

управляващи, всъщност са свързани с изграждането на обща железопътна мрежа във 

владенията на империята в Югоизточна Европа. Политиката на Високата порта в тази 

насока обаче намира реално изражение едва през 1869 г. 

По отношение на горната граница на периода се откроява годината 1915 г., 

когато настъпват последните промени, свързани с железопътната мрежа на територията 

на османските Балкани. 

В този времеви отрязък (1857 – 1915) могат да се разграничат условно два 

големи периода. Като най-съществена граница между тях се открояват годините от 

избухването на Източната криза от 1875 – 1878 г. до началото на 80-те години на века. 

Така например, въпреки че периодизациите на Костов и Жаколен са съвсем условно 

дефинирани, 80-те години присъстват в тях като важна граница. Същевременно в 

общата схема на Хайралах 1880 г. е вододелът между първия и втория етап. С известна 

уговорка и периодизацията на Джонкер, приложена към Румелия, също се причислява 

към тях. 

 Така основните периоди които се обособяват в железопътната история на 

османските Балкани, са „ранен” – в годините от 1857 до края на 1878 г., и „късен” – от 

края на 70-те и началото на 80-те години на века до 1915 г. В техните рамки могат да се 

обособят няколко по-малки етапа. 

 

2. Пътят към изграждане на железопътна мрежа в Румелия: 

2.1. Ранни железопътни проекти за османските Балкани, 30-те – 50-те години на 

XIX в.: 

   

2.1.1. Махмуд II, Абдул Меджид и проучванията на Уилям Феърбърн: 
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 Навлизането на железницата в Османската империя става относително късно в 

сравнение с разпространението на тази революционна технология в останалите части 

на Европа и света. Всъщност още от края на 30-те години на XIX в. Османската 

империя проявява собствен интерес към железопътния транспорт. Той е свързан с 

действията на султан Махмуд II (1809-1839), който през 1838 г. се опитва да привлече 

чуждестранни инженери, за да осъществи „определени технически реформи“ в своите 

владения. Един от тях е британецът сър Уилям Феърбърн, който пристига в империята 

през 1839 г. Като част от задачата, която му възлага османското правителство,  е да 

направи инспекция и препоръки за подобрение на имперския арсенал и 

корабостроителници. Феърбърн обсъжда своите предложения с различни кръгове от 

османските управляващи среди, едно от които е въвеждането на железопътния 

транспорт в империята. През 1843 г. Абдул Меджид (1839-1861) изпраща ново 

пратеничество във Великобритания със задачата да проучи развитието на нови 

технологии, които могат да бъдат внесени в държавата. В тази връзка Феърбърн отново 

е консултиран. 

 

2.1.2. Франсис Чесни, Великобритания, Османската империя и проектът за 

Ефратската железница: 

 

 Едно от първите предложения за изграждане на железница в империята датира 

от 30-те години на XIX в. То е направен от подполковник Франсис Чесни, който по 

поръчение на британското правителство, осъществява няколко експедиции в района по 

долините на реките Тигър и Ефрат, достигайки до Персийския залив. Основната цел на 

проекта му е да проучи как може да се осъществи комуникацията между Европа, Азия 

и Индия през териториите на Османската империя. Въпреки ползите от изграждането 

на линията обаче, Обединеното кралство не предприема конкретни действия за 

осъществяване на тази идея. 

 От началото на 50-те години нататък Чесни започва да популяризира проекта си 

пред различни политически кръгове. Именно в годините около Кримската война идеята 

за железница по долината на река Ефрат добива популярност както сред някои среди в 

Лондон, така и сред представители на османското правителство.  

 Средата на 1856 г. англичанинът Уилям Патрик Андрю предлага адаптиран 

проект за железница, осигуряваща връзка с Индия, минавайки през долината на р. 



20 

 

Ефрат. Чесни е поканен да участва. В резултат от липсата на политическа и финансова 

подкрепа, реализирането на този проект не влиза в действие. 

  

2.1.3. Османските железници и Балканите – проектите от първата половина на 50-

те години на XIX век: 

 

 Най-ранните проекти за изграждането на железопътната мрежа на европейската 

част на Османската империя се появяват в самото начало на 50-те години на XIX в. и 

отново са изготвени от външни специалисти. Такъв е планът на Ами Буе за свързване 

на Цариград със Западна Европа през Белград, публикуван през 1852 г. във Виена. 

 Във времето, в което проекта на Ами Буе е публикуван, между Високата порта и 

британски предприемачи текат преговори за изграждане на жп линия свързваща 

Цариград с Белград. Идеята за подобна линия се заражда още през 1851 г. и неин автор 

е британският инженер с ирландски произход Едмънд Лийхи. Лийхи пада върху 

Балканите, откъдето трябва да започне изграждането на тази т.нар. „магистрала“ към 

Изтока. 

 Проектът на Лийхи получава подкрепа във Великобритания. Идеята намира 

привърженици и в Османската империя в лицето на  посланика в Лондон Костаки 

Мусурус, на Али Паша, заемащ поста на министър на външните работи в периода, и на 

висшия османски служител и приближен на султана Стефан Богориди. 

 В резултат от успешните преговори с Османското правителство през февруари 

1852 г. Едуард Лийхи и брат му Матю Лийхи пристигат в Цариград, където получават 

ферман, даващ им правото да направят проучвания на проектираното трасе. През 

есента на 1852 г. представителят на компанията великобританските предприемачи 

„Fox, Brassey and Co.“ Чарлз Стоукс пристига в османската столица, където започва 

преговори за получаване на железопътна концесия. Впоследствие обаче до подписване 

на договор за концесия така и не се стига. 

 По време на Кримската война Османското правителство отново поставя 

железопътния въпрос на империята на дневен ред. По тази причина през август 1855 г. 

то отново се обръща към Лийхи, искайки да се сдобие с плановете, които е направил по 

време на проучванията си от 1852 г. Впоследствие обаче, в резултат от редица интриги, 

изглежда създадени от страна османското правителство, плановете на Лийхи са отнети, 

като не му е осигурено никакво заплащане. 
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 Проектът за железница между Цариград и Белград представлява една от ранните 

инициативи за модернизиране на пътно-съобщителната инфраструктура в европейските 

владения на султана. 

 

 Въпреки своите поддръжници, той не е реализиран, а окончателното решение за 

строеж на железници в империята е взето едва в контекста на Кримската война, в който 

влиянието на западните сили и проевропейски настроените кръгове във Високата порта 

взимат връх. 

  

 

2.2. Високата порта и първите стъпки в изграждането на железопътна мрежа в 

Османската империя: 

   

2.2.1. Лобита „За“ и „Против“ развитието на железопътния транспорт: 

 В българската, както и в някои чуждестранни историографии е залегнало 

становището, че до Кримската война развитието на пътната инфраструктура, и в 

частност железопътния транспорт, във владенията на Султана умишлено е оставено на 

заден план. Основната причина, с която се обяснява това решение, е възгледът на 

османското правителство, че липсата на добри комуникации улеснява отбраната на 

държавата. Още повече, свързването на Цариград с Европа може да улесни навлизането 

на чужди, западни идеи и влияния в империята. 

 Всъщност проблемът свързан с това „консервативно“ лоби би могъл да се 

разгледа, като проявление на опозиционните настроения срещу танзиматските 

преобразувания, формирали се след провъзгласяването на Гюлханския хат-и шериф  

през 1839 г. Така, появата на подобно лоби е резултат от опитите на реформаторски 

настроените министри в Портата да предприемат мерки за реорганизация на държавния 

апарат и централната власт. То има пряко отношение към управлението на империята и 

взимането на решения от Високата порта.  

 Същевременно процесът на модернизация има и икономическо измерение. Още 

повече, финансирането на държавата на султана отвън и модернизирането на 

комуникациите ѝ са пряко свързани. Модернизацията на империята има и политическо 

измерение, което отново трябва да бъде поставено в контекста на финансирането, 

предоставено от западните Велики сили. Засилването на западното влияние се усеща 

най-силно в годините около Кримската война, когато са взети и първите външни заеми 
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в историята на Османската империя. Именно в този период реформаторски настроеното 

лоби взима превес в империята. 

 

 

2.2.2. Взимане на решението за развитие на железопътен транспорт. 

 

 В резултат от споменатите обстоятелства, в края на 1854 г. османското 

правителство предприема първите стъпки за развитие на железопътен транспорт на 

своя територия. Представен е и конкретен проект, за изграждане на железопътна мрежа 

и организирана комуникационна система в Румелия. Едва година по-късно, чрез 

пресата, Портата официално кани заинтересованите дружества. 

 

2.2.3. Мотиви за изграждане на железопътната инфраструктура в империята: 

 

 Постепенно в годините след Кримската война сред османските управляващи 

среди се формира концепция за нуждата от изграждане на железници в империята и 

резултатите, и ползите, до които ще доведе то. Още в Хат-и хумаюна е изразено 

разбирането за развитието на комуникациите като средство за увеличаване на 

богатствата на страната. Икономическите ползи от железниците се свързват най-вече с 

успешното събиране на данъците и митническите такси, стимулиране на търговията и 

индустрията. Освен икономическия мотив за изграждане на железопътна 

инфраструктура сред управляващите среди съществува и друг – военно-политическият. 

Водещите мотиви при планирането и изграждането на различните железопътни 

проекти се променят в зависимост от случая. 

  

3. Фактори, влияещи върху железопътната политика на Османската империя: 

  

3.1. Османското правителство: 

 

 Концепцията за нуждата и ползите от железниците стои в основата на 

определянето на железопътната политика на Османската империя. Изборът на едно или 

друго решение за прилагането на тази политика обаче е свързан и с редица вътрешно и 

външно политически фактори. 
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 Първата група от тях, имат пряко отношение към вече споменатите лобита в 

управленческите кръгове на империята. Именно от позицията на един или друг политик 

в османския двор се определят и проектите за железници, които Портата осъществява. 

Важни вътрешни фактори в развитието на османската жп инфраструктура са 

османските султани и представителите на различни влиятелни кръгове, свързани пряко 

или непряко с управлението на империята, както и тези, свързани с религиозните среди. 

 

3.2. Великите сили и другите заинтересовани държави: 

 

 Към втората група фактори – външнополитическите, могат да се откроят 

няколко групи интереси, свързани със стратегиите и геополитиката на Великите сили. 

Те определят отношението си към османската железопътна политика както от 

икономически, така и от политически съображения, като често двете са взаимно 

свързани. В резултат от привилегиите, които носи изграждането на всяка една жп 

отсечка в земите на султана, повечето от концесиите са получени именно през 

дипломатически канали. Във времето Великите сили променят насоките на политиката 

си. В разглеждания период една от държавите с най-силно влияние върху османското 

правителство е Великобритания. Важен фактор представляват също Франция и Австрия 

(Австро-Унгария). Влиянието на Русия в османския двор и в османската жп политика 

до края на 60-те години на XIX в. е значително по-слабо. 

 

3.3. Чуждестранните капиталисти и концесионери 

 

 Като трети фактор, влияещ върху развитието на железопътната политика на 

Османската империя в региона, може да се обособи дейността на предприемачите – 

строители и експлоататори на румелийските железници. Ролята им в жп делото на 

империята от една страна е свързана със сложна комуникация с правителствата на 

заинтересованите чужди държави, от които произхождат инвестициите в тази сфера и 

които имат определени очаквания за техните резултати. От друга страна 

предприемачите поддържат интензивни контакти и с османските управляващи кръгове. 

Тези кръгове на свой ред поставят изисквания към изграждащата се пътносъобщителна 

инфраструктура. Самите концесионери, лавирайки между различните кръгове от 

интереси се стремят да реализират собствените си цели, които, разбира се, са най-вече 

икономически. 
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4. Изграждане и функциониране на първите железници 

 

 Организацията на жп делото във владенията на султана през XIX в. се развива в 

годините и е следствие от еволюцията на различни тенденции и влияния. Този процес 

до голяма степен е свързан с привнасяне на опита на други държави. Съществуват 

обаче и специфични характеристики, присъщи за развитието на жп делото в османски 

контекст. Въпреки, че част от тях излизат изпод перото на османската бюрокрация, те 

не са нейно „изобретение“, а са повлияни от развитието на железопътното дело в 

Европа и света. Това често води и до сходни резултати на частните железопътни 

предприемачески инициативи – не само в империята, а и в други части на земното 

кълбо.      

   

  4.2. Организация на османските железници – от теория в практика 

 

 С навлизането на железницата в европейските провинции на империята, 

модернизацията на транспортната инфраструктура търпи значително развитие. Могат 

да се откроят няколко основни принципа, които залягат в жп политика на Високата 

порта, отразени в документалната рамка, в която функционират железниците. Те обаче 

не са специфични единствено за османския контекст, а са повлияни от чуждестранните 

практики, установени в Европа и света през този период. Тези практики, съчетани със 

слабата позиция на османската държава, обаче имат негативен ефект върху развитието 

на жп делото в земите на султана. Така модернизацията настъпва бавно и има 

противоречиви резултати. От друга страна в много части от света жп делото се развива 

в сходен  контекста с този в Османската империя. Това се дължи на съществуването на 

своеобразно предприемаческо лоби, разполагащо с определено ноу-хау, големи 

възможности за привличане на капитали и твърде често с политическата подкрепа на 

западните държави, от които произхожда. В икономическите и политическите условия 

на дългия XIX век правителствата по света имат твърде малко възможности да 

пренебрегнат интересите на това лоби, което се явява основен носител на 

модернизацията и индустриализацията. 
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Втора глава: Телеграфи 

  

1.1. Общ преглед на развитието на телеграфната мрежа на Османската империя 

 

 Наред с навлизането на железопътния транспорт в Османската империя, 

модернизацията на комуникациите в „пост-Кримския“ период е маркирана и от появата 

на електрическия телеграф. Подобно на жп инфраструктурата, и в развитието на 

телеграфната мрежа в земите на султана могат да се обособят различни направления. 

 

1.1.1. Европейско телеграфно направление на Османската империя 

 

 В края на 1854 г. са предприети първите стъпки към изграждането на 

електрическа телеграфна мрежа, която да обслужва съюзническите войски, а през 

първата половина на 1855 г. са завършени няколко основни линии. Една от тях е 

линията Русе – Варна – Букурещ, която е смесено англофренско предприятие с водеща 

роля на Париж. Тя е от съществена важност за западните съюзници на Османската 

империя, тъй като осигурява връзка между армиите им в региона и 

западноевропейската телеграфна мрежа. Друга линия, положена през първата половина 

на 1855 г., е подводният телеграф между Варна и Балаклава. Той осигурява важна 

комуникация с основния фронт в Крим и е резултат от инициативата на 

Великобритания. Трета линия, изградена по време на войната, е Цариград – Одрин – 

Шумен. Нейното строителство е отдадено на концесионери, наети от османското 

правителство. 

 Турският изследовател Мустафа Качар обособява няколко основни направления 

на полуострова – Северен клон, Южен клон и Австрийски клон. Подобно разделение, 

разбира се, има напълно условен характер, тъй като тези разклонения са свързани 

помежду си в различни точки. 

 

1.1.2. Азиатско телеграфно направление на Османската империя 
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 Наред с формирането на телеграфната мрежа в европейските провинции на 

империята се полага и Азиатското направление. В него отново могат да се обособят три 

вътрешни клона – Северен, Южен и Западен. Те са изградени в годините между 

Кримската война и Първата световна война и подобно на различните дялове на 

европейската мрежа са свързани помежду си в различни точки. Процесът на развитие 

на телеграфната и железопътната мрежи в азиатските провинции на Османската 

империя е сходен. 

 

1.2. Османските балкански телеграфи, 1856-1878 г. – въпросът за периодизацията 

  

1.2.1. Общи хронологии и класификации 

  

 Развитието на телеграфните комуникации е подчинено на общата хронология на 

историята на Османската империя. Този период е заключен между Кримската война, с 

чийто завършек се поставя началото на Втория етап от Танзимата, и Първата световна 

война, след която идва краят на империята. Подходящ тематичен принцип при 

изследването на историята на османските телеграфи е според направленията на 

развитие на мрежата. Той отразява най-пълно спецификите в развитието на новата 

комуникация в румелийските и анадолските провинции на империята. Разбира се, 

съществуват и редица общи характеристики на двете направления, свързани с 

генералната политика на Високата порта по отношение на телеграфа. По тази причина 

най-подходящо е съчетаването на тематичния подход с хронологичния. Така успешно 

може да се представи една цялостна картина на развитието на телеграфното дело в 

Османската империя.        

 

1.2.2. Хронологии на османските телеграфи на Балканите 

 

 Така, подобно на хронологията на железопътното развитие в региона, периодът 

между 1853-1856 г. и 1877-1878 г. се откроява като ранна фаза в развитието на новата 

комуникационна технология в Румелия. В тази връзка трябва да се отбележи и 

мнението Александър Костов, който приема, че този хронологичен отрязък 

представлява първият етап от развитието на телеграфните съобщения на Балканите 

въобще. 
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 Всъщност биха могли да се обособят няколко етапа с условни хронологични 

граници, през които тя преминава: „Предварителен“ или „Ранен“ (30-те – 40-те години), 

„Военен“ (1854 – 1857), „Пост-Кримски“ (1857 – 1871) и „Предосвобожденски“ (1871 – 

1878).  

 

2. Пътят към изграждане на телеграфната мрежа в Румелия 

2.1. Ранни телеграфни проекти за османските Балкани, 30-те – 50-те години на 

XIX в. 

 

2.1.1. Оптичният телеграф в Османската империя, 30-те – 50-те години на XIX век 

 

 Преди изобретяването на телеграфа във военното дело са използвани различни 

оптични системи за пренасяне на съобщения. Именно в подобен контекст навлиза и 

въздушният телеграф в Османската империя. Първите сведения за неговата употреба 

във владенията на султана датират от лятото на 1828 г. От една страна, навлизането и 

употребата на тази комуникационна система  трябва да се разглежда в контекста на 

управлението на султан Махмуд II и интересът му към западните нововъведения. От 

друга страна, употребата на оптичен телеграф е тясно свързана с военното дело в 

империята. Именно по тази причина комуникационната система е засвидетелствана и 

през 50-те години на XIX в. – отново в контекста на военен конфликт. Изглежда че 

османското командване има планове за изграждане на оптични телеграфни линии още 

преди избухването на военните действия с Русия. След включването на Франция и 

Великобритания във войната, настояване на Лондон и Париж, в Румелия са 

организирани оптически телеграфни комуникации. 

 

2.1.2. Морз и представянето на електрическия телеграф в Османската империя 

през 30-те и 40-те години на XIX в. 

   

 Идеята за изграждането на електрически телеграф в земите на султана не е нова. 

Първите сведения за опити за демонстрации на изобретението на Морз в Османската 

империя датират от края на 30-те години на XIX в. Първите демонстрации от 1839 г. 

обаче са неуспешни. Нов опит е осъществен през 1847 г. Той завършва успешно и 

Абдул Меджид предлага изграждането на телеграфна линия между Цариград и Одрин. 
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Тези планове обаче са реализирани едва по времето на Кримската война, когато започва 

полагането на основите на новата комуникационна мрежа в империята. 

 

 

 

2.2. Високата порта и първите стъпки в изграждането на телеграфната мрежа в 

Османската империя 

   

2.2.1. Лобита „За“ и „Против“ развитието на телеграфните съобщения. 

Опозицията срещу електрическия телеграф и нейните измерения 

 

Всъщност поведението на османския елит спрямо въвеждането на тази модерна 

комуникационна система отново може да бъде разбрано, ако бъде поставено в 

контекста на действията на двете ранни лобита, които подкрепят или застават срещу 

танзиматските промени. Отношението на консервативното лоби към навлизането на 

нови технологии от Запад не е свързано просто с антимодернизационни нагласи. То е 

израз на опозицията срещу засилващите се икономически и политически измерения на 

влиянието на западноевпорейските държави в империята. Погледнато през тази призма, 

поведението на „османските паши“, което описва Хамлин, и последвалото отлагане на 

плановете на Абдул Меджид за изграждане на телеграф между Цариград и Одрин 

изглеждат напълно обясними. 

Друго ниво както на опозиция, така и на отрицателно отношение на поданиците 

на султана спрямо телеграфа, е свързано с техните културно-религиозни нагласи. 

Негативизмът по отношение на новата технология е продиктуван най-вече от 

обстоятелството, че тя е „западно“ творение. 

 

2.2.2. Вземане на решението за развитие на електрическа телеграфия 

 

 Трудно е да се каже точно по какъв начин османското правителство взема 

решението за полагането на първите телеграфни линии. За разлика от публичното 

оповестяване в шестнадесет точки на условията за строеж на  железница между 

Цариград и Белград, не е ясно кога Високата порта предприема първите стъпки за 

изграждане на новата комуникационна система. Известно е обаче, че решението е взето 
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като отговор на изискванията на Франция и Великобритания за подобряване на 

комуникациите между съюзниците и на техните препоръки, направени в тази посока.  

 В научната литература битуват най-разнообразни мнения за ранния период от 

изграждането на телеграфната мрежа в Османската империя и въобще за хода на 

събитията, свързани с него. Повечето изследователи приемат, че началото на 

телеграфните комуникации в Османската империя е положено през 1855 г. 

 

2.2.3. Мотиви за изграждане на телеграфна инфраструктура в империята 

 

 Подобно на мотивите за изграждането на първите железници във владенията на 

султана, решението на Високата порта е свързано най-вече с военното приложение на 

електрическия телеграф. Новите комуникационни системи стават и важен източник на 

приходи за империята. Не трябва да се пренебрегва и третият важен мотив за 

развитието на телеграфното дело в империята, а именно – заздравяването на 

централната власт. 

 

3. Фактори, влияещи върху телеграфната политика на Османската империя 

3.1. Османското правителство 

 

 Когато става дума за вътрешнополитическите фактори, които влияят на 

османската телеграфна политика, трябва да се отбележи, че въпреки разликите ѝ с жп 

политиката, основните групи и лобита във властта остават същите. Изграждането на 

комуникационна система в Румелия след Кримската война е осъществено от 

османското правителство, което изоставя практиката да отдава строежа и 

експлоатацията на телеграфните линии на чуждестранни концесионери. Изключение от 

това правило правят концесиите за подводните линии в тази част на империята. 

Портата окончателно формулира тази политика именно в резултат от преговорите за 

Ефратската линия. Тя се формира съвсем скоро след началото на телеграфното дело в 

империята. В предходните години Високата порта прилага принципи, присъщи и за 

други важни концесии, отдавани на чуждестранни предприемачи.  

 

3.2. Великите сили и другите заинтересовани държави 
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 Великите сили упражняват различно влияние върху османската телеграфна 

политика. В част от случаите, какъвто е този с Ефартската линия, те се съобразяват с 

крайното решение на Високата порта, докато в други – налагат собствените си 

интереси. Като цяло обаче Великите сили и другите заинтересовани държави 

представляват важни фактори в развитието на османската телеграфна политика, най-

вече когато става въпрос за линии, свързани с гранични територии. В резултат от 

политиката на Портата да установи държавен контрол върху комуникациите във 

вътрешността на империята влиянието на външни фактори в тази сфера съществено 

намалява. 

 

3.3. Концесионерите 

  

 Съществуват редица сходства между поведението на гелеграфните 

концесионери и това на железопътните концесионери и предприемачи през XIX век. От 

друга страна обаче тази група заемат по различен начин мястото си в триъгълника от 

фактори „държава – Велики сили – концесионер“. В по-генерален план ролята на 

телеграфните предприемачи постепенно намалява, тъй като от самия край на 60-те 

години на XΙΧ век нататък се засилват тенденциите, свързани с установяване на 

държавен контрол върху частните комуникационни системи. 

 

3.4. Международният телеграфен съюз 

 

 Рамката на триъгълника от фактори „Османско правителство – Велики сили – 

концесионери“ е разчупена през 60-те – 70-те години на XIX в. с появата на 

Международния телеграфен съюз и участието на Османската империя в него. От една 

страна османската телеграфна администрация формира основно домашни регулации, 

породени от местните условия. По тази причина Международния телеграфен съюз е 

фактор единствено що се отнася до международните комуникации на империята. От 

друга страна обаче тези комуникации имат важно отражение върху развитието на 

телеграфното дело в земите на султана, а засягащите ги регламентации се отразяват и 

върху вътрешните телеграфни съобщения. Важно е да се отбележи също така, че през 

Румелия преминават основни артерии, свързани с международния трафик между 

Запада и Изтока. 
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4. Изграждане и функциониране на първите телеграфи 

4.1. Организация на османските телеграфи – принципи и практики 

 

 Системата на организация на османското телеграфно дело през 50-те – 70-те 

години на XIX век се формира постепенно. Една от най-важните характеристики, 

определяща насоките на нейното развитие, е държавната собственост и пряката 

държавна експлоатация на този вид комуникации. За разлика от железопътния 

транспорт, още в зараждането на телеграфното дело Османската империя започва да 

изгражда и експлоатира самостоятелно своите линии, без да има необходимостта да 

прехвърля тези дейности на частни подизпълнители. Съществуват няколко елемента, на 

които се дължи успешната османска телеграфна политика – монопол върху 

сухоземните линии, развита административна организация, възможност за подготовка 

на собствени служители и технически персонал. 

 

4.2. Организация на османските телеграфи – от теория в практика 

 

 Важна финансова практика, на която разчита империята пприлага при 

изграждането, Одрин – Алексинац, а впоследствие и на останалите сухоземни линии в 

Румелия (а и в други провинции). Става въпрос за даренията, направени от местното 

население за подпомагане на държавата в процеса на полагане на телеграфна 

инфраструктура. Практиката има широко приложение в региона през разглеждания 

период и представлява важен аспект от финансовата политика на Високата порта по 

отношение на телеграфното дело в империята, както ще стане въпрос по-долу. 

 

 

Трета глава: Модернизацията на пътно-съобщителната инфраструктура и 

българските земи 

 

1. Модернизацията и промените в стандартите на пътуване и общуване в 

българските земи 

 

 През 50-те – 70-те години на XIX в. модернизацията на пътно-съобщителната 

инфраструктура в Румелия се отразява със смесени резултати върху ежедневието на 

поданиците на султана. Като цяло придвижването с влак осигурява удобство и 
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комфорт. Но най-голямото преимущество на железницата се състои главно в нейната 

бързина, в резултат от която концепцията за разстояние в империята се изменя. Към 

това трябва да се добави, че влаковете осигуряват и една относителна сигурност спрямо 

другите видове сухоземни пътувания, където дебнат опасности от обири.  

 От друга страна обаче освен прогрес, железницата носи и много неизвестности. 

Пътуването с влак често може да коства закъснение, а в някои случаи дори и смърт. 

Освен това то представлява и известен лукс във финансово отношение. Също така не 

трябва да се пренебрегва фактът, че железопътната мрежа в Румелия през периода 

1860-1878 г. не е много развита и остава изолирана, което също възпрепятства масовата 

ѝ употреба от местното население. Не на последно място злоупотребите, които стават 

по Румелийските железопътни линии, също оказват отрицателно влияние върху 

отношението на местното население към влаковете. 

 За разлика от железниците, управлението на османските телеграфи в Румелия е 

много по-успешно, а навлизането на новата комуникационна технология в тази част на 

империята има по-осезаем ефект върху модернизацията на съобщенията. Важни 

причини за това са по-евтината цена на услугата, както и въобще мерките, които 

османското правителство предприема за стимулиране на неговото използване. Друга 

важна предпоставка за успешната телеграфна политика на империята е развитата 

телеграфна мрежа в Румелия. Новата съобщителна технология става важна част от 

ежедневието в българските земи, осигурявайки редовна връзка с другите части на 

империята и света.  

 И така, модернизацията на пътно-съобщителната инфраструктура в Румелия има 

смесени резултати. Новите технологии обаче бавно си пробиват път сред поданиците 

на султана и внасят редица промени в тяхното ежедневие и бит. 

 

 

2. Модернизацията, предприемаческият елит и бъргарските земи 

 

 Всъщност участието на османски поданици в борбите за концесии на телеграфи 

и железници, особено в годините непосредствено след края на Кримската война, е 

много ограничено. Една от основните причини за това е липсата на ноу-хау и контакти 

в това поле, където социалните мрежи играят решаваща роля. Друга причина за 

отсъствието на местни предприемачи вероятно е липсата на капитали, необходими за 

подобни мащабни инвестиции. Трябва да се отбележи, че съществуват и изключения от 
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тази тенденция. Едно от тях е свързано с ранното железопътно строителство в земите 

на султана – сфера, която ще продължава да се развива на концесионни начала до края 

на разглеждания период. Става въпрос за българската инициатива от пролетта на 1857 

г. за получаване на концесия за линията Русе – Варна. Случаят е показателен и по 

отношение на политиката на Високата порта през този период да контролира различни 

ключови дейности в империята. Тази политика на централната власт спрямо важни 

проекти и дейности в империята е съществен елемент от случая с железницата Русе – 

Варна. Същността на разгледания епизод обаче не се изчерпва само с ролята на 

Високата порта. По наличните извори личи, че участието на българите в схемата е 

резултат от желанието им реално да осъществят тази предприемаческа инициатива. 

Според мнението на Дж. Т. Бъркли, изразено в много от писмата му по случая, те са по-

скоро употребени от правителството. Провалът на инициативата до голяма степен е 

свързан с неопитността както на нейните организатори, така и на нейните изпълнители 

в тази нова за Османската империя сфера. Същевременно случаят би могъл да се 

приеме и като израз на модернизацията, настъпваща в империята. Раждането му може 

да стане само в контекста на борбите за концесии в земите на султана и е резултат от 

тях. 

 

Заключение 

 

  Процесът на модернизация на Османската империя през XIX в. протича с 

различна интензивност, a основен катализатор за него е Кримската война. Промените, 

които се осъществяват след втората половина на столетието, засягат в голяма степен 

пътно-съобщителната инфраструктура в земите на султана. В резултат от 

взаимодействието на тези фактори, през 50-те – 70-те години се формира османската 

транспортна и комуникационна политика. Въпреки сходствата между обстоятелствата, 

обуславящи навлизането на железниците и телеграфите в земите на султана, тяхното 

развитие е много различно. 

 Още при появата на двете нови технологии по време на Кримската война, 

османската държава не притежава нито ноу-хау, нито финансови възможности (най-

вече що се отнася до железопътното стоителство) за да може да ги развива 

самостоятелно. По тази причина тя прилага принципа на отдаване на концесии на 

частни предприемачи. В тази връзка се забелязват различни практики, които държавата 

прилага за да установява контрол върху тези ключови дейности. Изглежда обаче, че 
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контролът упражняван върху железопътните дружества в империята е слаб, а част от 

договорите, които Портата сключва с чуждестранни концесионери са неизгодни за нея. 

Трябва да се отбележи, че османското парвителство не винаги е в позицията да наложи 

благоприятни условия върху чуждестранните предприемачи, поради монопола който те 

имат в сферата на тези технологии.  В резултат от тези обстоятелства, изграждането на 

железопътна мрежа в Румелия остава незавършено и не добре поддържано. 

 По съвсем различен начин се развива телеграфното дело в империята. 

Първоначално линиите са изграждани на концесионни начала. В последствие обаче – 

през 1856-1857 г. –  Високата порта се еманципира в тази сфера и започва да изгражда 

самостоятелно своите сухоземни линии. Значително по-простата технология на 

изработка на телеграфите апарати и инфраструктура и по-млаката стойниост на 

проектите ѝ позволяват да направи това. 

 В този период се изгражда не само модернизираната комуникационна мрежа на 

османските Балкани, но и основната административна структура на тази служба. Важен 

елемент от успешната телеграфна политика на империята е обучението на собствени 

кадри, които да обслужват, поддържат и изграждат тази инфаструктура. 

 Друг фактор с ключово значение е нейното финасово обезпечаване. Още от 

самото начало на самостоятелното изграждане на телеграфната инфраструктура, 

османската държава прилага практиката на „доброволни дарения“. Чрез нея тя си 

осигурява независимот във финансирането на строителните дейности. Изглежда тази 

практика не е нова, а е успешно адаптирана към телеграфното строителство. Всъщност 

тя е прилагана и по отношение на различни други дейности, свързани с подпомагане на 

армията, на бедстващи райони, при благоустройство, а в по-късния период и при 

изграждането на Хиджазката железница. Тази политика е пример, че процесът на 

модернизация не винаги е с еднозначно положителни последици за населението в 

империята. 

 Част от тях са свързани с променините, настъпващи на битово ниво. Преките 

последици от развитието на пътно-съобщителната инфраструктура в българските земи 

до голяма степен са свързани с успешността или неуспешността на османската 

политика в тази сфера. Въпреки това, независимо от изграждането на незавършена и 

частична железопътна мрежа, появата на новия тип транспорт води до промени в и 

модернизация на местното население. Тя е свързана най-вече с промяната на 

стандартите на пътуване в империята. Същевременно, поради политиката на 
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железопътните дружества, експлоатиращи румелийските железници, железницата 

изглежда така и не успява да се превърне в масово използван транспорт.  

 От друга страна политиката в сферата на телеграфното дело е много по успешна. 

Появата на „теловете“ променя стандартите на общуване в империята в две посоки – 

както по отношение на частните съобщения между поданиците на султана, така и по 

отношение на комуникацията между централната и провинциалната администрация. 

 Наред с промените настъпващи на ежедневно ниво, модернизацията в 

българските земи има отражение и върху българския предприемачески и търговски 

елит. Може да се каже че развитието и модернизацията на пътно-съобщителната 

инфраструктура в българските земи в периода между две войни – Кримската и 

Освободителната, представлява сложен и противоречив процес, в който са преплетени 

както отношенията между османската държава, Великите сили и чуждестранните 

концесионери, така политиката, прилагана от централната власт към периферията на 

империята. Тези процеси имат важно значение за модернизацията на българското 

общество, независимо че не във всички случаи са успешни,  тъй като именно на техния 

фон укрепва прохождащата българска нация. 
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