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120 години от откриването на железопътната линия София – Роман 
(част от Централната жп линия София - Мездра - Червен бряг - Плевен -Левски - Г.Оряховица - 

 Попово - Търговище - Шумен - Каспичан - Синдел - Варна)  - 20.02.1897 г., гара Роман.  
 

Тематични пътувания и срещи по Искърската долина и железница. 
Романтика и реализъм.  

 

1. Същност на инициативата/събитията. 

 Инициативата представлява цикъл от тематични събития послучай 120-годишншната от 

откриването на железопътната линия София – Роман. Всяко събитие е посветено (свързано) с 

определени теми и се състои от пътувания през Искърския пролом и и нарочна среща в някоя от 

гарите. За 2017 г. са предвидени общо 5-6 тематични събития (срещи, пътувания). Първите 

пътувания по Искърската долина между София и Червен бряг и среща в гара Своге са предвидени за 

1 април 2017 г., събота. Няма шега… Най-учтиво каним всички желаещи да присъстват на 

срещата и предшестващите я пътувания из Изкърската долина! Вашето участие е израз на 

активна подкрепа  на Инициативата за популяризиране и опазване на природното, културно-

историческо и индустриално наследство и развитие на региона, вкл. уникалната му железница!          
   

 2. Цели на събитията (пътуванията, срещите). 
2.1. Отбелязване 120-годишния юбилей на жп линията София – Роман. 

2.2. Популяризиране предимствата и насърчаване ползването на обшествения и железопътен 

транспорт. Подкрепа за подобряване имиджа на железниците и обществения транспорт. 

2.3. Изследване и популяризиране на природни, културно-исторически, технически и транспортно-

железопътни забележителности на България, региона и света и взаимосвързаността им.  

2.4. Инициативи за тематично свързване, идентифициране, опазване и обявяване за паметници на  

природни, културно-исторически, архитектурни, технически и други забележителности.   

2.4. Набелязване и реализация на тематични маршрути, пътувания и срещи. Интегриране на знания.  

2.5. Подобряване на транспортното обслужване. Развитие и интеграция на  транспортните, 

информационни и комуникационни технологии и пазари. Обществени услуги.  

2.6. Установяване на контакти, запознанства, съвместни срещи и пътувания на местни и неместни 

лица (Networking). Изследвания, дискусии по интереси, срещи с бележити дейци. 

2.7. Полезно и приятно. Други. 
  

 3. Теми на пътуванията/срещите.  

Искърската долина и железница (София-Роман), култура, изкуства, литература, фотография, паметници 

(каменоделство), музика, читалища, образование, фолклор, етнография, вяра, религия, манастири, 

знаменитости (личности), забележителности, стопанство, техника, технология, железопътни превози, 

архитектура, топоними (имена на гари/населени места), география, флора, фауна, лов, риболов, геология, 

пещери, проекти, пътувания, туризъм, спа/балнеология, спорт, археология, история, други.  
 

 4. Организация.  
 Всеки желаещ да присъства/участва  в събитието (тематичните пътувания и срещи) сам 

избира, планира и организира пътуванията си. Изборът на конкретния начин на придвижване, 

плана/графика, вкл. конкретните часове на заминаване/пристигане са съобразно волята и в 

отговорността на всеки индивидуален участник или група участници. Тъй като красотите на 

Искърския пролом и железницата най-добре се виждат и оценяват при пътуване с влак, а и в унисон с 

тематиката/инициативата, е препоръчително пътуванията да се извършват с обществен транспорт, 

най-вече железопътен.    

 Първата среща е насрочена за първи април 2017 г.(събота) между 17 и 19 часа в гара Своге, 

приемно здание (чакалня). Тази и повече информация за инициативата, както и за срещата в Своге, 

удобни влакове от/за Своге, както и за предшестващите ги тематични пътувания/влакове  по 

Искърската железница София-Червен бряг (-София), е публикувана на интернет-адреси: 
https://www.facebook.com/obshtestven.relsov.transport/ http://obshtestven.wordpress.com/.  
 Актуална информация за всички влакове – на сайта на БДЖ:  http://www.bdz.bg/bg/  
 
 

 Най-учтиво Ви каним да участвате в организираните пътувания и среща!    

https://www.facebook.com/obshtestven.relsov.transport/
http://obshtestven.wordpress.com/
http://www.bdz.bg/bg/
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Из „литературната“ история на железопътната линия София – Роман. 
 

Как се е пътувало от Русе до София ПРЕДИ построяването на Искърската железница през Балкана?!  
Откъс от книгата „Спомени“ на Никола Обретенов (съратник на Стефан Стамболов, син на баба Тонка): 

   „През м. декемврий 1892 г. бях преместен (от Русе) в София за окр(ъжен) управител. Тогава не беше като сега да 

седнеш на обяд в трена, а вечерта да бъдеш в София. Тогава, за да отидеше лятно време в София, трябваше да се пътува 
5 дена като се тръгне от Русе през Бяла – Плевен – Телиш – Орхание – Арабаконак (Балкана) и чак тогава – София, или 
Русе по Дунава до Лом паланка – Клисура – Петрохан (Балкана) – София, или Русе – железницата – по морето до Бургас – 
Пловдив – София. По първите два пътя не можеше да се мине, защото зимата беше много студена. Дунава имаше един 
метър лед, а морето не можех да понасям, за това минах с шейна по Дунава до Гюргево – Букурещ – Австро-Унгария – 
Сърбия и от Белград зех трена за София. Като минавах през Гюргево, властите, които прегледваха паспорта ме питаха: 
„София не е ли в България? Защо се минава през три държави?” Отговорът беше, че: „В България още няма железница, 
която да свързва Русе със София”. Най-после на 10 януарий 1893 г. стигнах в София…“ 

 

Официално откриване на железопътната линия София – Роман на 20.02.1897 г . 
 За тържественото откриване на железопътната линия София – Роман на 20.02.1897 г. в станция Роман са пуснати 
ти специални трена (влака) от София до Роман: първият трен (с народни представители, висши граждански и военни чиновници, 

поканени гости) тръгва от София в 07.00 и пристига в Роман в 12.00 часа, вторият (министри, членове на дипломатическото тяло, 

духовенство, членове на бюрото към Н.С.)- 08.00 – 12.15 ч. и, третият по ред трен с височайшите гости –  Н.Ц.В.Княз Фердинанд, 
Княгинята, сръбския крал Александър I, спиращ на станциите Курило, Своге и Елисейна, тръгва от София в 8,30 и пристига 
в Роман в 12,30 часа.  На станция Роман е подредена почетна рота на 4-ти на Негово Царско Височество Княз Борис полк 
и полуескадрон на 2-ри конен на НЦВ Княгинята полк. Високо над главите, на трикольорна лента е написан 
лозунга:“Железопътна линия София – Роман, открита от Негово Царско Височество на 20-ти февруари 1897 г., в 
присъствието на Негово Величество Александър 1, крал на Сърбия“. Реч изнася министърът на обществените сгради 

Михаил Маджаров, а Н.Ц.В. Княз Фердинанд открива линията. На връщане, в Мездра е организиран тържествен обяд.   
 

Впечатления от първи пътувания по Искърския пролом и железница (цитати от пътеписи на Ив.Вазов и Ал.Константинов). 

Иван Вазов (март 1897 г.): “Една европейска пътешественица, която беше пътувала преди малко време из пролома на 
Искъра, по новата железница там, духовито каза, пленена от величествената хубост на пейзажите, че тая линия трябва да 
е начертана от инженери-поети.“  …...  „Но каква величава, каква живописна, каква хубава е пустата му Искърска клисура! 
Господа, елате всички да й се радвате!“ (пътепис „Искърски пролом, излет“)   
Алеко Константинов (7 март 1897 г.): „Да ви кажа правото, аз останах възхитен от природните хубости на Искърския 
проход. Занапред, не ще съмнение, че в целия проход този пункт ще привлече най-много внимание на туристите. За да 
се избегне лутанието на жадните очи ту към едната, ту към другата страна на вагоните, за да може пътникът да се 
наслади на всички хубости на дефилето, ще трябва поне увеселителните тренове да са съставени от по-открити за обзир 
вагони. Полек-полек и то ще стане. Аз съм убеден, че това ще стане. Таз вяра неволно ми се вдъхва от самия факт, че аз с 
железница поря гърдите на това диво, първобитно, девствено дефиле, по което на много места човешки крак не е могъл 
да стъпи. Аз летя с железница  под и през скали, сред полудиво население, което довчера не е знаело какво нещо е 
колело…. Това е един великански скок, това е една тържествена победа над природните препятствия, това е един 
истински акт на прогреса, пред който почтително и с радостни сълзи си снемам шапката. Проломяването на Стара 
планина, отварянието на линията София – Роман трябваше да се почувства като победно тържество, трябваше да се 
устрои като народен празник…“(пътепис „София – Мездра – Враца, пътни бележки“).   
 

Държавническо-възрожденско значение на железницата: Вазовият разказ „Дядо Йоцо гледа“. 
 ”Настана свободна България. И дядо Йоцо стана свободен - казаха му това. Но той беше сляп, свободата не 

видеше, нито я чувстваше осезателно по нещо... Железницата се свърши и заработи. Дядо Йоцо чу с трепет първите 

писъци на свирката на паравоза, трещенето на колелата по релсите. Пищеше и трещеше "българската железница"! Той 

сякаш оживя, възроди се. ... Отиваше редовно на скалата, щом наближаваше часът на влака, за да чуе свирката и да 

погледа българската железница как фучи из устето. Железният път се свързва в мислите му с понятието за свободна 

България. Той му говореше с гърмежа си ясно за новото, за "българското" време. Както преди нищо не наумяваше в 

селото за него: само "свирката" му обаждаше това. И когато наближаваше тя да изпищи, той зарязваше всичко и тичаше 

с тояжката си на канарата, за да гледа... Пътниците, изправени на прозорците на вагоните да гледат живописните завои 

на пролома съгледваха учудени на един рът отсреща, че стои един човек и им маха с шапка. Това беше дядо Йоцо. Той 

поздравяваше по тоя начин нова България.” 

Още веднъж най-учтиво каним всички желаещи да присъстват на срещата в гара Своге и 

предществащите я пътувания по Изкърската долина и железница на 01.04.2017 г. (събота)! 
„Елате и вижте:  линия – поема!“ (Иван Вазов) 

 
 

Веселин Кирев - координатор на Гражданската инициатива за обществен и релсов транспорт, 0888141952, 

obshtestven.relsov@gmail.com ;https://vesselinkirev.wordpress.com/; http://obshtestven.wordpress.com/ 

Инж.Красимир Ангелов – 0877984114, krassiangel@hotmail.com; https://trainkrasi.wordpress.com. 

mailto:obshtestven.relsov@gmail.com
https://vesselinkirev.wordpress.com/
http://obshtestven.wordpress.com/
mailto:krassiangel@hotmail.com
https://trainkrasi.wordpress.com/
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Информация за СРЕЩАТА. 

План-график за провеждане на (стационарна, станционна - станция) СРЕЩА: 
 

Място на провеждане на срещата: гара Своге, чакалня на приемното здание на гарата. 
 

Дата на провеждане на срещата: 01.04.2017 г., събота. 
 

Часови интервал на провеждане на срещата: 17,20 - 18,30/19,00  часа. Точният начален и краен  час 

на срещата не са фиксирани, с оглед пътуващите за срещата участници да имат една по-голяма 

свобода/гъвкавост при планирането/организирането на пътуванията си. Местните участници в 

срещата, които не е необходимо да пътуват от/за друго населено място, също са поканени да 

участват/присъстват на срещата в този часови период, когато организаторите инициаторите ще бъдат 

(непрекъснато)  на разположение.  
 

Организатори на срещата: Веселин Кирев, Красимир Ангелов. 

Специален гост: инж.Симеон Евтимов (рък.управляващ екип по изграждане на Дунав-мост при Видин-Калафат). 

Поканени: местни и пътуващи (неместни) желаещи да присъстват на срещата.   
 

Предварителна справка от пътеводителя на БДЖ (в сила до 09.12.2017 г.) за разписанията на влакове, 

с които е възможно да се пътува непосредствено преди и след стационарната среща в Своге: 
  

 преди/за срещата: 

  в посока от София към Своге: 

Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20215 (София -Лакатник) София тръгва 16,20 ч., Своге прист. 17,09 ч.  

Бърз влак (БВ) № 7624 (София -Видин) София тръгва 17,00 часа, Своге пристига 17,36 часа.  

  в посока от Мездра/Лакатник към Своге: 

Бърз влак (БВ) № 7623 (Видин-Мездра-София) в Своге пристига 16,19 часа.  

Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20206 (Мездра–Лакатник-София) в Своге пристига 17,11 ч.  

Бърз влак (БВ) № 2612 (Варна-Г.Оряховица-Мездра-София) в Своге пристига 17,51 часа.  
  

 след срещата: 

  в посока от Своге към  София: 

Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20216 (Лакатник-София) Своге тръгва 18,44 ч., София прист.19,32 ч.  

Бърз влак (БВ) № 4613 (Русе-София) Своге тръгва 19,21 ч., София пристига 20,00 ч.  
Крайградски пътн.влак (КПВ) № 20208 (Мездра -София) Своге тръгва 19,53 ч., София пристига 20,45 ч., не се движи в събота.  

Бърз влак (БВ) № 2614 (Варна-София) Своге тръгва 20,35 часа, София пристига 21,10 часа.  
Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20278 (Своге-София) Своге тръгва 20,55 ч., София пристига 21,45 ч., движи се в работни дни.   

Бърз влак (БВ) № 7625 (Видин-София) Своге тръгва 21,26 ч., София пристига 22,01 ч.  

  в посока от Своге  към Лакатник/Мездра: 

Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20203 (София-Мездра) Своге тръгва 18,12 часа.  

Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20205 (София-Мездра) Своге тръгва 19,12 часа.  

Бърз влак (БВ) № 7630 (София-Мездра-Лом) Своге тръгва 19,38 часа.   

Крайградски пътнически влак (КПВ) № 20207 (София-Мездра) Своге тръгва 20,54 часа.  
  

 Цена на билета София - Своге (или обратно):  

  - 2,30 лв - еднопосочно, за всички категории влакове, II клас (релационна цена).  

  - 4,00 лева – двупосочно, за всички категории влакове, II клас (еднодневна карта, 

многократно, важи до полунощ).  
 

 Преди деня на срещата, разписанията на съответните влакове, предварително избрани от Вас,  

трябва да бъдат проверени/актуализирани (интернет, телефон, на място). 
 

 Заведения на/около гарата в Своге: сладкарница „Капка“, кафене „Весела“, павилион 

„Диамант“, бистро „Хемус“, кафене „Велисия“, кафене „Своге“, кафене „Жълтото“, 

ресторант/сладкарница „Искър“, снек бар „“Макс“, пекарна/пици, кафе-магазин, кафе-аператив 

„Хисия“, денонощен магазин. 

 Настаняване по желание (в близост до гарата) : Семеен хотел „Колос“, Своге, бул. Искър 18 тел. 

0889-344-935. 

 Водачи (тематично, местни): ще бъдат  оповестени допълнително. 
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Информация за ПЪТУВАНИЯТА. 

 

 Тематичен маршрут „Искърската железница в тесния пролом и широката долина“   

  

 Теми – встъпителна (уводна, обща), организационни въпроси, география, история, тема по 

Ваш (индивидуален, групов) избор. 

  

 Искърският пролом през Стара планина обхваща две географски зони: пресичането 

(проломяване) на Балкана (същинска/тясна част - Курило-Лютиброд) и на Предбалкана (Лютиброд – 

Реселец/Червен бряг – широка, долинна част). Целта  е чрез предлаганите пътувания, участниците да 

се запознаят с красотата и отличителни забележителности на същинския (тесен) пролом и на по-

широката долинна на Искъра и построената там железница, както чрез наблюдения от пътуващи 

влакове, така и чрез посещения на място.       

  

 Препоръчителен (примерен,предварителен) план-график за тематично пътуване по 

Искърската железница София – Червен бряг – Мездра – Своге – София.  

 

София – Червен бряг:  София тр. 09.00 бърз влак 462/460 (София – Русе) – Ч.бряг пр. 11.02 ч. 

 

Червен бряг – Мездра: Ч.бряг тр.12,57 ч. бърз влак 2602 (Варна-София) – Мездра пр. 13,31 ч. 

 

От Мездра до индивидуално избрана от участника гара/спирка (Люти брод, Черепиш, Зверино, Елисейна, Пролет, 

Оселна, Лакатник, Бов или Церово): от Мездра тр.14.10 – Люти брод пр.14,30, Черепиш пр.14,34, Зверино 

пр.14,40, Елисейна пр.14,48, Пролет пр.14,52 , Оплетня пр.14,59 , Лакатник пр.15,08  , Бов пр.15,19. 

Церово пр.15,23.  

 Престой - около 100 мин, Време, давашо възможност за разглеждане/разходка в 

индивидуално избраната от Вас  гара/спирка и населено място. 

 

От индивидуално избрана от участника гара/спирка (Люти брод, Черепиш, Зверино, Елисейна, Пролет, Оселна, 

Лакатник, Бов или Церово) до Своге : Люти брод тр.16,10, Черепиш тр.16,14, Зверино тр.16,20, Елисейна 

тр.16,28, Пролет тр.16,32 , Оплетня тр.16,39 , Лакатник тр.16,48  , Бов тр.16,59. Церово тр.17,03 – в 

Своге пр.17,11 ч.  

 Среща в Своге: 50 - 90 мин.   

 

Своге – София – виж на предишната страница влаковете в посока от Своге към София.  

  

 

Забележка: има варианти за сутрешно тръгване от София в 07,00 ч или в 10,00 ч.  

 

 Желаещите да се присъединят към предлаганите тематични пътувания с гореописаните 

влакове ОТ ПОСРЕДНИ гари/спирки също са добре дошли!    

 

 Цени на билети (негрупови, еднопосочно, II клас): София – Ч.бряг – 7,10 лв (+0,50 лв 

незадължително за запазено место), от Червен бряг (през Мездра ) до индивидуално избраната гара – 

от 7,20 лв (Лютиброд) до 9,00 лв (Церово); от индивидуално избраната гара до Своге – от 3,00 лв 

(Лютиброд) до 1,00 лв (Церово); Своге – София – 2,30. Обща сума: 19-20 лв. 

 Намаления при пътувания на малки групи 3-6 човека.   

 

 Преди деня на срещата, разписанията на съответните влакове, предварително избрани от Вас,  

трябва да бъдат проверени/актуализирани (интернет, телефон, на място). 
 

 

 

 


