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В Т О Р А   Г Л А В А 

ПОЛУВИСШ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНСТИТУТ /1958-1984 г./ 

 

1.  Полувисш железопътен институт – гражданско учебно заведение към 
Министерството на транспорта /1958-1962 г./  
 

Постиженията на научно-техническата революция през 50-те и 60-те години 
на миналия век оказват огромно въздействие върху състоянието и развитието на 
железопътния транспорт в България. Започналата в страната реконструкция и 
модернизация в железниците се изразява в строителството на железопътни линии, 
масово внедряване на нова железопътна техника, съвременни електронизирани и 
автоматизирани средства и системи и принципно нови технологии.    

        /Железопътния транспорт в България 1866-1983 г, С, 1987, с. 104-106/  

Много гари и железопътни възли са преустроени. Вагонният парк е подновен 
и увеличен. В переспектива се предвижда удвояване и електрификация на главните 
железопътни магистрали, внедряване на нова съвременна осигурителна техника за 
безопасно движение на влаковете, постепенно заменяне на парната тяга с дизелови 
и електрически локомотиви. 

     Тези качествени промени в развитието на железопътния транспорт, налагат да 
се търсят нови подходи и решения за неговото кадрово осигуряване. Необходима е 
преоценка на номенклатурата на специалностите с оглед покриване на нуждите от 
специалисти с по-висок образователен статус, отговарящи на новостите, които се 
внедряват в експлоатацията на железниците. 

     Тези обстоятелства пряко засягат основното учебно заведение за подготовка 
на средни изпълнителски кадри за железниците, каквото е съществуващия 
Транспортен техникум. 

     На първо място се поставя въпросът за привеждане в съответствие състоянието 
и развитието на железопътния транспорт с образователното ниво на кадрите, които 
ще го обслужват. Налага се преустройване на образованието на подготвящите се 
специалисти, като същото да бъде в духа на предстоящата техническа реконструкция 
и модернизация на железопътния транспорт. 

     В тази връзка са приети и нови нормативни документи за промяна на 
образователната система и подготовката на средни изпълнителски и ръководни 
кадри за Българските държавни железници. С Постановление № 76/13.05.1958 г. на 



Министерския съвет и последвалата го след него Заповед № 256/30.05.1958 г на 
министъра на транспорта, Транспортния техникум е преобразуван в Полувисш 
железопътен институт /ПЖИ/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление на МС на НРБ за преобразуване на Транспортния техникум в 
Полувисш железопътен институт 

 

Срокът на обучение в новото учебно заведение е три години /две години 
теоритична подготовка и една година производствена практика/. 

     За директор на ПЖИ е назначен директора на Транспортния техникум - Георги 
Христов Рангелов. Заема длъжността до 1960 година, след което е преместен в 
Главно управление на железниците на длъжност старши контрольор по движението. 
С Указ №450/1965 г. е удостоен със званието „Почетен железничар“.  

 

     Съгласно нормативните документи в Полувисшият железопътен институт се 
създават три отдела: Полувисш, Среден и Практически. 

 В Полувисшият отдел се приемат за обучение само младежи със завършено 
средно образование, на възраст до 25 години; 



 В Средният отдел се приемат мъже и жени със завършен VII-ми клас, на 
възраст до 40 години и с трудов стаж по специалностите най-малко 6 месеца 
за вечерното обучение и 1 година за задочното обучение; 
 

 В Практическия отдел се приемат  младежи, завършили X-ти клас, на възраст 
до 25 години. Обучението в този отдел е за помощник-локомотивни 
машинисти. 

      Всички младежи постъпващи за обучение в Полувисшия железопътен 
институт, трябва да са отслужили задължителната вооенна служба. 

      Обучаващите се в Полувисшия отдел се наричат „студенти“ ,получават 
месечна стипендия в размер на 210 лева, безплатно униформено , работно облекло и 
общежитието на Института. 

     Средният отдел просъществува малко време в организационната структура на 
ПЖИ, след което се отделя като вечерен железопътен техникум. 

     Практическият отдел въобще не е съществувал. 

     Полувисшият железопътен институт е специфично полувисше учебно 
заведение, в което се обучават младежи по следните специалности: 

 „Експлоатация и ремонт на подвижния състав“ – локомотивен машинист; 
 „Експлоатация и ремонт на подвижния състав“ – вагонен техник; 
 „Експлоатация на железопътния транспорт“ – ръководител движение и 

търговска служба; 
 „Експлоатация на железопътния транспорт“ – началник влак; 
 „Строителство и поддържане на железните пътища“; 
 „Автоматика и телемеханика в железопътния транспорт  / открита  през    

1960 г/. 

      Създаването на Полувисшият железопътен институт е крачка напред в 
развитието на образователната система за подготовка на средни изпълнителски и 
ръководни кадри за железопътния транспорт. Нова, по-съвършена форма, където 
полувисшето образование се утвърждава, като трайно звено в общата образователна 
система на страната. 

     Макар и да запазва ведомствения си характер, Института методически се 
ръководи от Министерството на просветата. Това ведомство налага изискванията, 
нормите, правилата и организацията на учебния процес, аналогично на тези в 
другите полувисши заведения. 



     В организационната структура на Полувисшия железопътен институт се 
въвежда нова учебно-методическа единица – катедрата, а при провеждането на 
учебните занятия - лекционния метод на преподаване. Повишават се изискванията 
към преподавателския състав. Всички преподаватели имат завършено висше 
образование и дългогодишен стаж в железниците. Въведено е правилото да се 
назначават с конкурс с получена оценка най-малко добър 4,00 и минимум четири 
години трудов стаж по специалността. 

     Всички учебни планове и програми се разработват съгласно изискванията на 
полувисшето образование в България. Въвеждат се нови учебни дисциплини – висша 
математика, философия, политическа икономия и др. Учебното съдържание се 
разпределя на лекции, упражнения /семинари/, учебни семестри и изпитни сесии. 

 

 

1962 г. Възпитаници на Института със своя преподавател 

     През целият курс на следване са предвидени по два семестъра за теоритично 
обучение през първата и втората година - с полагане на семестриални изпити и 
производствен стаж в железниците през третата година - с полагане на изпит. 
Обучението в Института завършва със защита на дипломна работа и полагане на 
държавни изпити. 

     С това решение за преструктуриране на учебното заведение се изравнява 
образователния ценз на железопътните кадри с тези от периода 1928-1946 г., 
завършили Държавното железопътно училище. 



     Учебно-материалната база на Института също се привежда в съответствие с 
новия метод на обучение – лекционния, при който учебните кабинети и 
лабораториите придобиват съществено значение.  

     Изграждат се нови кабинети и лаборатории: кабинет-лаборатория по 
сигнализация, централизация и блокировка /СЦБ/, лаборатория по влакови спирачки 
и лаборатория по електротехника и др. 

Усъвършенствани и обновени са: кабинетите по машини, по железопътно 
движение и строителство; кабинета – лаборатория по електрически машини; 
телеграфните зали и учебните работилници по шлосерство, стругарство, ковачество 
и леярство. 

     Производственото обучение на студентите е запазено, като в края на първата 
учебна година се провежда опознавателен стаж, в края на втората година – стаж на 
низови изпълнителски длъжности, а през цялата трета учебна година – 
производствен стаж, като второ лице на титулярните длъжности, на които 
обучаемите се назначават след завършване на Института. Провежда се в реалния 
процес на експлоатацията – в железопътните гари, строителните и 
електротехническите станции, в локомотивните и вагонните депа на Българските 
държавни железници. След всеки етап от практическото обучение се полага изпит за 
правоспособност на съответните длъжности, а накрая – държавен квалификационен 
изпит.  

     През 1961 година за директор на Полувисшия железопътен институт е 
назначен инж. Минчо Ганчев Марков. Той е роден на 23 декември 1919 г. в село 
Илийно, Русенско. Завършва гимназия в гр. Шумен, ВМЕИ в София – специалност 
„Електрификация на железопътния транспорт“ с придобита квалификация 
електроинженер.  

В периода 1952-1954 г. е хоноруван преподавател в Транспортния техникум 
по дисциплините „Електрификация на железниците“ и „Електротехника“. В 
продължение на две години – 1961 и 1962-ра изпълнява длъжността директор на 
Полувисшия железопътен институт. Автор е на учебника „Електрически транспорт“. 

Носител е на званието „Заслужил деятел на НТС“ и златна значка за 
внедряване на научно-техническия прогрес. Удостоен е със званието „Почетен 
железничар“. След 1962 година започва работа в Държавния комитет за наука и 
технически прогрес, като началник на отдел. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1962 г. Челната колона на ПЖИ-преподаватели на манифестация по случай           
1 май – международен ден на труда 

     Наред с предимствата от реорганизацията на Транспортния техникум в 
Полувисш железопътен институт е налице и една съществена слабост – напълно е 
премахнато военното обучение. Ако при преминаването на Държавното 
железопътно училище от полувисше в средно учебно заведение /транспортен 
техникум/ има отстъпление в образователното равнище на обучаемите, в този случай 
се допуска крачка назад във военно-организационната структура. 

     Военната форма на обучение в железопътното училище има редица 
предимства, които се обуславят от спецификата на железничарската професия. Тя 
много се доближава, а в някои отношения напълно се покрива с тази на 
военнослужещия.  

     Дисциплината в железниците се налага и от специалният режим на работа, 
изграден върху стройна система от заповедоизпълнение и чинопочитание. 
Длъжностните лица от експлоатацията са облечени с по-голяма власт от тези в 
гражданските организации, а допускащите пропуски служители се санкционират по 
специален правилник – Дисциплинарен устав. Железниците изискват желязна 
дисциплина. 

     Военната форма на обучение е свързана и с ролята на железниците във военно 
време, когато те като транспортна организация изцяло преминават на военен режим. 
По тази причина бъдещите железопътни специалисти е наложително да изучават 
особенностите на експлоатационната  дейност на железниците по време на военно 
положение. 

     Но тези и някои други фактори са пренебрегнати и Транспортния техникум е 
преустроен в Полувисш железопътен институт, като е премахната военната 



подготовка с признаване на задължителната военна служба. Тази промяна довежда 
до влошаване качеството на обучаващите се и понижаване на дисциплината. Всичко 
това се отразява на реализацията на кадрите, което предизвиква търсене на нови 
учебни форми в замяна на опита от изградената и доказала своята ефективност  
традиция. 

     Ето какво споделя в тази връзка полковник Цветан Тодоров – първи заместник-
началник на ВВТУ „Тодор Каблешков“, служил като офицер в Транспортния 
техникум: 

    „...През 1958 година с Постановление на Министерския съвет военната 
служба в училището беше отменена. Приемаха се младежи, завършили средно 
образование с отбита военна служба. Този период от развитието му, по моя лична 
оценка, бе най-непопулярен и неудачен. Броят на кандидатите не беше голям, а 
подборът - на средно ниво. Често явление бе да се провалят учебни занятия поради 
масови отсъствия от лекции и упражнения. Освен това за младежите, отслужили 
и получили различно мобилизационно назначение, тъй като се учеха в специално 
учебно заведение и оставаха на работа в железниците, ВОС се променяше. 

     За държавата това беше икономически по-неизгодно. Министерството на 
транспорта постави на преоценка тази форма на обучение и предложи да се 
реорганизира в Полувисше военно учебно заведение /институт/ от 1962 г....“  

 

 

ЦВЯТКО ВИДЕНОВ ПЕТКОВ 

        Роден на 29 май 1919 год. в град Димово, област Видин. Завършва гимназия 
във Видин и Софийски университет ,,Климент Охридски„ – специалност 
„История“. Постъпва в Полувисшия железопътен институт през 1960 год., като 
заместник-директор по учебната част. Напуска института през 1979 год. поради 
преминаване в пенсия. 



2. Полувисш железопътен институт – военно учебно заведение към 
Министерството на транспорта /1962-1984 г./ 

      На 24 юли 1962 година Министерския съвет приема Постановление № 118 за 
по-нататъшно развитие на железопътния транспорт и подобряване на неговата 
работа /Централен държавен архив, ф.136, а.е.108, л. 1-22/. В този документ са 
посочени главните направления за техническата реконструкция и модернизация на 
железниците: усъвършенстване на подвижния състав - замяна на парната тяга с 
дизелова и електрическа; внедряване на съвременна осигурителна и съобщителна 
техника, автоматика и телемеханика; удвояване на основните железопътни 
магистрали, реконструкция на железопътните възли и гари и механизиране на 
товаро-разтоварните процеси и реконструкция на железния път за високи скорости 
и увеличаване на осовото натоварване. 

      Отделено е място и за кадровото осигуряване  на железниците. Отчита се 
острата нужда от железопътни специалисти с висше инженерно образование и се 
посочват пътищата за решаване на този проблем. В общата схема за попълване на 
железопътния транспорт с инженерни кадри е включен и Полувисшия железопътен 
институт. На базата на четири годишния негативен резултат от премахване на 
военната служба, в Постановлението е отбелязано: „...За да се създадат по-добри 
условия за привличане на подходящи кандидати в Полувисшия железопътен 
институт и да се помогне за укрепване на дисциплината в железниците, от 
учебната 1962/1963 г. курсистите в Института да отбиват военната си служба 
едновременно с подготовката им по специалността...“  

      С този акт се премахва едно прибързано и необмислено решение от 1958 г. и 
военния статут на училището е възстановен. За да се изпълни на практика 
постановлението, министрите на транспорта и народната отбрана, издават съвместна 
Заповед № 267/31.07.1962 г., която е всеобхватна и много конкретна, но не може да 
влезе веднага в практиката като нормативен документ, защото липсва становище от 
Министерството на финансите.  

      Независимо от този пропуск, заповедта има историческо значение за 
развитието на Института. В нея е посочено:„...курсантите се ползват с всички права 
и задължения на курсанти, както е в МНО, като по време на обучението си в 
Института носят курсантска униформа...“ и по-нататък „...курсантите да се 
хранят по таблиците на висшите военни училища към МНО..“ 

      По този начин статутът на Полувисшия железопътен институт като военно 
учебно заведение се изравнява с тези от системата на МНО. 

      Мирновременният щат на Института се утвърждава от министрите на 
транспорта и на народната отбрана. В него съществуват почти всички структурни 



звена, функциониращи във военните училища като: учебно и организационно-
строево отделение; химическа служба; служба артилерийско въоръжение; секретно 
деловодство и тил със служби – вещево и продоволствено снабдяване. 

      Курсантският състав е организиран във взводове, роти и батальони, като 
основна учебна единица е класното отделение /взводът/. Окомплектоването на 
командните длъжности по щата се осъществява от офицери на действителна военна 
служба, предоставени от министъра на народната отбрана в разпореждане на 
министъра на транспорта и съобщенията. След превеждането им в Полувисшия 
железопътен институт те се ползват с правата на военнослужещи от МНО и 
железничари от Българските държавни железници. 

      В първите месеци след обявяване на Полувисшия железопътен институт за 
военно-учебно заведение за директор на Института е назначен инж. Минчо Марков. 
Макар и цивилен за няколко месеца /от юли до октомври 1962 г./ той има правилно 
отношение към провежданата реформа. 

      През месец октомври 1962 година за директор е назначен подполковник инж. 
Никола Жеков. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Никола Димитров Жеков е роден на 22 април 1928 година в град Котел. 
Израства в родолюбиво учителско семейство. През 1946 година завършва гимназия 
в родния си град и постъпва във военното училище в София. Завършва 
специалността „Мотострелкови войски“ през 1949 г. и е произведен в първо 
офицерско звание. В периода 1953 – 1958 г. учи във военната академия „Тил и 
транспорт“ в гр. Ленинград / Санкт Петербург/, Русия. 



      След завършване на академията на 10 октомври 1958 г. е назначен за началник 
щаб на Железопътния полк в гр. Горна Оряховица, а една година по-късно - на 24 
септември 1959 г. за командир на полка.  

      През 1960 година Железопътния полк е разформирован. Подполковник инж. 
Никола Жеков е назначен за заместник-началник на отдел „Военни съобщения“ в 
Тила на Българската народна армия. 

      В периода 1962-1965 г. е директор на Полувисшия железопътен институт. 
Целият му престой в това учебно заведение е характерен със забележителни и 
незабравими моменти. Нека си спомним за качествата на този човек и войн, за 
жизнеността му, за добрината му, за твърдото му и мъжкарско поведение, за пламъка 
в очите му. И за много други неща, които остават скрити за непознаващите го. 

      Той е блестящ пример за чист родолюбец, за човек, способен да поема лична 
отговорност във всяко свое действие, за гражданин, знаещ, че не мрънкането ще 
промени недостатъците на настоящето, а усърдната работа. Голямо внимание 
обръща на културното израстване на младите хора. Редовно се организират 
посещения на кино, театър, цирк, концерти и др. културни и развлекателни 
мероприятия. Под негово ръководство всяка година се провеждат опознавателни 
екскурзии с влак до Пловдив, Варна, Горна Оряховица, Дряново и други градове. 
Разглеждат се исторически забележителности и курсантите изнасят концерти по 
линия на художествената самодейност. На почти всички мероприятия, организирани 
от Института, подполковник инж Никола Жеков е начело. Винаги отпред е духовата 
музика. В края на 1964 година е произведен в чин полковник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 год. Откриване на учебен полигон в района на Института. В дясно е 
полковник инж. Никола Жеков със заместниците си 



    През есента на 1965 година се сформира първата Бригада за железопътно и 
свързочно строителство в България. За неин командир е определен полковник  инж. 
Никола Жеков.  

      От м. октомври 1977 г. до м. септември 1989 г. служи на длъжността началник 
на Транспортно управление на Българската народна армия. 

През 1990 година, след 41 години безупречна офицерска служба полковник 
инж. Никола Жеков излиза в пенсия. За тези години той получава множество 
чуждестрани и български ордени и медали. Министърът на отбраната го награждава 
и с огнестрелно оръжие. На 75-годишна възраст, на 21 ноември 2003 г. о.з. полковник 
инж. Никола Жеков умира в София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1962 г. Първа курсантска клетва в Института 



      Още от първата учебна 1962/1963 г. в Полувисшият железопътен институт 
постъпват офицери от БНА на възлови командни и щабни длъжности. Една част от 
тях са с железничарска военно-отчетна специалност /ВОС/, служили в отдел 
„Военни съобщения“ на МНО, Железопътния полк и Транспортния техникум. 
Първите офицери са: подполковник инж. Никола Жеков, майор Григор Жотев, майор 
Иван Паунов, майор Кръстю Савов, майор Тодор Вълов, капитан Цветан Тодоров, 
капитан Ганчо Ганчев, капитан Дончо Стоянов, ст. лейтенант Варадин Кръстев, ст. 
лейтенант Славчо Алексиев и др.  

Поради недостиг на офицери с железничарски ВОС, Министерството на 
народната отбрана предоставя подходящи офицери от други специалности за 
попълване щата на Института. Между първите постъпили от други родове войски 
са: майор Илия Кратунчев, майор Стойчо Златев, ст. лейтенант Дафин Райков, ст. 
лейтенант Ефтим Божилов, ст. лейтенант Петко Бешков, ст. лейтенант Цветан Такев, 
ст. лейтенант Ненко Балев и др. 

      През първите години щатът на ПЖИ се попълва с офицери от МНО, а след 
това постепенно за командири на взводове се назначават младши лейтенанти, 
завършили Института, предимно първенци на випуските и отделните специалности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник инж. Атанас Атанасов - бивш курсант от 40-ти випуск на ПЖИ и 
командир на курсантски взвод 



         Първите учебни планове и програми след 1962 година се изготвят под 
ръководството и прякото участие на командването на ПЖИ и ръководителите на 
катедри – Никола Добрев, инж. Димитър Митев, Иван Димитров, инж. Борис 
Червеняков, Кирил Цървуланов, инж. Иван Милушев, инж. Виктор Аврамов, Милчо 
Алексиев, Борис Петров и др. Непосредствено участие вземат и Илия Томов – главен 
специалист в Министерството на транспорта и капитан Генчо Трифонов – началник 
на Военния учебен център към Министерството на транспорта. 

      Неоценима помощ в това отношение оказват офицерите от управление 
„Висши учебни заведения“ /ВУЗ/ на Министерството на народната отбрана – 
полковник Илия Чрънкин, полковник Петко Гацински и полковник Никола Сариев. 

      Военното училище „Васил Левски“ предоставя своите учебни програми по 
общовойскова подготовка, а полковник Дончо Дончев от учебния отдел на 
училището в продължение на един месец оказва методическа помощ на място в 
ПЖИ. Отношенията между двете училища са отлични, благодарение на началника 
на ВНВУ генерал-майор Цоню Бакалов. 

      Полувисшият железопътен институт като военно учебно заведение е включен 
в списъка на военните училища и ежегодно участва в методическите сборове, които 
се провеждат от управление „ВУЗ“ на Министерството на отбраната обикновено в 
началото на месец октомври. Всяка година през ноември в Института се провежда 
учебно-методически сбор, който прераства в научно-практическа конференция с 
командно-преподавателския състав. 

    След военизирането на ПЖИ, голямо внимание се обръща на създаване на 
добър вътрешен ред и здрава воинска дисциплина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спално помещение на курсантите от Института 



Времето за теоретическото обучение е увеличено, поради което се налага 
въвеждането на пети семестър. Курсът на обучение от три години се запазва. 
Защитата на дипломна работа е премахната и остава само полагането на държавни 
изпити.  

      Военната подготовка включва дисциплините: „Строева подготовка“, „Огнева 
подготовка“, „Тактическа подготовка“, „Физическа подготовка“, „Устави и 
военнонаказателен кодекс“, „Противоатомна и противохимическа защита“, „Военна 
топография“, „Инженерна подготовка“, „Заграждения на железопътната мрежа и 
изкуствени съоръжения“, „Военно-превозна служба“ и „Санитарна подготовка“. 
Част от някои дициплини /„Тактическа подготовка“, „Военна топография“, 
„Инженерна подготовка“ и „Заграждения на железопътната мрежа и изкуствените 
съоръжения“/ се изучават в лагерна обстановка, извън Института. В първите години 
след военизирането лагерът е разположен на билото на Лозенската планина. След 
това е преместен в местността „Трещеник“ в Рила планина, после до село Белица, 
Ихтиманско за да се установи за постоянно от 1971 г. в района на село Макоцево, 
Софийско, непосредствено до подбалканската жп линия. С курсантски труд и 
материали на Института в лагера за спомен е построена масивна чешма . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След занятие по тактическа подготовка по време на лагерното обучение   

 

      Лагерното обучение с курсантите се провежда през третата година от 
обучението през месец август. 



      Наред със задачите по военното устройване на института, командването и 
преподавателския състав обръщат особено внимание и на учебно-материалната база. 
Още в първите години е приета переспективна програма за разширяване и 
модернизиране на кабинетите и лабораториите, в тон с новите изисквания за военно 
обучение и полувисше образование. През 1964 година са изградени нови: кабинет по 
предавателни системи на дизеловите локомотиви, вагон-кабинет по отопление и 
електрическо оборудване на вагоните, лаборатория по електротехника и комплексен 
учебен железопътен полигон в района на Института. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Комплексен учебен полигон в района на Института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гара „Комсомолец“ – част от комплексния учебен железопътен полигон 



      През 1965 година поради назначаване на полковник Никола Жеков за 
командир на новосформираната Железопътна бригада в България, за директор на 
ПЖИ е назначен полковник инж. Йордан Златански. Той е роден на 16 април 1924 
година в село Калояново, Пловдивско. Учи в Първа мъжка гимназия-Пловдив, 
НШЗО „Христо Ботев“- Плевен и военна академия „Тил и транспорт“ в гр. Санкт 
Петербург, Русия. След завършване на специалността „Експлоатация на железните 
пътища“ в академията през 1957 година добива квалификацията „инженер“. 
Директор на Полувисшия железопътен институт от 1965 г. Пет години по-късно през 
1970 г. излиза в запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник инж. Йордан Златански /в ляво/ и неговия заместник полковник 
Иван Паунов 

        Извършващата се техническа реконструкция в железопътния транспорт, 
налага увеличаване на средните изпълнителски кадри. От учебната 1964/1965 г. в 
ПЖИ се откриват две нови специалности: „Техник по ремонта на вагоните, парните 
и дизеловите локомотиви“ и „Техник по ремонта на вагоните, парните и 
електрическите локомотиви“. Годишният прием на курсанти нараства и достига 700 
души. Появяват се големи затруднения от гледна точка на учебната и битовата база 
за курсантите. Във връзка с това през 1967 г. петият семестър от теоритическото 
обучение в Института е съкратен, което налага промени в учебните планове и 
програми.  

      През 1967 година е отчетено, че е налице известна информационна 
претовареност на курсантите, обучаващи се в специалността „Локомотивни 
специалисти“, които едновременно изучават новата тяга и парния локомотив. По 



тази причина и във връзка с ускорената подмяна на парните локомотиви с дизелови 
и електрически, със Заповед № 52/15.07.1967 г. на Министъра на транспорта, 
обучението на курсанти за машинисти на парни локомотиви е преустановено. 
Локомотивните специалности от 1967 година са преименувани в: „Експлоатация и 
ремонт на дизелови локомотиви“ и „Експлоатация и ремонт на електрически 
локомотиви“. Същата година са закрити и двете специалности по ремонта: „Техник 
по ремонта на вагоните, парните и дизеловите локомотиви“ и „Техник по ремонта на 
вагоните, парните и електрическите локомотиви“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 класно отделение с командир на взвод мл. лейтенант Илия Шапаров на 
Рилския манастир - 18 юни 1967 г. До дясната колона в ляво е курсант младши 

сержант Асен Йосифов 

      От 1967 година Полувисшият железопътен институт съществува като съставна 
част на Железопътни войски /преобразувани през 1975 г. във Войски на 
Министерството на транспорта/. 

      С Указ № 539/20.07.1967 г. на Президиума на Народното събрание, на 
Полувисшия железопътен институт като военно учебно заведение с всички права на 
военно училище в състава на Въоръжените сили на НРБ е връчено бойно знаме – 
символ на воинска чест, доблест и слава. Връчването на бойното знаме става на 29 
октомври 1967 г. по време на полагането на военна клетва на 45-ти випуск. Обявен 
е и Указ № 671/22.09.1967 г., с който се постановява, че на Полувисшия железопътен 
институт е дадено името на революционера и първи началник на гара Тодор 
Каблешков. 



 

 

 

 

 

 

25 октомври 1967 г.  

Заместник-председателят на Министерския съвет 

Пенчо Кубадински връчва бойно знаме на 

ПЖИ „Тодор Каблешков“на  

полк.инж.Йордан Златански 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник инж. Йордан Златански с бойното знаме на Института 



Патронът на Полувисшият железопътен институт Тодор Каблешков е апостол 
от Априлското въстание 1876 година, автор на историческото „Кърваво писмо“ и 
първият българин, началник на железопътна гара в Баронхиршовата железница. 

      Тодор Каблешков е светла личност в нашата революционна борба, един от най-
образованите български революционери, живял пълноценно краткия си 25-годишен 
живот. Командването и личния състав на ПЖИ дълбоко тачат паметта на своя 
патрон. На 27 юли 1969 година в района на Института е открит паметник-барелеф на 
Тодор Каблешков. 

 

1969 г. Откриване на бюст-паметника на Тодор Каблешков в района на 
Института в присъствието на Марин Вачков – министър на транспорта 

На 10 февруари 1970 година е извършена нова промяна в командването на 
Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“. Полковник инж. Йордан 
Златански преминава в запаса и за началник на Института е назначен полковник 
Григор Жотев. 

 

 

 

 

 

 

 

1970 година. На трибуната е новият началник на Института полковник Григор 
Жотев 



    Полковник /по-късно генерал-майор/ Григор Борисов Жотев е роден на 18 
септември 1929 година в село Понор, Софийско. Учи в VII –ма мъжка гимназия в 
София, Народната школа за запасни офицери „Христо Ботев“, Военно-техническата 
академия в София – специалност „Железопътно строителство“ и Висш академичен 
курс във Военната академия „Тил и транспорт“ в Санкт Петербург“, Русия. От 1987 
година е доцент. През 1955-1958 година - командир на батальон в Транспортния 
техникум в София.  

      След военизиране на Института през 1962 г. е назначен за заместник-директор 
на ПЖИ. От 1970-1989 година е началник на Полувисшия железопътен институт и 
на ВНВТУ „Тодор Каблешков“. Преподава във ВНВТУ по дисциплините „Военна 
история и военно изкуство“ и „История и география на железниците“. Автор е на две 
книги и 44 научни публикации. Удостоен е със званията „Заслужил деятел на 
образованието“ /Указ № 1590/1984 г./ и „Почетен железничар“. 

      През 1989 година е назначен за заместник-началник на ВМТ по ВУЗ и 
специална подготовка, откъдето през 1992 г. преминава в запаса. 

      Генерал-майор доц. Григор Жотев е един от най-дългогодишните началници 
на благородното държавно и обществено дело, наречено Полувисш железопътен 
институт „Тодор Каблешков“. Дело, защото в него се поместват забележителни по 
своето значение за нашият транспорт житейски и професионални биографии на най-
страстни радетели и творци на едно от най-авторитетните учебни заведения в нашата 
страна.... 

 Работа!...Тя запълва целият му живот на командир и ръководител, започнал 
след завършване на Военно-техническата академия през 1953 г, когато е назначен за 
командир на батальон в тогавашния Железопътен техникум. Жотев дава своя 
всекидневен принос в цялостния живот на учебното заведение. Прозорлив, 
наблюдателен, точен в оценките си за командирите и преподавателите, с които 
работи, а това са всъщност те – хората с големи сърца, динамичните, неспокойните 
мъже, които участват в професионалното и духовно изграждане на съвременника – 
от курсанта до висшия офицер.  

      Този решаващ дял за изграждане професионалния и духовен свят на 
командирите, преподавателите и курсантите от Института, в богатата и 
многостранна дейност на една разгърната и целенасочена командно-организаторска 
и учебно-възпитателна работа, се пада на началника на ПЖИ – полковник Григор 
Жотев. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 година. Министърът на транспорта Григор Стоичков 

на посещение в Института      

 

Придобил голям опит, сам даващ всекидневен пример на ръководител и 
творец, Жотев е навсякъде, където се решават главните въпроси на учебно-
възпитателния процес. Неговата решаваща дума, стоплена с човешка ласка, с 
мъдрост и богат опит се усеща навсякъде в размаха му на творец и гражданин, на 
човек, посветил живота си на изграждането и бъдещето на Полувисшия железопътен 
институт и прерастването му във висше военно учебно заведение. 

      Възпитаниците! Те са стотици, хиляди. По всички гари, влакове, строителни 
обекти, по цялата сложна трансмисия на железопътния транспорт. Професията ги 
подлага на изпитание като специалисти. Но тя проверява и самата система на 
обучение в Института. Проверка поучителна. 

      Често тези поуки от живота и практиката идват от традиционните срещи на 
началника с випуските, които не забравят своето гнездо. 

      Случва се понякога хората да си спомнят за албума от випуска с отбелязана 
преди доста години дата, за бъдеща среща. Никой не ги е организирал. Сетили се 
тръгнали. И...ето ги дошли от цяла България. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среща с възпитаници на Полувисшия железопътен институт 

 

Веднъж в деня на Българската народна армия – 23 септември, вече генерал-
майор, Жотев вижда куп хора пред портала. Пита дежурния: „Какви са тези хора?“ 
Оказват се от 55-ти випуск. Прегръща ги и им казва: „Влизайте, във вашия 
Институт!“. И генералът забравя до късно да си тръгне. На път ли е някъде, все 
някой ще го спре и заговори: „Другарю генерал, аз съм завършил вашият 
Институт“. Запалват по цигара. Винаги е приятно да поговориш за дома, за родния 
Институт с близки хора. Понякога тези „свои хора“ помагат с каквото могат на 
Института. 

      Във всяка дейност, която е дала хубави резултати, в целокупната дейност на 
Института е отразен почеркът на неговия началник. Като такъв, той от три 
десетилетия е в редовете на първостроителите на това единствено в нашата страна 
учебно заведение. 

      В организационната структура на ПЖИ „Тодор Каблешков“ непрекъснато се 
внасят промени с оглед максимално доближаване до структурата на военните 
училища на МНО. Така например в щата през 1970 г. курсантските батальони се 
формират по специалности, а не по випуски, както е до 1969 г. Създадени са три 
батальона: Първи батальон – локомотивни машинисти; Втори батальон – 
ръководители по движението и началници на влакове и Трети батальон – техници 
/строителни, вагонни, автоматика и телемеханика/ 



Комплектоването на батальоните по специалности осигурява голямо 
предимство при осъществяването на единен учебно-възпитателен процес. Връзката 
между командирите от батальона и преподавателите от съответната катедра е по 
постоянна и действена. Дава се по-добра възможност в организирането на съвместни 
изяви за обучение и възпитание на курсантите. Провеждат се срещи с изтъкнати 
железничари, „Вечери на специалността“ с участието на представители от 
Генералната дирекция и железничари от БДЖ и др. Тази организация на батальоните 
се оказва много резултатна и продължава да се прилага много години. 

      Като водещо военно училище в столицата, ПЖИ „Тодор Каблешков“ участва 
във всички представителни гарнизонни мероприятия /провеждане на тържествени 
зари, полагане на венци, посрещане на чуждестранни делегации и др/. Тези 
ангажименти мобилизират личния състав, съдействат за повишаване строевата 
подготовка на курсантите и оказват положително влияние върху патриотичното 
възпитание. Появявайки се по столичните площади и булеварди, по екраните на 
телевизията, курсантските блокове на ПЖИ „Тодор Каблешков“ издигат авторитета 
и популяризират учебното заведение. То става известно не само в столицата, но и в 
цялата страна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение на Фидел Кастро /Куба/ в България. Курсанти от ПЖИ поднасят 
венци от негово име пред мавзолея на Георги Димитров 



      В живота на Института се установяват трайни военни ритуали, които 
съдействат за повишаването на духа и укрепване на дисциплината на курсантите и 
останалия личен състав. Всеки понеделник учебната седмица започва със строеви 
развод на целия личен състав начело с духовия оркестър. Всяка сряда се извършва 
тържествен развод на караула, където също участва духовия оркестър.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тържествен парад на курсантските блокове 

 

      Ежегодно в Института между курсантските роти се провежда преглед на 
строевата песен, на който  жури извършва класиране и определя първенците. 
Периодично това представително мероприятие се изнася и по софийските улици и 
булеварди. Курсантските блокове дефилират, пеейки воински маршове под 
одобрителните погледи на столичани. 

      През м. юни 1970 година в родното място на патрона на Института Тодор 
Каблешков – гр. Копривщица, на курсантите от трети курс се дава името „Випуск 
1970 - Каблешковски“. В следващите години випуските са: – „Бузлуджански“, 
„Димитровски“, „Септемврийски“, „Юбилеен“, „Дравски“, „Априлски“, 
„Опълченски“, „Освобожденски“ и др . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военна клетва 

 

      Полагането на военна клетва също е голям празник за новото попълнение и за 
целия личен състав на Института. Уставът за вътрешна служба определя реда за 
полагане на военна клетва, но този военен ритуал в ПЖИ „Тодор Каблешков“ е 
допълнен с някои силни моменти, които го превръщат в тържествен парад на 
курсантските блокове. В строя почти винаги участва Самарското знаме, бойното 
знаме на Института и знамената реликви, за които при подхождането им към 
трибуната се чете кратка историческа справка.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1969 година. Участие в тържествена заря. В дясно е лейтенант Атанас Кичуков-
командир на курсантски взвод 



      На 13 октомври 1970 година е открита Първата изложба на Техническото и 
научно творчество на младежта /ТНТМ/ в Института. Представени са 9 експоната, 5 
от които участват в националния преглед на ТНТМ в гр. Пловдив.  

      Полувисшият железопътен институт „Тодор Каблешков“ участва със свои 
експонати във всички следващи национални прегледи на ТНТМ /1972-1975.г/ до 
прекратяване на движението. Институтът има завоювани 15 златни значки по ТНТМ, 
а младежката организация, която включва 18 ротни организации и 56 взводни 
дружества с общ ръководител ст. лейтенант инж. Тодор Тодоров получава държавна 
награда „Народен орден на труда – сребърен“. Активни участници в движението са 
: преподавателите – д-р инж. Иван Новаков, инж. Панто Пантев, инж. Димитър 
Цанков, инж. Иван Пелтеков, д-р инж. Ангел Стефанов, инж. Стоянка Кръстева, д-р 
Николай Добрев, инж. Венета Минчева, инж. Александър Русеков, инж. Иванка 
Стоянова, инж. Марин Захариев, инж. Атанас Кювбашиев, инж. Пеко Доков; 
офицерите – полковник Стефан Бъчваров, полковник Станчо Алеков, капитан 
Стефан Петков, ст. лейтенант Любомир Любомиров, ст. лейтенант Петър Йоловски, 
ст. лейтенант Илия Илиев,  ст. лейтенант Николай Новев, ст. лейтенант инж. Тодор 
Тодоров, капитан Борислав Игнатов, капитан Димо Димов, майор Николай 
Клисаров, старшина Теофил Иванов, старшина Стефан Станков, старшина Иван Г. 
Иванов,  старшина Иван Цончев; техниците – Димитър Милев, Димитър Тенин, 
Славчо Иванов, Тодор Атанасов, Кръстю Кръстев, Сашо Тошев и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.1970 г. Министърът на транспорта Григор Стоичков разглежда 
експонатите на Първата изложба на ТНТМ 



      Водещо направление в командната дейност на Института продължава да бъде 
усъвършенстването на учебно-възпитателния процес. През 1970 г. учебните планове 
и учебните програми се допълват с нов документ – „Модел на специалността“. Това 
са теоритически разработки, в които в отделни раздели са изложени 
характеристиките на всяка специалност: качества, които трябва да притежава 
специалистът; противопоказни данни за личността от медицинска и психологическа 
гледна точка и др. 

       На 27 юли 1970 г. в ДСО „Български държавни железници“, „Моделите на 
специалностите“ са одобрени и на тази база в Института се разработват нови учебни 
планове и програми за учебната 1970/1971 г. Отново е въведен пети семестър за 
теоретическо обучение, като провеждането му се извършва на две смени през третата 
година, поради затруднения в учебната и битовата база. 

      Двете локомотивни специалности са обединени в една – Експлоатация и 
ремонт на локомотивите“. /Заповед № 133/23.06.1970 г. на министъра на транспорта./ 
Курсантите, завършили успешно специалността придобиват квалификация – 
„локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви“. Тази 
универсалност в подготовката от гледна точка на експлоатацията е с голямо 
преимущество, но е обременена с изучаването на двете тяги едновременно. 
Специалността „Началник влак“ е закрита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 година. Взводът на младши лейтенант Неделчо Неделчев – 
локомотивни машинисти на дизелови локомотиви с взводния командир и 

командира на ротата майор Иван Панайотов 

           През 1972 година се навършват 50 години от създаването на Държавното 
железопътно училище. Още през 1971 година командването на Института приема 



план за честване на юбилея, който е съгласуван с министъра на транспорта, ДСО 
„Български държавни железници“ и командването на „Специално управление“ на 
МНО. В планът се открояват няколко важни задачи: разширяване на казармения 
фонд, осъвременяване на учебно-материалната база, изграждане музей на Института 
и облагородяване на района.  

      Изградени са 13 нови учебни кабинети и електронно-изчислителен център. 
Офицери и преподаватели, техници и лаборанти, сержанти и курсанти полагат 
доброволен труд и поставят основите на съвременна учебно-материална база, която 
се явява важна предпоставка за по-нататъшното развитие на учебното заведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова бригада за благоустрояване  района на Института 

 

     За изграждане музея на Института допринасят не само щатния състав, но и 
бившите негови ръководители и възпитаници. Всички директори на училището и 
Института - Нако Дойнов, Георги Иванов, Марин Тинчев, Георги Рангелов, инж. 
Минчо Марков, полковник инж. Никола Жеков, полковник инж. Йордан Златански 
написват спомени и ги предават за музея. Командването определя за музей таванския 
етаж на учебен блок № 1 с площ 203 кв.м. Архитектурно помещението е оформено 
със съдействието на архитект Милко Халачев и художника Иван Грозев. Музейната 
експозиция е с обща разгърната площ 384 кв.м. Създаването на музея е със собствени 
сили и средства и се ръководи от полковник Григор Жотев с дейното участие на 
полковник Иван Паунов и подполковник Трайчо Лазаров. 

      Музеят е открит на 11 ноември 1972 година в деня на полагане на военна 
клетва от курсантите от 50-ти випуск. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музея на ПЖИ „Тодор Каблешков“ 

      През септември 1972 година Държавния съвет на Народна република България 
издава Указ, в който се постановява: 

 „....за активно участие в изграждането на Българската народна армия се 
повишава в звание „генерал-лейтенант“ генерал-майор Иван Георгиев Митрев и в 
звание „генерал-майор“ полковник Григор Борисов Жотев...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември 1972 г. Генерал-майор Григор Жотев – началник на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ 



      В денят на военната клетва 11 ноември 1972 година в чест на полувековния 
юбилей на Института са открити планираните 13 бр. нови учебни кабинети и учебен 
електронно-изчислителен център /ЕИЦ/.  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Генерал-лейтенант Иван Митрев – началник на Специално управление на 
Министерството на транспорта, на Железопътни войски, а от 1973 г. – 

заместник-министър на транспорта 

По случай 50-годишния юбилей за заслуги в подготовката на кадри за 
железопътния транспорт, с Указ № 2743/15.11.1972 г. ПЖИ „Тодор Каблешков“ е 
награден с орден „Народна Република България“ – I степен. 

      На 26 декември 1972 година в салона на Народната опера в София се провежда 
тържествено събрание по случай 50 години от създаването на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“, където държавната награда се връчва от министъра на транспорта. 

      Внедряването на изчислителна техника за подобряване на управлението и 
осигуряване по-надеждна безопасност на железопътните превози, налагат от 
учебната 1971/1972 г. в Института да се открият две нови специалности: 
„Проектиране и внедряване на автоматизирани системи за управление в транспорта“ 
и „Поддържане, експлоатация и ремонт на автоматизирани системи за управление в 
транспорта“. 

        Поради причини от организационен характер /нерешени щатни въпроси/ и  
подценяване на проблема  от учебната 1977/1978 г. специалностите са закрити. 

      Промени настъпват и в специалността „Локомотивни машинисти“. 
Подготовката им в единен профил /едновременно за дизелова и електрическа тяга/ 



не се възприема напълно от дирекция „Локомотивно стопанство“ на БДЖ и най-вече 
от нейния директор д-р инж. Генади Колев и част от преподавателите от катедра 
„Локомотиви“. На преден план е изтъкната информационната пренатовареност на 
обучаемите, които изучават двете тяги едновременно и рязкото спадане на 
усвояемостта на преподавания материал. Министърът на транспорта със Заповед № 
12/02.01.1973 разделя обединената специалност на две – „Експлоатация и ремонт на 
дизелови локомотиви“ и „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“. 

      Нуждата от средни изпълнителски кадри за железопътния транспорт 
непрекъснато нараства. На 19 май 1973 година колегиумът на Министерството на 
транспорта разглежда състоянието на ПЖИ „Тодор Каблешков“ и по-конкретно 
въжможността му да увеличи приема на 900 души годишно. Поставеният въпрос е в 
тясна зависимост от съществуващата в момента учебно-материална и битова база, 
което налага отново петия семестър да бъде премахнат и да се търсят допълнителни 
възможности за разширяване на учебно-материалната и битовата база на Института.  

През 1974 година завършват надстройките на четирите спални блока, като 
спален блок № 2 е превърнат в учебен блок № 2, в който са обзаведени нови класни 
стаи и изградени 9 нови кабинети по специална подготовка на катедрите 
„Транспортно строителство“ и „Вагони“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974 година. Министърът на транспорта Васил Цанов разглежда  
новоизградените учебни кабинети 

           През 70-те години ПЖИ „Тодор Каблешков“ е утвърдено полувисше военно 
учебно заведение в страната, което все повече привлича вниманието на чуждите 
железопътни администрации. В периода 15 -25 март 1971 г. Институтът е посетен от 
румънски железопътни специалисти начело с министъра на транспорта на Румъния 
Щефан Павел. На 5 декември 1973 година- всички министри на транспорта от 
източноевропейските страни и транспортния министър на Куба. След тази среща по 



инициатива на кубинския министър, в Института от 26 март до 8 април на посещение 
са Педро Родригес – директор по кадрите и Мигел Авалос – главен специалист в 
министерството на Куба. Те изучават възможностите на ПЖИ „Тодор Каблешков“ 
да  обучава техни железопътни специалисти. 

      Продължителността на квалификационния курс е четири месеца, а броя на 
обучаемите 20 души. Накрая обучаемите получават диплом за завършен 
квалификационен курс. За началник на курса от българска страна е определен 
подполковник Ефтим Божилов. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.1977 година. Кубинска военна делегация на посещение в ПЖИ „Тодор 
Каблешков“    

 

Продължава да се осъвременява и учебно-материалната база. Успоредно с 
разширенията на сградния фонд се проектират и бъдещи нови кабинети и 
лаборатории. В периода 1972 – 1975 г. са изградени и оборудвани 27 учебни 
кабинети, учебен комплекс и учебен електронно-изчислителен център.  

     През 1977 година в приземния етаж /мазетата/ в учебен блок № 1 се изгражда 
Младежки клуб /южното крило/, а по-късно се преустройват и останалите избени 
помещения и се разполага търговския комплекс на Института. През 1980 година 
стругарското помещение и други помещения в блока за практическа дейност се 
преустройват в голям киносалон със сцена. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зала за шах в Младежкия клуб на Института 

 

     ... 29 август 1980 г. Бюрото на Министерския съвет на НР България учредява една 
Вапцаровска награда за първенеца на специалност „Експлоатация и ремонт на 
локомотиви“ от ПЖИ „Тодор Каблешков“. 

      На 29 октомври 1982 година се чества 60-годишнината от създаването на 
Държавното железопътно училище. Тържеството се провежда в салона на Народната 
опера на бул. „Дондуков“ в София. В същият ден военна клетва полагат курсантите 
от 60-ти випуск. Тържествено се открива и изградения учебен комплекс по 
„Експлоатация на железопътния транспорт“, разположен на целия тавански етаж в 
учебен блок № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебен комплекс по експлоатация на железопътния транспорт 



Ето какво споделя началника на Института генерал-майор Григор Жотев: 

„...За шестте десетилетия на своето съществуване Институтът се 
утвърди като авторитетно военно учебно заведение. Не случайно за него 
председателя на Държавния съвет Тодор Живков при посещението си през април 
1980 г. казва, че „....Институтът е истинска ковачница на кадри за железопътния 
транспорт...“Много негови випускници са видни стопански ръководители не само в 
системата на Националния транспортен комплекс, знатни и уважавани герои на 
труда. Всяко поколение възпитаници високо държи гордото име „каблешковци“ и 
с ентусиазъм дава принос за умножаване славата на родното учебно заведение, на 
неговите добри традиции...    

      Железничарската професия е мъжка професия. В нея има много романтика, 
но и голяма отговорност. В ръцете на нашите възпитаници е поверен живота на 
милиони пътници и огромни материални ценности. Всяка грешка се заплаща много 
скъпо – с кръв и милиони левове материални щети. 

      Бъдещият специалист в железопътния транспорт трябва да има солидни 
знания, трайни умения и навици, безупречна дисциплина, висока култура и голяма 
съобразителност. В сложната, динамична експлоатационна дейност, той трябва 
сам да взема бързи и верни решения. От тук и специфичността при организирането 
на учебно-възпитателния процес в Института – максимално онагледяване на 
учебния материал, тясно обвързване на теоритическата подготовка с 
практиката. Възпитаниците на Института чувстват голямата отговорност на 
своята професия, успешно се справят със задачите и може да се каже 
представляват гръбнака на железопътния транспорт...“ /вестник „Магистрали“, 
бр. 33, 17 август 1982г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полагане на венци по случай 60-годишнината на Института     



Важно събитие за по-нататъшното развитие на ПЖИ „Тодор Каблешков“ е 
проведеният на 22 декември 1982 г. съвместен колегиум на Министерството на 
транспорта и Министерството на народната просвета. На Института е гласувано 
голямото доверие, да бъде домакин на форума. 

      Пред командването е поставена важна и отговорна задача – да подготви за 
внасяне във висшите държавни органи необходимата документация за 
преобразуване на ПЖИ „Тодор Каблешков“ във висше учебно заведение. За база 
служи разработения модел през 1970 г. с направените от обсъжданията допълнения.  

       При разработването на модела и изготвянето на примерните учебни планове, 
активно се включват офицерите от учебната част – полковник Славчо Леков, 
полковник Печо Дечев, майор инж. Кирил Георгиев, капитан инж. Тодор Лъжански, 
капитан Милчо Митов и началникът на Учебния електронно-изчислителен център 
майор Стефан Бъчваров. Компетентна помощ командването на Института получава 
и от Христо Чакъров – главен директор в Министерството на транспорта и инж. 
Живко Горанов – гл. специалист в министерството. 

      През март 1984 година документацията за преобразуване на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ във висше военно учебно заведение е представена в Министерството на 
транспорта, придружена със съгласувателни писма от две ведомства – 
Министерството на вътрешните работи и Министерството на народната отбрана.  

      На 23 май 1984 година при честване  деня на славянската писменост и 
българската просвета и култура, министъра на транспорта прочита дългоочаквания 
Указ № 1562/21.05.1984 г. В него се казва, че Полувисшия железопътен институт 
„Тодор Каблешков“ се преобразува във Висше народно военно транспортно 
училище „Тодор Каблешков“. Министърът връчва Указа на началника - генерал-
майор Григор Жотев и поздравява личния състав с новото завоевание. 

 

 

 

 

 

 

23 май 1984 год. Министърът на транспорта Васил Цанов връчва Указа за 
преобразуване на ПЖИ „Тодор Каблешков“ във ВНВТУ на началника генерал-

майор Григор Жотев 



      На 26 май 1984 г. е подписано Постановление № 23 на Министерския съвет, в 
което се уточнява, че ВНВТУ се изгражда като висше учебно заведение със срок на 
обучение пет години. Като интегрирана форма на обучение се запазва и полувисшия 
курс на подготовка на кадри със срок на обучение три години. ВНВТУ „Тодор 
Каблешков“ следва да се развива и като център за повишаване квалификацията на 
ръководни кадри в сферата на транспорта.  

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.1984 г. Министърът на транспорта Васил Цанов с генералите Митю Кисьов 
и Григор Жотев пред паметника на Тодор Каблешков 

 

В периода 1958 – 1984 г. в Полувисшият железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ се обучават  курсанти от 36-ти до 61-ви Випуск- 26 на брой. 

      Кадрите обучавани през този период в Института, се отличават с много добра 
теоритична и професионална подготовка, което спомага на Българските държавни 
железници да разполагат с надежден среден изпълнителски състав. 

 



КОМАНДЕН СЪСТАВ НА 

ПОЛУВИСШИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНСТИТУТ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 
/1962 – 1984 г./ 

 

ПОЛКОВНИК ИНЖ. НИКОЛА ДИМИТРОВ ЖЕКОВ 

ДИРЕКТОР от 1962 до 1965 г. 

 

ПОЛКОВНИК ИНЖ. ЙОРДАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТАНСКИ 

ДИРЕКТОР от 1965 до 1970 г. 

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГРИГОР БОРИСОВ ЖОТЕВ 

ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ от 1970 до 1984 г. 

 

ПОЛКОВНИК КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ САВОВ 

ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ от 1970 до 1984 г. 

 

ПОЛКОВНИК ИВАН ПАУНОВ  

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЧАСТ  

от 1962 до 1975 г. 

 

 ЦВЯТКО ВИДЕНОВ ПЕТКОВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ЧАСТ от 1960 до 1979 г. 

 

ПОЛКОВНИК СЛАВЧО ИВАНОВ ЛЕКОВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК/ ПО УЧЕБНАТА ЧАСТ от 1981 до 1984 г. 

 

 



ПОЛКОВНИК АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ВАТЕВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЧАСТ от 1975 
до 1979 г. 

 

ПОЛКОВНИК ДЕНКО ДОЧЕВ НИКОЛОВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК/ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЧАСТ от 1979 
до 1986 г. 

 

ИВАН ДАМЯНОВ ИЛИЕВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОТО 
ОБУЧЕНИЕ от 1960 до 1976 г. 

 

ПОЛКОВНИК ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОТО 
ОБУЧЕНИЕ от 1976 до 1979 г. 

 

ПОЛКОВНИК ЦВЕТАН НИКИФОРОВ ТОДОРОВ 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОТО 
ОБУЧЕНИЕ от 1979 до 1984 г. 

 

ПОЛКОВНИК СИМЕОН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ 

НАЧАЛНИК НА ТИЛА от 1965 до 1968 г. 

 

ПОЛКОВНИК ТОДОР ПЕТКОВ ВЪЛОВ 

НАЧАЛНИК НА ТИЛА от 1968 до 1981 г. 

 

ПОЛКОВНИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАНОЕВ 

НАЧАЛНИК НА ТИЛА от 1981 до 1984 г. 



ПОДПОЛКОВНИК КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ САВОВ 

НАЧАЛНИК НА УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ от 1962 до 1967 г. 

 

ПОЛКОВНИК СТОЙЧО ЖЕЛЕВ ЗЛАТЕВ 

НАЧАЛНИК НА УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ от 1967 до 1971 г. 

 

ПОЛКОВНИК ТРИФОН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ 

НАЧАЛНИК НА УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ от 1971 до 1980 г. 

 

ПОЛКОВНИК ПЕЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ от 1980 до 1984 г. 

 

ПОЛКОВНИК ИЛИЯ КРУМОВ КРАТУНЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОЕВИ ОТДЕЛ от 1962 до 1980 г. 

 

ПОЛКОВНИК ГАНЧО ИЛИЕВ ГАНЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА ОРГАНИЗАЦИОННО - СТРОЕВИ ОТДЕЛ от 1980 до 1984 г. 

 

ПОЛКОВНИК ТОДОР ПЕТКОВ ВЪЛОВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1963 до 1968 г. 

 

ПОДПОЛКОВНИК СТОЙЧО ЖЕЛЕВ ЗЛАТЕВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1963 до 1967 г. 

 

ПОЛКОВНИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАНОЕВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1964 до 1980 г. 

 



ПОДПОЛКОВНИК ЦВЕТАН НИКИФОРОВ ТОДОРОВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1964 до 1977 г. 

 

ПОДПОЛКОВНИК ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1967 до 1969 г. 

 

ПОЛКОВНИК ТРИФОН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1970 до 1971 г. 

 

ПОЛКОВНИК СИМЕОН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1971 до 1975 г. 

 

ПОЛКОВНИК ДОНЧО НИКОЛОВ СТОЯНОВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1977 до 1978 г. 

 

ПОЛКОВНИК ПЕЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1969 до 1980 г. 

 

ПОЛКОВНИК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ 

КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН от 1981 до 1982 г. 

 

ПОДПОЛКОВНИК Д-Р ИВАН ЛЕЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА от 1965 до 1967 г. 

 

ПОЛКОВНИК Д-Р МАРИЯ ЯНКОВА СТОЯНОВА 

НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА от 1967 до 1973 г. 

 



ПОДПОЛКОВНИК Д-Р АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 

НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА от 1973 до 1975 г. 

 

ПОДПОЛКОВНИК Д-Р ВАСИЛ ИВАНОВ ФИЛИПОВ 

НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА от 1975 до 1979 г. 

 

ПОЛКОВНИК Д-Р НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КЪРТЯНКОВ 

НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА от 1979 до 1990 г. 

 

 

ПО СКЛОНА НА ВРЕМЕТО  

ПОЛКОВНИК КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ САВОВ 

Роден е на 22 ноември 1929 год. в село Ярославци, Брезнишко .Завършва 
гимназия в град Брезник ,ВНУ,,Васил Левски“, „Военно –техническа академия-
специалност ,,Железопътно строителство„ и висш академичен курс във Военна 
академия ,,Тил и транспорт„ в Санкт Петербург . Постъпва в Транспортния техникум 
през 1955 год. като командир на батальон и през 1958 год. напуска поради закриване 
на военната служба в техникума. От 1962 до 1967 год .изпълнява длъжността 
,,Началник на учебно отделение„ в Полувисшия железопътен институт,след което 
служи в Железопътни войски .През 1970 год. е назначен за първи заместник –
началник на ПЖИ ,,Тодор Каблешков„ и от 1984 год. – за първи заместник – 
началник на ВНВТУ ,,Тодор Каблешков„. 

Удостоен е със званието ,,Почетен железничар„. През 1988 г. преминава в запаса. 



ПОЛУВИСШ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНСТИТУТ – УЧИЛИЩЕ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЧАРИ, УЧИЛИЩЕ ЗА КУЛТУРА, ЗА ЖИВОТА 

 

      За 62 години съществуване /1922 – 1984 г/, през неговите учебни зали, 
кабинети и лаборатории преминават над 30 000 млади българи:ученици,курсисти, 
курсанти, преподаватели, командири, служители и работници. И на всички 
Институтът е оставил по нещо в сърцето – любов към България, към транспорта, 
към труда и уважението на преподавателя, навика да се милее за родното, всеки 
ден да се чете и ходи на работа, всеки ден да бъде един наниз от неспокойни и 
радостни мигове от сътвореното. 

      Не мога да не призная, че и на мен Институтът даде много. Та малко ли са 
трите години, в които като курсант се обучавах в него. Десетки са годините, в 
които като офицер преминавах през красивия му портал и се срещах очи в очи с 
младостта на България и нейната надежда за достоен принос в утрешния развит, 
бърз и удобен железопътен транспорт.  

      Полувисш железопътен институт! Какво ли не е имало в него! Достойни 
директори и преподаватели, командири и курсисти революционери, някои загинали 
в антифашистката борба, нелегални ремсови организации, антивоенни групи 
/АМИ-ядки/, младежки „заговори“, „бунтове“ и мечти за по-добър живот. 
Прогресивни преподаватели, които  дават народностния, демократичен облик на 
Държавното железопътно училище. 

      Може съвсем точно да се каже, че „златния век“ на Полувисшия 
железопътен институт са годините след неговото военизиране, преобразуването 
му във  висше военно транспортно училище, във висше транспортно училище, за да 
може и днес всички да се гордеем с него и честичко да казваме: това е най-голямото 
военно учебно заведение, то е единствено по рода си, то има богата учебно 
материална база, най-добрите командно-преподавателски и професорски кадри по 
проблемите на железопътния транспорт. 

      Тук се издават много учебници, пишат се книги, студии. От опита на този 
оригинален „единствен по рода си“ Институт се обучават немци, поляци, чехи, 
румънци и корейци. Идват на поука представители дори от далечна Куба, от 
Виетнам, видни ръководители на учебното дело в България, министри и държавни 
ръководители... 

      Много майки и бащи въздишаха децата им да влязат в Института, да го 
завършат и да станат специалисти в железопътния транспорт, да си вземат 
хляба в ръцете... Не са малко случаите, когато заместник-министри, генерали, 



стопански и партийни ръководители, родители, в кабинета на началника дълго 
убеждават своите деца и внуци да се учат в Института, за да станат „хора“. 

      И може би най-точно преди години един представител на бившата 
Германска демократична република, като гледа курсантския строй с въздишка 
споделя: „Ех, защо и ние нямаме такова учебно заведение! Вие сте намерили най-
добрата форма...“ 

      И пак ще повторя. Какво ли нямаше в Полувисшия железопътен институт – 
традиции, опит, хиляди курсанти, колкото курсанти – толкова и проблеми, 
колкото преподаватели и командири – толкова и вълнения. 

      Ами въпросите на планирането и усъвършенстването на учебния процес – 
програми, тематични планове, разписания на учебните дисциплини и учебния ден. 

      Ами проблемите на активността на курсанта в учебните занятия, мярата 
на преподавателската взискателност и на изпитите и зачотите. 

       Извънкласната и самостоятелната работа, свободното време на 
преподавателя, командира и курсанта, ами учебната практика и 
производственото обучение, издаването на учебници и учебни помагала, 
създаването на нова учебно-материална база, разработването на методики за 
нейното използване и поощряването на творческите решения на авторите.... 

      Ами въпросите на възпитанието.... Като изходим от голямата истина, че 
всеки човек е една вселена – като индивид, психика и характер, то колкото са 
курсантите, толкова са и вселените, с които трябва да се занимават и да 
наблюдават преподавателите и командирите... 

      Проблеми, проблеми... 

      И всичко това – за него – КУРСАНТА! 

      Той – курсантът от Полувисшия железопътен институт и ВНВТУ „Тодор 
Каблешков“ ! 

      Ако само за миг си представим Института и Училището без курсанта. Без 
него: курсанта, боеца, другаря. С младото сърце и с младите мечти в главата. С 
мъжката усмивка и с мъжката ласка в умората и в миговете на отдих. 

      Ако само за миг си представим... 



      Институтът ще опустее. Плацът ще онемее. Полето и улиците на София ще 
тъгуват за неговата мъжка стъпка. 

      А лабораториите, локомотивите, вагоните и гарите ? А железният път, 
който строи тях и те строят него! 

      Той – курсантът с главна буква. Истинският! Българският воин ! Той може 
да прикъта в себе си, до себе си, преди да е станал баща, радостта на малките 
палавници, които от далече му подвикват: 

      „Хей, батко, здравей ! Много си хубав в тази униформа. И аз като тебе искам 
да стана курсант, воин на България!“ 

      Той може да влиза в тунели, траншеи, да прехвърля мостове, да строи 
коловози, гари, магистрали, метрополитени... И да опазва винаги в сърцето си една 
граница – границата на нашата скъпа родина – България. 

      Курсантът, който упорито се готви утре да дава точен мерник на бъдещите 
магистрали, да излива бетон и замесва здравата сплав на пътя. 

Курсантът, който умело следи ритъма на машините, движи, приема и 
изпраща влаковете. 

      Те – курсантите – достойните синове на България, сред които имах честта 
да бъда и аз./ 

 

Курсант- младши сержант Асен Йосифов – 

43-ти випуск /1965-1968 год./ 

 

          О.з. Асен Йосифов      



 

 

 

 

 

 

 

 

Парад на курсантите 

 

 

УЛОВЕНИ МИГОВЕ 

 ПОЛКОВНИК ИНЖ. БОЖИДАР ЗИНОВИЕВ ГРИГОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       През живота ми съм се срещал и работил с толкова много хора. Понякога се 
чувствах като чакалня на гара. Хора, хора! По-голямата част останаха в сърцето ми, 
други го напуснаха.... 



      За един от тези, за които често си спомням искам да разкажа. За срещите и 
контактите ми с полковник инж. Божидар Зиновиев Григоров. 

       Не помня вече от колко години го познавам. Сигурно има близо половин век. 
Мисля, че няма никакво значение броят на годините, ако усещаш някого близък, 
колкото аз усещам него. Възможно ли е да има човек, който те възхищава, 
респектира, вдъхновява те, но едновременно с това между вас да има огромна 
емоционална прилика, доверие и личен конфорт? Оказва се, че е възможно. 
Разговорите, които водихме винаги са били желани и от двете страни, дълги, 
съдържателни и според мен полезни и за двамата. 

       Връщам се назад в спомените...Март 1977 г. Темелково, сега Батановци. Първа 
среща със старши лейтенант инж. Божидар Григоров – тогава командир на мостови 
железопътен батальон. Запознаваме се..... Дружелюбно подава ръка и непринудено 
се усмихва. В зениците му виждам нещо топло, но и категорично, като че ли иска да 
ме предупреди: „Първо е трудът и после словото!“ Мисля си: „Няма да ми е лесно“  
Но много скоро нещата, като че ли се поизясняват. 

       Той – зодия „Козирог“, роден на 22 декември 1945 г. е човек, който не върви 
към хоризонта, а крачи смело към набелязаната цел. Вероятно това подсъзнание е 
причина в родното му село Горни Кортен, Кюстендилско да се задържи само докато 
завърши основното си образование. После акостира в града, но не в столицата. Още 
трябва да се образова. Завършва и средното си образование. И след тези „маневри“, 
казано на военен език, е ред да бъде завладяна и столицата София. 

       Годината е 1963-та и той постъпва като курсант в Полувисшия железопътен 
институт. От сега нататък съдбата му отрежда да бъде все „на релси“. И той споделя: 
„Не, не съжалявам за избора си. Обикнах и учението, а по-късно и работата си, 
защото ги овладях леко, и сега като военнослужещ.....“  Стоп! Още е рано за пагона! 
Пропускаме твърде важни биографични жалони! 1967 година. Паметна! Божидар 
Григоров тържествува. В ръцете му е дипломата за завършен Полувисш железопътен 
институт и Заповеди на министъра на транспорта с №№ 019/09.03.1967г.,л.55 и 
027/12.04.1967г.,л.68 за назначаването му за командир на взвод в новосформираната 
експлоатационна жп бригада в гр. Горна Оряховица. 

       И така службата на „колела“ започва и това, което формално ще стане 
„вододел“ в мирните делници на младия специалист за цял живот е офицерската 
професия. 

       През 1970 година превзема оше един рубеж – приет е за слушател във Военната 
акдемия „Тил и транспорт“ в Санкт Петербург, Русия в специалността 
„Строителство и възстановяване на железопътни линии“. И все през този период ще 
го осенят и най-големите радости, ще изживее и най-щастливите мигове, за да ги 



превърне в лична съдба. Тук в необятната Русия се срещат две човешки пътеки – 
неговата и на Виктория, за да се слеят през май 1975 г. в един общ семеен път към 
бъдното. 

       През 1974 година успешно завършва военната академия в Русия и е назначен 
за командир на батальон, който участва в изграждането на новата железопътна линия 
Златарица – Елена. 

       Притежаваше пъргава военна походка. Винаги изправен, строен, с леко 
повдигната глава и безупречен външен вид, излъчваше сила, мъжество, строгост и 
респект. 

       Март 1977 година... Вече е командир на мостови железопътен батальон в 
Темелково към Първа железопътна бригада. Изпълнява безупречно и съзнателно 
воинските и командирските си задължения. Като несменяем часови служи на един 
фронт, за който няма примирие. Под негово ръководство личния състав на 
поделението постига забележителни успехи. Батальонът му многократно е първенец 
по бойната, политическата и специалната подготовка в съединението и Войските на 
Министерството на транспорта. Навсякъде сред военните среди името на капитан 
инж. Божидар Григоров се произнася с уважение и респект. 

 

 

Майор инж. Божидар Григоров със знамето ,,Поделение – първенец“ във ВМТ 

 



Трудностите и естеството на военната служба, вихрушката и непрекъснатите 
капризи на времето, не сломяват волята му, не помитат надеждите му. Напротив! 
Нееднократно отстоява максимата, че можеш да победиш, само ако си силен, ако 
имаш чувство за дълг, ако в сърцето ти бушуват неукротими пориви, ако имаш 
смелостта и разбирането да живееш по правилата и законите. Всекидневието на 
офицерската служба го изправя както пред успехи и щастливи мигове, така и пред 
рискове, изпитания и разочарования. Службата му преминава през неспокойно, 
тревожно и възторжено време, в което военни устави, стротелна програма, кадрови 
въпроси, проблеми с военната дициплина и възпитанието на личния състав бяха 
постоянно ежедневие. Осъзнаваше, че командването на подчинените му не трябва да 
е само със заповеди. Даваше личен пример за всяко нещо и успехите идват неусетно. 
Получаваше награди, ордени, медали, растеше във военните звания и по-отговорни 
командирски длъжности. И винаги акцентираше на това, че достиженията не би 
постигнал, без съвместния труд на всички командири и подчинени.  

       Наградите никога не са привличали и не са били най-важното нещо в живота 
на този трудолюбив и енергичен офицер, но безспорно го радват. Той искрено 
споделя: „Важно е какво си оставил след себе си...“ А Григоров остави много...   

       Между временно и „професията му на релси“ навлиза в нови и нови коловози. 
Командир на жп полк. Началник щаб и командир на едно от най-големите 
железопътни строителни съединения в България, началник на отдел и заместник-
началник на щаба в Главно управление на Войските на Министерството на 
транспорта. 

 

Подполковник инж .Божидар Григоров –втория от ляво на дясно, като началник 
щаб на съединение 



Съдбата така отреди, че много години живяхме в един вход на блок № 211А 
във Фондови жилища в град София. Семействата ни живееха в сговор, 
разбирателство и взаимно уважение. Тази дружба продължава и в настоящия 
момент. Майките ни, светла им памет, често се събираха на разговори за старостта, 
болежките, за синовете, снахите, внуците и какво ли още не.... 

       Знаещ и можещ командир. Посрещал е много предизвикателства, вземал е 
адекватни решения в редица екстремални ситуации. Строг, взискателен и човечен. 
Защитава аргументирано своите мнения и предложения, държи на точното и в срок 
изпълнение на приетите решения. Не бяга от своята командирска отговорност и не 
прави опит да я прехвърля върху подчинените си. Целият му живот е отдаден на 
строителството на Железопътни войски и Войските на Министерството на 
транспорта. 

      Каквито и неприятности да му предлага животът, а това често се случваше, той 
ги приема като урок и се съсредоточава върху хубавите моменти от нещата. Умее да 
изпитва голямо удоволствие и наслада от това... 

       Божидар Григоров казаше: „Да сме наясно, кои сме в конкретния момент. Да 
не прекаляваме, нито да се подценяваме – важното е да имаме точна, реална 
представа за себе си. Ако човек я загуби, престава да присъства във времето...“ 

       Някои от по-младите колеги се огъват пред трудностите, примиряват се с тях 
и често казват: „Така е писано“. Да! Но според мен по-важно е как ще прочетем 
написаното. Знаещият ще намери спасение в него. Нека онова, което създаваме тук 
на железопътното трасе, а не само на него, носи добро за всички ни. Затова сме хора 
– да правим светлото в живота възможно. Не бива да се огъваме пред трудностите, 
нужен ни е ведър поглед дори ако сме смазани, ако парите не достигат и сме далече 
от семействата, където често не ни разбират. 

       Понякога късно вечер казвам на колегите: „…Горе главата, и това ще мине! 
Елате да пием по едно за здраве и поговорим за хубавите неща в живота. Такива 
срещи и думи пробиват безизходицата и сплотяват хората. Малко ни трябва, за да 
усетим ведрия полъх...“ 

       Полковник инж. Божидар Григоров обича и уважава талантливите офицери. 
Допуска ги до себе си. Изслушва ги, но не ги напътства и морализаторства над тях. 
Успява да се впише в тяхния свят по свой начин. И за това получава признанието и 
обичта им. 

       В периода 1990-1993 г. му се наложи да преодолее много изпитания, свързани 
с преустройване дейността на съединенито в условията на „пазарна икономика“. И в 
това тежко изпитание стоеше солидно, многозначително, убедително и 



професионално. Не се уплаши от хода на времето. Не се опита и да го спре. 
Променяше се бързо, без да се озърта, оправдава и обръща назад... 

       Той е от онези командири, които никога няма да се самоизтъкнат и да 
подчертаят колко много са направили или постигнали. Единственото, което казва за 
себе си, е че се старае да бъде успешен професионалист и един добър човек. А по-
важното е, че беше един прекрасен човек, който умее да носи отговорност и обичаше 
живота. А когато сбърка, признава си грешката и се старае да я поправи. 

      Чаровен, винаги усмихнат, щастлив. За такива хора, казват, че сами привличат 
късмета с позитивните си мисли.  

      Да, така е! Нали е божи дар! 

      Ако трябва да го опиша с една дума, то тя е – НЕОБХОДИМ! 

      Днес, когато пиша за полковник инж. Божидар Григоров си спомням за една 
песен на Булат Окуджава, посветена на Висоцки, в която се казва: “казват, че е 
грешил, че рано- рано сам си е „духнал свещта“. Както умееше, така и живееше, а 
безгрешни природата не познава...“ 

 

          О.з. Асен Йосифов 

 

 

Възползвам се от възможността да подкрепя казаното от Асен Йосифов за 
живота и дейноста на полковник Божидар Григоров. Този истински офицер е един 
от малкото, оставили трайна следа в съзнанието ми, с качества които притежава като 
воин и ръководител на железопътното строителство в България.  

През 1991 година така се стекоха обстоятелствата, че по политически причини 
бях принуден да приема предложението да бъда понижен в длъжност и преместен на 
служба в експлоатационната бригада в гр. Горна Оряховица. Не, че представлява 
трудност за мен да служа в различни гарнизони далече от семейството ми или, че 
службата е толкова тежка и трудно поносима. Все пак във военното училище в 
Търново в продължение на 5 години, съм обучаван да посрещам значително по 
сурови условия на офицерската служба.  

Болката беше от проявената несправедливост при определяне съдбата ми в 
последните години на кадровата ми военната служба. В тази трудна за мен от 
психологическа гледна точка офицерска служба, се намеси полковник инж. Божидар 
Григоров. Предложи ми да ме вземе в Първа железопътна бригада и назначи на 



длъжност началник отдел „Артилерийско въоръжение“. Отговарях напълно на 
изискванията за заемане на длъжноста, все пак бях инженерен офицер - сапьор и 
много добре бях запознат с артилерийското въоръжение, което бригадата 
притежаваше. Заех длъжността и докато полковник инж. Григоров беше командир 
на съединението съвестно изпълнявах служебните си задължения. Мисля, че остана 
доволен от работата ми. 

 За тези две години, успях по от близо да го опозная, да взема от него и включа 
в арсенала си изключително полезни за офицерската служба привички, навици и 
подходи в командирската дейност. Не искам да повтарям казаното от моя колега и 
приятел о.з. Асен Йосифов за Божидар Григоров. Само и аз с една дума ще го 
охарактеризирам – ОТГОВОРЕН!  

      О.з. инж. Тодор Тодоров    

 

 

НАЧАЛНИЦИ /РЪКОВОДИТЕЛИ/ НА КАТЕДРИ В ПОЛУВИСШИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНСТИТУТ 

„ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

/1962 – 1984 г./ 

 Доктор Никола Христов Добрев – катедра „Технология и организация на 
железопътния транспорт“ 1960 – 1985г.; 

 Инженер Кольо Стефанов Семов – катедра „Локомотиви“ 1967 – 1982 г.; 
 Инженер Пеко Петров Доков – катедра „Локомотиви“ 1974 – 1983 г.; 
 Инженер Димитър Тодоров Митев – катедра „Вагони“ 1958 – 1984 г.; 
 Инженер Атанас Георгиев Кювбашиев – катедра „Електрообзавеждане на 

железопътна техника“ 1972 – 1978 г.; 
 Инженер Петко Ценов Илиев – катедра „Електрообзавеждане на железопътна 

техника“ 1978 – 1986 г.; 
 Иван Димитров Иванов – катедра „Съобщителна и осигурителна техника и 

системи“ 1962 – 1968 г.; 
 Инженер доктор Иван Иванов Новаков – катедра „Съобщителна и 

осигурителна техника и системи“ 1969 – 1984 г.; 
 Инженер Борис Иванов Червеняков – катедра „Транспортно строителство“ 

1958 – 1971 г.; 
 Инженер Марин Наков Захариев – катедра „Транспортно строителство“ 1971 

– 1986 г.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно занятие с инж. Димитър Цанков по тунели 

 

 Кирил Стоянов Цървуланов – катедра „Математика“ 1960 – 1976 г.; 
 Лука Йорданов Шварц – катедра „Математика“ 1976 – 1979 г.; 
 Минчо Цолов Цоловски – катедра „Математика“ 1979 – 1985 г.; 
 Инженер Иван Михайлов Милушев – катедра „Механика“ 1960 – 1985 г.; 
 Инженер Виктор Николов Аврамов – катедра „Електротехника“ 1960 – 1965 

г.; 
 Инженер Владимир Атанасов Антонов – катедра „Електротехника“ 1965 – 

1979 г.; 
 Инженер Павел Антонов Гугов – катедра „Електротехника“ 1980 – 1984 г.; 
 Доктор Милчо Костадинов Алексиев – катедра „Хуманитарни науки“ 1960 – 

1974 г.; 
 Надежда Илиева Илиева – катедра „Хуманитарни науки“ 1974 – 1980 г.; 
 Славейко Костов – катедра „Хуманитарни науки“ 1980 – 1982 г. и 1983 – 1984 

г.; 
 Желязко Костов Ганев – катедра „Хуманитарни науки“ 1982 – 1983 г.; 
 Магда Христова Текелиева-Тодорова – катедра „Чужди езици“ 1959 – 1961 

г.; 
 Борис Михайлов Петров – катедра „Чужди езици“ 1961 – 1977 г.; 
 Александра Младенова Василева – катедра „Чужди езици“ 1977 – 1992 г.; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет по езиково обучение 

 

 Полковник Михаил Стоянов Михайлов – катедра „Общовойскова и тактико-
специална подготовка“ 1975 – 1976 г.; 

 Полковник Станчо Стефанов Алеков – катедра „Общовойскова и тактико-
специална подготовка“ 1977 – 1989 г.; 

 Инженер Ерменко Стилиянов Ерменков – катедра „Учебна практика“ 1971 
– 1986 г. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Кабинет по възстановяване на железния път 



ПОЛКОВНИК ПЕЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ 

 

 

 

      Печо Дечев е роден на 6 март 1929 година в село Милево, Казанлъшко. 
Завършва гимназия в гр. Казанлък и Софийския университет „Климент Охридски“ – 
специалност „Педагогика и история“.  

През 1964 година е назначен за командир на курсантска рота.Командир на 
курсантски батальон и началник на „Учебен отдел“ в ПЖИ и ВНВТУ „Тодор 
Каблешков“. Преподавател  по дисциплините „Военна психология и педагогика“ и 
„Военна история“. 

      В учебното заведение е от 1964 г до 1988 г. 

     През 1988 година преминава в запаса и напуска училището. 

 

 



БЛАГОДАТЕН И ДОСТОЕН ЖИВОТ . 

 ПОЛКОВНИК ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ БИРДАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Завърших Полувисшият железопътен институт с 41-ви Випуск в периода 1963 
– 1966 г. - втория военен випуск на Института. 

       Роден съм на 17 април 1945 година в село Божурица, Плевенско. Фамилното 
ми име „Бирданов“ води началото си от 1888 г., когато се е родил моят дядо. На него 
е именувана фамилията Бердан, която идва от името на руската пушка „Бердана“. По 
късно в документите ми за самоличност, вместо Берданов се изписва Бирданов. 

       Дядо ми Бердан Бенов Боев е участник в три войни – Балканската война/ 1912 
г./, Междусъюзническата / 1913 г.  и Първата световна война/1915-1918 г./  

      Основното си образование завърших през 1959 г. в село Божурица. Същата 
година почина баща ми. От 1959 до 1963 г. се обучавах в селскостопанския техникум 
в село Тръстеник, Плевенско, където получих средно специално образование. 

      От мои близки познати получих информация, че в София в Полувисшия 
железопътен институт се осъществява прием на курсанти, за обучение в сферата на 
железопътния транспорт. Тъй като бях сирак и в семейството само майка ми 
издържаше семейството, реших да кандидатствам за учебното заведение, още 
повече, че курсантите са на пълна държавна издръжка по време на обучението. Явих 
се на приемните изпити през месец август и получих съобщение, че съм приет. 

      И така в ранната утрин на 11 септември 1963 година бях пред портала на 
ПЖИ, в очакване да влезем за първи път в нашия втори дом.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 септември 1963 г. Пристига ново попълнение курсанти в ПЖИ от 41-ви випуск 

Приключиха медицинските прегледи и пред нас застана курсант-старшина 
Христо Христов, който ни каза: „Това е едно реномирано военизирано учебно 
заведение, в което успоредно с обучението ще отбиете и редовната си военна 
служба.“ 

Организационно бяхме определени във взводове, роти и батальони в 
зависимост от специалностите, които се изучават.  

Започнах обучението и военната си служба в 252 класно отделение 
/курсантски взвод/ специалност „Ръководител движение и търговска служба“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти от ПЖИ със зимна парадна униформа 



На всички курсанти беше зачислено лично стрелково оръжие – карабина 
„Малинхера“, а на командирите на отделения - автомат „Шпагин“. Стаите за почивка 
/спални помещения/ бяха за всяко класно отделение /взвод/ отделна стая.  За целия 
Институт имаше учебен корпус /на 3-етажа/, в който за всяко класно отделение 
имаше отделна стая или кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младите курсанти получават зачисленото им лично оръжие 

    

   Класното ни отделение се състоеше от 37  курсанти, само мъже. 
Организационно бяхме в състава на Втори курсантски батальон, 5-та курсантска 
рота и 2-ри курсантски взвод. Целият курсантски батальон се помещаваше в Първи 
битов корпус /източната част на Института, граничещ с жп линията София – 
Пловдив/.  

      Курсантската ни рота беше в състав от 4-ри курсантски взвода / 3- специалност 
„Ръководител движение“ и 1-  „Началник влакове“/. Първият ни командир на взвод 
беше старшина-школник Христов /завършил НШЗО „Хр. Ботев“ Плевен/. По късно 
взводни командири ни бяха лейтенант Николов /от Своге/ и капитан Ненко Балев 
/същият задочно следваша право/. Командири на отделения във взвода бяха: на 
първо отделение – курсант Иван Петков; на второ отделение – курсант Илко Кръстев 
/работи и се пенсионира като влаков диспечер в ЦДР на БДЖ/; на трето отделение – 
курсант Петко Методиев Аврамов/при завършването беше определен за първенец на 



специалността „Експлоатация на жп транспорт, по-късно работи като преподавател 
във ВТУ „Т Каблешков“, стана и професор и през 2008 г се пенсионира/. 

         При постъпването в Института командир на ротата беше капитан Стоян 
Иванов Андонов /учеше задочно строително инженерство във ВИАС/. След него 
ротни командири ни бяха – майор Венцислав Кехайов и майор Цветан Илиев Такев. 
По време на обучението ми в Института последователно командири на Втори 
курсантски батальон бяха: полковник Стойчо Златев, полковник Цветан Тодоров и 
майор Петко Бешков. Курсантската рота имаше и старшина :  Петър Карабашки и 
старшина Димитър Зарев. 

       От преподавателите съм запомнил следните: Петър Николов /“Бизона“/ - по 
Правилниците ИДВ, ПТЕ и ИС; Манол Манолов – по тарифите; Тодор Тодоров – по 
икономика на транспорта; Александрия Василева/“Синята стрела“/ - по руски език; 
Атанас Куюмджиев – по математика; Милчо Алексиев – по обществените науки и 
др. 

      При постъпването в Института директор на ПЖИ беше подполковник инж. 
Никола Жеков. Негови заместници бяха – майор Григор Жотев и по учебната част - 
Цвятко Виденов. В административното ръководство /т.н. щаб на Института/ 
работеха: капитан Кръстю Савов, подполковник Илия Кратунчев /по строевата част/, 
подполковник Иван Паунов /по политическата част/. 

      В моето съзнание полковник инж. Никола Жеков е останал като образец за 
истински офицер.   Сутрин когато заставаше пред целия личен състав на Института, 
в него  виждах един млад, строен и стегнат офицер. Очите му излъчваха 
внушителност и властност. От поздравът му към курсантите лъхаше бодрост и 
енергия. Всичко това ни задължаваше да служим уставно, да се подготвяме за 
усвояване на преподавания материал съвестно и всеотдайно. Почти всички курсанти 
виждаха в негово лице силен и дисциплиниран воин и се стремяхме да му 
подражаваме. Много обичаше учебното заведение и се гордееше с неговите 
възпитаници.  

      През 1965 година за директор на ПЖИ беше назначен полковник инж. Йордан 
Рангелов Златански. Предишния любимец на курсантите полковник инж. Никола 
Жеков беше повишен и стана командир на Бригадата за железопътно и свързочно 
строителство.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 година.Полковник инж. Йордан Златански посреща Пенчо Кубадински – 
заместник-председател на Министерския съвет 

      

      През 1964 година участвах в изграждането на комплексният учебен 
железопътен полигон в района на Института. Почти всички дейности по 
изграждането бяха дело на курсантите. В него са включени три учебни гари: 
„Комсомолец“ – съоръжена с прототип на първата маршрутно релейна 
централизация /МРЦ/; „Прогрес“ – с електрическа ключова зависимост /ЕКЗ/; и 
„Юбилейна“ – с блок-маханическа централизация. Общата дължина на изградения 
железен път е 2150 метра с изграден един изкуствен тунел. Подвижния състав 
включваше: маневрен локомотив серия 91-01, дрезина, пътнически вагон, два бр. 
покрити и четири товарни платформени вагона. На железопътният полигон се 
провеждаха практически комплексни упражнения по организация на движението; по 
поддържане на железния път и СЦБ; по издаване на билети и оформяне на документи 
по превоза на товари и пътници. 

       При построяването на изкуствения тунел беше необходимо свода му да се 
покрие със сгурия. Спомням си, че между ротите се провеждаше съревнование, кой 
ще донесе повече /носехме я с платнища/. До жп линия, в южната част на Института 
беше изградено футболно игрище с нормални размери. 

       През 1987 година във връзка с разширяване материалната база на ВВТУ 
„Тодор Каблешков“, се наложи построеното да бъде демонтирано и на тяхно място 



се построиха нови учебни и спални корпуси за студентите /когато училището беше 
девоенизирано/. 

       В периода 15 декември 1965 г. – 30 юни 1966 г. се проведе моя практически 
стаж по специалността в жп гара Буново, на територията на Железопътно управление 
Горна Оряховица. През месец май 1966 година се явих на държавен практически 
изпит в гара Буново. Държавния теоритичен изпит се проведе през м. юли 1966 г в 
ПЖИ. На 30 август 1966 година успешно завърших обучението си в учебното 
заведение с 41-ви випуск. 

       Ние бяхме това поколение, което започнахме работа в железопътния 
транспорт при 100% обслужване на влаковото движение с парна тракция и се 
пенсионирахме с изцяло внедрена електрическа и дизелова тяга в БДЖ. Много от 
моите другари от класното отделение в Института продъжиха образованието си и 
придобиха висше такова. 

          

             

       

 

 

 

 

 

1966 година. Началникът на Железопътни войски генерал-майор Иван Митрев 
връчва дипломи на завършилите курсанти 

 

На 12 септември 1966 година със Заповед на министъра на транспорта и 
съобщенията получих назначение за работа в системата на БДЖ. 

       На 13 септември 1966 г. бях разпределен на длъжност ръководител движение 
и търговска служба в гара Върбаново /от 15.10.1991 г. гарата възстанови старото си 
име Царева ливада/.  



      На тази гара работих малко повече от година до 14 декември 1967 г., след което 
постъпих на действителна военна офицерска служба. Бях назначен за командир на 
взвод в новосформираната Учебно-експлоатационна железопътна бригада в гр. 
Горна Оряховица /под.52800/. Тя имаше основна задача да подготвя изпълнителски 
кадри за експлоатация на железопътния транспорт в мирно време и попълване на 
военновременните формирования.  

      В продължение на 13 години, от 15 октомври 1968 до 17 август 1981 година 
военната ми служба премина във Военното железопътно коменданство на гара Горна 
Оряховица. В този период изпълнявах длъжности от помощник до заместник военен 
жп комендант.  

      Докато служих във военното жп коменданство повиших квалификацията си, 
като завърших задочно ВВНУ „Васил Левски“ – Велико Търново в специалността 
„Автомобилни войски“ и придобих квалификацията – „инженер по двигатели с 
вътрешно горене“. 

      През 1981 година бях изпратен на обучение във Военната академия „Тил и 
транспорт“ в град Ленинград /днес Санкт Петербург/. От 1 септември 1981 г. до 30 
юли 1984 г. се обучавах в специалността „Командно-щабна оперативно-тактическа 
подготовка на военните съобщения на железопътния и въздушния транспорт“. След 
завършване на академията, бях назначен в Транспортно управление на Българската 
армия, където служих до 28 декември 1991 г. Поради извършване на  
реорганизационни преобразования управлението се обособи, като самостоятелен 
транспортен отдел в БА. В периода 21 февруари 1992 г – 28 февруари 2000 г., бях 
назначен за началник на направление „Военни превози“ в отдел „Транспортен“ при 
управление „МТО“ на Генералния щаб на БА. През 1999 година бях включен в 
създадения „Национален координационен център“ /НКЦ/ за логистичната 
поддръжка и транзитното преминаване на силите КФОР за Косово по операцията 
„Джойнт Гардиън“ през територията на република България /до 30 сетември 2000 г./ 

       Поради навършване на пределна възраст на 1 март 2000 година бях освободен 
от военна служба и преминах в резерва, като о.р. полковник. 

      След освобождаването ми от кадрова военна служба започнах работа в 
Министерството на транспорта като главен експерт в дирекция „Управление на 
кризи и подготовка за отбрана“ - от 1 октомври 2000 г до 30 октомври 2012 г. 

      Имам активно участие в построяването на паметник на загиналите във войните 
за национално обединение 1912 – 1918 г. и Втората световна война 1941-1945 г. 
жители на село Божурица, Плевенско. Работих по възстановяване на 



съществуващата до 1963 година църква „Св. Св. Петър и Павел“ в същото село, но 
поради липса на финансови средства все още не е завършена. 

      От малък имам интерес към издирвателната дейност на нашата богата във 
всяко едно отношение история. На сърце ми е и благотворителната дейност. На 
музея на железопътния транспорт в Русе дарих много стари книги, жп правилници, 
списания, литература, свързана с историята на жп транспорт, ценни предмети, както 
и железничарските униформи на генералните директори на СО „БДЖ“ – инж. 
Веселин Павлов и Стоил Фердов. 

      В настоящият момент членувам в клуб „Тил – генерал-лейтенант Герман 
Германов“ към Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр. София, 
Сдружението „Клуб на железничаря“ в София и Научно-техническия съюз по 
транспорта. През перода 2012-2019 г. бях избран за секретар на районната 
организация на СОСЗР в община „Красна поляна“.  

      С гордост искам да заявя, че се чувствам особено щастлив от факта, че 
професионалната ми кариера премина през три много авторитетни институции в 
България: Българските държавни железници, Министерство на отбраната и 
Министерство на транспорта. 

      Благодарен съм на съдбата, че ми предостави възможност, сили и време, да 
развия и друга моя мечта – да пиша книги. Постарах се в писмен вид да опиша своите 
впечатления от изминалия железничарски и военен път. Книгите, статите и 
монографиите които написах са: „252 класно отделение, завършили ПЖИ 1963-1966 
г; „Българската железница и нейните строители 1888 -2016г“ ; „100 години гара 
Царева ливада; „90 години военнотранспортни органи в Българската армия“ ; 
„Спомени от ВА „Тил и транспорт“ в Санкт Петербург, Русия ; „Биографичен 
справочник на военнотранспортните органи на Българската армия“ ; „История на 
военнотранспортните органи на Българската армия“ ; „Генерални директори на 
Българските държавни железници 1888 – 2008 г.“ ; „Божурица – моето родно село“ ; 
„Железопътно управление Горна Оряховица 1953-1998 г.; „Българската железница и 
нейните строители 1888 – 2016 г.“; „Кратка история на Дирекция „Безопасност, 
технически надзор и управление при кризи“  при Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

Семеен съм. Съпругата ми Антоанета е пенсионер, бивша учителка по 
български език и литература, а синът ми Йордан е доктор хирург. Имам и внучка 
Антония. Живея в гр. София. 

 

            О.з. полковник инж. Георги Бирданов 



ПОЛКОВНИК ИНЖ. МЕТОДИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          1969 г. Лейтенант Методи Спасов Георгиев – възпитаник на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“, 42-ри випуск, специалност „Локомотивни машинисти на парни и 
електрически локомотиви“. Командир на курсантски взвод от 1967 до 1970 г. 
През1970-1974 г. завършва ВА ,,Тил и транспорт,, в Санкт Петербург, Русия. 
Заместник-началник на щаба на Войските на Министерството на транспорта /1991-
1997г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967 г. Лейтенант Методи Георгиев с курсанти от неговия взвод – 45-ти випуск 



МУЗЕЯТ НА КОЛЕЛА 

СРЕЩА С МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЙСКИ И 
ПЖИ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

 

  През март 1971 година в Полувисшият железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ в София е създаден и открит  подвижен вагон - музей на 
Железопътните войски в България. 

          Това е първият в страната „Музей на колела“. 

           На тържественото му откриване присъстват началника на Железопътните 
войски – генерал-майор Иван Митрев, Генералния директор на Държавно 
стопанско обединение „Български държавни железници“ – Диман Диманов, 
ветерани на железопътните войски от Първата и Втората световни войни, 
курсанти от Института и много гости. 

          Генерал-майор Иван Митрев приветства бойците и командирите от 
Железопътни войски с новата културна придобивка и подчертава, че подвижният 
вагон-музей , създаден по инициатива на полковник доктор на историческите науки  
Петър Стоилов от командването на Войските е  нова, оригинална форма за 
родолюбиво и военно-патриотично възпитание на личния състав. 

        Целта е вагона – музей да достигне до най-отдалеченото място в страната, 
където служат и се трудят железопътни воини и да популяризира богатото 
историческо минало и настояще на Българските Железопътни войски. Постига се 
и друга възпитателна цел – възпитание в родолюбие на множество граждани на 
страната, които нямат възможност да се запознаят на място, в София с 
историята и настоящето на железопътните воини. 

       Експозицията на музея е богата на веществени и документални материали. 
Сполучливо е разкрит героичния и славен път на българските железничари и 
железопътните воини от създаването на първата железопътна рота с командир 
поручик Петър Лолов през 1888 година до 1970 година. Заслужено място в 
музейната експозиция е отделено на майор Васил Златаров, на военен инженер Руси 
Лудогоров, генералите Константин Жостов и Никола Жеков, на полковник, по-
късно генерал Георги Вълков- първия директор на железопътното училище в 
България, полковник Борис Колчев, достигнал в кариерата си до министър на 
транспорта и много други.          

       Гостите разглеждат музея и изслушват ескурзоводската беседа от 
полковник доктор на ист.н. Петър Стоилов. На 35 табла и 17 витрини са изложени 



много документи, фотоси, диаграми, лични вещи на командири, които разкриват 
славния път на Железопътните войски. Във вагона-музей е създадена малка 
библиотека с книги, жп вестници и списания от 1896 г. до 1971 г. Радиовъзел 
„Железопътен зов“ с подходящи предавания разкрива моменти от миналото и 
настоящето на Железопътните войски. 

      Експозициите на вагона – музей показват епизоди от дейността по 
изграждането на железопътните линии Русе – Варна и Цариград – Белово, 
раждането на първите военни железопътни подразделения, участието на 
железопътната дружина в Балканските войни 1912–1913г., Първата световна 
война 1915-1918 г., заключителния етап на Втората световна война 1941-1945 г. и 
участието на Железопътните войски във възстановяването, модернизацията и 
реконструкцията на железопътния транспорт в периода 1945-1971 г. 

Пред погледите на вълнуващото се множество, генерал-майор Иван Митрев 
прерязва лентата на първият в нашата страна „Железопътен музей на колела“, за 
да поеме своя път по родната железопътна мрежа и да слави името на 
железопътния воин, неговия героизъм във военни и мирни дни. 

Може със задоволство да се отбележи, че музеят изпълнява задачата си. 
Доказателство за това е големия брой посетители- хиляди, като само за втората 
половина на 1971 година са над 10 800. 

         В книгата за отзиви на музея има само похвални слова. От 1971 до 1974 
година „Музея на колела“  престоява на железопътните гари в София, Горна 
Оряховица, Златарица, Дряново, Русе, Алфатар, Белослав, Варна, Карнобат, 
Дружба – Русе, Бургас, Безмер, Голямо Шивачево, Стара Загора, Пловдив, Карлово, 
Мездра, Червен бряг, Плевен, Славяново, Шумен, Разделна, Бяла, Дулово, Елена, 
Габрово, Дебелец, Чирпан, Айтос, Темелково, Перник и други. Над 31 жп гари  
вдигат гостоприемно зелен семафор за „Музея на колела“. 

       Интересът на железопътните воини и местните жители към музея е 
необичайно голям. Всеки иска да го посети, да види нещо ново, за което е чувал, 
нещо което да го накара да се преклони пред мълчаливия подвиг на стотиците 
знайни и незнайни железопътни воини и железничари. 

       Ето някои впечатления, които четем в книгата на музея: 

    „...Направи ни силно впечатление героичното минало на Железопътни войски. 
Гордеем се, че сме наследници на такова героично минало и същевременно 
обещаваме, че ще продължим техния славен път...“ – пишат курсантите от 521 
класно отделение от ПЖИ „Тодор Каблешков“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 година. Курсанти от 521-во класно отделение пишат в книгата за 
впечатления 

 

„...Ние сме горди, че сме потомци на славните воини и командири, служили и 
работили в железопътния транспорт....“ – споделят бойците и командирите от 
поделението с командир полковник Цветан Павлов. 

„...Музеят, който посетихме, представлява по себе си голямо,нестандартно 
дело за възпитанието на личния състав на Българските Железопътни войски. Ние 
драги приятели, от все сърце се радваме на вашите успехи и вашите бойни дела. 
Желаем ви всичко най-хубаво. Вечна дружба.....“ е пише полковник Александър 
Ковзик от Съветските железопътни войски. 

      Във вестник „Железопътен воин“ бр. 26, 06.07.1971 г. ефрейтор Николай 
Владинов разказва: „...Тези дни в родното село на Петър Атларски, село Шивачево, 
Сливенско, беше се установил музеят на Железопътни войски. Към синият вагон, 
от няколко месеца обикалящ родината, непрекъснато се стичаше поток от хора, 
които с интерес искаха да научат нещо повече за живота и дейността на 
Железопътните войски и най вече – за своя съселянин Петър Атларски – войник от 
тракционната рота на железопътния полк, разстрелян през бурната 1942 година.  



      Деца, мъже, жени и беловласи стари хора с трепет заставаха пред 
изложените табла, фотоснимки и лични вещи, които безмълвно разказваха за 
подвига на героя...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редник Петър Атларски – от тракционната рота на железопътния полк, 
разстрелян на 16 май 1942 г. 

 

    Полковник Стоил Стоилов – командир на железопътния полк в Русе е записал:  

    „...Подвижен вагон музей за историята на българските железници и 
Железопътни войски! За първи път в България! Поклон пред авторите, претворили 
идеята по такъв атрактивен начин! Историята дойде при нас – на строителния 
обект, в казармата. 

       От две седмици музеят се намира на гара Русе-разпределителна. Посетиха 
го много железничари, всички войници, офицери и служители от железопътния 
полк, ученици от техникума по железопътен транспорт, представители на музея 
на жп транспорт в Русе, служители от „Транстрой“ – Русе и много, много други. 

         Още един път – поклон и безаварийно пътуване по железопътните 
магистрали...“ 



 

 

 

 

 

 

Паметни плочи на загинали възпитаници на жп училище в района на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ 

Разгръщах страниците на книгата за впечатления. Стотици редове на 
признателност към организаторите и съставителите на експозицията, 
преклонение пред паметта на безсмъртните! 

      И така „Музеят на колела“, синият железопътен вагон с надпис „Музей на 
Железопътни войски“, след пропътувани  десетки хиляди километри, завършва своя 
рейд по железопътните магистрали на родината в края на 1974 година....“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 година. Офицери и служители от политотдела на Войските на 
Министерството на транспорта. Крайният в ляво на първия ред е авторът на 

музея полковник д-р Петър Стоилов 

 

                    О.з. Асен Йосифов 



ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ОТКРОВЕНОСТ, ВСЕОТДАЙНОСТ 

 

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ПОЛКОВНИК 

ИНЖ. МИЛЧО ПЕТКОВ МИТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Милчо Митов е роден на 4 септември 1947 година в село Бояново, Кулско. 
Завършва икономически техникум в гр. Монтана,44-ти випуск на Полувисшия 
железопътен институт „Тодор Каблешков“ – специалност „Експлоатация на 
железопътния транспорт“ и ВМЕИ в гр. София /1966-1969 г/. 

      Постъпва на офицерска служба в ПЖИ „Т. Каблешков“ през 1969 година като 
командир на курсантски взвод. Последователно заема длъжностите: командир на 
курсантска рота, помощник и старши помощник-началник на учебен отдел в ПЖИ, 
началник отделение „Задочно обучение и СДК“, заместник-началник на учебен 
отдел, началник „Планово отделение“, старши преподавател и главен асистент във 
военната катедра на ВВТУ по дисциплината „Експлоатация на железопътния 
транспорт във военно време“. 

       През 1995 година е назначен за началник на учебния отдел на ВВТУ „Тодор 
Каблешков“. През 1999 година излиза в запаса и продължава да заема длъжността 
началник на учебния отдел като цивилен. Напуска ВТУ „Тодор Каблешков“ през 
2011 година. 



ДЕЛА НА ВОИНСКА ДОБЛЕСТ И ЧОВЕЧНОСТ 

1970 година. В град Никопол всяка есен се организира панаир. На този ден по 
улиците на града е шумно. Покрай река Дунав е приятно място за разходка. Група 
младежи и девойки решават да направят разходка с лодка по реката.  

       Не след дълго до брега достигат викове за помощ. Лодката се обръща и никой 
от тях не може да плува. От брега бързо един младеж с лодка, започва да гребе към 
мястото от където идват виковете. Последват го и други лодки. 

       Младежът, който първи се притичва на помощ е курсант-младши сержант С. 
Иванов  от ПЖИ „Тодор Каблешков“. За доблестната си постъпка, проявен героизъм 
и себеотрицание курсант Иванов е награден със снимка пред развятото знаме на 
Института... 

      ... 1971 година. При началника на ПЖИ „Тодор Каблешков“ пристига писмо. В 
него семейство Христови от град Троян споделят един драматичен момент от своя 
живот и изказват благодарност на курсант-сержант Георги Д. Иванов, от 
специалност „Техник по експлоатация на железопътния транспорт“. Думите са за 
признателност за случилото се на 3 март 1971 г. 

       През този ден курсант-сержант Иванов е в домашен отпуск и пътува с лек 
автомобил за гр. Ловеч. Пътят следва извивките на река Осъм. Вали мокър сняг, 
който не се задържа на пътното платно. Друга кола с по-висока скорост /Москвич/ 
изпреварва колата, в която е Георги. 

       „Караш бързо, а наблизо има опасен завой“ – мисли си той.... Само за момент, 
сякаш имах някакво предчувствие. Колата изчезна от погледа ми. След няколко 
минути я видях спряла встрани от пътя с деформирана от телеграфния стълб 
предна част. Недалеч от колата на брега на реката напрегнато във водата се 
взираше жена“ – разказва курсантът. 

       Няма време за умуване. Жената е изпаднала в шок и не може да обясни нищо, 
само сочи реката. В ледените води на река Осъм по течението се люшка тялото на 
дете. Сковано от студената вода, то не може да се съпротивлява и не дава признаци 
на живот. 

        „Хвърлих се във водата, улових детското тяло и го извлякох на брега. 
Веднага го обърнах с главата надолу, защото беше погълнало вода. След това го 
пренесох в моята кола“ 

       Вторият пострадал от семейството е бащата. Той е в съзнание, но притиснат 
от волана към седалката не може да предприеме нищо. 



       „Зная, че на този модел „Москвич“ седалките са подвижни. През задната 
врата издърпах облегалката назад и освободих шофьора...“  

      Пътуването до Ловеч вече е с точно определено направление – болницата. 
Курсант-сержант Георги Иванов помага на Христов да изкачи стълбите на 
окръжната болница. От катастрофата е загубил много кръв и се налага 
кръвопреливане. 

       „Аз съм кръводарител!“ – заявява Георги и с готовност протяга ръка. 

      ... „Просто съм изумена от постъпката на този младеж, на който до момента 
не знаех името дори. Научих го от главната книга на кръводарителите в 
болницата...“ – пише Христова. 

 Студена, мразовита, декемврийска нощ. На смяна като маневрен стрелочник 
на жп гара „Заводска“ в металургичния комбинат „Кремиковци“ е курсант-сержант 
Борис Йосифов. В полунощ, при една от маневрите дерайлират няколко вагона. 
Трябва отново да се поставят на релсите, за да продължи нормално маневрената 
дейност. В продължение на три часа с напукани до кръв ръце, премръзнал от студ 
Йосифов работи под вагоните. Заповед за това няма. Тя е там в сърцето, при повика 
на родината за доблестен труд. Сутринта заместник-началникът на гарата Б. Ванчев 
споделя: „Юначен момък! С него и в огън стъпвам!“ 

      .... По идея на полковник Георги Станоев курсантите от 49-ти випуск на ПЖИ 
„Тодор Каблешков“ изграждат чешма в района на село Долно Камарци. Под прякото 
ръководство на капитан инж. Йордан Аврамов и старшините С. Велчев, Н. Рангелов 
и М. Георгиев, курсантите със своя труд, старание и творчество се заемат с това 
благородно дело. Като най-активни строители се изявяват курсантите-сержанти Л. 
Лозанов и Л. Видров. Двамата оформят и естетически чешмата. Който пътува по 
коларския път между селата Долно Камарци и Макоцево, в местността Медник“ ще 
забележи красиво изработената чешма-своеобразен паметник, изграден от златните 
курсантски ръце. 

„Изказвам похвала и благодарност на сержант Борислав Траянов Андреев, 
курсант от ПЖИ „Тодор Каблешков“ – София, на стаж при Електрическо депо – 
Подуене, загдето на 12 декември 1970 г. обслужвайки влак № 324, при заминаването  
от гара Розино, с изключително внимание е следял чистотата на пътя, своевременно 
забелязал стоящия пред затворен входящ сигнал влак № 303...“ 

...Няма да говорим за детството ти в Княжево, за желанието да бъдеш студент 
в МЕИ...Един приятел, курсант от специалността „Автоматика и телемеханика“ те 
посъветва да постъпиш в Института. Избра специалността „Машинист на 



електрически локомотиви“, заради неспокойната романтика на движението, на 
големите скорости. 

     ... Двете години упорит труд над учебниците, над чертежите и схемите все пак 
не създадоха у теб пълната представа за мъжеството и отговорността на тази 
професия. Когато за първи път застана зад пулта и стоманените релси се пресякоха 
в далечината, ти негласно издигна в себе си девиза: „Бдителност и дисциплина!“ 
Всяка подробност е решаваща за тебе, всяко отклонение съдбоносно....Подготвяш се 
на дело за мъжеството. И когато в ранното утро на 12 декември твоят влак потегли 
от Розино, нито за миг не си допускал, че закалката ще се прояви тук, след минута, 
когато съобразителността ще подтисне чувствата, за да намериш най-вярното 
решение – да спреш движещия се с 50 км в час влак. Случайност е, че този път си 
водач на пътнически влак. Влакът отсреща също е пътнически. Но „изключителното 
внимание“, което си проявил, не е случайност... „...Съвместно с локомотивния 
машинист, с изключително хладнокръвие, взели мерки и спрели обслужващия от тях 
влак № 324, без да се удари върху влак № 303 и да настъпят възможните тежки 
последствия.... „ ...Срещата би била неминуема, ако в този момент бяха изменили 
мъжеството и съзнателно тренираната воля. Ако ти беше захвърлил всичко, скован 
от надвисналата заплаха кой би те упрекнал – тебе, двадесетгодишния, толкова млад, 
неопитен, некален? Ти прояви онзи „твърд характер“, необходим за твоята професия, 
и към който си се стремял, възпитавайки себе си. Надделя твоята воля и твоето 
хладнокръвие, предотврати „тежките последствия“. Няколко секунди от живота си 
ти подари безвъзвратно на хората. „Същият да бъде награден“ /Из Заповед на 
Генералния директор на ДСО „БДЖ“ – Диман Диманов/... 

      Ти беше награден и с признателността на хората ! 

     ...А затворената стрелка на гара Кричим? Месец по-късно твоята бдителност 
предотврати друга катастрофа. Ти просто видя „затворената стрелка“, преди да я 
среже влакът, преди да излязат вагоните от релсите. После научи, че една стрелка 
струва скъпо, че отстраняването на повредата ще погълне труда на 20 души, че ще 
спре движението по железопътната линия София – Пловдив за 5-6 часа, че ще се 
наруши целия график. Научи го по-късно.... 

      Какво си чувствал, когато си зърнал светлините от отсрещния влак? Когато си 
погледнал смъртта в очите? Какво си изпитал? Ти го наричаш „особен момент“. 
Може би имаш впредвид твоя млад живот? Може би е трепнало сърцето ти? Не 
отговаряй! За нас е достатъчно, че си останал на поста си, че си подчинил с волята 
си летящия влак и си спасил живота на стотици хора, че си гледал в упор опасността, 
секунда...две. Вечност! То е отговор на всички въпроси... 

О.з. Асен Йосифов 



НАШАТА ПАМЕТ Е ЖИВА 

ПОЛКОВНИК СТЕФАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Роден на 5 февруари 1948 година в село Тонско Дабе, община Петрич. 
Завършва Селскостопански техникум в гр. Бобошево, 44-ти випуск на Полувисшият 
железопътен институт „Тодор Каблешков“, специалност „Експлоатация на 
железопътния транспорт“ /първенец на специалността/, ВВОУ „Васил Левски“, 
Велико Търново и Военна академия „Г.С.Раковски“, София – тилов профил. 

      След назначаването на офицерска служба през 1969 година заема длъжностите 
– командир на курсантски взвод и командир на курсантска рота. 

       В приода 1978 – 1983 г. е назначен на различни длъжности във Войските на 
Министерството на транспорта. 

      През 1983 година се връща във ВНВТУ „Тодор Каблешков“ и заема 
длъжността началник на продоволствена служба. През 1983 година е назначен за 
заместник-началник тил на ВВТУ „Т. Каблешков“.  

      През 1988 година е назначен за командир на курсантски батальон, която 
длъжност изпълнява до 1992 година. Две години 1992-1994 г. служи в 
Министерството на отбраната. 

      През 1994 година отново се връща във ВВТУ „Тодор Каблешков“ на 
длъжността заместник-началник на училището по тила. 

 



ИЗЛОЖБА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЙСКИ 

 

      През месец септември 1971 година, в ПЖИ „Тодор Каблешков“ се открива 
Първата изложба за техническо и научно творчество на младежта в Железопътни 
войски.  

       Кратко слово произнася началникът на Железопътни войски генерал-
лейтенант Иван Митрев.  

      В Полувисшият железопътен институт, под девиза „Учение и труд, труд и 
учение“ се разгръща широко движение за техническо и научно творчество на 
младежта/ТНТМ/. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Началникът на Железопътни войски генерал-лейтенант Иван Митрев 
разглежда експонатите на Първата изложба за ТНТМ в ПЖИ „Тодор 

Каблешков“ 

В Института са изградени 15 технически кръжоци, в които участват десетки 
курсанти, млади преподаватели, офицери, служители и работници. От поделенията 
в Железопътни войски, участват 56 автори и 16 колективи. Изложени са 112 
експонати, 26 разработки на теми с научно-технически характер. Характерно за 
всички е тяхната обвързаност със задачите, които се решават във войсковите 
поделения, по железопътното строителство, експлоатацията и учебния процес. 

Гостите на тържеството и личния състав на Института с голям интерес 
разглеждат изложбените зали на отделните железопътни поделения... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Министърът на транспорта Григор Стоичков и официалните лица разглеждат 
експонатите на Първата изложба на ТНТМ е Железопътни войски 

 

На 26 септември 1971 година Първата изложба на ТНТМ в Железопътни 
войски е посетена от: Григор Стоичков – министър на транспорта; инж. Никола 
Влахов – заместник-завеждащ отдел „Строителство, архитектура и транспорт“ в МС; 
Никифор Стоичков – първи заместник-министър на транспорта; Лалю Кичуков – 
заместник-министър на транспорта; к.т.н.инж. Емил Захариев – заместник министър 
на транспорта; Кръстю Мишев – заместник-министър на транспорта; инж. Йосиф 
Смилов – генерален директор на ДСО „БДЖ“ и к.т.н.Атанас Джонев – директор на 
Научно-изследователския институт по транспорта. 

С голям интерес Григор Стоичков и останалите официални лица разглеждат 
експонатите и действащите макети и разработки. В книгата за впечатления 
министърът пише: 

„Ръководството на Министерството на транспорта разглежда с голям 
интерес изложбата. Тя показва трудолюбието, упоритостта и 
изобретателството на нашите преподаватели, курсанти и войници. Ние сме 
радостни, че имаме такива кадри. Вярваме, че с тях ще извършим реконструкция в 
транспорта. Пожелаваме им по-нататъшни успехи“  

      Пред преподавателите и курсантите стои задачата да изявят своя талант, 
вдъхновение и знания за решаване на въпросите на научно-техническата революция 
в образователната система. 

      Курсантите и преподавателите от катедра „Автоматика и телемеханика“ 
развиват активна дейност. През 1970-та учебна година към катедрата са създадени 



три технически кръжока: „Основи на автоматиката“; „Автоматика на междугарията“ 
и „Автоматика на гарите“. 

       В тях курсантите живеят с новостите в железопътния транспорт, водят  
дискусии, слушат  беседи, разработват нови схеми, създават действащи макети и 
други пособия за онагледяване на обучението. Но нека се върнем малко назад... 

      На заключителния етап на III-тия Национален преглед на ТНТМ, катедрата се 
явява с три експоната: „Устройство сигнализиращо изгорял предпазител на базата 
на полупроводници“; „Транзисторен преобразовател“ и „Мигачно транзисторно 
реле“. 

     И трите експоната са наградени от министъра на транспорта. 

      През 1971 година кръжоците работят още по ентусиазирано. Създават редица 
технически средства и пособия, които спомагат за подобряване на учебно-
методическия процес в Института. 

      По важни от тях са: „Екзаминатор за обучение и изпитване на курсантите 
единично и групово“ в два варианта – единия с капацитет три въпроса и втори – с 
десет. Чрез него за кратко време преподавателят може да провери знанията на всички 
присъстващи в залата. По този начин обратната връзка „обучаем – преподавател“ се 
повишава. 

      Принципът и системата на екзаминатор ЕН-3 и ЕН-10, както и 
класифицираността между въпроса и отговора са единствените по рода си у нас и в 
чужбина. Това смело конструктивно решение е дело на инж. Новаков, ръководител 
на катедра „Автоматика и телемеханика“ и на младите изпълнители – курсантите 
Иванов и Боев. 

      През 1972-1973 учебна година екзаминаторът е внедрен последователно във 
всички класни отделения. 

      Друга разработка по линията на ТНТМ е „Принципна схема на четиризначна 
автоблокировка с автостоп на междугарието“. Тя е дело на преподавателя инж. 
Пелтеков и курсантите Стоянов и Стойчев, която е единствена по рода си у нас. 
Действащият експонат показва нагледно движението на влаковете в междугарие с 
четири блок-участъка. По този начин се повишава пропускателната способност на 
влаковото движение в определен железопътен участък. 

     Под ръководството на инж. Пелтеков, курсант Червенков разработва „Светещ 
макет за принципно действие на релейна полуавтоматична блокировка 
„Степанов“, който дава възможност да се проследи последователността на 
действието на релейната апаратура при работа на блокировката. 



      Курсантите Салутов, Гълъбов, Кънчев и др. с ръководител инж. Кръстева, 
проектират основите на „Маршрутно-релейна централизация“. Тя дава възможност 
на курсантите още от скамейката да видят нагледно действието на част от сложното 
комплексно устройство на железопътната автоматика, която регулира и осигурява 
безопасно влаково движение в гарите. 

      Техническият кръжок с ръководител преподавателя Младенов и изпълнители 
курсантите – Кръстев и Захариев, разработва „Универсален стенд за изпитване на 
релета“, произвеждани в завода за автоматика и телемеханика на железопътния 
транспорт. Стендът намира приложение при снемане на всички видове 
характеристики на първокласни и второкласни релета при лабораторни упражнения 
и експлоатационна работа на учебните маршрутно-релейни централизации. 

      Kатедра „Експлоатация на железопътния транспорт“ се представя с два 
експоната: „Динамичен макет на разпределителна гара“ и „Статичен макет на гара 
Пазарджик“. Те са разработени от кръжока по „Експлоатация на железопътния 
транспорт“ с научен ръководител доктор Никола Добрев, технически ръководител 
майор Илиев и седем курсанти. Целта е да се създаде по-ефективен вариант за 
устройство и експлоатация на разпределителна гара и да се направи макет, който да 
се използва като нагледно средство при обучението на курсантите от специалността 
„Организация на движението на влаковете“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 г. Новият министър на транспорта Васил Цанов разглежда „Динамичен 
макет на съвременна разпределителна гара“ 



Катедрата по общовойскова и тактико-специална подготовка се представя с 
„Метод за изчисляване мрежовите графици и математическите методи за 
оптимизиране производствените планове при строително-възстановителните работи 
на железопътните линии в мирно и военно време“. Тя е разработена от колектив с 
ръководител подполковник Станчо Алеков. Участници в колектива са: лейтенант 
Любомир Тошков, сержант Валентин Желязков, курсант младши сержант Осман 
Топчиев и курсант ефрейтор Илия Манев. 

       Тя е класирана за участие в заключителния етап на IV-тия Национален преглед 
на ТНТМ, което е едно високо признание за сърцатия труд на младите специалисти 
от ПЖИ „Тодор Каблешков“. 

       Курсантите от специалността „Експлоатация и ремонт на дизелови и 
електрически локомотиви“ се представят с макети на дизелови и електрически 
локомотиви. 

       Интерес буди изработения под ръководството на Тодор Симеонов – 
преподавател по практика в катедра „Дизелови локомотиви“ - „Макет-тренажор 
на въздушна инсталация на дизелов локомотив“. Този макет на дизелов локомотив 
от серията 04-00 е създаден с прякото участие на курсант-сержантите Димов, 
Георгиев, Крачунов и Владов. Същият намира приложение в онагледяването на 
преподавания материал по устройство на локомотивите. 

      Дело на същият колектив под ръководството на преподавателя Христо 
Крачунов и курсант-сержант Бойко Перянски са изработените Макети на талиги на 
дизелов локомотив от серията 06-00. 

      Дейността на кръжока по ТНТМ се характеризира и с водените теоритични 
занятия в часовете по специална подготовка от опитните преподаватели инж. Илиев 
и инж. Доцев. 

      В книгата за впечатления от изложбата за кръжокът по дизелови локомотиви 
четем: „Браво, железопътни воини, браво и на Вас командири, преподаватели, 
възпитали такива сръчни и знаещи младежки ръце!...“  

      В тези думи членовете на кръжока по дизелови локомотиви намират оценка и 
за своята дейност... 

 



ДА ПОМНИМ Е ДЪЛГ! 

ПОЛКОВНИК ИНЖ. ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 

ИВАН ЗЛАТКОВ ГЪЛЪБОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Иван Гълъбов е роден на 20 ноември 1951 година в гр. София. Завършва СПТУ 
по машиностроене в София, Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“ 
/47-ми випуск/, специалност „Осигурителна техника в железопътния транспорт“, 
ВНВУ „Васил Левски“. Велико Търново – специалност „Свързочни войски“ и 
придобита гражданска квалификация „Радиотелевизонен инженер“ и Военна 
академия „Г.С.Раковски“, София – специалност „Командно-щабен и оперативно-
тактически профил“ - Строителни войски. 

      През 1969 година Иван Гълъбов е прозведен в първо офицерско звание - 
младши лейтенант и назначен за командир на курсантски взвод в ПЖИ „Тодор 
Каблешков“. От 1969 до 1997 год./ от младши лейтенант до полковник/, изпълнява 
следните длъжности: командир на курсантски взвод; командир на курсантска рота; 
старши помощник по учебно-материалната база в учебния отдел; старши 
преподавател и главен асистент по „Военна история на България и История на 
военното изкуство; командир на курсантски батальон; заместник-началник на 
катедра „Общовойскова и тактико-специална подготовка“и началник щаб на ВВТУ 
„Тодор Каблешков“. 



УЧАСТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЙСКИ И ПЖИ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 
В IV-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ТНТМ 

 

 

      От 24 октомври до 5 ноември 1971 година в гр. Пловдив се провежда 
заключителния етап на IV-тия Национален преглед на ТНТМ.  

В сравнение с III-тия Национален преглед, броят на участващите с разработки 
се увеличава с 250 000 и достига над 668 хиляди. Ръст бележат и изложбените 
експонати – с 5300 повече от предходния Национален преглед. 

      Особено успешно е участието на младите творци от Железопътни войски и 
ПЖИ „Тодор Каблешков“. То започва с подготовката и провеждането на Първата 
изложба-преглед на ТНТМ в Железопътни войски, на която са отличени 30 
експоната и 10 тематични разработки за IV-тия Национален преглед на ТНТМ. 

        На Националния преглед, Железопътни войски разполагат със собствен щанд. 
За подреждането на експонатите, пряк ангажимент имат подполковник Кирил 
Парапанов от командването на Войските и щатните комсомолски работници от 
железопътните полкове и ПЖИ „Т. Каблешков“.  

       Оценката за извършеното от младите творци са получените награди: 
Правителствено-комсомолски отличия – 4 бр.; награди от ДКМС – 1 и награди от 
името на министъра на транспорта – 9 колективни и 4 индивидуални. 

      На проведената среща с първенците в IV-тия Национален преглед на ТНТМ в 
системата на транспорта, ръководена от първият заместник-министър Никифор 
Стоичков, в която участват заместник-министър к.т.н. Емил Захариев и генералните 
директори на транспортните обединения се посочва, че най-добри резултати в 
движението за ТНТМ постигат Железопътни войски и Полувисшият железопътен 
институт „Тодор Каблешков“. 

      Най-добрите експонати получават висока оценка и от най-висшите държавни 
ръководители на страната и лично от Председателя на Държавния съвет Тодор 
Живков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври 1971 г. IV-ти Национален преглед на ТНТМ в гр. Пловдив. Подполковник 
Кирил Парапанов посреща председателя на Държавния съвет Тодор Живков 

 

На щанда на Железопътни войски са изложени следните по-важни експонати: 

 

 Специализиран вагон за превоз на тежкотоварни контейнери - автор на 
разработката инж. старшина- школник Венелин Марков от поделението 
с командир полковник Цветан Павлов; 

 Четиризначна автоматична блокировка с автостоп – изработена от 
колектив от ПЖИ с ръководител инж. Иван Пелтеков; 

  Проект за оптимизиране на товаръчно-разтоварните работи и 
създаване на контейнерна площадка - автор на разработката инж. 
старшина - школник Тодор Тодоров от поделението с командир 
полковник Цветан Павлов; 

 Учебен кабинет за обучение на машинисти на електрически 
локомотиви - изработен от колектив от ПЖИ с ръководител инж. Панто 
Пантев; 

 Комплекс от действащи макети за железопътно и мостово 
строителство – изготвен от колектив от поделението с командир 
полковник Иван Костов. 
 
 



      При разглеждането на щанда на Железопътни войски. Председателят на 
Държавния съвет казва: „...Това е много интересно. Хубаво разнообразие на 
творчество. Тези разработки трябва да се предложат за внедряване. Благодаря 
Ви!“. 

      Експонатите на Железопътни войски предизвикват интереса и на заместник-
председателя на Министерския съвет проф. Иван Попов. Той разговаря с авторите 
на „Проект за оптимизиране на товаръчно-разтоварните работи и създаване на 
контейнерна площадка“ – инж. старшини-школници Венелин Марков и Тодор 
Тодоров и заявява  

„...Тези експонати и разработки са напълно в духа на съвременните изисквания....“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор Иван Попов – заместник председател на Министерския съвет 
разглежда щанда на Железопътни войски 

   Щандът на Железопътни войски е разгледан и от Начо Папазов – председател 
на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателят на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше 
образование Начо Папазов разглежда щанда на Железопътни войски 

 

   С особен интерес щанда разглеждат и: Вълкан Шопов – министър на 
земеделието и хранителната промишленост; професор Стефан Василев – министър 
на народната просвета; заместник-министри; генерал-полковниците Велко Палин и 
Кирил Косев; генерални директори на транспортни обединения и много други. 

      Всички те се изказват положително за свършената работа по линия на ТНТМ 
и за представените експонати и модели. 

 

 О.з. Асен Йосифов – участник в IV-тия Национален преглед 

 

 



ВОЙСКОВИ ЖИВОТ КАТО „НА ДЛАН“ 

 

ПОЛКОВНИК БОЙЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 

 

 

 

       Роден съм на 19 януари 1944 година в село Байлово, Софийска област, 
където завърших и основното си образование. 

      През 1963 година завърших професионалния техникум по дърводелство и 
вътрешна архитектура в град София, където придобих квалификацията „среден 
техник по мебелно столарство и вътрешна архитектура“. 

       През същата година през месец септември бях приет като курсант в 
Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“ в специалността 
„Проектиране, строителство и поддържане на железопътни линии“ . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 г. Бойчо Георгиев като курсант от 411 класно отделение - дяснофланговият 
в първата редица. 

�

 Трите години прекарани в Института бяха наситени с много трудности, 
радости и лишения, но всичко това с една цел подготовка на високо квалифициран 
специалист за железопътния транспорт. Като, че ли бяха вчера курсовите задачи и 
проекти, които решавах по строителство на жп линии, мостове и тунели. Тук искам 
да изтъкна, че това ставаше възможно благодарение на всички преподаватели и най-
вече на – инж. Милка Тодорова /както ние я наричахме „майката“ на строителите от 
411 класно отделение/, инж. Варадинов, инж. Червеняков и преподавателя по 
практическо обучение /„бай“ Начо/. 

 Тук искам специална благодарност да изразя и на моите преки командири – 
командира на 3-ти курсантски батальон полковник Симеонов, командирът на 
курсантската рота подполковник Кехайов и старшината на ротата -  старшина 
Карабашки. 

       Незабравими моменти съм запазил и от съвместната служба и обучение със 
старшината на ротата /по-късно генерал-майор Рангел Рангелов/, курсантите 
Николай Вукадинов /по-късно полковник/, Стефан Стефанов /по-късно полковник/, 
Пенчо Козарев /по-късно подполковник/, Георги Лазаров Георгиев /по-късно майор 
и директор на РВД/, Николай Клисаров /по-късно полковник/, Георги Харамлийски 
/по-късно полковник/ и други. 



 След три години обучение през 1966 година завърших успешно Полувисшия 
железопътен институт с отличен успех и ми беше присвоено офицерското звание 
младши лейтенант. Офицерската ми служба започна в Железопътни войски. Бях 
назначен за старши техник на батальон в село Николичевци, Кюстендилско под 
командването на Христо Касалийски. Работехме по изграждане на нова жп линия до 
мина „Николичевци“. 

През 1971 година ме преназначиха за командир на курсантски взвод в 
Полувисшия железопътен институт. Ръководех курсанти от специалността 
строители. В строителната специалност се обучаваха и по-късно израснаха в 
службата – полковник Огнян Тодоров, началник щаб на ВВТУ, полковник Петър Гр. 
Петров, командир на съединение, полковник Виктор Николов, първия директор на 
ДП „Транспортно строителство и възстановяване“, полковник Георги Янев, 
заместник-командир на съединение, полковниците Петър Жеков, Диксоков, майор 
Илия Орманов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 април 1962 г. Младши лейтенант Бойчо Георгиев със своя курсантски взвод на 
екскурзия в Ковачевци 

 

По време на службата ми в Института през 1974 година ме приеха задочно 
обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1975 г. ме назначиха за 
инструктор в Политотдела на 2-ра Пътно строителна бригада – гр. Ихтиман. През 



1978 година успешно завърших военната академия и бях произведен в звание 
капитан. Назначиха ме за командир на батальон /под. 58270/ в с. Лазар Станево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 г. Капитан Бойчо Георгиев – командир на батальон в Лазар Станево заедно с 
капитаните Васил Асенов и Стефан Палазов 

  

През 1982 година бях преназначен на длъжност старши инженер в техническия 
отдел в щаба на 2-ра Пътно строителна бригада – гр. Ихтиман. Още на следващата 
година преминах на служба в 1-ва Железопътна строителна бригада на длъжността 
началник на служба „Техническа безопасност и охрана на съединението. 

       През 1992 година ми беше присвоено званието - полковник и бях назначен за 
Главен ревизор по безопасността на влаковете и Главен инспектор по техническата 
безопасност на Войските на Министерството на транспорта. 



       След 28 години офицерска служба през 2000 година се девоенизирах и 
преминах в резерва. Известно време до 2004 година работих, като експерт в СОК на 
МО и бях представител железопътните войски. 

       След проведен конкурс и спечелен от мен от 3 януари 2005 г. започнах работа 
като оператор /експерт/ в НВУК „Чералица“ /под. 18270/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.з. полковник Бойчо Георгиев участва в международно симулативно учение в 
НВУК „Чералица“ 

 

 Заедно с десет бивши офицери от различните родове и видове войски в 
Българската армия работих и служих в Укрепения пункт „Чералица“ като 
многократно съм участвал международни симулативни учения в армиите на НАТО. 

 Трудовата ми кариера приключи през 2012 година на 72-годишна възраст. 

 

 О.з. полковник Бойчо Георгиев 



ПЪТЯТ ДО СЪРЦАТА НА КУРСАНТИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 г. Курсант-сержант Константин Димитров  

 

        На 13 септември 1968 година постъпих курсант в Полувисшия железопътен 
институт „Тодор Каблешков“, специалност „Локомотивен машинист на дизелови 
локомотиви“. Попаднах в Първи батальон с командир полковник Георги Николов 
Станоев, първа рота с командир майор Иван Димитров Панайотов и първи взвод с 
командир лейтенант Васил Ангелов Николов или както се казваше тогава 111 -то 
класно отделение 

 

      Лейтенант Васил Николов беше само няколко години по-голям от нас младите 
курсанти. Роден беше на 8 декември 1941 г. в село Щърково, Пазарджишко. 
Завършва гимназия в Пазарджик, НШЗО „Христо Ботев“ в Плевен и ПЖИ, 
специалност „Експлоатация и ремонт на парни и дизелови локомотиви“. През 



всичките тези години натрупва необходимите знания и умения за длъжността и се 
изяви като отличен взводен командир. 

       Беше не много висок, мургав, енергичен, с отлично телосложение, ту сериозен, 
ту засмян – едно щастливо съчетание на младост и зрялост, строгост и 
справедливост, твърдост и топлота. И личното му обаяние беше неразделна част от 
неговия авторитет. Носеше по много особен начин фуражката си – плътно над очите, 
но още с първия си поглед виждаше всичко. 

       Говореше кратко и ясно, точно, така че с малко думи казваше много. От 
сутрешния развод до вечерната проверка, ако не телом то духом беше с взвода си. 
Особено старателен беше в занятията по строева, огнева, химическа и физическа 
подготовка, които водеше. На гимнастическите уреди – висилка, успоредка, кон, 
коза лейтенант Николов беше ненадминат, виртуоз, а в целият институт тогава само 
един офицер маршируваше по-добре от него – Пешо „Кашика“. 

       С голямо внимание и старание аз изучавах железничарската професия, но 
моята висша цел беше да стана офицер, затова ежедневно жадно попивах това, което 
виждах и чувах от взводния си командир – за мен той беше идеал, едва ли не кумир. 
Стараех се във всичко да му подражавам. 

       През втората ми курсантска година след реорганизация в ротите ние вече 
имахме друг взводен, а лейтенант Николов бе повишен в звание старши лейтенант и 
получи нов взвод, пак първи курс. Той избра мен да му бъда помощник командир на 
взвод на „новобранците“. 

       Благодарение на опита, уменията, амбицията и старанието на старши 
лейтенант Николов се създаде една здрава спойка между него, мен и младите 
курсанти и службата ни потръгна плавно, ритмично, точно като експресен влак по 
здрав железен път. Връщам се назад в спомените си. 

        Амбициозен, умеещ да води курсантски колектив, да работи с младите хора, 
да улавя тънко настроенията и да ги насочва, без да се намесва грубо. Неговото 
трудолюбие и неуморност задължават подчинените, превръщат се в показател за 
измерване на собствените качества и достойнство. 

       Може би тук се крие причината в изградената здрава спойка, за създаването на 
непримиримост към нередностите, началото на дълбокото уважение и разбиране 
между него и курсантите. И не само това. Младостта е понятна и близка на старши 
лейтенант Николов, защото и той е млад, почти на нашата възраст, поривите са му 
скъпи, защото и той живее с тях, мечтите и дръзновението се раждат от тях. 

      Една неизчерпаема енергия и съзнание за своето място, определяха 
поведението на нашия командир. Неделният ден е ден за отдих. Всеки „бяга през 



глава“ от обстановката, която и най-малко напомня служебната. Лейтенант Николов 
не споделя тези мисли. Негов дълг и негова радост и отговорност е да бъде сред  
курсантите от своя взвод, да бъде неделима част от онази атмосфера, в която се 
създават и процъфтяват най-съкровените чувства – другарството и доверието. 
Неделният ден е пълноценен за него, когато „гони“ футболната топка с момчетата 
от взвода или участва на поход до Витоша с нас. Смехът и веселието заличават 
напрежението на трудовите делници дават отмора и нова готовност за работа. 

Затова, в най-тежките и напрегнати моменти по време на изпитната ни сесия, 
той намира начини за умственото ни разтоварване. Беше убеден, че високите 
резултати се постигат след такава почивка. Потвърждение за това са високите 
оценки и успех, които постигахме през изпитните сесии. 

      Старши лейтенант Николов споделя: „Взводният командир е длъжен да 
познава всеки курсант такъв, какъвто е. И по отношение на дисциплината, и по 
отношение на специалната подготовка. Затова поддържам непрекъсната връзка с 
преподавателите, след всеки учебен час разговарям с тях, а после и с курсантите. 
Малко са тези, в които липсва старание и желание в подготовката. По време на 
сесия четяха денонощно. След изпит обсъждаха колективно резултатите. Сами 
отбелязваха и анализираха пропуските си. Стремежът във взвода беше да не се 
получава оценка по-ниска от много добър 5. За тройкаджии не може и да се 
говори...“  

      А по повод проявите на недисциплинираност, старши лейтенант Николов е 
категоричен: „Досега оплаквания за лоши постъпки, нарушения на устава във взвода 
нямам. „Поех“ ги от самото начало. Познавам ги като пръстите на ръката си. 
Зная всеки какво го вълнува, каква му е болката... Стремя се да намеря ключ за всеки 
характер...“ 

      Затова и ние курсантите се доверявахме на командира си, търсехме неговия 
съвет, бяхме убедени, че винаги честно и по мъжки ще ни разбере и ще ни помогне. 

      След завършването на Института аз поех по своя железничарски и офицерски 
път, а той остана да служи в ПЖИ. Вече много рядко се виждахме с „моя взводен“ 
докато един прекрасен ден службата отново ни събра във ВА „Г.С. Раковски“. През 
1981 година аз вече като капитан постъпих в Политическия факултет - задочно 
обучение. През 1982 година подполковник Васил Николов дойде за задочен 
слушател в тиловия профил. Старото ни приятелство пламна отново. Общувахме, 
споделяхме, помагахме си кой с каквото може. За мен беше много вълнуващо – аз 
отново виждах, слушах, чувствах своя взводен командир. 

      Дълъг и труден е пътят до хората, до тяхното доверие. Лейтенант Васил 
Николов от ПЖИ „Тодор Каблешков“ изминава достойно този път и продължава и 



след нас да го върви. С младежката си мъдрост и опит изгражда здрави войскови 
колективи и като командир на курсантска рота и на първи батальон, в които грижата 
за себе си е тясно преплетена с грижата за подчинените. 

      През 1991 година преминава в запаса. 

 

О.з. Константин Димитров – бивш курсант , випуск 46-ти, машинист на 
дизелови локомотиви.   

 

 

 

ВЛАКОВЕ 

 

Влакове, влакове, 

силни сте Вие! 

Пътища, пътища 

гоните в такт. 

 

Няма умора! Не! 

Само очите ви, 

само очите ви нощем горят! 

Колко тревоги и радости. 

Музика със колелата ви в бяг се въртят! 

 

Колко мечти, 

в километри унесени, 

колко съдби всеки ден са на път! 



 

Още не спрели 

вий тръгвате бързо 

и километрите гоните пак. 

 

Няма умора! Не! 

Само очите ви нощем горят 

като буден маяк. 

 

.....Влакове, влакове 

дръзки сте Вие! 

Смело пресичате земната гръд 

и по стоманени родни артерии 

нова симфония пишете в път! 

 

     лейтенант Ален Кръстев, Вестник „Железопътен воин“, бр. 9, 9 март 1971 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1971 година. Част от командно-преподавателския състав на Института с 
курсанти, носители на значката „Отличник на Железопътни войски“ 



46-ТИ „БУЗЛУДЖАНСКИ ВИПУСК – 1971“ 

      В неделното утро на 25 юни 1971 година пътеките под връх „Бузлуджа“ се 
огласят от твърдата курсантска стъпка на випускниците от 46-ти випуск на ПЖИ 
„Тодор Каблешков“. Начело с бойни знамена-реликви и знамето на Института и под 
звуците на „Вий жертва паднахте“ и „Интернационалът“, изпълнени от военен духов 
оркестър, курсантите бодро крачат към мястото, където преди 80 години се е провел 
учредителния Бузлуджански конгрес. 

      Началникът на Института полковник Григор Жотев и неговия заместник 
полковник Кръстю Савов полагат венец пред паметника-барелеф на Хаджи 
Димитър. Специални гости на тържеството за провеждане на випускния акт са: 
заместник-министъра на транспорта инж. Лалю Кичуков, генерал-майор Иван 
Митрев, Добри Добрев – завеждащ отдел „Работническа младеж“ на ЦК на ДКМС и 
др. официални лица. 

     10 часа сутринта. Отеква командата: 

      „За среща на знамената, за по чест!“  

      И на десния фланг на строя място заема знаменитият взвод. Полковник Кръстю 
Савов рапортува на началника на ПЖИ „Тодор Каблешков“, че курсантите от 46-ти 
випуск са построени за тържеството. Полковник Григор Жотев приема рапорта и 
поздравява випускниците. Следва рапорт пред генерал-майор Иван Митрев: 

      „Другарю генерал, курсантите от випуск 46-ти са строени и готови за 
провеждане на випускния си акт !...“ 

      Генерал-майор Иван Митрев минава пред курсантските редици и поздравява 
всеки блок на възпитаниците на Института. Към скъпото за всеки българин 
старопланинско място се понася мощно курсантско „УРА“. 

      Началникът на ПЖИ „Тодор Каблешков“ открива тържеството и в словото си 
казва:„ От връх Бузлуджа, символ на героизъм и слава, ние изпращаме тези, които 
преди три години, целувайки нашата светиня – бойното знаме, положиха 
тържествена военна клетва за вярност и преданост към своята родина. Сега ние 
смело можем да заявим, че Вие, драги випускници, изпълнихте с достойнство и чест 
положената клетва !... 

      Добри Добрев от ЦК на ДКМС прочита Указ № 967 от 16 юни 1971 г. на 
Президиума на Народното събрание за награждаване на възпитаника от 46-ти випуск 
на ПЖИ „Тодор Каблешков“ сержант Борислав Андреев с орден „За гражданска 
доблест и заслуга“ – II степен. Той му се дава за проявена съобразителност, героизъм 
и себеотрицание при предотвратяване  на железопътна катастрофа. След това 



обявява и Решение на ЦК на ДКМС № 115/22.07.1971 г. за награждаване на 
първенеца на випуска и първенците на специалности. 

      Настъпва дългоочаквания миг за всички присъстващи на тържеството. 
Генерал-майор Иван Митрев прочита Заповед на министъра на транспорта Григор 
Стоичков за даване на 46-ти випуск на Полувисшия железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ името „Бузлуджански – 1971“. и за награждаване на първенеца на 
випуска сержант Божидар Чолев от специалност „Експлоатация на железопътния 
транспорт – ръководител на движението и търговската служба“ и първенците на 
специалности – сержант Стойчо Стойчев на специалност „Експлоатация на 
железопътния транспорт“ – началник влак, сержант Георги Малоселски - на 
специалност „Осигурителна техника в железопътния транспорт“, сержант Тома 
Йовев - на специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“, 
сержант Крум Маринов - на специалност „Строеж и поддържане на железния път“, 
сержант Цаньо Колев - на специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови 
локомотиви“ и сержант Стоимен Георгиев на специалност „Експлоатация и ремонт 
на вагоните“. 

      „Награждавам първенеца на випуска с ръчен часовник „Радания“, а 
първенците на специалности – с ръчен часовник „Арета““ – се казва в заповедта на 
министъра на транспорта. 

 

   Лейтенант Божидар Чолев – първенец на 46-ти курсантски випуск -1971 год. 

      Прочита се и заповед на генералния директор на ДСО „Български държавни 
железници“ за отличаване на най-добрите випускници. 



      След връчване на дипломите на първенците от инж. Лалю Кичуков, генерал-
майор Иван Митрев и Добри Добрев, заместник-министъра на транспорта отправя 
топли, приветствени думи към курсантите-випускници. 

    „....Полувисшият железопътен институт „Тодор Каблешков“, като 
съставна част от Железопътни войски, достойно изпълнява своя дълг по 
обучението и възпитанието на младите железопътни специалисти. Институтът 
се утвърди като прекрасно военно-транспортно учебно заведение....“ заявява инж. 
Лалю Кичуков. 

      След приветствията към курсантите първенецът на 46-ти „Бузлуджански 
випуск 1971“ с развълнуван глас прочита рапорт-обещание от името на курсантите-
випускници и го връчва на заместник-министъра на транспорта Лалю Кичуков. 

      Прозвучава химнът на Народна република България. Към юлското синьо небе 
се изстрелват сигнални ракети. Гръмват салютни залпове. 

      За свободата и славата на България, за успешно завършения курсантски живот, 
от стотиците млади гърди изригва мощен, дълго нестихващ възглас „УРА“. Този вик 
достига и се издига високо над легендарния старопланински връх Бузлуджа. 

  О.з. Асен Йосифов  

 

ГОРДОСТТА НА ИНСТИТУТА И БЪЛГАРИЯ 

 

З. М. С. Георги  Мърков, олимпийски и световен шампион по класическа 
борба, възпитаник на 43 –ти випуск на ПЖИ. 



     В Школата за високо спортно майсторство при Полувисшия железопътен 
институт „Тодор Каблешков“ израстват много спортисти, които достойно  
представят България пред света и на състезанията между висшите военни учебни 
заведения. 

      Един от тях е олимпийският, световен и европейски шампион по свободна 
борба Георги Мърков. Той е роден на 5 април 1946 година в село Горно Вършилово, 
Пазарджишко. Учи основно образование в родното си село и средно в гр. Пазарджик. 

      През 1965 година постъпва в ПЖИ „Тодор Каблешков“ и се обучава в 
специалността „Експлоатация на железопътния транспорт“. През 1968 година с 43-
ти випуск успешно завършва Института. Като курсант активно тренира борба в 
категорията до 57 кг. и се състезава за отборите на ПЖИ и Локомотив – София. 

      През 1970 година вече е титуляр в националния отбор на България. Постига 
най-високи спортни постижения: Бронзов медал на световното първенство в 
Едмънтън през 1970 г.; Европейски шампион на първенството в Катовице през 1971 
г.; Световен шампион на първенството в София през 1971г.; Олимпийски шампион 
на летните олимпийски игри в Мюнхен през 1972 г. /категория до 62 кг./ 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Георги Мърков громи противник на тепиха 

    След олимпиадата в Барселона през 1992 година, работи като треньор в 
белградския „Раднички“, в Швейцария и Австрия. 

      Завършва висше образование във ВИФ „Георги Димитров“ – София. Става 
треньор в „Левски-Спартак“ и помощник-треньор на националния отбор по борба на 
България. 



      Георги Мърков е първият български олимпийски шампион, който дарява 
медалите си на Музея на спорта в Националния стадион „Васил Лески“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З. м. с. Георги Мърков в музея на спорта в София 

       

По време на европейското първенство в Йонкьопинг, Швеция през 1984 г. 
Мърков е треньор на националния отбор на България. По време на една от срещите, 
човек от трибуните влиза на тепиха с карабина прикрита зад букет цветя. Настава 
суматоха и паника и само Георги Мърков запазва самообладание. Напада в гръб 
терориста и успява да му избие оръжието от ръцете.  

Но случая става още по драматичен, след като нападателя изважда пистолет и 
го насочва срещу Мърков. Двамата стоят насочили оръжията си един към друг в 
продължение на минута. През това време руския треньор Александър Медвед се 
опитва да се приближи до терориста и той насочва пистолета си към него. Няколко 
треньори по борба се нахвърлят върху нападателя и го обезвреждат. Драматичната 
ситуация завършва без жертви. За тази доблестна и смела постъпка Георги Мърков 
е награден от ЮНЕСКО и Световната федерация по борба. Известно време работи 
като преподавател по борба в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
Автор е на методическо ръководство за студенти по класическа и свободна борба 
„Основи на спортната борба“. Носител е на титлата „Доктор хонорис кауза“ на ВТУ 
„Тодор Каблешков“ – София.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2003 г. Присъждане на званието „Доктор хонорис Кауза“ на з. м.с. Георги 
Мърков 

   Бил е председател на Българския спортен тотализатор, областен ръководител 
на БСП в Пазарджик, народен представител в 42-то Народно събрание. През периода 
2011 - 2015 г е председател на Общинския съвет в Септември, а на парламентарните 
избори през месец април 2021 г. е водач на листа за народен представител от 
партията „Изправи се! Мутри вън!“. Известно време е кметски наместник от БСП в 
селата Горно Вършилово и Долно Вършилово. 

       Удостоен е с орден „Стара планина“ – I-ва степен за изключителен принос в 
развитието на физическото възпитание и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З . м. с.Георги Мърков със з.м.с. Боян Радев 



      В статията на вестник „Минаха години“, бр. 17, 19 април 2021 година четем: 
„... Георги Мърков е единствения български борец постигнал всичко в борбата само 
за една година – европейска, световна и олимпийска титла..... Той е една 
комплексна, дейна и интелигентна личност…“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Паметна плоча на националния стадион „Васил Левски“ 

 

 

ПОЛУВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 
БЪЛГАРИЯ – 1972 Г. 

 

       29 декември 1972 година. Паметен ден за Полувисшият железопътен институт 
„Тодор Каблешков“!  

Навършват се 50 години от създаване на единственото по рода си учебно 
заведение за подготовка на железопътни кадри за родния жп транспорт. 

      Мястото за провеждане на тържеството е сполучливо подбрано - салона  на 
Българската народна опера. На снежно белия екран на сцената се вее бойното знаме 
на ПЖИ „Тодор Каблешков“. Целият салон е изпълнен с курсанти, преподаватели, 
офицери и служители от Института, ветерани на железопътното дело и др. 
съпричастни лица. В началото на тържеството ехти мощно курсантско „ ура „ . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 година. Първият заместник-началник на ПЖИ „Тодор Каблешков“ полковник 
Кръстю Савов открива тържеството 

   На трибуната са  министърът на транспорта Григор Стоичков, началникът на 
Железопътни войски генерал-лейтенант Иван Митрев, заместник-министри, 
генерални директори на стопански обединения, началникът на Института, ветерани 
от Държавното железопътно училище и Транспортния техникум. 

       Скъпи гости на тържеството са и много представители на железопътните 
поделения в България, ветерани на железопътното дело ,  офицери и преподаватели. 
Началникът на Института генерал-майор Григор Жотев говори за полувековната 
историята на учебното заведение, започнала през 1922 г. като Държавно 
железопътно училище, преминало през Транспортен техникум, за да достигне до 
Полувисш железопътен институт. През цялото време на съществуването му в него 
кипи пълнокръвен живот и подготвя висококвалифицирани железопътни 
специалисти. 

      С радостни възгласи всички в залата посрещат началникът на Железопътните 
войски генерал-лейтенант Иван Митрев, който прочита Указ № 2743 от 15 ноември 
1972 г. на Държавния съвет на НР България, с който ПЖИ „Тодор Каблешков“ се 
награждава с орден „Народна република България“ – I-ва степен по случай 50 години 
от създаването му и за неговите заслуги за подготовка на кадри за железопътния 
транспорт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.1972 г. Министърът на транспорта Григор Стоичков окачва ордена 
„Народна република България – I-ва степен“ на бойното знаме на ПЖИ „Тодор 

Каблешков“ 

 

       Министърът на транспорта Григор Стоичков връчва наградата и с топли и 
вълнуващи думи поздравява целия личен състав на Института. Изтъква, че ПЖИ 
„Тодор Каблешков“ както и предходните учебни заведения играят решаваща роля за 
развитието на железопътното дело у нас. 

„...Неговите възпитаници са гръбнакът на железопътния транспорт в 
страната. От тук те тръгват на дълъг, денонощен , труден път. Затова 
днешният празник е празник на всички служители от железопътния транспорт“- 
посочва в словото си министър Стоичков. По нататък той говори за перспективите 
за развитие на железопътния транспорт и мястото на Института в тяхното 
реализиране. 

      Думата е дадена на секретарят на ЦК на ДКМС инж. Дойчо Динев. Той 
прочита решение на Секретариата на ЦК на Комсомола за награждаване на 
комсомолската организация на ПЖИ „Тодор Каблешков“ с Почетен щемпел на 
ДКМС, изобразяващ лика на петимата от РМС. Връчва и почетна грамота на 
началника на Института генерал-майор Григор Жотев, за помощта и съдействието, 
което оказва на младежката организация да осъществява своята обществена дейност. 

      Прочетени са и множество поздравителни адреси, приветствия и телеграми от 
различни органи, организации и колективи.  



      След тържествената част, художествени самодейни колективи от Института и 
представителния духов оркестър изнасят внушителен, тържествен, празничен 
концерт. Тържеството завършва. Във всички участници се забелязва една 
удовлетвореност от свършеното и надежда за още по-големи успехи. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-ми випуск „Димитровски-72“. 431 класно отделение – последна снимка пред 
бюст-паметника на Тодор Каблешков 

                   

 О.з. инж. Тодор Тодоров  

 

 

     

ВИСОКИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ 

 

      Пловдив, 3 ноември 1972 година. Петият национален преглед на техническото 
и научно творчество на младежта /ТНТМ/ събира стотици участници – първенци на 
движението. 

      Да се запознаят и оценят постиженията на младите специалисти, ръководители 
на творческите колективи, автори и изобретатели от Железопътните войски и ПЖИ 



„Тодор Каблешков“ присъстват: заместник-министрите на транспорта Кръстю 
Мишев и к.т.н. инж. Емил Захариев; началникът на Управление Железопътни войски 
генерал-лейтенант Иван Митрев; генерални и заместник-генерални директори на 
обединенията от системата на транспорта; командири от поделенията на 
железопътни войски и командири и преподаватели от ПЖИ „Тодор Каблешков“ 

      С голям интерес гостите разглеждат изложените експонати, макети, табла. 
Задават въпроси към ръководителите на творческите колективи, разговарят с 
младите новатори и изобретатели. Провежда се среща с ръководството на 
Министерството на транспорта. 

      Заместник-министърът на транспорта Кръстю Мишев прочита заповеди на 
министъра на транспорта за награждаване на колективи и първенци в движението за 
ТНТМ: 

 С правителствено-комсомолско отличие – диплом, златна значка и парична 
сума – „Екзаменатор при ЕНК“, разработен от творчески колектив с 
ръководител инж. Иван Новаков и членове Стоян Колев, Тодор Недялков, 
Божидар Великов, Христо Александров, Петър Петров и Георги Малинов от 
ПЖИ „Тодор Каблешков“. 

 От министерството на транспорта /Заповед № 824/28.10.1972 на министъра на 
транспорта/ - с грамота и парични суми: Авторски колектив с ръководител 
инж. Иван Пелтеков от ПЖИ „Тодор Каблешков“, разработил „Автоматична 
локомотивна сигнализация, непрекъснат тип с автостоп“; Авторски 
колектив с ръководител инж. Стоянка Кръстева от ПЖИ „Тодор Каблешков“, 
разработил „Оборудване и техническо усъвършенстване на кабинет по 
автоматика на гарите“; Авторски колектив с ръководител Христо Кратунов 
от ПЖИ „Тодор Каблешков“, разработил „Макет на дизелов локомотив“; 
Авторски колектив с ръководител курсант-младши сержант Георги Георгиев 
от ПЖИ „Тодор Каблешков“, разработил „Карта на транспорта в НР 
България“; Авторски колектив с ръководител Никола Добрев и инж. старшина 
школник Иван Нинов от ПЖИ „Тодор Каблешков“, разработил „Макет на 
транспортен възел“; Авторски колектив с ръководител подполковник Станчо 
Алеков от ПЖИ „Тодор Каблешков“, за разработката „Изследване на 
очаквания подвижен състав за участъци от железопътната мрежа“ и 
Авторски колектив с ръководител инж. Цветан Етов и курсантите-стажанти 
Ганчо Гатев, Русин Колев, Илия Ганев, Киро Киров, Иван Долев и Владимир 
Денгизов от ПЖИ „Тодор Каблешков“, за разработката „Поточна линия за 
обработка на вагонни букси“. 
 
 



 
 

Подполковник Станчо Алеков - ръководител на авторски колектив, награден 
от министъра на транспорта 

 

 

На 21 септември 1973 година в Полувисшия железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ се провежда Четвъртата изложба на техническото и научно творчество 
на младежта /ТНТМ/. Изложбата е открита от началника на Института генерал-
майор Григор Жотев. 

      Особен интерес предизвика разработената от колектив с ръководители инж. 
Димитър Митев и старши лейтенант Петър Йоловски „Макет на канално въздушно 
отопление на пътнически вагон“. Участниците в творческия колектив курсанти, с 
много старание и прецизност изработват макетът. 

 



 

Инж .Димитър Митев –ръководител на творчески колектив 

 

В разработката „Макет за автоматизирани системи за управление“, 
курсантският колектив с ръководители д-р Никола Добрев и лейтенант Анакиев  
влагат много творчество в изработването на това нагледно помагало за учебния 
процес. Подобни помощни материали за онагледяване на преподавания материал 
представляват и разработките на колективи с ръководител инж. Иван Новаков 
„Преобразовател на напрежението от 12 на 220 волта“ и на д-р Никола Добрев и 
ст. лейтенант Любомир Тошков „Железопътен възел 23 септември“ 

      Разработката на творческия колектив с ръководител к.т.н. инж. Стефан 
Ангелов „Комплект устройства за обмен на видеоинформация по телефонни 
канали“, според специалисти е на световно ниво. Тя дава възможност да се 
съхранява професионална видеоинформация на магнетофонна лента.  

      Разработка с възможност за практическо приложение при военното обучение 
на курсантите представлява „Изследвания, програмиране на очаквания подвижен 
състав за участъците на железопътната мрежа в Н Р България“, дело на авторски 
колектив с ръководител подполковник Станчо Алеков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 година. Официалните лица разглеждат експонатите 

на изложбата на ТНТМ 

 

      Характерно за проведената 4-та изложба на ТНТМ в ПЖИ „Тодор Каблешков“ 
е, че болшинството от разработките имат пряко отношение към онагледяването на 
учебния процес в Института. Така например разработката „Макет за презиждане на 
железопътни тунели от стар на нов габарит“, с авторски колектив с ръководители 
инж. Кирил Лазаров и лейтенант Бойчо Георгиев е особено ценна, защото 
обучаемите курсанти само с нея могат нагледно да се запознаят с тази твърде сложна 
операция.  

      Отлично организираната дейност на клубовете за ТНТМ в Института, създава 
условия за изработване на експонати, с които ПЖИ „Тодор Каблешков“ достойно се 
представя на Третата изложба на ТНТМ в Железопътни войски /5 октомври 1973 г. 
в Горна Оряховица/ и Шестия национален преглед в гр. Пловдив. 

 

 

О.з. инж. Тодор Тодоров 

 



Преживяванията на един курсант от 47-ми випуск /1969 – 1972 г./ през 
първите месеци и по-късно от службата в ПЖИ „Тодор Каблешков“. 
 
Моят разказ започва с една ретроспекция, като се върна точно 52 години назад, 

в един зноен следобед през втората половина на м. август 1969 г., когато сам с 
киркоподбивка, винтов крик, лост, вила и калибър, привеждах по „ниво“ част от 
заводски коловоз на „Лакпром, в гара Световрачене. 

Случката е от лятото, в което завърших 14-та гимназия „Академик Ас. 
Златаров“ и без да имам някакви трайни интереси и влечения, освен музиката (в 
началните отделения посещавах школа за акордеонисти, а от 9-ти клас свирех в 
духов гимназиален оркестър), реших да кандидатствам в ХТИ, разчитайки, че след 
като на матурата по химия изкарах шестица, това е според мен достатъчна причина 
да заминем на море, надявайки се, че ще се справя на приемните изпити.  

Нещата, обаче не се получиха така, както си ги бях наумил. Няколкото дни 
минаха бързо и приятно, общувайки си с приятелката ми от съседния железничарски 
блок в гара Илиянци, където живеехме от 1965 г., която сега ми е съпруга, майка на 
двете ни деца и баба на внуците, но очаквано и на двата изпита не бях убедителен, 
оценките ми бяха четворка и тройка, което беше недостатъчно за класиране. И 
закономерно, след няколко дни бях отново с бригадата на предприемчивия бригадир 
Владо, около 50 и няколко годишен човек, с опит в жп строителство, която 
извършваше малки и средни ремонти, предимно на индустриални коловози в района 
на голяма София. 

И така, изпълнявайки прилежно всички операции, но и ядосан на себе си, с 
натрапчивата мисъл, че такива ще са най-вероятно бъдещите ми професионални 
занимания, след провала с кандидат студентските изпити, усещайки стичащата се по 
лицето ми, солена и щипеща очите пот, ме е забелязал машиниста на маневрения 
локомотив 48-ма серия с когото се поздравявахме, когато преминаваше покрай нас. 
Спря локомотива, слезе и приближавайки се към мен ме поздрави, подавайки ми 
бутилка газирана вода. Говорихме доста време... Прибирайки се с влака към 
Илиянци ми мина през ума, че железничарската професия също се изучава и аз зная 
къде, но това не беше още решение, просто бях впечатлен от жеста на младия и 
дружелюбен машинист. Трябваше да мине още месец, за да узрея за решението ПЖИ 
„Тодор Каблешков“.  

Отидох до училището и подадох документи за две специалности – 
„Автоматика и телемеханика - Осигурителна техника“ и „Железен път“. По 
същото време на централния плац се провеждаха тренировки за 
деветосептемврийския парад (25 г. от 9-ти септември) и аз останах около час да 
наблюдавам маршируващите блокове курсанти с оръжие, които макар и с 
ежедневната лятна униформа, изглеждаха респектиращо. 



Стилната административна сграда вдясно, мащаба и формите на учебните 
блокове фронтално, сградите на батальоните, с красиви тераси – голяма фасада и 
странични балкони, обслужващите постройки, със столовата и кухненския блок, 
трите плаца с два озеленени ареала, футболното, волейболното и баскетболното 
игрища, летният кинотеатър, басейна с алпинеума до него, заедно с действащата 
околовръстна линия, обикаляща института, с две, или три гари, определено ме 
впечатли и е твърде вероятно, точно тогава да съм разбрал, че това ще е моя избор и 
професионален път през следващите години. Когато обаче, на 11.09.1969 г., пред 
бариерата на централния вход на училището, заедно с още младежи, някои 
подстригани, но повечето като мен - с дълги коси, се оглеждахме с обяснимо 
напрежение и очаквахме да бъдем повикани, всички тези романтично-естетически, 
сакрални мисли бяха последното нещо, което можеше да ми мине през главата. 
Малко потискащо беше чувството, когато трябваше да облека вълнената кафява 
зимна униформа, но беше нищо, в сравнение с условията на работа в бригадата на 
Владо, и макар и неприятно, това усещане остана на заден план. 
Тъй като един от старите курсанти (тогава специалността „Автоматика и 
телемеханика на жп транспорт“ беше в една рота с два взвода – стари и млади) 
беше забелязал малкото куфарче, с което пристигнах, и след разговор от който стана 
ясно, че като любител музикант ефр. Благовест Христов веднага е разпознал 
музикалния инструмент - тромпет, на който свирех от няколко години и беше 
естествено да не се разделям с него. Така, че след като се настанихме в спалното 
помещение на първи етаж, докато опознавахме интериора и обстановката с моите 
съ-курсанти и си подреждахме тоалетните шкафчета, шиехме якички и „етикирахме“ 
униформата си, бях повикан в клуба - т.н. „Димитровска стая“, където пред седем, 
осем младши сержанти и ефрейтори познатият ми вече ефр. Христов подрънкваше 
на китара, а до него друг с акордеон се опитваше да влезе в синхрон. При влизането 
ми някой обяви „Това е новобранеца“ и глъчката секна. Извадих тромпета и започнах 
с „На трапеза“ – бавна и достолепна сватбарска мелодия, с която, на не една и две 
сватби и кръщенета съм карал домакина и кой ли не, да развързва кесията, а някои и 
да вадят пистолет и гърмят, с цел подсилване ефекта на удовлетвореност. 

Още с първите звуци на мелодията говоренето секна, усетих онова добре 
познато чувство, когато с музиката си владееш ситуацията и ставаш център на 
случващото се, и докато няколко минути момчетата ме слушаха със зяпнали уста, 
смених темпото и засвирих бавна ръченица. Сякаш бяха чакали да се случи точно 
това, те наскачаха и заиграха, с клякания и подвиквания „ихууу“, „а така“. 
Импровизираният концерт приключи малко преди вечерна проверка, на която 
трябваше да заема мястото си в строя. Десет минути преди сигнала „отбой“, бях 
повикан отново, този път от тримата „склададжии“ – на продоволствения и вещевите 



складове на двамата старшини на роти Въргов и Ферков, произнасянето само на 
имената на които, беше достатъчно да респектира всеки от стария набор.  

Съгласуваната между дежурните, включително и с дежурния по институт 
уговорка е да изсвиря малко преди времето за отбой, част от популярната по онова 
време инструментална пиеса „Тишина“. Мелодията на тази композиция прозвуча 
звучно и интимно в топлата септемврийска вечер, като огласи притихналия войскови 
район. От отсрещната тераса се показаха момчета от специалностите „ръководител 
движение“ и „началник влак“, които мълчаливо слушаха, сякаш всеки от тях беше в 
мислите си с най-близките си хора и под ръкопляскания и възгласи „Браво“, „Как ти 
е името“, които се чуваха от отсрещната страна, прибрах инструмента, отново 
получавайки поздравления от старите, и изморен, но и въодушевен от неочакваната, 
но приятно изненадала ме страна на непознатия до сега войскови живот, тръгнах да 
си търся спалното помещение, тоалетната и леглото… 

В 5.00 ч. сутринта се събудих от неочакваното и рязко „Стани“.  Последва 
физзарядка с крос, личен тоалет, почистване и уборка на външните и вътрешни 
райони, сутрешен преглед, храна под строй, развод, занятия… 

Офицерите, които ни обучаваха за военна клетва - командирите на взводове 
ст. лейт. Стойчо Пешков, и лейтенантите Христо Петков и Марко Спасов ни юркаха 
много здраво, особено последните двама, „Мини Мачо“ и „Шпайча“, както ги 
наричаха старите.   

Още на втория ден, след като на въпроса на ПКВ сержант Николов, дали има 
желаещи да застъпят дневални, и никой не прояви интерес, бяхме определени за 
такива двамата най-високи - аз като дясно флангови в строя и следващия по 
височина, вляво - курсант Валентин Мачиков от гр. Левски, с когото изкарахме 
първият наряд по вътрешна служба, а в последствие станахме неразделни. Първите 
часове ни беше интересно – организиран развод на караула и наряда, ръководен от 
стегнат и уставен офицер, организация на храненето за вечеря – ядеш до насита от 
най-доброто, не участваш във вечерни мероприятия, но точно в полунощ ни стана 
ясно, защо нямаше желаещи. След като бяхме преспали около половин час, още не 
разсънили се, получихме задача до четири часа сутринта да измием трите фоайета. 
Най странното беше, че след като сме измили и подсушили цялата площ, следваше 
излъскване на белите квадрати от мозайката с паркетин и намазването на черните с 
вакса и излъскването им до блясък, резултатът от което се проверяваше от двамата 
старшини на сутринта, когато първият пристигнал от тях потъркваше с чиста бяла 
памучна ръкавица, избран на случаен принцип квадрат. От изражението на 
старшината, веднага се познаваше, дали ще има „Бис“, означаващо още един 
извънреден наряд, за да се научим да правим нещата, както се полага… Но, както се 
казва, всичко това възпитава… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.1969 г. - първи наряд с Вальо Мачиков, без „Бис“, и след седмица зад 
батальонния корпус - до мен са Иван Гълъбов, Кръстьо Кръстев, Михаил Добрев, 

Георги Георгиев и Веселин Захариев. 

 

Сред присъединилите се към групата стари, на които съм свирил е бил и ефр. 
Кирил Аврамов – и като отговарящ и държащ ключовете на репетиционната зала на 
духовия оркестър, е информирал още на следващия ден когото трябва - така, че два 
дни по-късно ме заведе и представи на диригента на оркестъра подп. Гатев, с което 
започна по-приятната част от тригодишното ми обучение в училището.  

В него имаше много добър естраден състав – основата и душата му беше мл. 
сержант Красимир Калчев от гара Телиш, който свиреше на акордеон и пееше песни 
от репертоара на популярните по онова време групи и изпълнители – „Тремелоус“, 
„Мармалейд“, „Бийтълс“, „Трогс“, „Холис“, „Гънс“, „Бокс Топс“, Джон Роулс и 
Джими Хендрикс, както и френски шлагери, който ме впечатли още при първото 
чуване. В групата бяха и двама софиянци - мл. серж. Владимир Ставрев – китара и 
вокал, който изпълняваше песни на „Бий Джийс“, Донован и Кет Стивънс, и басиста 
Николай Добрев, с когото се познавахме и бяхме свирили заедно в гимназията. 
Барабанист беше Пламен, фамилията на когото не помня, а на тромпет свиреше мл. 
серж. Кольо Бакалов, чиито тон и техника бяха много добри. Още през първата 
седмица бях повикан при ст. лейт. Пешков, който в присъствието на ПКВ сержант 
Николов ми съобщи, че ме е определил за командир на едно от трите отделения, 



което малко ме стъписа. Но, нали съдбата си знае работата, не изкарал и седмица 
като командир на отделение, се наложи още в неделя да свирим на сватба на младши 
офицер от института, защото основната група, за която вече стана дума, имаше друго 
участие, което се оказа решаващо за моята „командирска кариера“. 

Женихът лейт. Васил Василев, или както го наричаха „Васо Буфера“ беше 
командир на взвод в 1-ви батальон /от село Радуй/.    

Свечеряваше се, когато към нас се приближи мустакат и респектиращ с вида и 
дикцията си мъж над средна възраст, представи се като полк. Георги Станоев – 
командир на 1-ви батальон, благодари ни за всеотдайното и хубаво свирене и заяви, 
че ще ни похвали пред преките началници, с молба при първа възможност да бъдем 
пуснати в отпуск. 

Новината, че още не положили военна клетва новобранци са излизали от 
училището и „са си правили кефа“, както коментира ротният старшина Ферков, се 
беше разнесла в ротата и в батальона, още ранния преди обяд в понеделник. Първо 
бях извикан от серж. Николов, който без да повишава тон отбеляза: „Курсант Начев, 
разбирам, че вината не е твоя, но ще го отнесеш ти. Всички от взвода са забелязали 
отсъствието ти и ще те смятат за кръшкач“. Без да ми даде възможност за 
отговор, добави „Пешкара те е определил за командир на отделение, а ти по сватби 
си тръгнал да свириш…“. Очаквано, следващата среща беше със ст. лейт. Пешков, 
който след като му се представих, пристъпи към мен и каза строго: „Другарю 
курсант, ти командир ли ще ставаш, или музикант ще ми бъдеш, а…“, на което без 
да му мисля отговорих, че командир не е мечтаната от мен длъжност, а музикант съм 
и ще продължа да бъда, защото това ме влече и ми харесва. Разочарован, командирът 
сбърчи мустак и промърмори „Твоя си работа, имах планове за теб, иначе си 
изпълнителен и уставен – висок си...“, от което ме напуши смях. Пристъпът на смях 
беше заради споменаването на меродавното, според високия около 190 см. Пешков 
командирско качество „висок“. Нарицателни бяха „бисерите“ му: „Другари 
курсанти, достатъчно съм висок, за да контролирам как протича 
самоподготовката на втория етаж“, и „Хей, другарю ефрейтор не ми се крий, 
защото с два скока ще те стигна…“, последното беше обикновено по адрес на вечно 
закъсняващия за строя, или опитващ се да се измъкне незабелязано хитрец ефр. 
Браничев, ръстът на когото беше около 160 см. И така, скоропостижно, без дори да 
е започнала, приключи моята командирска кариера в училището. Командири на 
трите отделения във взвода станаха курсантите Илия Иванов, Иван Гълъбов и Петко 
Стойчев, които след трите години останаха на кадрова служба като офицери. 

Въпреки, че основните усилия на командирите ни бяха насочени към 
войсковото обучение и подготовката за военна клетва, започнаха и теоретичните 
занятия по основната специалност. По „Автоматика на гарите“ ни преподаваше 
инж. Стоянка Кръстева, по „Автоматика на междугарията“ – инж. Илия Пелтеков, 



а инж. Иван Новаков ни четеше лекции по останалите ел. предмети. И тримата бяха 
ерудирани и с излъчване, което ни караше да ги гледаме в очите и да попиваме всяка 
произнесена от тях дума.  

 
Освен редовното обучение и следобедна самоподготовка, почти всяка неделя 

се случваше младите курсанти от батальона да излизаме организирано с автобуси от 
училището, за да помагаме, я в Кремиковци, я в съседни общини, както и в 
железопътните секции и участъци в София.  

 
При една от бригадите в МК Кремиковци, както се бяхме договорили с баща 

ми по телефона, той като железничар, познаващ добре жп мрежата, ме намери на 
една от заводските гари в комбината и ми предаде телеграма от администрацията на 
ХТИ, в която пишеше „черно на бяло“, че след като комисията е преразгледала 
изпитната ми работа по физика, оценката ми е променена на „добър“ и в срок до ... 
(не си спомням датата), мога да се запиша за редовно следване.  

Новината ме изненада, но не ме зарадва, както очаквах, и нямаше как да не ме 
върне в онзи задушен летен ден, за който разказах в началото, когато си мислех, че 
онова, което се стичаше по лицето ми, щипеше в очите и соленееше по устните е 
било само пот… Така и не дадох определен отговор на баща ми и само след десетина 
минути, през които през главата ми преминаха картини от случилото се през 
последните два месеца, и особено през няколкото седмици воински живот – хубави 
и не толкова, но вълнуващи и близки, с които не бях готов да се разделя, сгънах 
грижливо телеграмата, поставих я в левия горен джоб на куртката, и не я отворих 
през следващите, определени за записване във висшия институт дни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ляво-курсант Огнян Начев с родителите си 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Първо свиждане – с брат ми, гаджето, с което „учих“ за приемни изпити и 
нейната приятелка. 

  
След като отминаха емоциите около военната клетва, първите бойни стрелби 

над Нови Хан, с марш на скок на връщане, с пълно бойно снаряжение, и започнахме 
да излизаме през седмица в градски отпуск, нещата се уталожиха - и службата, и 
обучението придобиха рутинен характер. Бяхме свикнали с ранното ставане и с 
краткия сън, храната ни стигаше, че и оставаше, нямаше напрежение със старите, 
които след идването на ново батальонно ръководство – подп. Михаил Михайлов и 
подп. Костадин Костадинов, бяха отделени в една рота, а ние първокурсниците – 
автоматиката, строителите и ревизор вагони, в друга. И всеки се беше насочил към 
своите приоритети – подготовка за първа изпитна сесия, след която щяхме да сложим 
първата сърмена нашивка, вечерните телефонни разговори - в института имаше три, 
или четири телефонни поста с монети, включително и кабина. Във времето между 
вечеря и вечерна проверка се събирахме на централния плац, с големи и мощни 
тонколони на стойки, от които звучеше хубава музика – през лятото Бийтълс бяха 
издали поредния албум и ефрейтора (викахме му Гути, по-късно разбрах, че се казва 
Гаврил), отговарящ за радиоуредбата пускаше най-новите неща. Дори, сутрин на 
физзарядка тичахме под звуците на „Oh Darling“ и „Come Together“.  

В навечерието на Новата 1970 г. ми се наложи да събирам оркестър за 
тържеството на ръководството на Института. Успях да открия Тодор Кръстев 
(саксофон), Веселин Велков (акордеон) и Емануил Манолов (ударни), малко преди 
да получат разписаните за четири дена домашен отпуск военни книжки. Обясних им 
каква е работата, и че няма мърдане – ще пътуват с късния влак (за Враца и 
Бойчиновци), а ако не успеят, и утре 31.12., също е ден. След като и Велков, който 
единствен беше женен се съгласи, макар и неохотно, започнахме приготовленията. 



Аз бях най-спокоен, защото бях включен в групата софиянци и пловдивчани, 
определена да даваме наряд през празничните дни. 

В самия край на тържеството, когато тримата ми съ-оркестранти поглеждаха 
през пет минути часовниците си, към нас приближи един подполковник, който ни 
информира, че сме наградени с по пет дни домашен отпуск от началника на 
института. Докато тримата не скриваха радостта си, че отпускът става петдневен, аз 
наивно докладвах, че съм определен за наряд през празниците, което накара офицера 
да се засмее, и след като прочете името ми каза: „Курсант Начев, това което 
направихте тази вечер, други не го могат, заповедта на началника си е заповед, а 
за наряда си има достатъчно хора“. Така мл. серж. Николай Георгиев, който 
държеше гардеробната, вещевия склад и военните книжки на групата за наряд, не 
само ми занесе книжката при началника на щаба на института за вписване на 
наградата, но се наложи и да носи службата вместо мен на Нова година. Когато ми 
връчи книжката с разписания отпуск, а аз смутен очаквах да ме навика, той каза 
усмихнато „Начка, така е в живота, забавлявай се, пък после можеш да почерпиш 
старото“. 

Месеците януари и февруари минаха в учене за сесията и полагане на изпити, 
а през март и април, когато вече бяхме придобили известно самочувствие, 
ежедневието ни се разнообрази, не само с практическите занятия в гарите Казичене, 
Побит Камък, Казанлък и Николаево, но и с екскурзии до Копривщица и Рилския 
манастир, с момичета от техникум, с които бяхме сключили шефство и имахме 
съвместни срещи и подготовка за прегледа на художествената самодейност.  

На мястото на подп. Гатев, който получи назначение в южен гарнизон, дойде 
капитан Христо Тонев, от Плевен, който веднага направи впечатление с 
професионализма и с тънкото си чувство за хумор. Обстановката в оркестъра се 
промени, стана по ведра и творческа. Капитан Тонев се ориентира бързо и нещата 
потръгнаха, но точно в навечерието на Осми март, когато титулярният оркестър 
беше в разход, той пратил да ме намерят и когато пристигнах каза притеснено, че от 
18.00 ч. трябва да свирим в Министерството на транспорта, на тържество, 
организирано от началника на специалния отдел генерал майор Иван Митрев.  

Капитанът нямаше и месец служба, и това участие беше нещо като изпитание 
за него, на първо място, защото нещата се бяха случили типично „по военному“ - 
полковник Жотев беше поел ангажимента, разчитайки, че един от двата оркестъра 
ще е налице, но кап. Тонев не беше слушал втория оркестър, а и двама бяха в отпуск. 
Думите му буквално бяха: „Начев, братко, трябва да се справиш, трябва да спасим 
положението, ще ти бъда благодарен и ще можеш да разчиташ на мен“. В 
Министерството на транспорта бяхме посрещнати любезно. Приятна изненада беше, 
че имаше професионална озвучителна уредба „Динакорд“. Още по приятна изненада 
се оказа програмата, с участието на известни артисти - народните и жанрови певици 



сестри Аджови, оперетния тенор Видин Даскалов и комедийният актьор Марин 
Варадинов с партньорките си.  

След около час след забавната програма трябваше да поемем ние, и нека 
уточня – никак не е лесно да удържиш нивото и настроението, след като преди тебе 
са се представили професионалисти, с добре подготвени и изпипани изпълнения. 
Докато вървеше програмата, капитан Тонев се потеше и нито вкусваше от отбраните 
салати и ордьоври, нито пък пиеше нещо, не му беше и до обичайните шеги. Застанах 
зад един от микрофоните и съобщих, че за доброто настроение на всички ще свири 
естрадният оркестър на ПЖИ „Т. Каблешков“, с художествен ръководител и 
диригент маестро капитан Христо Тонев. Започнахме с „На трапеза“, което беше 
посрещнато с одобрение и възгласи . 

Тъй като знаех, че любимите на полк. Жотев музикални изпълнения са валс и 
Ганкино хоро, продължихме с валс. Който не е виждал полковник Жотев да танцува 
валс, просто няма как да ме разбере - прегърнал галантно едната от двете близначки 
Аджови, които след изпълнението си се бяха настанили при официалните лица, той 
пристъпваше ритмично и леко, почти на пръсти, сякаш не стъпваше по пода, 
придържайки с финес партньорката си. Наблюдавах внимателно танца, към който се 
присъединиха още двойки, и когато видях, че началникът погледна към мен, подадох 
знак към колегите ми и спряхме. Веднага, без да обявявам, засвирих ,,Ганкиното“. 
Полк. Жотев поведе хорото... След почивката кап. Тонев, който вече беше си 
възвърнал розовия цвят на бузките, се усмихна, и при сядането ми каза спонтанно: 
„Обичам те, дълго магаре!“. Продължихме с танци и хора до полунощ. След като 
изпрати високите гости, полк. Жотев дойде при нас и се обърна към нашия диригент: 
„Отлична работа капитан Тонев, погрижи се лично в книжките на момчетата да 
се впише награда за представянето 5 дни домашен отпуск, а на вас другари 
курсанти благодаря от сърце, и защо не съм ви слушал до сега…“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тук е и тромпетиста Петьо Иринчев от гр. Левски, когото майор Тонев, 

кръсти „Салама“! 



Само след два месеца, водени от неуморимия и амбициозен капитан Тонев 
гастролирахме в няколко града в Южна България – Казанлък, Нова Загора, Хасково 
и Димитровград, с богата забавна програма, включваща изпълнения на духовия 
оркестър, курсантски хор, танцов ансамбъл и естраден оркестър, с цел 
популяризиране на училището. Така се правеше тогава и имаше ефект... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освен обичайните занимания, през лятото можехме да плуваме и в басейна, 
край батальона. 

Мина и втората сесия, дойде време ние да сме старите, които трябваше да 
въведат новобранците в службата и да им помагат, и мисля, че бяхме добри 
наставници, защото останахме приятели с повечето от тях, без да повтаряме 
неприятни епизоди от нашата служба като новобранци. А след това дойде и най-
добрата година – стажа в гарите Надежда, Волуяк, Храбърско и Световрачене, през 
време на който не само усвоявах тънкостите на професията, но и същевременно 
започнах да репетирам и да свиря на участия с уволнилите се възпитаници на 
института, които вече бяха започнали работа – същите Краси Калчев, Владо Ставрев, 
Ники Добрев, Кирил Николов, Зинката (Зинови Николов), към нас се присъедини и 
Сашо Касиянов, талантлив музикант и преподавател в музикалното училище в 
Котел, най-напред в читалище „Стилиян Пешев“, след две години продължихме в 
Дома на културата на транспортните работници, а по-късно и в стария куклен театър 
на Пиротска и Одрин „В. Башев“.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На снимката в дясно е полк. проф. Христо Тонев, с духовия оркестър и 
солистите на ПЖИ „Т. Каблешков“, а в ляво сме новобранците от първия наряд 

по вътрешна служба, в деня на уволнението, три години по-късно. 

 

За трите години в Полувисшия институт научих немалко, и мога да заявя, че се 
срещнах и общувах с много стойностни и значими в живота ми хора, без да 
предполагам, че след време и аз ще стана офицер, който ще премине през основни 
командирски длъжности, от лейтенант до полковник в главен щаб.  Наученото като 
курсант, в службата ми на кадрови военнослужещ, във ВА „Г. С. Раковски“ и 
придобитите умения и качества ми позволиха да се справям и след пенсионирането 
ми през 2002 г., първо тринадесет години в „БДЖ“ ЕАД като „Експерт“, „Главен 
експерт“ и „Ръководител на отдел „Железен път и съоръжения“, и вече седем - като 
консултант - експерт по ОТ в консултантска фирма за строителен надзор на 
инфраструктурни строежи, в т.ч. и железопътна инфраструктура. 

Та, говорехме за онова знойно лято, преди 52 години…  
Истина е, когато се затвори една врата, съдбата отваря друга, стига човек да 

има качествата да я види, разбира се и волята, или ината, да я отвори и прекрачи… 
 

О.з. полковник Огнян Начев 

 



ВОЙН НА ДЪЛГА 

 

ПОЛКОВНИК ИНЖ.СОФРОН ВАСИЛЕВ СОФРОНОВ 

 

 

Капитан инж. Софрон Софронов  

 

 

Роден съм на 30 октомври 1950 г. в село Замфир обл. Монтана. Основно 
образование завърших в родното си село, а средно в ПГ ,,Найден Геров„ в град Лом. 

Желаех да продължа образованието си и през 1968 г. кандидатствах в 
Агрономическия факултет на Селскостопанския институт ,,Георги Димитров„ в 
София и в ПЖИ ,,Тодор Каблешков„ - специалност ,,Ремонт и експлоатация на 
дизелови локомотиви„. Бях приет и на двете места, но по семейни причини 
предпочетох ПЖИ. 

 



 

1968 год. Курсант Софрон Софронов 

 

Завърших полувисшия институт /1968-1971 год./ с отличен успех и звание 
,,младши лейтенант„ .Известно време работих като локомотивен машинист. 

 

1971 год. Софрон Софронов като локомотивен машинист 



Получих предложение за постъпване на кадрова военна служба в Железопътни 
войски. След едномесечно обучение и положени изпити бях класиран за офицер в 
ПЖИ ,,Тодор Каблешков“. Върнах се във втора курсантска рота, в която преминаха 
курсантските ми години. Офицерският състав беше много силен и амбициозен екип. 
Командир на ротата беше подполковник Евтим Божилов, един прекрасен човек, 
невероятен педагог, с широка обща култура. Ротата се състоеше от седем взвода 
/класни отделения/ с командири: майор Борис Атанасов, капитаните Йордан 
Аврамов, Алекси Ламбрев и Иван Цанков, старши лейтенант Николай Клисаров и 
младши лейтенантите Цветан Тепавичаров и Софрон Софронов. 

Старшина на ротата беше старшина Велин Велчев – майка на ротата, любимец 
и легенда за много от випускниците локомотивни машинисти. В този колектив 
придобих и започнах да усъвършенствам първите си командирски умения, от които 
правило номер едно научих от командира на Първи курсантски батальон полковник 
Георги Станоев, което гласеше: ,,Възлагай на подчинените си ясни и конкретни 
задачи и винаги проверявай за тяхното точно изпълнение...“ 

 

1972 год. Курсантският строй водят капитан Иван Цанков и младши 
лейтенантите Софрон Софронов и Цветан Тепавичаров. 

През 1972 г. взех активно участие в тържественото отбелязване на 50 –
годишния юбилей на ПЖИ „Тодор Каблешков“. Бях включен в инициативния 
комитет по подготовка на юбилейната годишнина. Под ръководството на полковник 



Трайчо Лазаров събрахме материали за първата музейна сбирка на института. С 
полковник Борис Гюров подготвихме за печат историята на училището. По моя идея 
издадохме юбилейна стихосбирка ,,Светлини от семафори“. Издаден беше и 
юбилеен вестник „Железопътен войн“. 

Като награда за моето активно участие в подготовката на 50 – годишния 
юбилей бях удостоен от генерал-майор Григор Жотев и допуснат до конкурсните 
изпити за слушатели във Военна академия „Тил и транспорт“ в Санкт Петербург, 
Русия . Издържах успешно изпитите и през 1973 г. заедно с капитан Васил Тонков и 
старши лейтенантите Неделчо Неделчев и Георги Будинов заминахме за Русия. 

Завърших академията през 1977 г. с отличен успех и бях назначен за началник 
щаб и в продължение на 10 години командир на поделение 52420 в Телиш. 

За този период съм награждаван с: Орден „Червено знаме на труда“, „Народен 
орден на труда“ - златен, „Златна значка“ Майстор Кольо Фичето, и през 1990 г. 
удостоен за „Най-добър млад рационализатор“, във ВМТ. 

През 1987-1988 г. се обучавах в АОНСУ, София - специалност „Икономика и 
управление на националното стопанство“ и след това назначен за заместник-
командир, а от 1989 г. до 1995 г. - командир на железопътна строителна бригада в 
Горна Оряховица. През този период бях два пъти произвеждан предсрочно в по-
горно звание подполковник и полковник инженер . 

1995 г. след конкурсен изпит бях приет за слушател в Генералщабния факултет 
на ВА „Г. С. Раковски“ - втори випуск, който завърших с отличен успех и станах 
първия офицер от ВМТ с генералщабна подготовка. 

През 1998 г. бях освободен от ВМТ с мотив: ,,..невъзможност за назначаване 
на подходяща длъжност, отговаряща на квалификацията и високия образователен 
ценз…“ 

След освобождаването ми от ВМТ работех в НК БДЖ и „Кремиковци“ АД, 
като директор на управление ,,Железопътен транспорт“. От 2012 г. работя по 
модернизацията на железопътните участъци „Септември – Пловдив“ и „Веринско – 
Ихтиман – Костенец“ като ръководител проект . 

 

О.з. полк. инж. Софрон Софронов 



ПОСВЕЩЕНИЕ 

 

        Внезапни спирки. Километри. Гари. 

               И после – София – в железничарския ни дом, 

                     всички се събрахме тук – другари – 

                            от Ямбол, Русе, Попово и Лом. 

 

                                            Ушите ни пищят от леден вятър. 

                                    И релсите по пътя ни блестят. 

                           И пъстра, и прекрасна е земята, 

                  щом стихове в сърцата ни звънят. 

 

          И с полъх на жита и сенокоси, 

                 и с блясък на скали и върхове, 

                         черти на нашата Родина носим 

                                 и белези от всички векове. 

 

                                               Душите ни са извори на чувства, 

                                     и в тоя свят като мечтите нов, 

                            не можем ний без трудното изкуство 

                   на пролетта, на земната любов. 

 

Младши лейтенант Софрон Софронов 

Вестник „Железопътен воин“, декември 1972 г.–юбилеен брой 



Асен Йосифов: ,,Полковник инж. Софрон Софронов е офицер-
професионалист,високо образован командир, с етичен външен вид, топла усмивка и 
голямо сърце.Умее да създава позитивна и творческа атмосфера, където всеки се 
стреми да свърши работата си перфектно и с това да помага на колегите 
си.Тайната в неговия стил на работа е: позитивизъм, професионализъм и 
приятелство- простичкото правило на трите П. Той е от тези, които в наше време 
рядко се срещат. .Смята, че всеки човек в дълбоката си същност е поет, ако не е 
погубил усета си за красивото и възвишеното...“ 

 

 

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ  

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР РУСЕКОВ 

ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ В ПЖИ,  

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА „ВАГОНИ“, 1984-1988 г. 

 

      Едно момче, родено на 18 август 1929 година върви през тракийското поле и 
край него преминават влакове... 

      С един от тях пътува до София. Приемат го в строителния техникум „Христо 
Ботев“. Тук всичко му е непознато. И учителите му изглеждат по-строги, по-учени. 
Математикът влиза в клас и написва върху черната дъска едно голямо „ЗАЩО“? С 
това „защо“ започва науката, непознатите пътища на младостта. 

      Александър Русеков е примерен ученик и отличник. Училището не го отделя 
от живота. Свикнал е с работата и отделните дисциплини му се отдават с учудваща 
лекота. Така, разбира се, му се струва в началото... 

      После идва самодисциплината, упоритостта в четенето... Истинското 
проглеждане за света и хората. Майка му загива рано под разрушените сгради на 
София. Това е времето на Втората световна война, на бомбардировките. Само бърза 
по-скоро да завърши строителния техникум, да забрави майчината смърт, да излезе 
сам с двете си ръце пред хората. 

      Идва 1944 година и той вече е техник-строител, командир на младежка бригада 
в Димитровград. Решава да следва. Конкурсен изпит. Издържан отново с отличен. 
Студент в Унгария – специалност „Подвижен железопътен състав“. Езикът е 



дяволски труден. Работа. Специалността го увлича – подвижен жп състав, 
локомотиви, вагони. Някога те са оглушавали романтиката на неговата младост. Сега 
са пред очите му в жива истинска реалност. Документация от формули и цифри...  

Науката го издига на отговорни постове: конструктор, началник на 
конструкторско бюро за производство на нови вагони, директор на база за 
техническо развитие. Но най-мила му е работата като конструктор в завод „Георги 
Димитров“. Машината е като човека, ражда се от човешката душа. Като я видиш, че 
започва да се движи, прохожда и душата ти. Вагони... Ремонт на вагони... 
Експлоатация на вагони. Денонощен, увличащ труд. И командировки – да се 
изпробва работата, да се провери всичко, да се свърже производството със сложната 
система на науката. 

      От 1970 година инж. Александър Русеков е старши преподавател по 
дисциплината „Техническа експлоатация на вагоните“ и „Ремонт на вагоните“ в 
ПЖИ „Тодор Каблешков“. Повикала го работата сред момчетата, сред курсантите, 
сред младите кадри на родината. Натежала е мечтата на баща му да бъде сред хората. 

      От 1984 година е назначен за началник на катедра „Вагони“, която длъжност 
изпълнява до 1988 г. 

„...Училището трябва да се развива, а заедно с него и курсантите. Най-
напред конструкторското мислене на младите специалисти. Да ги виждаш как 
растат от ден на ден. Да виждаш как зад дефиниции и формули започват да 
щракат мозъците им. Момчетата растат в добрите ръце на конструктора....“ – 
споделя инж. Русеков. И езикът му е лек, сладък, непосредствен. Няма в него 
превзетост, няма купешки напъни – той е достъпен и истински, какъвто всъщност е 
човешкия живот. 

      Всичко това прави от любов към професията, с обич към курсантите. Няма 
команди. Разговаря бащински с тях и за служба, и за семейни проблеми. Той е винаги 
с тях, но не като присъствие, а като действие. Момчетата не се страхуват от него. 
Народът казва: „От страх се бяга, от срам не може“. Да - те се срамуват от него, 
ако нещо съгрешат, защото инженер Русеков като техен любим преподавател им 
дава всичко, на което е способен, учи ги не само на трудната железничарска 
професия, но и как да служат и как достойно да живеят. 

      Училището му връща младостта, ласката на машините, които се раждат с 
хората.... 

      Напуска ВВТУ „Тодор Каблешков“ през 1990 г. поради пенсиониране. 

О.з. Асен Йосифов 



ДА БЪДЕШ ДОБЪР ЧОВЕК И ПРОФЕСИОНАЛИСТ 

ПОЛКОВНИК ИНЖ. РУМЕН ЦВЕТАНОВ ГЕШЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Румен Гешев е роден на 19 юни 1954 година в село Горна Малина, Софийско. 
Завършва СПТУ „Промишлен и енергиен монтаж“ - София, Висшето военно 
транспортно училище „Тодор Каблешков“ – специалност „Строеж, поддържане и 
възстановяване на железопътни линии“ с придобита гражданска квалификация 
„строителен инженер“. 

      Назначен е на длъжност командир на курсантски взвод през 1975 година и 
последователно заема длъжностите: командир на курсантска рота; методист в 
учебния отдел на училището; командир на курсантски батальон; началник на отдел 
„Кадри“ в щаба на ВВТУ „Тодор Каблешков“ /от 1994 г/. 

      От ноември 2009 г. до януари 2012 г. е директор на поделение София в ДП 
„ТСВ“. 



НА МОЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ КИРИЛ ЦЪРВУЛАНОВ, 

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА ,,МАТЕМАТИКА“ /1966-1976 Г./ - 

С УВАЖЕНИЕ!  

 

 

      Учителю, роден си на 30 август 1913 г. в село Мало Конаре, Пазарджишко. 
Завършваш гимназия в Пазарджик и Софийския държавен университет, специалност 
„Математика“. Да направя ли аритметика на дните? На тревогите и ентусиазма? На 
работата и разочарованията? На вярата? Не, усмихват се очите ти, животът не е 
проста аритметика. Той е уравнение с много неизвестни. И ти се опитваш да го 
изведеш от тия тридесет и осем години учителстване. 

      Откакто Братята написаха книгите ни, от тогава е в езика ни тази дума. Учител. 
„Учителю“, така я оставят техните ученици за народа ни. Заедно с делото им я 
завещаха. 

Мисълта ми се връща в началото на пътя. Толкова години от тогава и ти не го 
забравяш – 1937 година, 22 октомври. Петък, в град Попово. Първи час в девическия 
7-ми клас. Двадесет и пет девойки. „Хайде да се запознаем“ – казва той и взима 
дневника. Чете имената, при по-особените се спира и се усмихва. Накрая една 
ученичка пита: „Ами Вие, господин учител, как се казвате?“. Цървуланов! С „ер“ 
голям, а не с „А“, както някои го пишат. От цървул, а не от цар...“ 



      За такива и други неща обикаля училищата. Ремсистът от Пазарджишката 
гимназия, бонсистът от Математическия факултет на Софийския университет го 
съпътстват в целия път. Студентските му години са паметни. „Да овладеем улицата“ 
– казват студентите. И я овладяват. Нищо, че това често свършва с кръв и счупени 
глави. Младост, че пак младост. Не мисли, че пред военния клуб я очаква полицейски 
кордон... Арести... Изключване от университета.... 

      Но тръгваш, учителю, събираш математиките, аналитичните и 
тригонометричните, сборниците със задачи и пъстрата черга от майка си. Чака те 
одисеята на бунтаря-учител, неизбродените пътища на твоето битие. Хиляди 
комбинации на училищните инспектори, настоятели и директори да не се задържиш 
на едно място, корен да не пуснеш. 

      По силата на едно разпореждане се озоваваш в Пещера. ... Смълчаният 
пещерски клас. Белият тебешир, черната дъска стават съпричастни на усилията ти 
да водиш по лабиринта на знанието и равнозначен на твоите усилия е успехът. 
Уравнението е записано на дъската. Търси се неизвестното: 

- Извеждаш равенството... 
      Ония, с черните мушами, отварят вратата. Извеждат те. Двете страни на 
равенството остават неуравнени. И всеки ден все тоя подпис в тетрадката на  
полицейския участък, разчертан от полуграмотната ръка на властта... 

      През 1944 година е учител в Пазарджик. Но пак не се задържа на едно място. 
Идва в София. После в Тополовград. После в Мадан. Пак в София. Колко са 
гимназиите, в които преподава математика? 

      По едно време дори стана училищен инспектор. Но можеше ли дълго да 
останеш при папките и донесенията, при ревизиите и нарежданията? Черната дъска 
и тебеширът отново те викат при себе си. 

      И през 1960 г. постъпваш в ПЖИ „Тодор Каблешков“ като старши 
преподавател по висша математика и ръководител на катедра „Математика“. Тук 
учениците са и курсанти, уравнението става с повече неизвестни. И в първите 
години упорито търсиш онова неизвестно, поради което ние твоите ученици, уж 
внимателни и усърдни в час, ти носехме разочарования на изпитите. „Уж имам по-
голям опит – мисли си често – а къде отидоха онези класове с отличен успех по 
математика?“ 

- Другарю Цървуланов, с интеграли ще управляваме ли локомотив? 
- Не! 

      Без интеграли наистина нямаше да можем да управляваме влак. „Всяка 
машина се състои от машинни елементи – казваше ни често – Тези елементи се 



натоварват и вие трябва да знаете до къде е границата. Иначе наистина влакът 
ви ще спре. Вярно, някои неща няма да имат практическо приложение. Но 
математиката е необходима за Вас младите хора. Защото освен, че има 
практическо приложение при изучаването на техническите дисциплини, тя развива 
логичното мислене, приучва на систематичност в работата, към внимателно 
разглеждане на всеки един въпрос...“ 

      И започваха часовете за консултации, за помощ. Често влизаше в пререкания 
с колегите си – докъде трябва да се простре помощта на учителя. „Ние – обичаше да 
казва – говорим за самоинициатива на младите хора. А как ще ги приучим на това, 
ако им поднасяме всичко на готово? Каква е ползата, ако всеки ден им решавам по 
сто задачи, ако те сами след това не седнат да решат поне една?“ 

      Съавтор на учебник и сборник по висша математика. 

      Грижеше се за нашата подготовка с усърдие и всеотдайност. Неговата доброта 
и оптимизъм ни караха да се усмихваме и в най-трудните моменти, особено на 
изпитите по висша математика. 

      Наред с трудностите по усвояване на този предмет, той се стараеше да ни 
подарява и духовни моменти – разговаряше с нас за интересен разказ, картина, за 
разходка сред природата, съветваше ни да видим красотите на столицата, културното 
богатство на музеите и театрите в нея, учеше ни да търсим красивото около себе си. 

      В кратките минути, които отделяше за това, описвайки някакво място, той 
сякаш ни угощаваше със знанията си. Светът около него винаги бе по-цветен, по-
симпатичен и ведър. 

      Сърдечно благодарим и дълбок поклон, скъпи учителю! 

      На любимата учителска професия посветихте живота си и ни научихте на труд, 
да обичаме учението и да се образоваме. За нас Института беше храм, светлина, а 
Вас – нашите любими учители, почитахме от душа и сърце. Научихте ни по своя 
пътека да вървим, любима професия да изберем и полезни на своята родина, силите 
си да отдадем. Ех, спомени, мили спомени за отминалите дни и години... 

      А те неусетно се изнизват... През 1973 година по тържествен начин е 
отбелязана неговата шестдесет годишнина и удостоен със званието „Заслужил 
учител“. 

      И уравнението става с все по-малко неизвестни... Напуска ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ през 1976 година поради пенсиониране. 

О.з. Асен Йосифов 



ПРИЯТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ ОТ ДАЛЕЧНА КУБА 

 

      На 25 юни 1973 година на посещение в Полувисшият железопътен институт 
„Тодор Каблешков“ е Джоел Чавско Ернандес – министър на търговския флот и 
морските пристанища на Република Куба. Кубинската делегация при посещението 
се придружава от генерал-лейтенант Иван Митрев и к.т.н. инж. Емил Захариев – 
заместник-министри на транспорта, полковниците инж. Киро Киров и Любен Янев 
и генерални директори на държавни стопански обединения към Министерството на 
транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.1977г. Кубинска военна делегация на посещение в 

ПЖИ „Тодор Каблешков“ 

Гостите сърдечно са посрещнати от началника на Института генерал-майор 
Григор Жотев, заместникът му Иван Паунов, командири, преподаватели и курсанти. 

      Чуждестранната делегация подробно разглежда учебно-материалната база на 
Института. Запознава се с всички модерно обзаведени учебни кабинети, 
лаборатории и тренажори. Направена им е демонстрация на работата на сложните 
уреди, работата на електронно-изчислителния център, съпроводена с дискусии и 
отговори на поставени въпроси. Разглеждат и музеят на ПЖИ „Тодор Каблешков“, 
където в почетната книга министър Джоел Ернандес записва: „...Желая много успехи 
във вашите усилия за подготовка на бъдещите железопътни кадри. Направи ми 
огромно впечатление патриотичната традиция, създадена в Института“ 

      С кратки, но сърдечни думи генерал-майор Григор Жотев приветства скъпите 
гости от далечна братска Куба и за спомен им подарява албум на Института и 
специално изработена статуетка с лика на патрона на ПЖИ – Тодор Каблешков. 



      В края на посещението министър Ернандес благодари за сърдечното 
посрещане, за изразените братски чувства от българските колеги и им пожелава нови 
успехи в учебното дело. Със свой автограф министърът на търговския флот и 
морските пристанища на Република Куба, поздравява воините от Българските 
железопътни войски от името на транспортните работници на Куба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 година. Кубинската делегация в един от учебните кабинети на ПЖИ 
„Тодор Каблешков“ 

 

 

МЛАДИТЕ КАБЛЕШКОВЦИ ПОЛАГАТ ВОЕННА КЛЕТВА 

 

      Октомврийското слънце като че ли е събрало за последно топлите си лъчи, за 
да огрее в този ден хилядите хора, забързани към широко отворените врати на 
Полувисшия железопътен институт. 

      На 21 октомври 1973 година курсантите от 51-ви випуск на Института полагат 
военна клетва пред род и родина. 

      9,00 часа! 

      На тържествената трибуна местата си заемат официалните лица. В този 
неповторим ден за младите курсанти скъпи гости са министърът на транспорта 
Васил Цанов, заместник-министрите генерал-лейтенант Иван Митрев, инж. Георги 
Байчев, к.т.н. инж. Емил Захариев, представителят на отдел „Военен“ полковник 
инж. Васил Йотов, началникът на Управление Железопътни войски полковник инж. 



Киро Киров, заместник-началникът на Военната академия „Георги С. Раковски“ 
генерал-майор Кръстан Кръстанов, полковник Любен Янев, директори на държавни 
стопански обединения към Министерството на транспорта, много гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.1973 г. Гостите на официалната трибуна на военната клетва, командвана 
от подполковник Цветан Тодоров 

Слово за значението на военната клетва произнася началникът на Института 
генерал-майор Григор Жотев. 

      Пред строените за тържеството са скъпите реликви на нашият героичен народ 
– Самарското знаме, знамето на Лопушанската дружина, бойното знаме на 13-ти 
пехотен Рилски полк, бойното знаме на ПЖИ „Тодор Каблешков“ и бойните 
знамена, които са се носили от Българската народна армия по време на боевете при 
Стражин и Страцин, в Унгарската пуста по време на Втората световна война.  

      В тишината гордо и мъжествено звучат огнените слова на военната клетва. Те 
се изричат веднъж в живота и остават за винаги. 

      Трепва курсантската ръка при допира с бойното знаме. Очите са леко 
овлажнели и събират като във фокус слънчевите лъчи. Сега то грее в тях! 
Мъжествено, воински... 

       Заклех се!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младите курсанти от втори курсантски батальон се заклеват пред бойните 
знамена  

  

Клетвените слова замират, за да се скътат дълбоко в сърцето – 
неприкосновени, свещени... 

      Този ден за личният състав на Полувисшия железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ и младите курсанти от 51-ви випуск е светъл празник. Министърът на 
транспорта Васил Цанов ги поздравява:  

„…Вие се заклехте да пазите своята родина!...Никога не забравяйте думите 
на патрона на Института – славния български революционер, героя от Априлското 
въстание Тодор Каблешков, който в последните минути на своя живот изрече 
словата „Свобода или смърт. За нас смъртта, а за теб, Родино, моя драга – 
свобода“... 

      Актрисата от театъра на народната армия Олга Попова, майка на млад курсант, 
положил клетва, поздравява младите воини от името на родителите. Призивно 
прозвучават нейните думи: „Скъпи наши синове, които току що целунахте знамето, 
Вие целунахте България и тържествено обещахте за нея да живеете, достойно да 
я браните, да издигате нейното величие!“... 

      Приветствие поднасят и ученици от 74-то столично училище, които 
поздравяват своите приятели – младите курсанти и им пожелават много успехи в 



овладяването на трудната железничарска професия и изпълнение на воинските 
задължения. 

       От името на положилите военна клетва курсант Георги Николов казва: 
„Клетвените слова, които изрекохме, ще бъдат ръководно начало, смисъл и 
съдържание на нашият живот, за да израснем достойни защитници на нашето 
мило отечество – Народна република България...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври 1973 година. Министърът на транспорта Васил Цанов поздравява 
младите курсанти 

      В тържествен марш пред официалната трибуна отекват стъпките на младите 
каблешковци, бранители на нашата родина. След тържествената церемония по 
полагането на военната клетва, официалните лица и гостите разглеждат 
оборудваните с най-модерна техника кабинети и лаборатории в учебния корпус. 
Най-голям интерес предизвиква учебния железопътен полигон в района на 
Института. Осъществено е символично пътуване от гара „Юбилейна“ до гара 
„Прогрес“. 

      Министър Васил Цанов получава за спомен от Института, модел на 
пътнически вагон, изработен в един от кръжоците по техническо и научно 
творчество на младежта... Развълнуван от милия жест той споделя:  

     „…Щастливи са младите хора, които днес положиха клетва за вярност в това 
прекрасно военно учебно заведение. Към тях можем да отправим едно пожелание 
– достойно да претворяват в бъдещето наученото тук, да бъдат жива, действена 
връзка между науката и практиката, между замисли и дела!  

 С обич и вяра Националният транспортен комплекс очаква своята млада 
смяна – 51-ви випуск на ПЖИ „Тодор Каблешков“. С уважение и признателност 



благодарим на командно-преподавателския състав и му желаем нови успехи в 
подготовката на високо квалифицирани, всестранно развити транспортни кадри!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 г. Официалните лица и гостите разглеждат учебно-материалната база на 
Института 

След тържествената част на ритуала военна клетва, младите курсанти споделят 
този паметен ден със своите роднини и близки. Ето какво мислят някои от тях за 
тържеството. 

       Курсант Христо Иванов от София: „Веднъж полагам клетва пред родината и 
народа. Няма да я наруша. Заклехме се пред България! Пред безсмъртната наша 
земя, белязана от величествените върхове „Вола“, „Шипка“ и „Бузлуджа“, земя 
напоена с кръвта на славни революционери и борци за свобода. България, страна в 
която звучи кирилометодиевата реч, в която кипи благодатния труд на народа, 
страна на творящ се нов живот. 

      Длъжни сме да пазим като светлина изконната вяра в българското. Да 
съхраним и предадем всичко това на нашите деца и внуци. Да превърнем словата в 
дела и поривите си в песен.“  

       Николай Севдин, курсант в специалност „Ръководител движение“ от село 
Самораново, Дупнишко: 

„Щастлив съм, че положих военната си клетва. От този ден започвам 
истинският си войскови живот.“  

      Подполковник Цветан Тодоров, командир на курсантски батальон посреща 
поредния си нов випуск. Неговите възпитаници полагат военна клетва. 



„И за нас, командирите, този ден е паметен. Заедно с курсантите се 
готвихме, редом с тях се вълнувахме и заедно с тях ще работим в бъдещите 
години...“ 

      Кълнат се младите курсанти. Сред тези, които изживяват всеки миг, е и 
старшина Стоян Кьосев. По изражението на лицето му личи, че едва сдържа от 
вълнение сълзите си. 

- Другарю старшина, Вие какво, да не би ваш син да се кълне? 
- Не. Но те всички са ми синове. През Отечествената война бях знаменосец. 
Зная какво значи да целуваш знамето, зная какво значи да го пазиш и да умреш 
за него. И не мога да бъда спокоен, да си стоя в къщи, когато се целува 
знамето... 
 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Целуване на знамето при полагане на военна клетва 

   ...Не искайте да сме хладнокръвни когато целуваме знамето, дори когато 
присъстваме на ритуал, където се целува знамето. Сълзите си може да преглъщаме, 
тръпките си може да крием, защото мъжете трудно плачат, защото са длъжни при 
клетвата да бъдат твърди. И въпреки всичко ще ги има сълзите, и тръпките. Защото 
има някои неща, които са предадени още от майчината кърма, защото си спомняме 
онова, което са ни го казали в училището, което дори ни го е пяла майка ни. 

      Защото по думите на революционера Захари Стоянов, днешната наша свобода 
има безкрайно много мъченици – герои, българи, наши братя, които са напоили 
земята ни с кръвта си, оставили са костите си из далечни азиатски земи и затвори, 
умирали са от бой по пътищата, оковани в тежки вериги, предавали са душата си по 
бесилките, изложени са били на поругаване и оскверняване на достойнството, 
слагали са сами край на живота си в името на делото, брат брата си е убивал, баща – 
чедото си.... 



      Защото не може курсантът от ПЖИ „Тодор Каблешков“, когато се заклева да 
не си спомни това, което е учил в училище, за този първи българин началник на жп 
гара Белово – революционера Тодор Каблешков, който на 20 април 1876 г. обявява 
началото на Априлското въстание в Копривщица. Този славен български апостол, 
който съобщава за началото на въстанието с „Кърваво писмо“ до Панагюрище и 
застава начело на Военния съвет. В самото въстание проявява смелост, енергия, 
организаторски способности и всичко необходимо за неговия успешен край. Уви. 
Въстанието не успява. Заловен от турските башибозуци край Габрово, Тодор 
Каблешков се самоубива изричайки думите:  

„Не ми е жал, защото когато изрекох „Заклех се!“, аз се дадох на 
Отечеството...“ 

      Не е възможно в сегашните съвременни години, когато изречем „Заклех се“ , 
да не си спомним какво сме чели, чули за този титан на революционното движение: 
„...Тодор Каблешков беше с бледо лице, със светли очи, стрелящи решителност и 
будност – човекът, който дори в разгрома вярва в големия смисъл на въстанието – 
трескав, във вериги, пее „Марсилезата“ и с един куршум в черепа си спечелва 
преклонението на българи и турци...“  

      О, колко здрава е веригата на думите. Как стискат те в спазми гърлото, щом 
осъзнаеш техния истински смисъл! 

      Заклевам се!... 

Заклех се! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тържествен марш на курсантите ,положили военна клетва 



      Много от онези, които са изричали тези думи в Държавното железопътно 
училище през 1922 г. и учебните заведения след това, са загинали, починали, 
преминали в запаса... А ето, че традицията не умира, още по-малко преминава в 
запаса. 

„Заклевам се да пазя строго военната и държавна тайна. Ако наруша тази 
моя тържествена клетва, нека ме постигне суровото наказание на закона на 
народната република и всеобщата омраза и презрение на трудещите се...“ 

      Тези думи всяка година ги изричат младите курсанти от ПЖИ „Тодор 
Каблешков“. 

      Ние, неговите възпитаници носим дълбоко в себе си, в сърцето си и в душата 
си по един загинал герой и по едно недадено във вражески ръце бойно знаме. И дали 
ще чувстваме тези герои като живи хора, и дали ще предадем това знаме в чужди 
ръце, това зависи само от нас. 

      Не. Не искайте да сме хладнокръвни. Твърде много обичаме родината си, за да 
не ни боли. Но точно болката може да ни направи и хладнокръвни, когато това се 
наложи. Когато това го поиска България. Отечеството. Пред олтара, на което сме 
всякога неспокойни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като порасна и аз ще стана курсант и ще положа военна клетва 

 

О.з. Асен Йосифов 

 



ПО СТРЪМНИТЕ ПЪТЕКИ НА ДЪЛГА . 

ПОЛКОВНИК ИНЖ. ИЛИЯ ДИНЕВ ИВАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

Илия Иванов е роден през 1950 година в село Безмер, Ямболско. Завършва: 
Техникум по електротехника в Стара Загора /1969 г./; ПЖИ „Тодор Каблешков“ – 
специалност „Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки“ /1972 г./; МЕИ – 
София – специалност „Далекосъобщителна техника“ /1979 г./; ВА „Г. С. Раковски“ 
– София /1986 г./; Висш команден курс в гр. Санкт Петербург – Русия /1991 г./ и 
Генерал-щабен факултет във ВА„Г. С. Раковски“ – София /1997-1998 г./. 

Офицерската му служба преминава през следните длъжности: командир на 
курсантски взвод - /до 1979 г./; командир на строителен батальон; старши инженер 
в отдел „ОРС“ на Първа железопътна бригада; началник на щаба и командир на 
Бригадата за строителство на контактна мрежа и осигурителни инсталации /1986-
1997 г./ и заместник-началник на управление „Строително производство“ в Главния 
щаб на ВМТ /1998-1999 г./ 

      През месец май 1999 година преминава в резерва.  

Семеен е с две деца – син и дъщеря. 

 



ДЪЛГ И ПРИЗВАНИЕ 

 

Преподавателите от катедрата по обществени науки от ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ се отнасят самокритично към своята работа. Постоянно поставят на 
анализ равнището на лекциите и упражненията, водят задълбочен разговор по 
актуалните проблеми на обществените науки, правят преценка на резултатите на 
служебни съвещания. 

      Главно внимание се обръща на теоретическата и методическата подготовка, 
като най-важно условие за постигане на висока ефективност и качество на 
преподаването. Тази задача се решава чрез системно провежданите теоретични 
семинари, които протичат при добра подготовка на преподавателите  и  стремеж за 
провеждането им на високо теоретическо равнище. Всеки преподавател от катедрата 
работи по личен план за повишаване на своята квалификация. Преподавателите 
редовно участват в сбирките на научно-методическите секции, функциониращи към 
катедрите на ВА „Г. С. Раковски“. Дейно е и участието ни в организираните 
теоретични конференции, сборове, семинари и лекции на територията на София. 
Всичко това допринася за непрекъснато повишаване на квалификацията на 
преподавателите. 

      Характерно за работата на катедра „Обществени науки“ е и постоянната 
обмяна на положителен опит. Това обикновено става на катедрените съвещания и в 
работата на предметно-методическите комисии. 

      Разностранна и полезна е и извънкласната работа, която преподавателите от 
катедрата провеждат с курсантите. Дават се методически съвети как да се изучава и 
конспектира литературата за класно-груповите занятия. Особено ценни са редовните 
консултации, занятията на тематичните кръжоци, лекториите, посещенията на 
музеи, срещи с ветерани железничари, както и бивши възпитаници на Държавното 
железопътно училище. 

      Преподавателите от катедра „Обществени науки“ на Института разглеждат 
извънкласната работа като важна обществена дейност. Чрез нея успешно се 
въздейства на курсантите за повишаване на интереса им към обществените науки. 
По тази причина усилията ни в тази насока се разширяват и разнообразяват. 

      Общата оценка в учебното заведение е, че нашите преподаватели се ползват с 
авторитет и уважение. Лекциите им се слушат с внимание и любопитство от 
курсантите. 

      Благороден е трудът на институтския преподавател. Той обучава и правилно 
възпитава утрешните специалисти в железопътния транспорт, подготвя младите 



мъже на България за обществено полезен труд, който да им осигурява високи 
нравствени добродетели. 

      В Института разполагаме с добре подготвени учебни планове и програми, с 
много добра материална база и отлични условия за провеждане на високоефективен 
учебен процес. Катедрата ползва два кабинета, оборудвани със съвременни 
технически средства за онагледяване на материала. Със собствени средства и по 
линията на ТНТМ, са изработени множество схеми, диаграми и други нагледни 
материали. Може да се отчете, че непрекъснато се повишава интересът на 
курсантите към обществените науки. Потвърждение за това са както високия успех 
на годишните и държавните изпити, така и тяхната активност в учебния процес и 
носенето на воинската служба. 

      Курсантите от 52-ри випуск на държавния изпит по философия постигнаха 
успех добър 4,17, който е по-висок от предходния випуск. Броят на отличните 
оценки се увеличи с 45, а средните и слабите значително намаляха. Средният успех 
от семестриалните и годишните изпити по обществените науки за 1977 г. е добър 
4,26. Извършеният анализ в катедрата показва, че има ръст в броя на курсантите 
получили отлични и много добри оценки... 

Славейко Костов – преподавател и завеждащ катедра „Обществени науки“ 
в ПЖИ „Тодор Каблешков“ – 1980-1984г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В час по философия 



ЖИВОТ, ПЪЛЕН С ИСТОРИЯ 

ПОЛК. ПРОФ. Д-Р ИНЖ. РУСКО ХРИСТОВ ВЪЛКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 г. Руско Вълков като заместник-ректор на ВВТУ „Тодор Каблешков“ 

 

      Руско Вълков е роден на 15 септември 1953 година в село Ябълково, 
Хасковско. Завършва средното си образование в гр. Хасково и продължава 
образованието си, като последователно завършва: ПЖИ „Тодор Каблешков“ – 
специалност „Автоматика и телемеханика в железопътния транспорт“; ВВОУ 
„Васил Левски“, Велико Търново – специалност „Инженерни войски“ с придобита 
гражданска специалност „инженер по пътища и мостове“ и Военна академия „Г. С. 
Раковски“ – специалност „Команден профил – инженерни войски“. 



 

Курсант –сержант Руско Вълков 

 

       Защитава дисертационен труд в Специализиран научен съвет към ВАК с 
присъдена научна степен „Кандидат на техническите науки“ /от 1995 г. – „доктор“/. 

      През 1975 година е назначен за командир на курсантски взвод в ПЖИ „Т. 
Каблешков“. Последователно заема длъжностите: командир на курсантска рота; 
старши помощник по учебно-материалната база към учебния отдел; старши 
методист в учебния отдел и старши преподавател по дисциплината „Инженерна 
подготовка“; старши преподавател във военна катедра по Автоматизирани системи 
за управление на войските /АСУВ/; началник отделение в отдел ,,Професионално и 
практическо обучение, заместник-началник на катедра „Информатика“ и началник 
на учебен електронно-изчислителен комплекс в училището; началник на Научен 
отдел във ВВТУ „Тодор Каблешков“ /1993 г./ и заместник-началник на катедра 
„Общовойскова и тактико-специална подготовка“ /1997 г./. 



      От 2000 г. до 2013 г. е доцент в катедра „Транспортно строителство“, 

ръководител на същата катедра, заместник-ректор по научната и международна 

дейност на ВТУ „Тодор Каблешков“, от 2013 г.- професор в катедра „Транспортно 

строителство и съоръжения“ 

      В два последователни мандата 2012-2016 и 2016- 2021 г. е председател на 

Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков“  

      Автор е на два учебника и две учебни пособия. Има публикувани над 80 

научни публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсантският взвод на лейтенант Руско Вълков на посещение в 

гр. Копривщица 

 

 



ПОЕТИ, ПИСАТЕЛИ И КОМПОЗИТОРИ СРЕД КУРСАНТИТЕ 

 

      Март 1974 година. Група поети, писатели и композитори, сред които Ламар, 
Ангел Тодоров, Крум Пенев, Иван Аржентински, Евстати Бурнаски, Орлин 
Орлинов, Дончо Цончев, Матей Шопкин, Димитър Хинков ,Славчо Чамов и др. са 
поканени на среща с курсантите от ПЖИ „Тодор Каблешков“.Води ги големият 
приятел на Българската народна армия - Лалю Маринов – Ламар. Роденият  през  
1898 г. Ламар е участник в Първата и Втората световни войни, главен редактор на 
списание „Български воин“, написал известните не само в България - стихотворения 
„Железни икони“ /1927 г./, „Утро над родината“ /1951 г./ и романа „От изгрев до 
залез“ /1966 г./. Новината за посещението на поетите и писателите в Института бързо 
обхожда казармените помещения и класните стаи. Курсантите, преподавателите и 
командирите започват да се подготвят за знаменателната среща. Не е шега, толкова 
бележити писатели и поети ще гостуват на Института! И сред тях обичаните от 
всички Ламар, Евстати Бурнаски, Орлин Орлинов, Матей Шопкин и др.! 

      Дълго очаквания миг настъпва. От малкия автобус слизат скъпите гости на 
срещата. Ламар и другите се ръкуват сърдечно с началника на Института, с офицери 
и курсанти, след което той с поглед обхваща плаца, учебните корпуси, спалните 
блокове и изразява задоволството си. 

      „Ето това се казва ред! Винаги съм се възхищавал на военните, от тяхното 
умение да създават красота в казармите. Тук наистина е хубаво. Момчетата 
пазят много чисто, в София не е така...“ – споделя Ламар. 

       Групата се отправя към мястото на срещата. Още като прекрачват входа, 
курсантите стават на крака и бурно ръкопляскат. Погледите към гостите излъчват 
обич, бодрост, сила и красота. Творците леко се смущават. Явно не са очаквали 
толкова топло посрещане. Ламар повежда колоната в образувалия се шпалир. Качват 
се на трибуната. Необходимо е малко време да се съвземат. Явно не бяха се срещали 
с такива млади мъже, в красиви сини военни униформи, които бурно ги аплодират. 

       Първи думата взема Ламар. Той се обръща към началника на Института и 
казва: 

      „Чудя се защо в София няма млади и красиви мъже, а те били събрани тук в 
Полувисшия железопътен институт. Неповторимо!“  

 



 

Среща с поети, писатели и композитори 

      На срещата свои произведения, посветени на армията четат Крум Пенев, Ангел 
Тодоров - „Из моя войнишки бележник“, Иван Аржентински /писател, автор на 
пиесата „Лейтенант Огнянов“, гл. редактор на Държавно военно издателство/, 
Евстати Бурнаски /поет, автор на над 30 стихосбирки, „Вечерни теменуги“/, Матей 
Шопкин /виден поет и преводач, майстор на поетичното слово, създал 
забележителна лирика/, Орлин Орлинов-автор на „Поема за мъже“, посветена на 
войните от Железопътни войски и Никола Павлов. Ламар чете най-популярното си 
стихотворение „Железни икони“, написано в далечната 1927 година. Курсантите 
слушат с интерес творбите и бурно ръкопляскат. 

 

 

 

 

 

 

 

   Орлин Орлинов 

        



Срещата завършва с подаръци, цветя и радостни възгласи. 

      На изпращане курсантите обграждат творците. Разговарят, искат да се 
докоснат до тях, да чуят гласовете им от близо. Те се шегуват, снимат се за спомен. 
Накрая много от тях пишат послания в почетната книга на Института.. 
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ВСЯКА ПРОЛЕТ И ЕСЕН 

 

       1978 година. Производственият стаж заема важно място в обучението на 
курсантите от ПЖИ „Тодор Каблешков“. Всяка есен курсантите от трети курс поемат 
трудния път на действащите машинисти, ръководители на движението, строителни 
техници, вагон-ревизори, електро-механици. Разпределени в почти всички жп гари 
и депа на Стопанско обединение „Български държавни железници“, те започват 
практическо обучение, работейки като втори лица по специалностите, за които се 
обучават. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо обучение на курсантите като втори лица  

Тази практика в обучението продължава повече от половин век. Всяка пролет 
и есен, в зависимост от времето и годините на обучение в транспортното учебно 
заведение. В края на лятото на третата година курсантите са готови и на практика да 
работят в експлоатацията. Получават заслужено и полувисше специално 
образование, както и свидетелство за правоспособност да управляват мощните 
дизелови и електрически локомотиви. 

      Лейтенант Сашо Дойчев е отговорник на група курсанти, които провеждат 
производствения си стаж в голям железопътен възел. Практически се запознават с 
експлоатацията и ремонта на локомотивите. От 16 ноември до 1 март се обучават 
като първи лица помощник машинисти. На практика те управляват локомотивите 
като втори лица машинисти. 

      „Всички курсанти се стараят много в усвояването на тънкостите на тази 
нелека професия – обяснява лейтенант Сашо Дойчев – проявяват интерес към 



невидяното, изучават сложните машини, питат опитните машинисти и 
монтьори, будуват по време на дежурствата. Няма нито една неявка, 
самоотлъчка или нарушение. Като много добри производственици се изявяват 
курсантите-сержанти Кольо Петров, Георги Минев, Фидан Фиданов... 
Помещенията за почивка представляват прекрасни хотелски стаи в ново 
работническо общежитие. Момчетата се чувстват бодри. Облечени във военните 
си униформи изглеждат добре сложени, даже красиви...Ето мнението на някой от 
тях за практическия стаж, като етап от обучението. 

      Сержант Георги Милев: „Доволен съм много. Има своеобразна романтика, 
лудо движение, нови срещи с бъдещи колеги, жп гари, красиви населени места по 
пътя, природни забележителности, които виждаме докато летят влаковите 
композиции. Особено атрактивно и красиво е нощното пътуване. Безброй 
светлини, мигащи семафори и красива луна...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствена практика в БДЖ – диспечерски пункт 

 

      Сержант Цоньо Цонев: „Без стажа ние не можем да станем правоспособни 
машинисти, а знаем, че без машинисти няма движение на влаковете. Представете 
си, ако само за 24 часа спрат всички влакове! Какво ще стане? Много сме доволни 
и благодарни на „по-старите“ машинисти, с които пътуваме заедно...“  



 

На стаж 

  

      Сержант Кольо Петров: „Тук проверяваме теорията с практиката, 
разбираме какво сме научили в Института и някои неща ги коригираме според 
практиката. Движението е развитие и ние всеки ден се развиваме като 
специалисти. Преподавателите в ПЖИ „Тодор Каблешков“ добре ни обучиха, 
получихме много ценни знания от тях. Това забелязваме, че се оценява от 
производствениците в депото. И се отличаваме със своите знания в областта на 
теорията. Изградили сме една солидна теоретическа основа и сега като я 
допълним с практиката, ще станем отлични машинисти. Инженер П. Ценов 
остави у нас най-много от своя богат опит и отлични знания. Всички го харесваме. 
Прекрасен преподавател и човек! Ще го помним дълго време, дори за цял живот! За 
дълго ще остане в съзнанието ни и к.т.н. инж. Г. Стойков. Няма да забравим и 
интересните и възпитателни лекции от преподавателите по обществени науки – 
Павлина Стоянова, Чернева, Ангелова. Но над всички беше Надежда Илиева... 



      Началникът на депото Георги Тонев прави твърде много за нас. На него 
дължим отличните битови условия, другарските отношения от страна на 
машинистите и другите служители. Той винаги откликва на нашите молби и 
желания и се показва като отличен специалист и възпитател. Той е истинския 
наставник!...“ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти от 47-ми випуск на учебна практика по геодезия с преподавател 
инж. Милка Тодорова 

 

 

Георги Тонев – началник на депото: 

 

     „Добри момчета са. Как са подбрани такива – все умни, трудолюбиви! Имат 
отлична теоретична подготовка от Института. А в стажа се изявяват в много 
добра светлина – възприемчиви, дисциплинирани, културни. Доволен съм от всички 
и им благодаря за проявеното старание. Ще станат добри машинисти! Чакаме 
ги...“             

О.з. полковник Борис Гюров 

          Вестник „Магистрали“, бр. 11, 14 март 1978 г. 



ПОЛКОВНИК ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ 

 

 

 

 

 

 

                           

 

      

 

Цветан Павлов е роден на 25 април 1922 година в село Рашково, Ботевградско. 
Завършва гимназия в Ботевград, Държавно железопътно училище – специалност 
„Ръководител по движението и търговска служба“, Висшия икономически институт 
в Свищов, висш академичен курс във Военна академия „Тил и транспорт“ в Санкт 
Петербург, Русия. 

     Назначен е в ПЖИ „Тодор Каблешков“ през 1976 година на длъжност – 
заместник-началник на Института по учебната и производствената практика. 

     През 1979 година е освободен от офицерска служба и преминава в запаса. 

 

 

156 ГОДИНИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ 

/1866 – 2022 г./ 

      Не може да се твърди със сигурност, че първата идея за използване на водната 
пара като двигателна сила е възникнала при наблюдаването на капачето, което 
подскача над кипналия чайник. Безспорно е обаче, че тя дълги години е 
предизвиквала умовете на световните учени да сътворят откритие - как една машина 
може да използва пароотделянето. 

      Носен от крилете на мечтите си френския учен Дени Папен през 1690 година 
прави демонстрация за работа на машина с пара. Неговите опити са последвани и от 



други учени, които се опитват да жалонират „одисеята“ на бившия чайник. Почти по 
едно и също време, по въпроса се работи от мнозина учени в различни страни в света. 

      През 1698 година английския учен Сейвъри получава патент за работа на 
парна машина. С нейното построяване за нуждите на железниците през 1759 г. се 
ангажира Джеймс Уат, който изработва една от най-старите парни машини в света. 
Създадената през 1775 година машина е с мощност 80 конски сили /стари/. 

      Близо 10 години по-късно, през 1784 година английския инженер Мърдок 
построява модел за задвижване на лека кола с пара. Тя достига фантастичната за 
времето скорост 9-13 км/час. 

       Друг учен - английския минен инженер Ричард Тревитик през 1801 година 
създава първият пътен локомотив с парен двигател „Пухтящият дявол“, който тегли 
товар до 10 тона и развива скорост 7-8 км/ч. По-късно построява още един 
локомотив, който с гордост нарича „Улови ме ако можеш“, без разбира се да си дава 
сметка, че само след 100 години сравнението на неговия локомотив с бързите му 
„братовчеди“, ще припомня вица за двете жадни костенурки в оазиса в пустинята. 

      Тогава този факт е бил неизвестен дори на „бащата на локомотива“ Джордж 
Стивънсън, който през 1812-1813 г. построява първият търговски парен локомотив. 
Той е със скромните параметри - мощност 6-7 конски сили и скорост на придвижване 
6 км/ч. Доусъвършенстван и развит през 1825 година, с него в Англия се превозват 
пътници по железниците. И само 5 години по-късно е пусната в експлоатация жп 
линия Ливърпул – Манчестър. 

      Тези достижения в Англия се пренасят и в Европа. В Австрия е открита 
първата железопътна линия, в която се използва животинска тяга /предимно коне/. 
Това става през 1819 година в участъка Ческе Будейовица – Кершбаум. Линията е 
построена под ръководството на австрийския професор инженер Франц Антон фон 
Герстнер, преподавател във Виенската политехника. По тази линия се движи влак 
теглен от конски впрягове. Четири години по-късно тя е продължена до гр. Линц и 
дължината й достига 150 км. По протежение на линията има 5 станции /жп гари/, 
където са се сменяли конете и 48 кантонерски пункта. 

Пътническите влакове тръгват всяка сутрин в 5,00 часа от Будейовица и Линц 
и се срещат в Кершбаум, където пътниците правят едночасова обедна почивка. Общо 
разстоянието от 150 км се изминава за 14 часа. Във влаковете съществуват 4-ри 
класи, в зависимост от условията за пътуване. 

      На 27 септември 1825 година в Англия е открита първата в света железопътна 
линия за обществено ползване между населените места Стоктън и Дарлингтън, с 
дължина 19 км и 200 метра. 



       Бързото разрастване на локомотивостроенето намира подходяща форма на 
реклама. Дирекцията на железниците в Ливърпул организира състезание между 5 
локомотива, които трябва да изминат 48 км при определени условия. От 
първоначално определените 5, на старта застават три – „Несравнимият“ от 
Хакуотър, „Новост“ от Брейтуейт и „Ракета“ от Стефенсон. Състезанието се 
печели от „Ракета“ на Стефенсон, който изминава 48-те км според условията /вагон 
с 30 пътника и товар/ със средна скорост 40 км/ч. Това фантастично постижение е 
наградено от Дирекцията на железниците с 500 английски лири!  

      Резултатите от експлоатацията на железопътната линия Стоктън и Дарлингтън 
стават популярни не само в Англия. И в останалите напреднали страни в Европа 
започва да се налага мнението, че железницата трябва да се превърне в основно 
транспортно средство по суша. Световно известният икономист с леви разбирания 
Карл Маркс нарича железопътния транспорт „тържество на делото на 
промишлената революция“. 

      Страните от Балканския полуостров започват да строят железопътни линии 
много по-късно. В България организирането на тази транспортна дейност преминава 
през различни перипетии, основна вина за което има османското владичество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железопътната мрежа в България през 1880 г. 

      Първата железопътна линия в днешните български земи е отсечката Русе – 
Варна. Решение за построяването и е взето през 1861 година. Проектирана от 
англичанина Хенри Бъркли с главни акционери братята Бъркли. Компанията 
получава концесия от османското правителство през 1863 г. Построена е от 
железопътната компания ,,Уилям Гладстон и братя Бъркли „ с дължина 223 км и 
открита за движение на 7 ноември 1866 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начертаната от Хенри Бъркли скица на местността, през която е изградена жп 
линията 

 

Десет години по-късно /1876 г./ в Лондон Хенри Бъркли издава своите записки 
в книгата ,,Между Дунав и Черно море, или 5 години в България“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1876 г. Книгата на Хенри Бъркли 

„Между Дунав и Черно море, или 5 години в България“ 



 

 

 

 

 

 

 

1866 г. Първият началник на гара Каспичан 

       По линията няма изградени прелези, предупредителни знаци и надписи за 
опасност от преминаващи влакове. За локомотивите нужната вода се пренася с кофи. 
След привършване на въглищата, за гориво в локомотивите се използва дървен 
материал, набавян по време на движението по пътя. Вагоните за пътници са много 
ниски /около 170 см/, без коридори и купета. Липсват рафтове за багаж, тоалетни, 
вода. Пътуващите в първа и втора класа имат привилегията през зимата да се 
отопляват със специални ламаринени цилиндри, пълни с гореща вода. Пътниците 
събуват обувките, цървулите и пр. и нагряват краката си, поставени върху 
цилиндрите. Пътуващите в трета класа не ползват това предимство. Водата в 
цилиндрите се сменя в гарите Разград и Каспичан. Влакът се оценява като 
„експресен“ и се движи със скорост 25-30 км/ч. 

 

Иван Цанев. Първият българин, локомотивен машинист на парен локомотив 
в депо Русе 

       През 1874 година английската компания прехвърля експлоатацията на 
железниците на дружеството на барон Морис дьо Хирш.  В периода 1870 – 1874 г. 
барон Хирш построява линията Любимец – Белово /200 км/ с отклонение 



Симеоновград – Нова Загора – Ямбол /109 км/. Железопътните линии в Южна 
България, собственост на барон Хирш са с дължина 309, 6 км. 

     До освобождението от турско робство в България са изградени три 
железопътни линии с обща дължина 532,6 км. Между жп линиите не съществува 
никаква транспортна връзка, тъй като изграждането им не е продиктувано от 
стопанските и културните нужди на населението. 

      Тези три железопътни линии образуват така наречените „Източни 
железници“, управлявани от дружеството на барон Морис дьо Хирш. 

      След Освобождението в България се полагат основите на Българските 
държавни железници. В речта си пред Народното събрание през 1880 г. Петко 
Каравелов ги определя : 

     „...Трябва да се направи цяла мрежа на всички линии в цяла България, ако и да 
не се решава сега коя линия трябва да се направи най-напред и коя по-късно. Освен 
това да се удовлетворят всички части на България. Правителството мисли да 
изучи и да моли Народното събрание да му даде пълномощно да изучи и начертае 
мрежата. Преди всичко мисля, че за нашата страна ще бъде полезно, ако съединим 
нашата столица с железници, които ще отиват към Дунава... За това ако се 
съедини София с Дунава, трябва да се съединят така, щото западните части на 
България да се съединят с източните. Приблизителното направление на 
железниците ще бъде: Русчук – Търново – Севлиево до София, през Орханийския 
балкан или през друго някое място, което ще покажат техническите условия за 
сгодно, а също пък да се свържат западните части на България – а именно Видин 
със София. Освен това трябва да мислим, че София ще се съедини с Цариград от 
тука, а после някои от тук до Солун. Следователно железницата ще върви до 
Кюстендил и освен това ще върви една линия от Търново Сеймен /Симеоновград/ за 
Енизагора /Нова Загора/. Това е горе долу мрежата, която мисли 
правителството...“ 

      Поглеждайки днешната карта на железопътната мрежа в страната, забелязваме 
с каква далновидност са мислили тогавашните управници на България. 

      Законът за проектиране и построяване на железопътната мрежа в България за 
първи път е приет от Народното събрание през декември 1884 г. Той е утвърден с 
царски Указ № 4 от 31 януари 1885 г. и публикуван в „Държавен вестник“, бр. 14 от 
12 февруари 1885 г. В него е записано:  

    „...Железните пътища в Княжеството са собственост на държавата...“ 



      Този закон става основата, на която след Съединението през 1885 г. да се 
откупи жп линията Русе – Варна и се започне проектирането, строителството и 
експлоатацията на жп мрежа в България. 

 

1885 година. Превоз на войски с влак по железопътната линия Търново Сеймен 
/Симеоновград/ - Саранбей /Белово/ през Сръбско-Българската война 

 

      На 11 юли 1888 година към Министерството на финансите се създава първата 
дирекция на БДЖ с функциониращи два отдела: Експлоатационен за движението, 
търговската служба и счетоводството и за тракцията, вагонния парк, поддържането 
на железния път и работилниците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж. Петко Николов – първият директор на БДЖ /12.07.1888 -1891 г. и от 
1900 до 1902 г./  



С това се поставя началото на Българските държавни железници и на 
независима политика, както за  страната ни, така и за железниците. 

      Осем години след речта на Петко Каравелов пред Народното събрание, на 23 
юни 1888 година е пуснат в експлоатация, построения със собствени средства и 
български работници железопътния участък Цариброд /Пирот/ - София - Вакарел с 
дължина 114 км. 

Това е първата железопътна линия, построена от българското правителство 
след освобождението от турско робство! 

     Този ден 23 юни 1888 година е рождената дата на Българските държавни 
железници. 

 

Йосиф Карапиров – първият началник на гара София /12.8. 1888 -1894 г./ 

      Няколко дни по-късно е пусната в експлоатация и отсечката Вакарел – Белово. 
По този начин е осигурен цялостен железен път от София до Цариград. 

      До Освобождението в страната са построени 569 километра жп линии /вкл. 
гаровите коловози/. След откриването в експлоатация на железопътната линия 
Цариброд - Вакарел, национализирането на жп линията Вакарел – Белово и 
откупуването на построената от братя Бъркли жп линия Русе – Варна, се поставя 
началото на държавно железопътно стопанство. /Доросиев, И. История на 
железниците, с. 158/ 

      В края на 1888 година, то разполага с 693 км железопътни линии, по които се 
движат 28 бр. локомотива, 92 бр. пътнически вагони с 3438 пътнически места и 639 
товарни вагона с вместимост 5619 тона. /Юбилеен сборник 50 години държавни 
железници 1888 – 1938 г., с.352; Доросиев, И. История на железниците, с. 141,153; 
Железопътен транспорт в България 1866 – 1983, с.18, 65, 75/ 



      Железниците стават най-голямото предприятие в България и тъй като не 
разполагат с достатъчно подготвени специалисти се налага да привлекат на работа 
хора от чужбина – англичани, немци, турци, гърци и др. Големи затруднения създава 
и ниската грамотност на населението в страната след Освобождението – около 89,2 
% е неграмотно и малко грамотно. /Записки по военна статистика на Балканския 
полуостров, част I-ва, Княжество България/. В страната все още няма учебно 
заведение, което да подготвя кадри за нуждите на бързо развиващия се железопътен 
транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георги Бръчков – първият началник на гара Горна Оряховица /1899 – 1906 г./ 

 

       През 1904 година Народното събрание гласува закон за построяване на 
презбалканска линия Търново – Трявна – Борущица – Стара Загора, която е 
завършена през 1913 г.  

      Интензивното развитие на промишлеността, ускореното строителство на 
железопътни линии, пристанища, телеграфо-пощенски станции и трасета, шосейна 
мрежа и подема в цялостния стопански и културен живот в страната налагат 
създаване на нови министерства, ведомства или преобразования в съществуващите. 

      Петото Велико Народно събрание на свое заседание през м. юни 1911 г. взема 
решение. От 1 януари 1912 година се създава Министерство на железниците, пощите 
и телеграфите с цел подобряване ръководството на тези звена от икономиката на 
България. Под това име министерството съществува до 1947 година. 



      През 1936 година в Българските държавни железници работят 17 751 човека 
/5200 в гр. София/. 

      Интересен момент в развитието на железопътното дело в България е строежът 
и експлоатацията на жп линии с ширина 600 мм./теснолинейни/. Строителството на 
този тип линии започва през 1916 г. и до 1969 г. същите са закрити /с изключение на 
жп линията Септември – Добринище/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 



От 1922 г. до 2000 г. под различна форма и наименование функционира 
Държавно железопътно училище, Транспортен техникум, Полувисш железопътен 
институт и ВНВТУ „Тодор Каблешков“. Това учебно заведение обучава 77  випуска, 
отлично подготвени и пределно мотивирани специалисти и воини, които 
представляват гръбнака на родния железопътен транспорт. 

      През 1924 година е внедрена първата механична централизация в 
железопътния транспорт. След Освобождението през 1878 г. до 1938 г. в страната 
има изградени и функциониращи 3 368 км железопътни линии. През 1938 година се 
чества 50-годишнината от създаването на Българските държавни железници. 
Тържеството е организирано от о.з. полковник Борис Колчев, бивш командир на 
Железопътния полк и началник на Държавното железопътно училище. В 
последствие Колчев е назначен за главен директор на железниците и пристанищата 
и за няколко месеца е министър на железниците, пощите и телеграфите. Трагичната 
съдба на този заслужил железопътен ръководител е посочена в Първа глава на 
книгата. 

      След 1944 година, железопътния транспорт в България продължава да играе 
основна роля в инфраструктурното развитие на икономиката. През ноември 1949 
година правителството приема Постановление, с което се създава първият в 
транспортния отрасъл Научно-изследователски институт към Министерството на 
транспорта. 

      В периода 1952–1954 г. се изгражда гара Русе-разпределителна, гранична гара 
с Румъния. На 20 юни 1954 г. се открива железопътен и шосеен мост на река Дунав, 
свързващ Русе /България/ с Гюргево /Румъния/. Мостът се строи две години и е с 
дължина 2 224 метра. На 1 декември 1958 година е въведена в експлоатация жп гара 
Горна Оряховица-разпределителна. 

      От 1 април 1953 г. до 31 април 1998 г. в БДЖ се създават и функционират три 
железопътни управления: София, Горна Оряховица и Пловдив. По-късно се създава 
и четвърто железопътно управление във Варна. То функционира от 18 юли 1978 г до 
31 юли 1997 г. 

       На 5 септември 1948 година на тържествено събрание в локомотиво-вагонния 
завод в София е предаден за експлоатация първия парен локомотив, произведен в 
България /експл. № 48.04, заводски № 0001/ 



 

 

 

 

 

 

 

Първият български парен локомотив – 1948 г. 

      В завода са построени само три машини – 48.04, 48.05 и 48.06. Локомотив 
48.04, два месеца след произвеждането му е изпратен на гара Ловеч. На 30 октомври 
1948 г. той е в състава на официалния влак от Ловеч до Троян, по-случай откриването 
на новата жп линия. При преминаването на влака през междинните гари, на една от 
тях е издигнат плакат с надпис „Влакът за Троян има закъснение – 100 години“. 
Локомотивен машинист на първият български парен локомотив е Иван Ковачев, 
завършил Държавното железопътно училище и в последствие – началник на 
експлоатацията в локомотивно депо София. 

     През 1973 година всички локомотиви от серията 48 са бракувани и само 
локомотив 48.04 остава в депо „Васил Марков“ – София. Има предложения към 
ръководството на Български държавни железници, бракувания локомотив 
експлоатационен № 48.04 и заводски № 0001 да се запази и предаде като експонат в 
музея на транспорта в Русе. 

       От 1953 година насам в системата на БДЖ работи първата жена 
локомотивен машинист на парен локомотив – Василка Славова Георгиева. 

 

 

 

 

 

 

 

1953 година - първата жена локомотивен машинист в България 



Василка Георгиева е родена на 11 ноември 1932 г. в село Чинтулово, 
Сливенско. През 1949 г. завършва заводско училище в Бургас и постъпва на работа 
като фрезист в Димитровград. Любовта й към жп локомотиви я отвежда в 
Локомотивно депо Стара Загора, където започва работа като огняр. През 1952 година 
мечтата й започва да се сбъдва и тя завършва 18-месечен курс за локомотивни 
машинисти в Транспортния техникум в София. В курса се обучават 54 мъже и една 
жена - тя. Курсът е 10 месеца теория и 8 месеца практическа подготовка. След 
завършване започва работа като помощник-машинист. Много скоро става и 
машинист на парен локомотив в депо Стара Загора. Основно й поверяват да вози 
товарни влакове, като най-големият е с 77 вагона, дължина на влаковата композиция 
– 700 м и товар 2040 тона. 

      През 1955 година е избрана за делегат на световния конгрес на мира в гр. 
Хелзинки, Финландия. Награждавана е с „Орден на труда – сребърен“. След 1982 
година работи като машинист в база „Калояновец“ и съхранява спрените от 
движение парни локомотиви.  

      През 1987 г. се пенсионира и живее в гр. Стара Загора. На 11 ноември 2012 г. 
отбелязва 80-годишнината от рождението си.  

 

 

 

 

 

 

 

Василка Георгиева в парния локомотив през 2013 година 

      Други знакови събития в историята на Българските държавни железници са: 
първата електрическа релейна централизация в БДЖ е построена през 1958 година; 
първият жп прелез с автоматична бариера е пуснат през 1964 г; първият дизелов 
локомотив е пуснат в движение през 1963 г. и първата електрифицирана жп линия 
София – Пловдив е предадена за експлоатация на 27 април 1963 г. 

      Изключително голям е приносът на войните от Бригадата за железопътно и 
свързочно строителство /1965-1975 г./ /БЖСС/ и Войските на министерството на 
транспорта /ВМТ/ в извършването на техническата реконструкция и модернизация 
на железопътния транспорт. 



      За десет години / от 1966 до 1975 г./ железопътната мрежа в страната се 
увеличава с 510 км. През 1965 г. тя е 5745 км, а през 1975г. – 6255 км. Бригадата за 
железопътно и свързочно строителство за този период построява и предава за 
експлоатация над 400 км нови жп линии и гарови коловози, което е 78% от целия 
обем строителство. Удвоени са 142 км жп линии, като делът на БЖСС е 48% 
/Статистически справочник на НРБ, 1981 г./ 

      Воините - строители изграждат 23 моста с дължина над 500 м, извършват 
капитален и среден ремонт на над 1000 км железен път, полагат 3627 км телефонни 
и кабелни мрежи или обобщено предават на българската икономика 244 бр. 
строителни обекти на стойност 180 млн. лева /по тогавашни цени/. По-важни обекти 
са: железопътните линии Червен бряг – Златна Панега, Калотина – Станянци, 
Генерал Тодоров – Петрич, Дулово – Силистра, Златарица – Елена; удвояване на жп 
линии Темелково – Радомир, Зимница – Карнобат – Айтос, Повеляново – 
Страшимирово; коловозно развитие на пристанище Варна –запад, Нова маневрена 
гара – Русе, коловозно развитие на Централна гара София и др. 

      След създаването на Войските на министерството на транспорта /ВМТ/ през 
1974 г. се забелязва значителен ръст в обема на изпълняваните транспортни задачи. 
За пример ще посочим само периода 1981 – 1985 г. 

       ВМТ извършват следните видове дейности: удвояване и електрификация на 
223 км железопътни линии по-важни от които: София – Пловдив– Зимница, София 
– Горна Оряховица – Варна; реконструирани и модернизирани -  над 2760 км жп 
линии; построени са над 20 км автомобилни магистрали /Хемус, Тракия/; изградени 
са 20  големи жп и автомобилни моста с обща дължина 1800 м; преустроени и 
новоизградени са 45 железопътни гари и жп спирки; изкопани и извозени - над 25 
млн. куб. м. земна и скална маса и много др. 

     Развитие претърпяват и Българските държавни железници. През 1972 година 
в движение са пуснати 216 бр. съвременни пътнически вагони, 1940 бр. товарни 
вагони /с двуосово изчисление/, 10 бр. маневрени дизелови локомотиви и нова 
пратка магистрални дизелови локомотиви /внос от СССР/. До края на 1975 година 
българските заводи за жп машини предават за експлоатация 12 000 вагони за 
различни товари и 750 бр. вагони за превоз на пътници. Всичко това е дело на 
вагонния завод „Андрей Жданов“ – Дряново. За първи път в страната в експлоатация 
са пуснати и произведени в железопътен завод „Червено знаме“ вагони-
контейнеровози /10, 20, 30 и 40 тона товароподемност/. 

      На 14 ноември 1978 година е открита за редовна експлоатация фериботната 
връзка между градовете Варна /България/ и Иличовск /СССР/. Още от 9 декември 
същата година започват да се осъществяват превози на товари, изпълнявани от 



специализирани двупалубни /за жп вагони и автомобили/ фериботни кораби, два от 
България /“Героите на Шипка“ и „Героите на Плевен“/ и два от СССР /“Героите 
на Одеса“ и „Героите на Севастопол“/. Товароподемността на всеки кораб е 13084 
тона и вместимост на 108 товарни вагони. Морската линия между двата града е с 
дължина 550 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административната сграда на Министерството на транспорта, 

построена през 1967 г. 

През 80-те години на XX-ти век ЖП транспорта в България разполага с - 

Подвижен жп състав: 
- Парни локомотиви за влакова и маневрена дейност – 782 бр. /в периода 

1962-1979 г. са заменени с електрически и дизелови локомотиви/; 
- Дизелови локомотиви от сериите 04, 06, 07, 46, 51 и 52 – 646 бр.; 
- Електрически локомотиви от сериите 41, 42, 43, 44 и 45 – 380 бр. 

/доставени основно от Чехословакия; 
- Дизелови мотрисни влакове – 29 бр.; 

- Електро-мотрисни влакове от серията 32/ЕМВ/ - 89 бр.; 
- Собствен товарен вагонен парк – 40 000 бр.; 
- Осъществен превоз на товари – 90 млн. тона годишно; 
- Осъществен превоз на пътници – 80 млн. годишно; 
- Персонал обслужващ БДЖ – около 100 000 човека. 

      На 19 септември 1998 година генералният директор на Национална компания 
„Български държавни железници“ инж. Владимир Дунчев, организира честване на 
110-та годишнина от създаването на железопътния транспорт в България. 
Тържеството започва с откриване на фундамент, на който е поставен парен 



локомотив серия 47.05, /Тт-3-0-14/, № 2133, произведен през 1900 година в J. A. 
MaffeiG – Muchen. 

 

 

 

 

 

 

 

Парен локомотив, изложен на Централна гара София 

На 14 юни 2013 година официално е открит построения от България и Румъния 
„Дунав мост – 2“ между градовете Видин и Калафат. Мостът е с дължина 1971 
метра. На 10 май 2014 г. в 12,25 ч. по него преминава първия пътнически влак Видин 
– Калафат. 

 

„Дунав мост 2“, свързващ България и Румъния при Видин и Калафат 

Вече 134 години /към 2022 г./ Българските държавни железници се явяват 
основен фактор за развитие на икономиката на България. Със своите 6517 км 
железопътни линии /2907 км единични, 1978 км двойни, 2861 км електрифицирани/, 
125 км теснолинейни линии/760 мм/, жп тунели – 186 бр. с обща дължина 47,5 км, 
жп мостове – 976 бр. с обща дължина 41,9 км, 777 бр. жп прелези и средна гъстота 
на жп мрежата 59,25 км на 1000 кв. м територия, те продължават да бъдат гръбнака 
на инфраструктурата на страната, позволяваща да се превозват хора и товари в 
мирно и военно време. 



 

 

 

 

 

           

 

Железопътната мрежа в България 2012 г. 

      Хрониката на развитието и усъвършенстването на железопътния транспорт ще 
бъде продължена с годините и стремителното движение напред ще продължи. 

      Честит празник, колеги, железничари от БДЖ и воини от бившите 
Железопътни войски, Войските на Министерството на транспорта, ВВТУ „Тодор 
Каблешков“ и преподаватели и студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“. 

       Бъдете благословени ! 

                     О.з. Асен Йосифов 

                     О.з. инж. Тодор Тодоров 

 

 

1975 г. Курсанти от 52-ри випуск на ПЖИ „Тодор Каблешков“ полагат венци пред 
паметника на  Яне Сандански 



ПРИЯТЕЛ. ДОВЕРЕНИК. УЧИТЕЛ ПО МЪДРОСТ. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АКАДЕМИК ДОКТОР 

 ИНЖ. ХРИСТИН КИРИЛОВ ХРИСТОВ 

 

/ОТ КУРСАНТ ДО ГЕНЕРАЛ-МАЙОР/ 

 

 
 
 

      Христин Христов е роден на 16 ноември 1946 година в гр. Перник. Средното 
си образование завършва в 27-ма политехническа гимназия в град София. През 1964 
година е приет в Полувисшият железопътен институт в специалността 
„Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение и търговска 
служба“. Обучава се и отбива военната си служба във 2-ри курсантски взвод на 9-та 
курсантска рота. Първият му командир на взвод е лейтенант Петър Първанов, 
командир на рота – капитан Венцислав Кехайов и командир на батальон капитан 
Цветан Тодоров. Длъжността старшина на курсантската рота изпълнява курсант-
сержант Любомир Тошков /достигнал до началник щаб на ВНВТУ „Тодор 
Каблешков“/, а старшина на курсантския батальон е кадровия старшина Димитър 
Ярев. 

      През втората година на обучението и военната служба курсант-младши 
сержант Христин Христов е назначен за командир на отделение, при младите 
курсанти от следващия випуск, а по-късно е определен за помощник командир на 
взвод. Командир на взвода е лейтенант Илия Шапаров, а на курсантската рота майор 
Венцислав Кехайов.�



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командирите на отделения във взвода на лейтенант Илия Шапаров - младши 
сержантите Иван Иванов, Христин Христов и Георги Кръстев 

 
През 1965 година се включва в създадения по инициатива и под ръководството 

на инструктора по физическата подготовка  на ПЖИ старши лейтенант Витанов 
отбор по бокс, който през 1966 година на спартакиадата на Военните учебни 
заведения завоюва първо място.  В последствие състезателите от отбора представят 
физкултурно дружество „Локомотив“ София. 

     След завършване на Института, Христин Христов е произведен в офицерско 
звание и е назначен за командир на взвод в ротата на майор Венцислав Кехайов. 

 

Младши лейтенант Христин Христов 



       Взводни командири в ротата на майор Кехайов са: лейтенант Петър Първанов 
– 1-ви курсантски взвод; младши лейтенант Христин Христов – 2-ри курсантски 
взвод; лейтенант Васил Велков – 3-ти курсантски взвод; лейтенант Любомир Тошков 
– 4-ти курсантски взвод; старшина школник Крум Йотов – 5-ти курсантски взвод и 
старшина на ротата е старшина Димитър Ярев.  

      Няколко добри думи за старшина Димитър Ярев – „майката“ на ротата. Много 
не говореше, но работеше. Спалните помещения подредени и излъскани, тоалетните 
– хлорирани, навсякъде чистота и войскови ред. Нямаше курсант със скъсан шинел, 
с износени и пробити чепици, или пък неподстриган и мръсен. Курсантските легла с 
изтупани одеяла и с бели чаршафи и калъфки. 

Стоеше много близо до подчинените си, подобно на котката до котенцата си. 

      На него принадлежи прословутата реплика „Курсантът може с ум и да не 
блести, но с обувките – трябва!“ 

 

 

Старшина Димитър Ярев като знаменосец на бойното знаме на 
Института 

      Офицерската служба на Христин Христов преминава напрегнато и е 
съпроводена с редица успехи и грешки. Успехите му са повече и през 1968 година 
получава първото си отличие. Лично министърът на транспорта Марин Вачков 
/12.3.1966-6.10.1969 г./ му връчва новоучредената награда „Отличник на 
Железопътни войски“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лейтенант Христин Христов връчва оръжието на младите курсанти от неговия 
взвод /46-ти випуск/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начело на ротата е майор Венцислав Кехайов 

 

За системно постигане на добри резултати от командвания от него курсантски 
взвод, през 1970 година му е разрешено предсрочно да кандидатства за обучение във 
Военната академия „Тил и транспорт“ в град Ленинград /Санкт Петербург/. Приет е 
и от 1970 до 1974 г. се обучава в специалността „Строителство и възстановяване на 
пътища за съобщения на театъра на военните действия“. 



 
 

Класното отделение през 1971 година. С началника на факултета генерал 
Симеонов, началникът на българската национална група полковник Иванов М.А. и 

офицерите от Войско Польское 
 

       Успешно завършва академията през 1974 година. Удостоен е да присъства и 
представлява завършилите военни академии в град Ленинград, офицери от България 
на приема, който дава министъра на отбраната на Съветския съюз. 

      Със Заповед на министъра на транспорта през 1974 година старши лейтенант 
инж. Христин Христов е назначен за заместник-командир на строителен батальон в 
3-ти полк на Бригадата за железопътно и свързочно строителство. Полкът е 
дислоциран в град Русе с командир на полка полковник Стоил Иванов Стоилов. 
Батальонът, чийто заместник-командир, той и главен инженер е Христин Христов е 
дислоциран в град Силистра със задачата осигуряване пуск на новата жп линия 
Дулово – Силистра. Обектът, който се изпълнява е от национално значение. 

      На 1 март 1975 година Христин Христов е назначен за командир на строителен 
железопътен батальон с местостоянка жп гара Телиш. Командваният от него 
батальон изгражда първия участък от обект „Удвояване и електрификация на жп 
линията Мездра – Горна Оряховица – Варна“, в отсечката от гара „Хумата до гара 
Телиш“, а в последствие в участъка Телиш-Горен Дъбник. За добрата му 
командирска и организаторска работа на този обект е награден с „Орден на труда“ – 
златен. 

      В края на 1977 година в ПЖИ „Тодор Каблешков“ е обявен конкурс за 
преподавател по дисциплината „Възстановяване на железопътните линии, свръзки и 
СЦБ“. Капитан инж. Христин Христов се явява и печели конкурса. Така на 28 януари 
1978 г. заедно с капитан инж. Тодор Соколов, спечелил конкурса за преподавател по 



дисциплината „Експлоатация на железопътния транспорт във военно време“ се 
представят на началника на училището генерал-майор Григор Жотев в качеството на 
преподаватели във военната катедра.  

 Към този момент военната катедра е подчинена на заместник началникът на 
ПЖИ по строевата част полковник Савов. Началник на катедрата е полковник 
Станчо Стефанов Алеков. 

В катедрата се водят две дисциплини: „Експлоатация на железопътния 
транспорт във военно време“, лекциите четат полковник Алеков и капитан Соколов, 
и дисциплината „Възстановяване на железопътните линии, свръзки и СЦБ“, 
лекциите чете капитан Христов. Занятията по тази дисциплина до този момент са 
провеждани от ротните командири на ротите, в които са класните отделения 
обучаващи се по специалностите „Строителство на железните пътища“ и 
„Автоматика и телемеханика на железопътния транспорт“ под методическото 
ръководство на полковник Алеков. Занятията се провеждат в кабинета по 
възстановяване на железните пътища, свръзки и СЦБ. Кабинетът е добре оборудван 
с макети на военновременна техника и имущество за възстановяване на жп линии, 
но лекционна база отсъства. 

      Постепенно се изгражда лекционната база и се повишава авторитета на 
дисциплината и преподавателя. Съществена роля за това изиграват полковник 
Станчо Алеков, който с изключителен такт и почти бащинска загриженост въвежда 
подчинените си в новата им задача. 

 
Делегация от Република Монголия в кабинета по 

                    „Възстановяване на жп линии, свръзки и СЦБ“ 



Допълнително напрежение създава обстоятелството, че на обучение в 
института пристига група офицери и сержанти от Република Куба. Да се проведе 
качествено подготовката им е равнозначно да се защити престижа на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“. 

 На катедрен съвет в присъствието на заместник началника на ПЖИ, полковник 
Савов, началникът на катедрата полковник Алеков поставя задачата да се обнови 
кабинета по възстановяване на железопътните линии и да се изгради нов кабинет по 
дисциплината „Експлоатация на железопътния транспорт във военно време“. 

 Обходени са водещите учебни заведения, и предимно военните училища, 
разработени са проекти и след утвърждаването им от генерал майор Жотев и при 
активното съдействие на полковник Савов в кратък срок задачата е изпълнена. 

В последствие на катедрата е възложено да провежда теоретическата част на 
дисциплината „Инженерна подготовка“. Лекциите чете майор Христов.  

Значително се повишава нивото на подготовка на курсантите от специалността 
„Строителство на железните пътища“ след като по искане на ръководството на ПЖИ, 
командването на Войските на министерството на транспорта (ВМТ) предоставя 
базата за съхраняване на военновременно имущество, намираща се на гара Михалци-
Стамболово за провеждане на летен лагер.  

По време на 10 дневния лагер се провеждат практически занятия по сглобяване 
и разглобяване на конструкции на временни и краткосрочни железопътни мостове. 
Лагерът завършва с тридневно тактико-специално учение по монтажа над река 
Росица на временен или краткосрочен железопътен мост. За началник на лагера е 
назначаван майор Христов. 

      Една от основните цели на младия преподавател е развитието му като научен 
работник, което може да се постигне само и единствено със защита на дисертационен 
труд. Този стремеж се реализира като на 1 септември 1982 година след успешно 
сдаване на изпитите за кандидатски минимум е зачислен за адюнкт /преподавател 
пишещ дисертация/ в катедрата „Управление на железопътните войски“ във ВА „Тил 
и транспорт“ в Русия. Темата на дисертационния труд е „Методика за определяне 
местоположението на пункта за управление на железопътна бригада при 
възстановяване на бригаден участък от железопътната мрежа на фронта“ 

      Освен работата по преподаването и дисертационния труд, Христин Христов 
участва в колективи, формирани от преподаватели във факултета, за проучване и 
обосноваване на проблеми, свързани с развитието на теорията и тактиката за 
използване на железопътните войски и приложни теми по задание на командването 
на Железопътните войски на Съветския съюз.  



       Тази негова активна дейност дава основание, през 1996 година Христин 
Христов да бъде поканен и приет за действителен член на Академията по транспорта 
на Руската федерация, а в последствие след 2002 г. да бъде избран и за член и на 
Международната академия по транспорта. 

 
Санкт Петербург 1996 год. Председателят на Академията по транспорта на Р Ф 
връчва дипломата за „Действителен член-с научно звание академик“ на генерал- 

майор Христин Христов 

 

На 17 май 1985 година дисертацията успешно е защитена и му е присъдена 
научната степен „Кандидат на военните науки“ /в последствие трансформирана в 
„доктор“/. 

       След успешно положени квалификационни изпити Христин Христов получава 
диплом и квалификация „Военен преводач по руски език“. 

        След завръщането му в България, със Заповед на министъра на транспорта, 
Христин Христов е назначен за началник щаб на Първа железопътна бригада с 
командир подполковник инж. Николай Вукадинов. Службата му в Първа бригада 
приключва през месец януари 1988 г. когато заема длъжността заместник-началник 
на направление „Специални дейности“ в Министерството на транспорта с началник 
полковник инж. Атанас Атанасов /възпитаник на първия военен випуск на ПЖИ/. 

      Годините, в които служи в Министерството на транспорта са от изключително 
значение за по-нататъшното му кариерно развитие. Започва работа във високо 
държавно ведомство, с установени правила различни от военните, в непозната и 
огромна обществена среда. Тук получава неоценима помощ от полковник инж. 



Атанас Атанасов за бърза адаптация в тази сложна обстановка. Отдава му се 
възможността да върши това, за което години се е готвил във Военната академия. 
След преминаването на полковник инж. Атанасов в резерва, със Заповед на 
министъра на транспорта Кирил Ерменков полковник инж. Христин Христов е 
назначен за началник на направлението, което в последствие се трансформира в 
управление. 

       През месец март 1994 година с Указ на президента на Република България на 
Христин Христов е присвоено генералско звание и назначен за началник на 
Войските на Министерството на транспорта. 

        През месец септември 1994 година е избран за член на академичния съвет на 
ВНВТУ. 

 

 
11 октомври 1994 год. Село Гиновци, Република Северна Македония. Официално 

откриване на строителството на жп линията Скопие –София /участък 
Беляковци –Деве Баир -56 км –първа копка/. Състав на българската делегация: 
инж. Кирил Ерменков - министър на транспорта, инж. Стамен Стаменов –

генерален директор на БДЖ, генерал – майор инж. Христин Христов – началник 
на ВМТ 



        За първи път командването на ВМТ е съставено главно от офицери, завършили 
транспортното училище и преминали през службата в Транспортни войски.             

 

 
Първи Заместник-
началник на ВМТ- 

полковник инж. Йордан 
Аврамов. До 1971 год. 
командир на рота в 

ПЖИ. 

 
Началник на щаба – 
полковник инж. 
 Тодор Соколов.  

Завършил ПЖИ 42-ри 
випуск 

 
Заместник-началник на 

ВМТ по 
строителството, 
полковник инж. 

Николай Вукадинов. 
Завършил ПЖИ 

41-ри випуск 
 

 
Заместник-началник на 
ВМТ по техническата 
част полк. Върбан 
Върбанов.Завършил 
ПЖИ 43-ти випуск 

 
Заместник-началник на 
ВМТ началник на тила 
полк. Петър Първанов. 
До 1971 год. командир на 

рота в ПЖИ. 
 

 
Зам.началник на ВМТ 
по иконом. въпроси, 
полк. Тодор Тодоров 

 

През 1995 година е избран за член на управителния съвет на ПФК „Локомотив“ 
София и за председател на секцията по джудо в Железничарския спортен клуб. 
Воденият от него представителен отбор на клуба през месец октомври 1995 година 



заема второто място на Европейското железничарско първенство по джудо, 
проведено в град Намюр-Белгия. 

 

 

С министъра на транспорта инж. Стамен Стаменов 

 

 В периода декември 1996 – февруари 1997 г. във връзка с привеждане в 
съответствие с новия Закон за отбраната и Въоръжените сили, членовете на 
командването на ВМТ завършват семестриално курс в Академията на Генералния 
щаб на Руската федерация. 

      От 1998 година генерал-майор, академик, доктор, инженер Христин Христов е 
освободен от военна служба и преминава в запаса. 

       Започва работа в частния сектор на българската икономика. До 2001 година е 
директор по внедряването на нови технологии във фирма „Евростар трейдинг“, след 
което през периода 2001-2002 година чете лекции на хонорар във ВТУ и съвместно 
с бившия началник на Военната катедра, а в този период преподавател по 



дисциплината „Възстановяване на железните пътища“ о.з. полковник Неделчо 
Неделчев разработват програма за магистратура по дисциплината „Безопасност на 
държавата“. От 2003 до 2010 г. е управител на „Транстрой Автоматика и монтажи“ 
ООД.  

Създава собствена фирма „СТ-21 България“ ЕООД, с предмет на дейност 
трансфер на технологии, разсекретени по линия на конверсията от няколко военни 
научно-изследователски института в Руската федерация. 

От края на 2010 година прекратява активната си трудова дейност и се занимава 
предимно с обществена. Заместник - председател е на земляческото дружество „Руй“ 
в град София, председател е на сдружението с нестопанска цел „Врабча-2008“, с 
което активно участва в организираният от община Трън референдум за мините за 
добив на злато, участва в обновяването на паметници на загиналите във войните и 
много други мероприятия. 

 

 

Тържествена заря 

 



ДА ПРАВИШ ТОВА, КОЕТО НАЙ – МНОГО ХАРЕСВАШ 

ПОЛКОВНИК СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ГАГОВ 

Първенец на специалност „Поддържане, строителство и възстановяване на 
железопътни линии“ Випуск „Дравски-75“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Светослав Гагов е роден на 9 март 1954 г. в Пазарджик. Завършва - Техникум 
по индустриална химия през 1972 г.; Полувисш железопътен институт - специалност 
„Поддържане, строителство и възстановяване на железопътни линии“ ВВТУ „Тодор 
Каблешков“ и Военна академия „Г. С. Раковски“. Служи във Войските на 
Министерството на транспорта от 1976 до 1988 г. От 1988 година е асистент и главен 
асистент в катедра „Хуманитарни науки“ във ВВТУ „Тодор Каблешков“. 
Специализира редовна магистратура по „Психология и връзки с обществеността“. 
Взема участие в работна група по издаване на учебник и учебно пособие по 
„Политология“. Автор е на 65 публикации във ВНВУ „Васил Левски“, Велико 
Търново, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ и други висши учебни 
заведения. 

       Полковник Светослав Гагов: ,,Като преподавател имам задачи, които се стремя 
да свърша добре. Всеки от нас в катедрата е сплав от знания, светлина, доброта, 
любов към професията и непрестанен стремеж към развитие и усъвършенстване. Но 
не само това. Естеството на нашата преподавателска дейност понякога е свързано и 
с пропуски и съмнения в достоверността на това ,което преподаваме...Зависи много 
коя страна от цялата тази съвкупност ще вземе връх... 



В моите колеги и курсанти се стремя да виждам доброто, въпреки, че в някой 
съм съзирал колебание и съмнение, понякога и несъгласие. Но като обърна погледа 
си към тяхната светла страна, към техните положителни качества в характера и 
постижения, нещата идват на мястото си... Убеден съм, че всеки от нас има някакво 
дарование, което кара другите да го уважават и да се чувстват спокойни, 
уравновесени и успешни. Вярната посока за мен е тази, при която плодовете на 
таланта на преподавателя са в полза на обучаемите, а не работят срещу тях...  

И още нещо. Бистротата на ума си, преподавателя може да поддържа само, 
като го изчисти най-напред от отровите на съвременната цивилизация-завистта, 
кариеризма, злобата, нетърпението, черногледството, омразата. И чак след това, като 
постоянно тренира ума си с усилена работа и самоусъвършенстване- всеки на своето 
поприще.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник Светослав Гагов със своя син – възпитаник на ВВТУ „Тодор 
Каблешков“ 

 



ВИПУСК „БЛАГОЕВСКИ – 79“ 

 

      Дни преди тържественото провеждане на випускния акт на курсантите от 54-
ти випуск и патронния празник на Полувисшия железопътен институт „Тодор 
Каблешков“, /1979 г./ генерал-майор Григор Жотев споделя:  

     „...Решението на командването на учебното заведение е през тази 1979 
година, випускният акт да се проведе в град Банкя, а патронния празник - в гр. 
София. Официалната част на тържеството ще се проведе на централния площад 
на града и пред къщата на Димитър Благоев – „Дядото“. И не може да не ме радва 
факта, че тази година 54-ти випуск ще носи името на Благоев – „Благоевски -79“ 
випуск. На 16 юни 1979 година се навършват 123 г. от рождението на Димитър 
Благоев. Така, че тази година нашият патронен празник ще има всъщност двоен 
смисъл – озарен от величието на Тодор Каблешков, той съвсем естествено се 
свързва с един друг голям българин, чийто живот и дейност осмисля големите 
революционни преобразования в нашата родина, въплътени от делото и идеите на 
първоучителя Благоев.  

      Всъщност, всяка година Институтът изживява своя двоен празник. Тъкмо 
поради тази причина само ние си знаем, колко е трудна работата по подготовката, 
да свържем миналото с настоящ ето. Тези двойни празници за Института 
започнаха преди десетина години. Естествено беше да започнем от гр. Копривщица 
– родното място на Тодор Каблешков. Градът, в който е гръмнала първата пушка 
на Априлското въстание и е написано историческото „Кърваво писмо“. Тогава 
випуска го нарекохме „Каблешковски“. Ние знаем, че всеки наш випускник е 
каблешковски... 

 После се заредиха випуските „Дравски“, „Априлски“, „Шипченски“, 
„Освобожденски“ и много други. Наричаха се така заради честване на паметни 
годишнини. 

      Най – трудното, в същото време и най - отговорното в нашата работа е да 
създадем специалисти и достойни воини на България. Това е отговорна и дяволски 
трудна работа. На мене, като военен човек и началник, по ми е лесно да говоря, да 
оценявам и да давам заслуженото на нашите чудесни преподаватели, без чието 
вдъхновение в работата, ние не бихме били такова авторитетно учебно 
учреждение. И тук искам веднага да посоча някои имена: Никола Добрев, Марин 
Захариев, Петко Ценов, Илия Томов, Венета Минчева и много други... На 9 юни 1978 
година министърът на народната отбрана армейски генерал Добри Джуров при 
посещението си в Института написа в почетната книга: 



 „...Традициите са нещо като корените на дървото. Колкото са по-
дълбоки, по-яки, толкова повече се извисява то. Така е и с всяка бойна част, 
всяко военно учреждение. Институтът с право се гордее със своите традиции. 
Но традициите трябва непрекъснато да се обогатяват, да се умножават. Ние 
с удовлетворение отбелязваме, че професорско-преподавателският и 
слушателският състав не жалят сили и време за изпълнението на 
поставените им задачи и по такъв начин продължават делото на своите 
предшественици... 

Пожелавам им още по големи успехи! 

 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

Министърът на отбраната армейски генерал Добри Джуров на посещение в 
Института 

 

         14 юни 1979 година. Рождената дата на Димитър Благоев. Курсантите от 54-
ти випуск на ПЖИ „Тодор Каблешков“ ще запомнят тази дата за цял живот. На този 
ден от 20,00 часа на централния площад в град Банкя, където преди 60 години са 
отеквали стъпките на „Дядото“, се провежда тържествен ритуал по случай 
връчването на дипломите на випускниците-курсанти. 

      На тържеството са поканени да присъстват – министъра на транспорта Васил 
Цанов, заместник-министрите на транспорта инж. Величко Величков и Стоил 



Фердов, началникът на Войските на министерството на транспорта- генерал-майор 
Митю Кисьов, представители на СО „БДЖ“, офицери от ВМТ, офицери и 
преподаватели от ПЖИ „Тодор Каблешков“, роднини и близки на курсантите, много 
граждани. 

      С мощно „Ура“ и с трепетно вълнение курсантите-випускници посрещат 
знамената - ветерани от войните. След три години на упорит труд над науката, с 
младежко дръзновение, воинско мъжество и другарство, доблест и воинска чест, те 
се разделят с Института, с неговото бойно знаме и поемат по не лекия път на 
железничаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.1979 г. Знамената-ветерани и бойното знаме на ПЖИ „Т. Каблешков“ 

     

       В тържествено и вдъхновено слово началникът на Института генерал-майор 
Григор Жотев акцентира на главните моменти от дейността на випускниците и дава 
висока оценка на 54-ти випуск, завършил държавните изпити със среден успех много 
добър 4,57. Гордост на Института е младши лейтенант Кирил Сергиев – първенец на 
випуска, както и младши лейтенантите Вълчо Карчев, Иван Дечев, Георги Гедиков, 
Божидар Петков, Ивайло Тодоров и Марио Савов – първенци на отделните 
специалности. 

      Над 400 курсанти-випускници ентусиазирано работят в младежките научни 
кръжоци, като много техни разработки по научни теми и експонати участват в 
националните прегледи на ТНТМ, за които получават високи правителствени 
отличия /златни значки, грамоти и др./. Съществен е приносът на курсантите-



випускници в осъвременяването на учебно-материалната база на Института, 
изграждането на младежкия клуб „Петър Атларски“, както и в постигането на 
отлични резултати на Петия републикански фестивал на художествената 
самодейност. 

      Със Заповед на министъра на транспорта 54-ти випуск на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ е обявен за випуск „Благоевски -79“. Прочетени са заповеди на 
министъра на транспорта и командващия ВМТ за награждаване на отличниците и 
първенците на специалности. 

      Настъпва най-важният момент на тържеството – връчване на наградите и 
дипломите на завършилите Института. Младите железопътни специалисти 
получават тържествено своя нов пътен лист за живота. Възмъжали и укрепнали, с 
натрупани знания, с присъщото за младите хора упорство и дръзновение, те заемат 
своето достойно място в Националния транспортен комплекс и Войските на 
министерството на транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник-министърът на транспорта инж. В. Величков, началникът на ВМТ и 
началникът на ПЖИ връчват дипломите на курсантите 

 

От името на министъра на транспорта и командването на ВМТ генерал-майор 
Митю Кисьов поздравява випускниците с успешното завършване на Института.  

„Родният транспорт ви очаква! Обичайте и пазете достойнствата на 
вашата прекрасна професия! Служете честно на нашата родина и без остатък 
отдавайте силите си за изпълнение на големите задачи, които стоят пред Вас!... 
Институтът е добре известен и в цялата страна, тъй като вече четири 
десетилетия учи и възпитава синовете на България. Към 1979 година над 20 000 
младежи и девойки преминават през неговите учебни кабинети и лаборатории и 



поемат по пътищата на родината. Никога не забравяйте, че кадрите, подготвени 
в Института са гръбнакът на железопътния транспорт и на ВМТ. Много от тях 
са ръководители от висок ранг и работят с творчески размах.  

/в. „Магистрали“, бр. 24, 14 юни 1979 г./ 

 

      Първенецът на випуска младши лейтенант Кирил Сергиев отговаря на 
приветствията и връчва рапорт-обещание от випускниците на министъра на 
транспорта Васил Цанов. 

      На следващият ден в зала „Георги Кирков“ на партийния дом в София се 
провежда тържествено събрание по случай патронния празник на Полувисшия 
железопътен институт. Присъстващите командири, преподаватели и курсанти, 
озарени от величествения подвиг и героичното дело на пламенния революционер и 
един от апостолите на Априлското въстание - Тодор Каблешков, отдават заслужена 
почит и признателност на своя патрон. 

      Младежки самодейни колективи от Института, лауреати на Петия 
републикански фестивал на художествената самодейност, изнасят богата концертна 
програма пред присъстващите. 

      На 16 юни – денят, в който се навършват 103 години от смъртта на Тодор 
Каблешков, в района на Института тържествата продължават. Положени са венци и 
много цветя пред бюст-паметника на Каблешков, паметните плочи на загиналите 
антифашисти Петър Атларски и Слави Костадинов в района на Института и пред 
Паметника на незнайния воин Провеждат се вълнуващи срещи с ветерани 
железничари и спортни състезания. 

 

 

 

 

 

 

 

16 юни 1979 г. Цветя и венци на признателност пред 

Паметника на незнайния воин 



ДУМИ СРЕЩУ ЗАБРАВАТА 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МИТЮ РАШКОВ КИСЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал-лейтенант Митю Кисьов- началник на 

Войските на Министерството на транспорта 

 

      Митю Кисьов е роден на 19 юни 1926 година в село Маноя, Дряновско. 
Завършва средно техническо училище, ВНВУ „Васил Левски“ в гр. Свищов, ВА „Г. 
С. Раковски“ /1955г./, висш едногодишен курс във Военно-инженерна академия 
„Куйбишев“ - Москва, шестмесечен курс във Военна академия „Тил и транспорт“ – 
Санкт Петербург. 

     Първо офицерско звание получава на 1 май 1949 година и е назначен за 
командир на взвод във военното училище в гр. Свищов. Преминава през всички 
длъжности /командир на рота, командир на батальон, началник щаб на полк, 
командир на полк/ до 1963 година. В периода 1963 – 1972 година служи на различни 
длъжности в Министерството на народната отбрана. 

       През 1972 година е назначен за началник щаб на Строителни войски. Две 
години по-късно през 1974 г. с Указ на Държавния съвет е назначен за началник на 
Войските на Министерството на транспорта. 



    Удостоен е със званието „Герой на социалистическия труд“ и е награждаван с 
десетки ордени и медали. 

      През 1992 година е освободен от военна служба и преминава в запаса. 

Едва ли има офицер, преподавател, сержант, курсант, войник, служител и 
работник от Войските, който да не е виждал отблизо и да не познава началника на 
Войските на Министерството на транспорта... 

Години наред той буквално всеки ден е сред войнските колективи - в ПЖИ и 
ВНВТУ ,,Тодор Каблешков, на строителните обекти, на подновяването на железния 
път и в коя ли не трудна битка. 

Къде ли не е правил срещи и оперативки с командири, преподаватели 
инженери, техници и работници. С кого ли не е разговарял? Помнят го от 
строителството на Фериботния комплекс Варна-Иличовск, на двойната железопътна 
линия в отсечката Малка поляна- Българово, в траншеята край гара Михайлово, на 
Синьо бърдо и Струпец, на Роман, Попово и Търговище и високо горе на гара 
Кръстец. И навсякъде се чува неговия съвет: дава препоръки, строг и внимателен, 
принципен и неотстъпчив, за да върви работата по-добре и по-бързо. Пита нахранени 
ли са войниците, вкусва от тяхната гозба, изисква да не се жалят средства и време за 
подобряване бита на курсанта, войника, преподавателя и офицера. 

И вървят курсантските и войнишките колони след своя командващ, крачат по 
стоманените коловози огромни строителни машини, забиват челюсти багери и 
булдозери, стараят се офицерите, преподавателите, курсантите и войниците да дадат 
колкото се може повече от своите млади сили за възхода на родината, за да има тя 
модерен железопътен транспорт, експресни и бързи влакове, дълги ешелони, 
натоварени с плодовете на народния труд... 

 

   

1981 година 



ПЕТИ РЕПУБЛИКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА 
САМОДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.з. подполковник Генчо Генчев 

 

       Служи в Полувисшия железопътен институт и ВНВТУ „Тодор Каблешков“ от 
15 октомври 1980 год. до 31 август 1992 год. последователно като ЗКПЧ на първи 
курсантски батальон, инструктор по културно-просветната дейност, старши 
инструктор по пропаганда и агитация, заместник-началник на отделите за 
възпитателна работа и морално-психическа подготовка и ВРИД преподавател в 
катедра ,,Обществени науки“. 

Художествената самодейност в Полувисшият железопътен институт е особено 
популярно занимание сред курсантите. В изградените художествени колективи по 
различните видове изкуство, ежедневно кипи неуморен труд. В репетиционните зали 
се синхронизират песните, танците, художественото слово, търси се 



усъвършенстване на изпълненията от участниците. Амбициите на курсантите са 
големи, искат да заемат първите места при всеки конкурс.  

      ...Звънецът известява за край на учебните часове и хористите, оставили 
записките и чертежите се отправят към репетиционната зала. Всичко започва с леко 
„разпяване“ и подготовка на гласа за по сериозно натоварване. В началото на 
груповото пеене гласовете са неуверени, а понякога и фалшиви. С повторенията на 
отделни елементи от песента, гласовете на курсантите-хористи стават все по-
уверени, по-мощни и с вярна тоналност. Лицата им се ободряват, в очите им се 
появява блясък и като, че ли умората от учението изчезва. Хористите се срастват с 
музиката и песента се получава все по-добре и по-добре. 

      Своеобразна е визитната картичка на курсантския хор на Полувисшия 
железопътен институт. Неговите основи са положени със създаването на самия 
Институт. Неизбежно по обективни причини на всеки две-три години съставът му се 
променя. През различен период и в различна продължителност, ръководители на 
хора на Института са били Борис Георгиев, Чавдар Маждраков, Константинов и 
Христо Гатев. От 1974 година главен художествен ръководител е майор Христо 
Тонев. Диригент е старшина Димитър Доротеев. И двамата са изключително 
енергични, с много добро музикално образование и натрупан опит от музикалните 
колективи, които са ръководили. Под тяхно ръководство за първи път през 1974 
година, курсантския хор на Института участва в Четвъртия републикански фестивал 
на художествената самодейност и заема първото място и златните медали. 

      През 1979 година състава на представителния хор е изцяло обновен като броя 
на хористите-курсанти достига 72 души. 

    „Стремежът на тези момчета е да се върви нагоре и достойно да се защити 
извоюваната от техните другари победа – споделя майор Христо Тонев – Хубаво 
е, че има воинска дисциплина, здрав колектив, старание и творчески заряд. Защото 
върховете са все по-трудно достижими, а пътят е мъчителен и продължителен. 
Майсторското пеене изисква постоянство, голяма любов към музиката, къртовски 
труд и доверие. Те да вярват на мен и аз на тях...“ 

      Поставената цел пред хористите е висока и всички усилия се насочват за 
постигането й. В репертоара са включени песните: „На път“ – от композитора Жул 
Леви; „Походът на България“ – от композитора Георги Костов; „Бунтовният 



април“ – от композитора Цветан Цветанов; „Гордей се партийо“ – от композитора 
Георги Минчев и „Химн на родината“ – от композитора Анатолий Новиков. 

     Предкласиката е представена с песента „Младата овчарка / или краварка/“ от 
неизвестен нидерландски композитор. 

      Гласовете отново се извисяват. Капки пот оросяват челата на хористите. Един, 
два, три пъти повторения. Най-накрая, от усмивката по умореното лице на диригента 
се разбира, че нещата се получават. Така е по-добре. 

      И така това продължава дълго, докато на сцената песните звучат като остър 
меч, като вик и клетва, като звънка стомана...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смесен курсантски и войнишки хор открива заключителния концерт на 
лауреатите на V-тия републикански фестивал на художествената самодейност в 

зала „Универсиада“ 

 

 

О.з. Генчо Генчев  

 



ДЕЛНИЦИТЕ НА РОТНИЯ КОМАНДИР 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Пословично старание, горене и себераздаване – така може да се обобщи 
изминатия  път от командира на рота във втори курсантски батальон в Полувисшия 
железопътен институт „Тодор Каблешков“ капитан Ален Кръстев. Да се радваш и 
тайничко да му завиждаш. Защото няма учебна година, в която командваната от него 
рота, да не е начело в съревнованието по всички показатели. Успехите не идват 
случайно. В тях има частица и от неговото трудолюбие, от всеотдайната му 
привързаност към благородната и отговорна професия на офицер, възпитател на 
млади хора, овладяващи железничарската професия. 

     През юни 1979 година Антоанета Арабаджиева – журналист и кореспондент 
във вестник „Магистрали“ задава няколко въпроси на капитан Ален Кръстев. Ето 
въпросите и отговорите: 

     Кое Ви привлече към офицерската професия?  

Въпросът го връща петнадесет години назад, когато току що завършилият 
техникума по обувно производство в родния си град Стара Загора младеж е приет в 
Института.  

 „Тук именно наред с голямата ми любов към избраната специалност у мен за 
първи път заговори желанието да стана военен. Офицерската професия ме 
привличаше със своите трудности, с постоянната си динамика и мъжество. 
Затова когато през 1967 г. ми казаха, че мога да стана взводен командир, приех 
предложението с радост. От тогава минаха много години, съпътстваха ме не 
малко тревоги и разочарования, но никога не съм се разкайвал за направения избор... 

На кои свои постижения най-много се радвате? 



      На тези, в които виждам плодовете на своя труд. В края на всяка трета 
година няма по-тъжен и същевременно по-радостен от мен човек. Тежко ми е, че 
се разделям с момчетата, но и съм щастлив, че ги изпращам възмъжали и 
подготвени за живота, за работата. 

     Какви са делниците на ротния командир? 

Напрегнати и неспокойни – беседи и разговори с преподаватели и взводни 
командири, контрол и помощ за изпълнението на всяка бойна и учебна задача, срещи 
с курсантите, със самодейците. За да достигнат курсантите  върховете, да е 
упорит и системен трудът им над книгата и да има изряден ред и дисциплина. 

А какви всекидневни мисли Ви вълнуват? 

      Сутрин идвам на работа с мисълта откъде и с какво да започна. Усилията 
ми през деня са насочени към решаване на много проблеми...И най-вече към 
подобряване часовете по самоподготовка на курсантите – един важен според мен 
ключ за постигане на високи успехи в учебната работа. 

      Вечер, когато напускам Института, въпреки мисълта, че денят е минал, 
честно казано се чувствам неудовлетворен и се прибирам неспокоен. 

     Кога сте най-доволен? 

     Разбира се, когато курсантите от ротата на изпитите покажат добри и 
отлични резултати. Когато колективът е сплотен, единодушен. Този здрав пулс ми 
дава по-големи сили да поведа подчинените ми смело напред, за да не се задоволяват 
с достигнатия рубеж. 

     Кои са основните Ви принципи в работата с курсантите? 

      Те се градят преди всичко на уставите и заповедите, на личния пример, който 
давам, на изграждането на другарски взаимоотношения и разумна взискателност. 
Държа винаги поставените задачи и поетите обещания да се изпълняват в точно 
определения срок и на необходимата висота. 

     Какви са близките Ви планове? 

     И тази година ротата да се представи достойно и да завоюва първото 
място в съревнованието. Поставил съм си задача да търся нови форми и средства 
за усъвършенстване на организацията на самостоятелната работа, която е 
управляем процес и зависи както от самите курсанти, така и от правилно 
изготвените семестриални разписания, от дейното участие и постоянния контрол 
на командирите и преподавателите. 

     От кого се учите сега? 



     Особено ми допадаше принципната взискателност на бившия ми командир на 
батальон полковник Цветан Тодоров, непринуденото отношение към курсантите 
на бившия командир на взвод капитан Иванов. Мой пример са и най-добрите 
командири от Института. За мен тези хора са извор на опит и житейска мъдрост, 
образци, от които се уча да обучавам и възпитавам подчинените си. 

     Какви други дейности Ви допадат? 

     Обичам обществената работа, която не ме уморява. Духовно обогатен съм 
в дните, когато се подготвям за участие в художествената самодейност. В 
свободното си време чета художествена литература, слушам музика и ...пиша 
стихове. 

     ...  Делници, изпълнени с труд и вдъхновение за творчество, в които капитан Ален 
Кръстев осъществява себе си, равнявайки се с първите, от които не престава да се 
учи. И израства като пример за другите и за бъдещите млади специалисти и офицери. 

 

               Разговорът води Антоанета Арабаджиева 

               Вестник „Магистрали“, бр. 23, 5юни 1979 г. 

 

 

        Майор Ален Кръстев начело на знаменния взвод на училището 

 



ДОБРОТАТА, С КОЯТО СМЕ ОБЛЪЧЕНИ 

 

      Българският воин е записал голям брой героични дела в старата и най-новата 
история на родината, както на бойните полета, така и в мирни дни. Курсантите от 
Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“ по време на службата и 
обучението си показват образци на високо съзнание и родолюбие и с делата си 
доказват, че са верни синове на българския народ. 

Курсантите стажанти от батальона на полковник Георги Станоев са на 
производствена практика през третата година от обучението си. Работата в 
експлоатацията на жп транспорт е напрегната, има недостиг на локомотивни 
машинисти  и по тази причина много често на курсантите-стажанти, се налага да 
изпълняват задълженията в локомотивните бригади, като помощник-машинисти. 
Обикновено изпълняват наряди в товарните влакове. 

      На 15 май 1979 година сержантите Цветан Петков Цонков и Захари Найденов 
Рачев са помощник-машинисти на товарен влак № 2105. Вагоните от композицията 
са натоварени с ценни суровини и материали. Тръгват съгласно разписанието...В 
междугарието забелязват, че срещу тях се движи друг товарен влак. Ръководителят 
на движението в гара Дралфа пуска по грешка по линията насрещния влак. 
Курсантите, научени на съобразителност в Института бързо вземат решение. 
Подават продължителен звуков сигнал и спират своя влак. Челният удар е избегнат. 
Предотвратена е тежка катастрофа с възможни човешки жертви, големи материални 
щети и затваряне на движението на влаковете в отсечката Горна Оряховица  до 
Варна... 

      Друг случай. Курсант стажант от ротата на офицера Дончо Стоянов пътува 
като пътник на 3 май 1979 година в експресен влак. Внезапно натренираното му ухо 
долавя специфичен шум в движението на влака. Решава веднага, че има сериозна 
опасност за катастрофа. Дръпва внезапната спирачка и влакът спира. Има 
дерайлирал вагон от композицията и всеки момент влакът е щял да се преобърне. 
Предотвратена е тежка железопътна катастрофа и са спасени човешки животи. 
Курсант – сержант Руслан Симеонов Георгиев извършва героична постъпка, 
благодарение на познанията си и бързата реакция. Благодарни са му многобройните 
пътници, влаковата бригада и ръководството на СО „Български държавни 
железници“... 

      Трети случай. Няколко дни след новогодишните празници, на 5 януари 1980 
година, около 21,00 часа сержант-стажант Дамян Василев Дамянов забързано тръгва 
от депо „Васил Марков“, за поредното си нощно дежурство в депо „Подуене“ в 
качеството си на помощник-машинист. Студената януарска вечер не се отличава от 



много други, в които Дамянов прекарва на своя пост. В слабо осветен район на 
депото, курсанта чува отчаяни викове за помощ на човек изпаднал в беда. Захвърля 
чантата си и на бегом отива до близко изградените варници. В една от тях, вижда 
отчаяните опити на човек паднал в шахта с вар, който с последни сили се мъчи да 
излезе от нея. Над замръзналата повърхност на варницата се вижда само неговата 
глава. Курсант Дамянов му подава ръка, която давещия се сграбчва, но това е само 
за няколко секунди. Умората, премръзването и уплахата са големи и мъжът изпуска 
подадената му ръка и изчезва под водата. Дамянов не се паникьосва, запазва 
хладнокръвие, минава по мостчето между варниците, влиза безопасно за него във 
водата и започва да го търси. В един момент успява да го хване отново и с много 
усилия да го извади на повърхността. Много бързо го пренася до най-близкото топло 
място в депото. С помощта на дежурния депо-майстор му помагат да се преоблече, 
включително му предоставя свои дрехи. Загряват го с чаша горещ чай и спомагат 
бързо да се възстанови. Дамянов извиква такси, заплаща го и помолва шофьора да 
го закара на посочен от него адрес.  

      На другия ден, информация за инцидента и геройската постъпка на курсант-
стажант Дамян Дамянов не се коментира. Това се случва няколко дни по-късно, 
когато в Института е получено благодарствено писмо от Михаил Ангелов. Едва след 
това, с присъщата си скромност Дамянов разказва за инцидента и действията, които 
е предприел. Смята, че всеки би постъпил като него и да окаже помощ на изпаднал 
в беда. 

   „Не само този благороден подвиг украсява личността на курсант-сержант 
Дамянов – споделя взводния му командир лейтенант Иван Самоковски. 

В Института и сега, по време на производствения стаж, той се изявява като 
трудолюбив и дисциплиниран курсант. Награждаван е многократно – за отлично 
носене на вътрешно-нарядната служба, за срочно и качествено изпълнение на 
поставени задачи, за постигнати отлични резултати в бойната, политическата и 
специалната подготовка...  

      За постъпката на Дамянов неговия съвипускник сержант Веселин Александров 
казва: „Героичната му и високо хуманна постъпка изпълни с чувство на гордост 
сърцата на всички нас, неговите другари. Примерът му ще ни послужи като 
средство за изява на формираните у нас високи нравствени добродетели през 
годините прекарани в ПЖИ „Тодор Каблешков“ 

 



ЯРКО СЪБИТИЕ В 58-ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА 

ПЖИ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

 

Председателят на Държавния съвет Тодор Живков на посещение в  

ПЖИ „Тодор Каблешков“ 

 

      Денят е 28 април 1980 г. Часът е 19,15. Скъп и очакван гост на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ е председателя на Държавния съвет Тодор Живков. На портала първи 
го посреща и му се представя, началникът на Института генерал-майор Григор 
Жотев. Придружаващи лица на Тодор Живков са: Пеко Таков – заместник-
председател на Държавния съвет, Васил Цанов – министър на транспорта, Атанас 
Попов – завеждащ отдел „Транспорт и съобщения“, генерал-майор Митю Кисьов –
началник на Войските на Министерството на транспорта, генерал-майор Стоян 
Сейменов, заместник-министри на транспорта, генерални директори и ръководители 
от Националния транспортен комплекс. 

      Районът на Института е изпълнен с много курсанти, офицери, преподаватели 
и служители, които бурно приветстват скъпия гост. Районът кънти от мощно 
курсантско „ура“. Рапорт към Тодор Живков отправя полковник Печо Дечев – 
командир на курсантски батальон: 



    „Другарю председател на Държавния съвет на  НР България, почетния 
караул в чест на Вашето посещение е построен...“  

      Живков прави преглед на почетния караул и го поздравява, след което 
преминава през построения шпалир от курсанти, от паметника на Тодор Каблешков 
до входа на младежкия клуб „Петър Атларски“. През цялото време се носи 
нестихващо „ура“.... 

      Най-високопоставения гост посещавал Института, сърдечно отговаря на 
приветстващите курсанти, които със своята младост, красива парадна курсантска 
униформа са като живи цветя обградили делегацията. Лицето му отразява радостта 
на посрещачите, а впечатленията си той изразява с искрените слова: „..Напълни ми 
се сърцето от това което виждам днес...“ 

      В салонът на младежкия клуб „Петър Атларски“, построен с личния труд на 
курсантите, официалните лица сядат около поставената за случая продълговата маса. 
Пръв взема думата генерал-майор Григор Жотев, който запознава гостите с 
историята на учебното заведение, създадено през 1922 г. Отчита, че вече 58 години 
Института се утвърждава като национален център за обучение на кадри за 
железопътния транспорт. През него преминават десетки командири и преподаватели 
и през последните години се обръща особено внимание на непрекъснатото 
обновяване на учебно-материалната база. 

      По време на беседата Тодор Живков задава въпроса: 

     „В миналото с какво образование са приемали младежите в Института? 

     „Винаги със средно.“ – отговаря началника на Института. 

      Генерал-майор Жотев запознава гостите с плана, по който ще протече 
посещението и високия гост шеговито добавя: 

„...Щом го организират военните, ние сме длъжни да изпълняваме. Да 
тръгваме!“ 

      Гостите разглеждат просторния младежки дом „Петър Атларски“, новият 
търговски дом, завършен наскоро от курсантите, офицерите и преподавателите. След 
това многобройните гости влизат в учебния кабинет по влакови спирачки. Старши 
преподавателят и ръководител на катедра инж. А. Русеков разяснява накратко 
предназначението на учебните пособия, като гордо отбелязва, че цялото 
обзавеждане е извършено от курсантите. Тодор Живков внимателно слуша 
разясненията на инж. Русеков и разделяйки се казва: „Добре, много добре.....Нови 
успехи!“  



     Кабинетът по „Сигнализация и централизация в жп транспорт“ пред 
делегацията, показва к.п.н инж. И. Новаков.  

      Следващия кабинет, който гостите разглеждат е кабинетът за електрически 
локомотиви. Ръководителят на катедрата инж. П. Ценов демонстрира как се обучават 
курсантите на изградения тренажор. Всичко остават доволни от видяното и 
споделят: „Благодарим Ви, всичко най-хубаво“. 

      Старши преподавателят от катедра „Автоматика и телемеханика“ - инж. 
Стоянка Кръстева, запознава гостите с предназначението на кабинета „Автоматика 
на гарите“, който тя с помощта на курсантите изгражда дълги години. Скъпият гост 
с интерес разглежда уредите, макетите и тяхното функциониране и накрая благодари 
на преподавателката. 

      Инженер И. Пелтеков, старши преподавател демонстрира в кабинета 
действието на автоматичната локомотивна сигнализация. Тук Тодор Живков 
шеговито казва: „Много добре. Поздравявам Ви, браво! Значи можете и без 
машинисти...“ 

 

Председателят на Държавния съвет Тодор Живков разглежда учебно – 
материалната база на Института 

      Следващата „гара“ е музея на ПЖИ „Тодор Каблешков“, създаден през 1972 
година, под ръководството на генерал Жотев, с активното участие на подполковник 
Трайчо Лазаров и група историци от Националния военно-исторически музей. 
Когато групата се спира пред портрета на основателите на младежката организация 
в Държавното железопътно училище през 1922 г., генерал-майор Григор Жотев 



показва Иван Хаджийски от село Новачене, Ботевградско, като един от 
ръководителите на нелегалната младежка организация. Тук Тодор Живков казва: 

       „Това нашият „Странджа“ ли е? Никога не бих го познал. Толкова е млад.“ 

      Пред таблото на завършилите Института, някой подхвърля, че един от 
посочените е сред присъстващите... Тодор Живков се обръща към първият 
заместник-министър на транспорта, героят на социалистическия труд инж. Стамен 
Стаменов с думите: 

    „И ти ли, Стаменов, си завършил Института? Браво!“ 

      След музеят официалните лица преминават в обширния кабинет по 
организация и експлоатация на железопътния транспорт. Тук са изложени и 
експонатите от Националната изложба на ТНТМ, на която Институтът е награден с 
8 правителствено-комсомолски отличия и златни медали. 

      Посещението приключва в актовата зала на ПЖИ „Тодор Каблешков“, където 
всички сядат физически и емоционално уморени от видяното и чутото. За кратко 
време са обходени много кабинети и други учебни и културни помещения, 
изслушани са разяснения по осъществяване на обучението на бъдещите транспортни 
специалисти. 

    „Добре, много добре! Обърнете внимание на електронизацията“ – споделя 
Тодор Живков. 

      Почивайки си за кратко след напрегнатите часове, пред входа на учебния блок, 
Живков споделя на генерал Жотев: 

    „...Правилно сте използвали резервите. Разкривайте ги още повече. Помня 
това училище от младежките си години. Беше авторитетно. Двама мои съученици 
учиха тук. Много добре сте се устроили. Прекрасно!“ 

      В почетната книга на Института Тодор Живков записва: 

   „...ПЖИ „Тодор Каблешков“ е истинска ковачница на високо квалифицирани 
кадри за нашия национален транспорт, които овладяват най-новите постижения 
на науката и техниката и ги внедряват в практиката. Пожелавам на курсантите 
достойно да следват примера и заветите на българските железничари – един от 
челните отряди на нашата славна работническа класа...“ 

      В актовата зала на Института Тодор Живков провежда среща с ръководството 
на Националния транспортен комплекс. Тук са и генерал-майор Митю Кисьов, 
генерал-майор Стоян Сейменов, генерал-майор Григор Жотев и полковник Денко 
Николов. Тодор Живков изказва сърдечна благодарност на организаторите на 



срещата и за предоставената му възможност цял ден да бъде сред ръководителите на 
Националния транспортен комплекс и непосредствено да се запознае с работата на 
ВМТ и ПЖИ „Тодор Каблешков“. Накрая той отново споделя: 

    „... Напълни ми се сърцето от това което видях днес. Доволен съм, че навлязох 
във вашите проблеми...“ 

 

 

55-ТИ ВИПУСК „АСЕНОВСКИ-80“ 

      Денят е 14 юни 1980 година. Той остава завинаги в паметта на курсантите от 
55-ти випуск на Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“. След 
тригодишен упорит труд над учебниците и достойно изпълнен воински дълг, 
безброй прояви на младежко дръзновение, другарство и човешка доблест, 
випускниците за последен път са строени във воински редици, за да се простят с 
бойните знамена и получат дипломите си за завършено полувисше образование. 

      Празнично украсен и обновен е районът на Института. Честват се две 
забележителни дати – 104 години от героичната гибел на Тодор Каблешков, патрон 
на ПЖИ „Тодор Каблешков“ и производството на завършващия образованието си 
55-ти випуск. На тържеството присъстват: Васил Цанов – министър на транспорта, 
Бойчо Щерянов и Стоил Фердов – заместник-министри на транспорта, генерал-
майорите Благой Захариев, Митю Кисьов и Стоян Сейменов, ръководители в 
Министерството на транспорта и СО „Български държавни железници“, офицери, 
преподаватели, гости, родители и роднини на завършващите курсанти. 

      Дадено е началото на тържествения акт. Под звуците на марша „Вий жертва 
паднахте“ началникът и заместник-началникът на Института полагат венци на 
признателност пред бюст-паметника на Тодор Каблешков и паметните плочи на 
антифашистите Петър Атларски и Слави Костадинов. 

      Водени от своите командири, курсантите се строяват на огромния плац. Под 
звуците на тържествен марш, с мощно курсантско „ура“ те посрещат бойните 
знамена. Началникът на Института генерал-майор Григор Жотев поздравява 55-ти 
випуск с двойния празник – патронния празник на ПЖИ и успешното завършване 



курса на обучение. Отново силно и мощно курсантско „ура“ цепи въздуха и дълго се 
носи в района и квартал „Слатина“. 

      За увековечаване безсмъртното освободително дело на братята Асен и Петър, 
на техните приемници Калоян и Иван Асен II, при който Втората българска държава 
добива пълен икономически разцвет и военна мощ, със Заповед на министъра на 
транспорта, 55-ти випуск получава в деня на своя патронен празник името 
„Асеновски“ 

      Три години за курсантите ПЖИ „Тодор Каблешков“ е втори дом. Тук те 
възмъжават, израстват като зрели хора, каляват своите навици и воля, покоряват 
висините на научно-техническата мисъл и усвояват тънкостите на любимата 
железничарска специалност. Най-добрата гаранция за подготовката на бъдещите жп 
специалисти са постигнатите много добри резултати в обучението. Випуск 55-ти 
„Асеновски“ завършва с общ среден успех много добър 4,61.  

      Гордост за преподавателите и офицерите от Института е първенецът на 
випуска младши лейтенант Вилхелм Хаджийски от специалност „Автоматика и 
телемеханика“. Той споделя, че очаква с нетърпение назначаването му на работа и 
мисли да продължи образованието си във висше учебно заведение. Не по-малка 
гордост са и първенците на отделните специалности младши лейтенантите Димитър 
Димитров, Атанас Сидеров, Галин Галинов, Николай Начев и Борислав Викторов. 

      Дълго ще помнят випускниците часовете в учебните зали, кабинети и 
лаборатории. Много са и техните разработки, макети и експонати, с които участват 
в Националните прегледи на ТНТМ. Гордеят се и с отличията и наградите, които 
получават. Носители на златни значки  са курсантите Николай Ангелов, Б. Георгиев, 
Р. Иванов и Л. Маринов. Младежката организация на Института ръководена от инж. 
старши лейтенант Тодор Тодоров, за активно участие в X-тия национален преглед 
на ТНТМ е наградена с Указ на Държавния съвет с „Орден на труда“ – сребърен. 

      Оркестърът на Института изпълнява тържествен марш. Курсантските тела за 
последен път са изпънати като струни. Първенците със стегната маршова стъпка 
подхождат към трибуната и застават пред нея. Преподавателите, командирите, 
випускниците, гостите и близките са обзети от празнично вълнение. 

      Настъпва тържествения момент. Връчване на дипломите, пътния лист на всеки 
за живота. Министърът на транспорта Васил Цанов връчва дипломата на първенеца 



на 55-ти випуск – младши лейтенант Вилхелм Хаджийски, с пожелание за отлично 
представяне и на новото работно място. 

      Един след друг випускниците получават своите дипломи, които са 
справедлива оценка за тригодишния им труд. От тук нататък всеки един ще има 
възможността да докаже, че е достоен следовник на първият българин началник гара 
и пламенен родолюбец Тодор Каблешков. 

      От името на своите другари съвипускници младши лейтенант Вилхелм 
Хаджийски благодари на всички преподаватели и командири за приноса им да 
овладеят железопътните специалности и израснат като истински защитници на 
родината. 

        „Уверяваме ви, че ще вложим цялото си старание, умение и техническа мисъл 
за по-нататъшното модернизиране на родния железопътен транспорт и активно 
да участваме в обществено-политическия живот на страната“ - казва в словото 
си младши лейтенант Хаджийски. 

      След тържествения акт министърът на транспорта открива нов киносалон, 
книжарница и съвременен търговски обект, изградени с помощта на курсантите. 
Разгледана е и учебно-материалната база на Института.  

 

 

ПАРАД, МИРНО! 

 За втори път след 9-ти септември 1969 година представителна курсантска 
рота от Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“ участва във военен 
парад, в чест на 1300-годишнината от основаването на българската държава. 

 

 

 

 

 

 

 



Главният площад на родината притихва. И когато заглъхват стъпките на 
гвардейската тройка, еква командата: „Парад, мирно!“ 

      Изпъват се още по силно напрегнатите тела на младите български мъже в 
парадна военна униформа. Започва неповторимият ритуал. Ракетчици, 
мотострелковаци, танкисти, десантчици, моряци, курсанти от ПЖИ и др., отправят 
поглед към трибуната на мавзолея, откъдето ги гледа 1300 – годишна България. И те 
показват, че са достойни наследници на воините на Исперих и Симеон, на хайдутите 
и първоармейците от Страцин, Стражин и Драва. 

      Взираме се в техните редици и силно ни се иска да видим поне едно познато 
лице. Съзрем ли го, в гърдите ни нахлува чувство на гордост и се усмихваме 
щастливо на себе си, на другаря, на родината... 

      Кои са тези младежи? Какви са те? 

      В ротата, представляваща ПЖИ „Тодор Каблешков“ са курсант-сержант Иван 
Петков – бъдещ ръководител движение, курсант-сержант Любомир Гарчев – 
машинист на дизелов локомотив, курсант-сержант Емил Василев – машинист на 
електрически локомотив, курсант-младши сержант Здравко Цветков – от 
специалност „Автоматика и телемеханика“, курсант-сержант Николай Велиновски – 
ръководител движение, курсант-сержант Стефан Стоянов, техните взводни 
командири – старши лейтенант Стефчо Митов и лейтенант Боян Лукарски. 

      Курсант-сержант Иван Петков: „За мен е чест да участвам във военния парад 
по случай 1300-годишния юбилей на нашата родина. Ще положа всички усилия, за 
да допринеса за достойно представяне на ротата ни.“ 

      Курсант-сержант Любомир Гарчев: „Горд съм, че ми се дава възможност да 
участвам в парада. Убеден съм, че ще се представим отлично, за да бъдем достойни 
за званието „войн от Въоръжените сили на Народна република България, за да 
докажем бойния си дух и да защитим родината си.“ 

      Курсант-сержант Емил Василев: „За мен участието в парада в чест на 1300-
годишнината от създаването на българската държава е високо доверие. Сега с още 
по-силно чувство на гордост ще крача в строя“. 

      Курсант-младши сержант Здравко Цветков: „Когато правиш нещо за първи 
път, а вероятно и за последен, вълнението е изключително. Затова аз и моите 
другари сме решени да се представим отлично пред нашите и чуждестранните 
гости на празника. Така ще докажем верността към родината и благодарността 
си за грижите, които се полагат за нашето възпитание и образование. 
Българският дух се е родил преди 1300 години, съхранил се е и в черната нощ на 
седемвековното робство и днес той отново гори с буен пламък в нас“. 



      Курсант-сержант Николай Велиновски: „Горд бях, че ме удостоиха да 
участвам в парада. Сега гордостта ми е още по-голяма. Моите другари и аз ще 
направим всичко възможно, за да се представим толкова добре, че дори и 
противниците ни да разберат, че и малка България има с какво да се гордее, и че 
трябва да се съобразяват с нея“ 

     Курсант-сержант Стефан Стоянов: „На малко хора се пада честта да 
участват в такъв величествен парад в чест на тази забележителна годишнина. 
Гледайки мавзолея на Георги Димитров, аз се гордея, че нашата малка страна е 
населена с такъв мъжествен и твърд народ, успял вече 13 века да съхрани своя 
облик, бит и култура. А с това малко други държави и народи могат да се похвалят. 
Заедно с моите другари искаме да изразим на парада, силата и мощта на нашия 
макар и малък народ, който има богати заслуги в борбата за мир, равенство и 
братство между народите“.  

     Старши лейтенант Стефчо Митов: „Горд съм, че ми е гласувано доверие да 
подготвя курсантската рота и да участвам в парада. Иска ми се когато преминем 
пред мавзолея, всички наши противници, гледайки бойния ни строй, неволно да 
застанат „мирно“. 

 

 

 

 

 

 

 

1969 година. Преминава курсантския блок на възпитаниците на ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ с командир подполковник Цветан Тодоров 

 

      Лейтенант Боян Лукарски: „Щастлив съм, че участвам в парада, посветен на 
13-вековния юбилей на България. Чувствайки голямата отговорност, ще направя 
всичко възможно с представителната рота да защитим достойно името на ПЖИ 
„Тодор Каблешков“ и Войските на Министерството на транспорта ! 



      И наистина, те представляват младостта на древна и млада България, те са 
нейните верни, достойни и непоколебими воини, винаги готови за бой защитници на 
родината. 

 

 

 

 

 

 

 

9 септември 1969 г. Представителна група на ПЖИ „Тодор Каблешков“ участва в 
парада. Със знамето е старши лейтенант Васил Велков, а до него в дясно - майор 

Ефтим Божилов 

Това отдавна вече е история и спомен. История, свързана не само със 
забележителни дати и събития, но и с достойното участие на представителни 
роти на ПЖИ ,,Тодор Каблешков„ заедно с другите родове войски от Българската 
армия, във военните паради през 1969 –та и 1981 год. И спомен, който влезе трайно 
в умовете и сърцата не само на участващите в тях. На тези паради народът видя 
своята армия в пълния блясък на тържествения ден, в пълно съзвучие с чувствата, 
които го вълнуваха. 

Народът ни искаше да види раждането на новата армия и го видя в лицето 
на конницата, поела боен тръс по пътищата в заключителния етап на Втората 
световна война /1944 – 1945 г../,в лицето на трогателните със старинността си 
минохвъргачки, натоварени на засамарени катъри ... 

После народът пожела да види и сегашната си армия, негова плът и кръв, 
негова обич, негова рожба. 

И я видя. 

Видя я такава, каквато бе в неговите мечти и желания – могъща, 
организирана, съвременна. Струна изпъната, стрела, готова да полети... 

 



 

1981 год. Представителна курсантска рота на ПЖИ ,,Тодор Каблешков„ на 
парада по случай 1300 –годишнината от създаването на българската държава 

 

О.з. Асен Йосифов 

 

 

ПОЛКОВНИК АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ВАТЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ангел Ватев е роден на 22 април 1922 година в село Врабево, Троянско. 
Основното си образование завършва в родното си село Врабево, а средното в 
градовете Троян и Севлиево. 



      На 15 септември 1944 година постъпва като доброволец в Народната гвардия 
в гр. Ловеч, а през декември на редовна военна служба в НШЗО „Христо Ботев“ в гр. 
Плевен. Завършва я през 1945 година. 

     През 1946 година е приет за студент в Агрономическия факултет към 
Софийския университет в София. От 1 април 1947 година е назначен за офицер в 
поделение на Трудови войски. 

      През 1954 година завършва Военно-политическата академия в София и 
последователно служи в: Народното военно Суворовско училище в София; 
Централната военна картографска база в гр. Троян; Поделение на ракетни войски в 
с. Телиш; ПЖИ „Тодор Каблешков“ /1967 г./; Командването на Железопътни войски 
/1969 г./ и Заместник-началник на ПЖИ „Тодор Каблешков“ /1979 г./; 

      През 1979 година е освободен от военна служба и преминава в запаса. 

       За активна революционна, военна и обществено-политическа дейност е 
награждаван: Ордени „9-ти септември 1944 г.“ – 1-ва, 2-ра и 3-та степени; Орден 
„Народна свобода“ – 2-ра степен; Орден „Червено знаме“; Орден „За военна доблест 
и заслуги към БНА“ - 1-ва степен и други 38 военни и граждански медали. 

 

 

ПРЕГЛЕД НА СТРОЕВАТА ПЕСЕН 

 

      На 27 април 1981 година в ПЖИ „Тодор Каблешков“ се провежда преглед на 
строевата песен, посветен на 1300-годишнината от основаване на българската 
държава. След няколко месечни тренировки на ротните блокове, курсантите са 
готови да покажат на какво са способни. 

      Всички командири са единодушни: външния вид на курсантите е изряден, 
строевата подготовка е много добра, остава третия, най-важния показател – 
строевата песен. 

„Всички са положили усилия, лишавайки се от свободното си време вечер. 
Работеха с голямо старание. Особено в пеенето по време на маршируване...“ – 
споделя старшина Христо Георгиев.  

      И все пак кои ще бъдат първенците? Коя песен ще прозвучи най-добре, в такт 
с марша на курсантите, най-съвършено? Защото практиката показва, че масовото 
изпълнение на песен, особено в съчетание със строева стъпка, не е като 
индивидуалното пеене. Тук има друг закон, иначе се получават проблеми... 



Хармонията в хоров колектив, който е статичен, се различава съществено от пеене и 
маршируване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на строевата песен в училището 

 

      Един след друг пред комисията преминават стройните курсантски блокове – 
на вагонните техници, на ръководителите на движение, на локомотивните 
машинисти, на строителните техници... Всички са утрешната млада сила, която ще 
се влее в железопътния транспорт...  

От устата им излизат думите на вечната песен на българския воин – за 
родината-древна и млада, за нейния свободен и трудов народ, за българския воин, 
винаги готов да я защити: „България се ражда“, „Рота след рота“, „Синове на 
народа“, „Войниците на моята родина“, „Песен за българския цар Симеон“... 

      Времето не е благоприятно. Дъждът все пак не закъснява, но това не пречи 
курсантите да се представят възможно най-добре. Преминава последния блок с 
думите „Бойци, бойци, без отдих, без умора....“ 

      Комисия под ръководството на заместник-началникът на Института 
полковник Денко Николов дълго обмисля, преценява, съпоставя. Никой не трябва да 
бъде подценен! 



 Накрая всички са единодушни. На първо място се класира курсантския блок 
воден от капитан Ален Кръстев. Второто място е за блока на капитан Стойчо 
Пешков, а третото на старши лейтенант Тодор Филипов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.1981 г. Полковник Денко Николов – заместник-началник на Института, 
награждава изявени курсанти в прегледа на строевата песен 

 

      Подполковник Христо Тонев – ръководител на духовия оркестър на Института 
и член на комисията дава преценка за проведения преглед като специалист и е 
категоричен: 

       „Не е изненада, че именно курсантския блок на капитан Ален Кръстев спечели 
първото място. Когато един командир участва с такова желание в работата и 
пее наравно с курсантите, положителен резултат непременно има…“ 

 

 Елена Попова 

Вестник „Магистрали“, бр.18, 5 май 1981 . 

 



 

Преглед на строевата песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.1995 г. Преглед на строевата песен . Комисия в състав полковник инж. 
Неделчо Неделчев, подполковник Петър Петров и капитан Акиванов оценява 

курсантските блокове 



НА ДОБЪР ПЪТ ВИПУСК 56-ТИ „АСПАРУХОВСКИ-81“ 

 

16 юни 1981 година. Значим, радостен празник. Курсанти, преподаватели и 
командири, родители и приятели на випускниците отбелязват с признателност 
саможертвата на апостола на Априлското въстание Тодор Каблешков, един от 
титаните на националната ни революция. 

Както е в досегашната традиция, първо ще се положи венец и цветя на бюст-
паметника на Тодор Каблешков - символ на героизма в железничарската професия. 

       Всичко в Института е тържествено – украсата на района, командирите и 
курсантите са облечени с парадната си униформа, стотици са роднините и 
приятелите на випускниците, духовия оркестър свири военни маршове. Всички 
искат да видят довчерашните младежи, станали истински мъже, как получават 
„пътния лист“ за живота и готовността им да се влеят в железничарската армия. 

      За да споделят голямата радост на личния състав и най-вече на курсантите-
випускници, тук са дошли Васил Цанов – министър на транспорта, Тодор Кюркчиев 
- секретар на Комсомола, к.т.н. инж. Кольо Кънчев – председател на Профсъюзите 
на транспортните работници, заместник-министри на транспорта, ръководители на 
СО „БДЖ“, бивши преподаватели, офицери и служители от Института.  

      Тук са и заместник-началниците на Войските на Министерството на 
транспорта – генерал-майор инж. Младен Младенов и генерал-майор Стоян 
Сейменов. 

      Точно в 19,00 часа началникът на ПЖИ „Тодор Каблешков“ генерал-майор 
Григор Жотев, пред стройните редици на курсантите-випускници посреща 
министъра на транспорта Васил Цанов. Министърът минава пред всеки блок и 
поздравява бъдещите специалисти в жп транспорт с големия патронен празник и 
успешното завършване курса на обучение. Над плаца се носи мощно курсантско 
„ура“ за празника, за родината, за предстоящите светли дни... 

      В пламенното слово за патрона на Института – Тодор Каблешков, генерал-
майор Жотев прави кратък преглед на трудния тригодишен курс на курсантите от 
56-ти випуск. Тези най-хубави години, всеки от обучаемите посвещава на 
изучаването на железничарската професия и военната служба на родината. Изтъква 
приносът на преподавателите и командирите, които осигуряват условията за 
реализиране на тези задачи. Благодари на курсантите-випускници за проявеното 
старание в учебния процес, за високата воинска дисциплина, проявена през цялото 
време на обучение. 



      Изказва дълбока благодарност на министъра на транспорта, на ръководството 
на СО „БДЖ“, на командването на Войските на Министерството на транспорта, за 
положените грижи, за осигурените материални средства и кадровото обезпечаване, 
за да може Полувисшият железопътен институт да се превърне в любимо учебно 
заведение за българската младеж, решила да посвети живота си на железопътния 
транспорт. 

      Заместник-началникът по учебната част полковник Славчо Леков прочита 
заповеди на министъра на транспорта за обявяване на 56-ти випуск за „Аспаруховски 
-81“, във връзка с 1300-годишнината от основаването на българската държава и 
награждаването на първенеца на випуска – младши лейтенант Павлин Искренов 
Марчевски и първенците на отделните специалности. 

      Със специална заповед министърът на транспорта обявява първият носител на 
новоучредената „Вапцаровска награда“ – младши лейтенант Павлин Марчевски и го 
награждава с диплом и финансов стимул в размер на 150 лева. 

       С друга заповед на началника на ВМТ, всички курсанти отличници са 
наградени с ръчен часовник...  

       Настава най-вълнуващият момент, връчването на дипломите на завършилите 
обучението, бъдещи млади жп специалисти. Те са връчени от министъра на 
транспорта, секретаря на Комсомола, генералите Младен Младенов и Стоян 
Сейменов, ръководители на дирекции в СО „БДЖ“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.1981 г. Началникът на ПЖИ „Тодор Каблешков“ връчва дипломите на 
курсантите от випуск „Аспаруховски 81“ 



След връчването на дипломите, министъра на транспорта поздравява младите 
каблешковци за успешното завършване на Института, припомня за повишените 
изисквания към железопътния транспорт и надеждата, с която ръководството на 
министерството очаква новата смяна млади специалисти. Пожелава на младите 
железничари – машинисти на електрически и дизелови локомотиви, ръководители 
движение, строителни техници, електромеханици и вагонни техници да обичат 
транспорта и да бъдат достойни за голямото име – български железничари!       

      Първенецът на випуска и носител на „Вапцаровската награда“, младши 
лейтенант Павлин Марчевски връчва рапорт на министъра на транспорта от името 
на своите другари. С него той благодари на Министерството на транспорта, на ВМТ, 
на ПЖИ „Тодор Каблешков“, на преподавателите, на командирите за грижите и 
условията, които създават за тяхното обучение и обещава, че випускниците от 56-ти 
„Аспаруховски“ випуск няма да посрамят името на Института и на новите работни 
места. 

      Курсантите-випускници начело с бойното знаме на Института и знамената 
реликви, водени от своите командири преминават в тържествен марш пред 
официалните лица. 

 

Тържествен марш на курсантите от випуск 56-ти „Аспаруховски-81“ 



      След тържеството министърът на транспорта и гостите разглеждат най-
големият „Учебен комплекс по експлоатация на железопътния транспорт“, изграден 
на последния етаж в учебния блок. Първоначално той е изграден през 1972 г. и през 
1981 г. основно реконструиран. Цялата му площ е 1600 кв. м.  

Мащабът на железния път и подвижния състав е 1:32, като общата дължина на 
железопътната линия и коловозното развитие в гарите е 745,3 метра /съответства на 
23,850 км в действителност/. Локомотивният и вагонният парк са модификации на 
различни серии и видове, а движението на влаковете и маневрения състав се 
осъществява чрез електрическо напрежение от 24 волта, управлявано от компютър. 
Целият учебен комплекс включва: 2 лекционни зали; апаратно помещение; 5 зали, 
изградени като железопътни гари; 2 компютърни зали; централен диспечерски пост 
и 4 междугария /оборудвани с автоблокировка и релейна полуавтоматична 
блокировка/. 

      Гарите носят имената на герои-антифашисти, възпитаници на училището, 
загинали през периода 1923-1944 г. и оборудвани с различни видове централизации, 
които се използват в железопътната мрежа. 

      На XX-тия национален преглед на ТНТМ „Учебен комплекс по експлоатация 
на железопътния транспорт“ получава наградата златна значка.  

      Министърът на транспорта открива и построения със собствени сили и 
средства нов обект – модерни репетиционни зали за духовия оркестър и самодейните 
състави на Института. Спазена е традицията, на всеки годишен патронен празник да 
се открива нов обект. Министърът на транспорта Васил Цанов споделя: „Войникът 
не може без песен! Транспортният работник също живее с песните за родината! 
Пожелавам в новия културен дом да се родят нови песни и нова музика за 
транспорта!“ 

      Пред официалните лица, духовия оркестър под диригентството на 
подполковник Христо Тонев изпълнява музикалната творба „Земята е техния път“, 
по текст на Дамян Дамянов, музика Александър Райчев, обработка и аранжимент 
Христо Тонев. 

      Съгласно дългогодишната традиция, вечерта се провежда обща вечеря на 
министъра на транспорта, придружаващите го лица и почетните гости на Института, 
с курсантите-випускници от 56-ти „Аспаруховски“ випуск. Тя преминава в сърдечна 



обстановка. В приветствието си генерал-майор инж. Младен Младенов, благодари 
на курсантите и им пожелава винаги да бъдат човеци, когато са на път, така както 
казва поетът Пеньо Пенев. Никога да не забравят дълга си към родината, Института 
и железопътния транспорт. 

      Младши лейтенант Павлин Марчевски, първенец на 56-ти „Аспаруховски“ 
випуск и първи носител на „Вапцаровска награда“, машинист на дизелов локомотив 
споделя: 

„Разделям се с Института с чувство на радост и малко тъга. Той остави в 
мен и моите другари спомени за цял живот. Тук израснахме морално, умствено, тук 
станахме мъже. Преподавателите си никога няма да забравя – оставиха в мен 
трайни следи. Военната служба – това е най-силното, най-голямото ми 
впечатление от Института. Пожелавам на младите курсанти да се учат по-
уверено, по-настойчиво да усвояват преподавания материал. Човек който познава 
детайлите на машината може да бъде истински локомотивен машинист. 
Пожелавам на командирите и преподавателите да бъдат все така усърдни и 
амбициозни... Разпределен съм на работа в локомотивно депо Русе. Роден съм в село 
Тетово, Разградско. Обичам родния си край и там ще работя като локомотивен 
машинист...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОСТОЙНО ИЗЖИВЯН ЖИТЕЙСКИ ПЪТ 

ВАСИЛ ЦАНОВ ИВАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васил Цанов – министър на транспорта 

/24.07.1973 – 22.09.1988 г. / 

      Васил Цанов е роден на 14 февруари 1926 година в село Трудовец, 
Ботевградско. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. 

 Кариерата си започва като ръководител в Ботевградския регион .Има решаващ 
принос за изграждането в града на първия в страната завод за полупроводници ,за 
прерастване на механичната работилница в завод за автобуси ,,Чавдар“ и 
построяването на Дома на техниката . 

      През 1973 година е назначен за министър на транспорта. Той е един от 
министрите, най-дълго заемали този пост в историята на страната - 15 години. 

       Този период се характеризира с бурно развитие на железопътния транспорт и 
оставя светла диря в развитието на българската икономика. 

 Под негово ръководство се извършва обосновката и финансовото осигуряване на 
крупните обекти с национално и международно значение, като: удвояване и 
електрификация на железопътните линии ; изграждане на мощната фериботна връзка 
„Варна – Иличовск“ ;проектирането и строителството на автомагистралите 



„Тракия“, „Хемус“, „Черно море“, „Люлин“, изграждането на пристанищния 
комплекс Варна – запад, преустройството на речните пристанища Русе и Лом , нови 
летища в Бургас, Варна, София, много предприятия и заводи.  

       За тази неуморна дейност Васил Цанов е удостоен с най-високото отличие за 
това време – „Герой на социалистическия труд“. Избран е за почетен гражданин на 
град Ботевград. 

      Награждаван е с множество ордени и медали. За непрестанните му усилия в 
развитието на международните транспортни връзки и приятелство с народите е 
удостоен с престижния орден „Дружба между народите“ . 

След напускане на поста министър на транспорта Васил Цанов продължава да 
живее с отрасъла чрез ежедневни срещи с представители на отделните видове 
транспорт и заедно с тях съпреживява трудната ситуация на българската икономика. 

Тържеството по случай 80 – годишния юбилей на Васил Цанов, проведено на 
14 февруари 2006 год. в Централния военен клуб в София, е едно голямо признание 
за неговите заслуги за транспорта, за родния край, за неговото семейство, за колегите 
и приятелите му .Председателят на ФНТС в България академик Васил Сгурев връчва 
на юбиляра Златна значка на организацията и го поздравява сърдечно. 

 

Министърът на транспорта Васил Цанов на 80 години. От дясно на ляво: Васил 
Цанов, Петър Мутафчиев – министър на транспорта, Стоил Фердов – бивш зам. 

– министър на транспорта и инж. Кирил Ерменков – бивш министър на 
транспорта и председател на НТС по транспорта в България 

 

      Земния път на Васил Цанов приключва на 15 октомври 2007 година. 



 

В другарски разговор след полево занятие 

 

 

ПЖИ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – ВСЕКИДНЕВИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

     Месец юли 1981 година. В Полувисшият железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ усилено се работи за повишаване ефективността на педагогическия 
труд и подготовката за новата учебна година. Изпитната сесия в Института е в 
разгара си. И нищо, че лятото е в силата си. В ПЖИ „Тодор Каблешков“ цари бодър 
дух и младежко творческо дръзновение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж. Венета Минчева в час по проектиране и изчисление на вагоните 



    .... Инженер Венета Минчева изпитва курсантите първа година от 214 класно 
отделение в специалността „Ръководители движение“. 

      „Лично аз съм доволна от хода на сесията. От положилите изпита по 
дисциплината „Подвижен железопътен състав“ 28 курсанти, общия среден успех 
е много добър. Изпитът протича в нормална обстановка, обучаемите не допускат 
груби грешки. Не са малко курсантите, като например ефрейтор Валери 
Климентов, който през годината получаваше оценки 3,50 – 4,00, а сега показва 
знания за много добър. От тяхната подготовка, като бъдещи ръководители на 
движение ще зависи сигурността на движението на влаковете...“ – споделя инж. 
Венета Минчева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размисъл на курсантите преди полагане на семестриален изпит 

 

Обикновено възрастните хора се разминават с детските си илюзии. В по-
голяма степен това е валидно за жените. Но в тази категория в никакъв случай не 
можем да причислим инженер Венета Минчева. Израснала в софийския квартал 
„Банишора“, мястото на нейните детски игри са вагоните... По късно завършва 
гимназия със златен медал за отличен успех и не забравя своето първо детско 
увлечение – железопътните вагони. Без колебание записва ВМЕИ в София и избира 
специалността „Подвижен жп състав“. След дипломирането си започва работа като 



инженер преподавател в ПЖИ „Тодор Каблешков“. Дали е морално и 
професионално удовлетворение това?  

 Естествено, каква по-голяма награда да виждаш как просто пред очите ти 
израстват бъдещите вагонни техници и ръководители на движението....  

      И друго – когато човек работи само с млади хора, най-лесно „сверява 
часовника си“. Те са изключително чувствителни към всякаква фалшива нотка... 

      Може би затова най-силно впечатление прави непринудеността и 
откровеността на тази умна и красива млада преподавателка. А тя си има като всички 
хора своите лични грижи и радости. Майка на дъщеря и син, инж. Венета Минчева 
не загубва младежкия си чар – всъщност такъв чар е длъжен да притежава всеки 
преподавател... А дарбата да бъдеш добър учител на младите е, и умението да 
комуникираш винаги честно с тях.... 

      Стане ли дума за колежката, преподавателката и човека инж. Минчева, всеки 
казва: „Отличен професионалист, внимателна, приема задачите с чувство на 
отговорност, умее да работи с хората и затова повечето я обичат, никога не 
използва фразата „това ще бъде“, когато няма да бъде.... А има ли за една жена 
като нея по-хубаво цвете от обичта на хората? Няма, защото макар и невидимо, 
това цвете не увяхва през всичките делници и празници... 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Инж. Венета Минчева като млад преподавател в ПЖИ 

 

      Инженер Кирил Лазаров провежда изпит с курсантите от 412 класно отделение 
– специалност „Строеж и поддържане на железопътните линии“ 



    „Досега съм писал само една слаба оценка, макар, че материала е труден. 
Курсантите добре са се потрудили през семестъра. Освен индивидуалното задание 
– проектиране на жп линия – има и по два теоретични въпроса. Няма случаи на 
преписване и подсказване. Обучаемите са сигурни в знанията си. Ние 
преподавателите по време на сесията сме на разположение за консултации...“ – 
споделя инженер Лазаров 

      Тук всички се вълнуват – курсанти, преподаватели, командири. Новото, което 
предстои да навлезе в тяхната обща работа през предстоящата учебна 1981-1982 г. е 
плод на общи усилия. В Института са назначени централна комисия и работни групи, 
които имат за задача да подобрят съществуващите учебни планове и програми, да 
изработят нови програми за задочно обучение и за новата специалност „Ремонт, 
поддържане и експлоатация на пътна и железопътна механизация“. 

      Продължава усъвършенстването на съществуващата учебно-материална база, 
като фактор за интензивност на обучението. Въвежда се аудио-визуална техника, с 
цел обучението на курсантите да се доближи максимално до реалните условия в жп 
транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти полагат семестриален изпит 

      Майор инж. Кирил Георгиев: „В новооткриващата се специалност ще се 
подготвят машинисти за подбивните машини тип „Пласер“, пресевни машини 
„Матиса“, пътепоставачи и др. железопътна техника. За първи път през 
учебната 1981 – 1982 г. се осъществява прием на мъже и жени за задочно обучение. 
Въвежда се регламент – до 10 изпита годишно и не повече от 5 на семестър..“ 



 

Полковник Славчо Леков 

      Полковник Славчо Леков: „За да се актуализира съдържанието, настъпват 
промени в някои дисциплини, раздели, теми. В методическо отношение се работи 
за подобряване квалификацията на командно-преподавателския състав. 
Провеждаме 15-20 дневни педагогически курсове с офицерите, които ще са 
командири на млади курсанти. 

      Извършен е преглед на материално-техническата база и са конкретизирани 
задачите, които трябва да се изпълняват до започването на новата учебна година 
и в самия процес през цялата учебна година. Синхронизирани са и задачите по 
осъвременяване на учебния фонд – лекции, учебни пособия, учебници и др. Това са 
направленията, в които насочваме усилията, за да започне нормално новата учебна 
година. По този начин ще отговорим на изискванията за преустройство и по-
нататъшна интензификация на учебния процес...“  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 февруари 1971 г. Старши преподавателят инж. Панто Пантев провежда 
изпит по електрически локомотиви с курсантите от взвода на мл. лейтенант 

Неделчо Неделчев 



ЗА ПРИНОСЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

      Мащабно и всеобхватно е участието на преподавателя в учебно-възпитателния 
процес, провеждан в ПЖИ „Тодор Каблешков“. Той играе основна роля в изнасянето 
на лекциите, провеждането на упражненията, ръководството на различните 
кръжоци, в колективите, участващи в младежкото движение за ТНТМ, в 
осъвременяване на учебно-материалната база и лекционния фонд. 

      Той - преподавателят до късно през вечерта и нощта, работи над своите 
лекции, при необходимост провежда консултации и лични беседи с курсантите. Не 
по-малка е дейността му и като общественик във всички учебни, извънкласни и 
възпитателни инициативи... 

       Работният му ден  започва рано сутринта. Не по-късно от 7,45 ч. преминава 
през портала на Института. Няма значение, че първата му лекция пред курсантите е 
от 11,00 часа. Популярният сред преподавателите „прозорец“, не може да е причина 
да се яви по-късно на работа. 

      Още по-трудно е да се опише онова невидимо влияние, което оказва върху 
възпитанието на курсантите със своя външен вид, езикова и обща  култура и 
интелигентност, жестове и навици. По подобие на взаимоотношенията между майка 
и деца, и на курсантите трайно впечатление правят тези невидими особености в 
преподавателя. По тази причина обучаемите харесват ту един, ту друг и се стремят 
да му подражават. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавателките Радка Нейкова по немски език, инж. Венета Минчева по вагони 
и Надя Рускова по руски език 



      Курсант-ефрейтор Митко Димитров: „В моите преподаватели ценя уменията 
им да ни поднасят учебния материал достъпно и подхода им при оценяване на 
нашите знания. Моят любим преподавател е инж. Димитър Митев, който до 
съвършенство познава експлоатацията и ремонта на вагоните...“  

      Курсант Мариан Данчевски: „...Много харесвам преподавателите Павлина 
Илиева, инж. Гугов, инж. Ненова и инж. Митев. Те са изключително 
добронамерени, съобразителни, взискателни и умеят да ни поднасят материала 
така, че много бързо да го усвоим. Ценя и хуманното им отношение към нас..“ 

      Курсант-ефрейтор Милко Василев: „..Много се радвам, че мога да се уча от 
такива амбициозни и вдъхновени преподаватели. Възхитен съм от високия 
професионализъм, педагогическото майсторство и способността им винаги да 
намират подходящ език с курсантите. За пример мога да посоча инж. Димитър 
Митев, Дремсизова, инж. Минчева, Василева и др. Пожелавам им да бъдат все така 
добри и жизнерадостни...“ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

1977 г . Инженер Венета Минчева на екскурзия с курсанти в Дряновския манастир 

 

      Майор Кирил Георгиев, от Учебния отдел на Института изтъква, че 
специалните, общотехническите, езиковите и приложните дисциплини се провеждат 
от изтъкнати специалисти в железопътното дело, запознати и с научните достижения 
в съответната област. Военните дисциплини се водят от офицери с висше военно и 
академично образование. 



       Трудно е да се каже, кои от преподавателите и командирите са най-добри. Но 
все пак трябва да се посочи, че през 1981 г. преподавателите  инж. Пеко Доков и инж. 
Петко Ценов, получават „Орден на Труда – сребърен“ от Държавния съвет за 
отлична преподавателска дейност. 

 

 

Инженер Пеко Доков 

 

      Не може човек да не се възхити от педагогическото майсторство на инж. 
Доков, дългогодишен преподавател в Института. Изказът му по време на лекции, 
упражнения и пр. е на чист български език /без диалектни отсенки, с хубава дикция, 
нормална сила на звука/. В продължение на 16 години излага достъпно за курсантите 
съдържанието на лекциите си. Това, че отлично познава дизеловите локомотиви, 
експлоатацията им, повреди и аварии, които могат да се получат, му дава 
възможност да подготвя успешно утрешните водачи на тези сложни машини. 
Инженер Пеко Доков благодарение на тези свои качества достига до поста 
ръководител на катедра „Дизелови локомотиви“. Активно се ангажира и с 
обществена дейност. Известно време е председател на профсъюзната организация на 
преподавателите от Института. Както повечето железничари живее на гарата в 
Костинброд. Създава здраво семейство. Има две деца - дъщеря, която е лекар и син 
- студент. С ненамаляваща енергия и любов, инж. Доков продължава да обучава и 
възпитава обучаемите си... 

      Подобна е биографията и на другия преподавател носител на „Орден на труда 
– сребърен“ – инж. Петко Ценов.   

 



 

Инженер Петко Ценов –ръководител на катедра 

Той е ръководител на катедра „Електрически локомотиви“, подготвяща 
утрешните водачи на влаковите композиции. Характерно за него е страстта му да 
запознава курсантите с новостите, както и възможно най-добре да онагледява 
преподавания материал. По негова инициатива и пряко участие, почти цял 
електрически локомотив е застопорен в учебен кабинет. Това спомага бъдещите 
машинисти да го изучат най-добре, реално да го виждат всеки учебен ден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет - тренажор за електрически локомотиви 

 

„...Най-важното – споделя инж. Ценов – ,което е наше всекидневие и поради 
това му обръщаме особено внимание, е високото качество на учебния процес и 
отличната учебно-материална база. Сега от нас се изисква, да използваме колкото 
се може повече действащите модели, реалните макети, онагледяване на възли, 



детайли и разрези на действителните машини /локомотиви/. Аз искам да подготвя 
курсантите възможно най-добре за по- нататъшната им работа. Машинистът 
трябва да придобие големите си знания по практическото управление на 
локомотива още на институтската скамейка, да създаде първите си навици...“ 

      Към това се стреми инж. Петко Ценов – ръководител на катедра „Електрически 
локомотиви“ и старши преподавател по специалността. В продължение на много 
години, всеки ден, той се среща очи в очи с всички бъдещи машинисти. Много от 
тях помнят мъдрите му съвети, когато управляват локомотивите по железопътната 
мрежа на страната. 

 

Доктор Никола Добрев –ръководител на катедра 

 

      Ръководителят на катедра „Експлоатация на железопътния транспорт“ доктор 
Никола Добрев е един от най-дългогодишните служители в Института.  Той е 
активен участник в голяма част от промените, извършвани в учебното заведение. 
Освен, че е неотменно на поста си като педагог и възпитател във една от най-
отговорните специалности в жп транспорт, той проявява творческо отношение към 
работата си. Автор е на учебници по специалността, осъществява редица проекти, 
благодарение на солидната си теоретическа и практическа подготовка. Инициатор е 
на редица подобрения в учебно-материалната база в Института. 

      Доктор Никола Добрев:„...Най-хубавото в ПЖИ „Тодор Каблешков“ е, че 
всяка година се прави нещо ново. Нещо се ражда. Така нашият Институт никога 
не изостава от развитието и модернизирането на жп транспорт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

В учебния комплекс по експлоатация на железопътния транспорт 

      Сега ме вълнува въпросът не е ли вече време Института да стане висше 
военно учебно заведение. По квалификация и начин на обучение, той не отстъпва на 
останалите висши военни училища. Това е така, защото при нас се обучават кадри 
за един от най-важните отрасли на родната икономика. Институтът редовно се 
посещава от делегации от различни страни. Всички те се удивляват на нашето 
учебно заведение. Никъде при тях няма създадено такова, с толкова богати 
традиции. Няма да се учудя, ако те пренесат нашия опит в страните си, а ние да 
изостанем.... 

      Гордея се, че мои възпитаници се „заразиха“ с преподавателската работа. 
Атанас Тасев, Христо Пасев и Георги Трифонов – това са някои от имената на 
наши курсанти, които след завършването на Института минаха през жп гарите, 
продължиха обучението завършвайки ВМЕИ – София, върнаха се в Института и 
станаха преподаватели. Те са тук, в катедрата „Експлоатация на железопътния 
транспорт...“ 

      Стремя се отношенията ми с курсантите да бъдат честни, човешки и топли, 
но съм и взискателен. Винаги съм се съобразявал с мненията на обучаемите и 
чувствам, че това ме сближава с тях. Може би затова, когато пътувам с 
железниците, често при мен идват мои възпитаници. Разказват ми за себе си – 
къде работят, как се справят. Това е най-голямата награда за мен. Всеки успех на 
Института чувствам и като мой, защото не мога и никога не съм стоял встрани 
от проблемите...“ 

      За Никола Добрев и колегите му, преподавателската професия е съдба, която 
не биха заменили с друга. Освен, че имат солидна специална подготовка, те са и 
отлични педагози. Техните часове с курсантите са като увлекателни разкази за тях. 
Често може да се види преподавател, заобиколен от курсанти извън класната стая 



или кабинет или в неучебно време, да обяснява отново, да разрешава възникнал спор. 
Освен това преподавателите са в непрекъсната връзка с експлоатацията в жп 
транспорт. Този факт ги прави ценни и търсени от органите на СО „Български 
държавни железници“. Такива са повечето от преподавателите, но не може да не се 
посочат Г. Кирков, Атанас Тасев, Илия Томов, Христо Пашов, Тодор Тодоров, инж. 
доктор Иван Новаков и др. 

 

Доктор инж. Иван Новаков 

 

       Доктор инж. Иван Новаков е роден на 6 ноември 1923 година в село Асеново, 
Поповско. Завършва реална гимназия в гр. Попово и „Политехника“ в гр. Прага, 
Чехословакия – специалност „Силни токове“. 

      Постъпва на работа в ПЖИ „Тодор Каблешков“ на длъжността старши 
преподавател през 1968 година. Основните дисциплини , които преподава са: 
„Основи на автоматиката и телемеханиката“; Електрически машини и захранващи 
устройства“; „Електронни и полупроводникови прибори“ и „Автоматика и 
телемеханика в железопътния транспорт“. 

      От 1969 година е назначен за ръководител на катедра „Автоматика и 
телемеханика в железопътния транспорт“. 

      Автор е 4 учебници и няколко учебни пособия. 

      Ръководените от него творчески колективи получават две златни значки на 
Националните прегледи на ТНТМ. 



       През 1984 година доктор инж. Иван Новаков се пенсионира и напуска ПЖИ 
„Тодор Каблешков“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по гарови централизации с инж. Стоянка Кръстева 

 

      Генерал-майор Григор Жотев: 

        „...Трудът на преподавателя е много отговорен, специфичен, защото се 
работи с млади хора, които трябва да израснат като съзнателни, високо 
квалифицирани граждани на републиката. Преподавателят е „своеобразен артист 
на своеобразна сцена“. Той буквално се среща всеки час с тридесет „инспектори“, 
които оценяват всяко негово действие, всяка негова дума, целия негов 
педагогически труд... 

      Основната форма за повишаване на методическата подготовка на 
преподавателите са научно-практическите конференции. В Института тя е 
въведена през 1980 година, провежда се един път годишно, през ноември и обхваща 
целия научно-преподавателски и команден състав. 

      А ето и темите, обсъждани по години на тези научно-практически 
конференции: 1981 г. – „Усъвършенстване управлението на учебно-възпитателния 
процес“; 1982 г. – „Интензификация на учебно-възпитателния процес – главен път 
за подготовка на курсантите като високо квалифицирани специалисти за родния 
железопътен транспорт“; 1983 г. – „Усъвършенстване организацията на труда 
на командно-преподавателския състав“; 1984 г. – „Повишаване качеството на 
учебната работа в училището“; 1985 г. – „Внедряване на научно-техническия 



прогрес в усъвършенстване на учебно-материалната база в училището – решаващ 
фактор за повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателния 
процес“ и 1986 г. – „Използването на челния педагогически опит в учебно-
възпитателния процес“ 

      Последната конференция се подготви и проведе във взаимодействие с отдел 
„ВУЗ“ на МНО, с цел уеднаквяване на изискванията и критериите при 
организиране, провеждане и оценяване резултатите на учебно-възпитателния 
процес. 

      Успехите, които постига ПЖИ „Тодор Каблешков“ безспорно се дължат на 
високата теоретична подготовка, методическа организираност, дори може да се 
каже талант, които притежават преподавателите. Искам да посоча имената на 
някои от тях: доктор Никола Добрев, инж. Венета Минчева, инж. Димитър Митев, 
инж. Павел Гугов, Александра Василева, Гица Бановска, Христо Картунов, Илия 
Томов, инж. Пеко Доков, инж. Стоянка Кръстева, Д. Кирков, инж. Павлина Илиева, 
инж. Димитър Цанков, инж. Панто Пантев, Кирил Лазаров, инж. Петър Стоянов, 
инж. Камелия Генадиева, инж. Ерменко Ерменков, полковник Станчо Алеков  и 
много други. 

      Справедливо е да се отчете, че всички преподаватели с неуморния си труд 
спомагат активно за правилното обучение и възпитание на курсантите, за което 
сме им много благодарни...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В часовете по информатика с преподавател инж. Мария Семова 

 



ПОСЛЕДНИЯТ ЗНАМЕНОСЕЦ НА САМАРСКОТО ЗНАМЕ 

101 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НИКОЛА КОРЧЕВ 

 

      Преди 101 години, на 29 август 1921 г., на 85 години умира във Варна 
последният знаменосец на Самарското знаме Никола Павлов Корчев. Това е същият, 
когото ние знаем от популярната картина на художника Ярослав Вешин. 

       Да си припомним, кой е всъщност Никола Корчев ? 

      Никола Павлов Корчев е роден през март 1836 година в село Горна Диканя, 
Радомирско. Висок, едър мъж. Стопанин на воденица. За него железничарите ще 
кажат – първият машинист на парен локомотив в Баронхиршовата железница. Но 
той е и един от първите български революционери. 

      Когато в България е пусната в експлоатация първата железопътна линия Русе 
– Варна, той е назначен за машинист на първия внесен от Швейцария локомотив. 
Сред железничарите е популярен като добър и старателен машинист. В историята е 
останал и като първият български революционер – куриер. Използва работата си в 
железниците, за да пренася писма и оръжия /1875 г./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1866 г. Железопътна гара Русе  

 

      В спомените си Никола Обретенов  отбелязва, че когато го подгонили 
заптиетата в Русе, той се преоблича като железничар, взема в ръце един 



железничарски фенер и така се спасява от арест. Униформата и фенерът осигурява 
Никола Корчев. През 1875 година той превозва в локомотива си двама 
революционери, стоварва ги на гара Ветово и на връщане от Каспичан, взема от тях 
10 пушки за нуждите на революционния комитет в Русе. 

      Никола Корчев е близък приятел с Панайот Хитов, баба Тонка и нейните 
синове. Турската полиция открива кой е куриера – машинист и тръгва по дирите му. 
Принуден е да напусне работата си и да емигрира в Румъния. От там се записва като 
доброволец в Българското опълчение.  

      По време на Руско-турската война 1877-1978 г. като опълченец служи в 3-та 
рота на Трета опълченска дружина, под командването на подполковник Павел 
Калитин. По време на битката при Стара Загора /31.07.1877 г./ се води борба за 
спасяване на Самарското знаме. Последователно загиват знаменосците унтерофицер 
опълченец Антон Марчин, унтерофицер Авксентий Цимбалюк, опълченец С. Миков 
и командира на дружината подполковник Павел Калитин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никола Корчев като опълченец в Руско-турската война 

Знамето е спасено, след проведен тежък ръкопашен бой. Никола Корчев 
благодарение на внушителния си ръст и сила се добира до него, откъсва го от 



дръжката и го предава на друг опълченец, за да не бъде пленено от турците. За тази 
постъпка след Освобождението е награден с войнишки кръст „За храброст“. 

       След Освобождението Никола Корчев е обявен за последния знаменосец на 
Самарското знаме. То е пренесено в Радомир, където е разположена Трета 
опълченска дружина. В последствие тази светиня на българското опълчение е 
прибрана в двореца на царя. Никола Корчев протестира, че мястото му не е там, а 
при народа и трябва да се съхранява във военния музей. Дворецът при този спор се 
налага, неговия последен знаменосец е лишен от пенсия и наказан за неуважение на 
короната. 

      През 1891 година когато Стефан Стамболов е в апогея си, единствено Никола 
Корчев има смелостта да му каже в очите: „Твоята песен е изпята вече... Ти беше 
човек, докато се пееше „Не щеме ний богатство“. А сега, когато гониш 
богатството, ти си слуга...Аз не разговарям със слуги..“  

Макар и казани на публично място, Стамболов е принуден да преглътне тези 
люти и горчиви думи... 

      През 1900 година пред Никола Корчев се открива възможност отново да 
заработи, това което може и обича. В държавната печатница в София /днес 
Археологическия музей/ докарват от Германия парна машина–двигател за 
печатарската машина. От Германия за машинист предлагат човек с твърде високо 
месечно възнаграждение /равняващо се на двойна министерска заплата/. Никола 
Корчев срещу скромно възнаграждение се съгласява да управлява тази парна 
машина. Назначен е за машинист и отново започва работа. 

      През 1902 година на специално организирани тържества, на Шипченските 
височини е открит нов храм-паметник на опълченците от Руско-турската война. На 
художника Ярослав Вешин е възложено да нарисува Никола Корчев като знаменосец 
на Самарското знаме. Картината е завършена през 1911 година и поставена в храм-
паметника. Тя получава голяма популярност в България.  

      Никола Корчев остава в историята като един от спасителите на Самарското 
знаме. 

      Умира на 29 август 1921 година във Варна, а костите му се съхраняват в храм-
костницата на Шипка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина на художника Ярослав Вешин с образа на Никола Корчев като 
знаменосец на Самарското знаме 

 

 

 

ГОРДОСТТА ДА ПОЛОЖИШ ВОЕННА КЛЕТВА 

 

      От незапомнени времена воините на България, застанали под бойните знамена 
произнасят свещените думи на клетвата пред олтара на отечеството.... 

      И в онази историческа и съдбовна 681 година, там някъде където Дунав и 
Черно море събират водите си и се е родила България, воините на хан Аспарух 
произнасят клетвени слова под развятото „знаме“ – конската опашка. 

      Пред тази родина младите курсанти полагат военна клетва, която справедливо 
и величествено е издигната в свещен обет пред България. 

30 октомври 1981 година. Денят, месеца и годината ще останат за цял живот в 
паметта на курсантите от 59-ти випуск на ПЖИ „Тодор Каблешков“. На този ден те 



полагат военна клетва. Годината е паметна и за цяла България. Навършват се 1300 
години от основаването на българската държава. 

      Всичко в този ден е олицетворение на България. На нейната красота. На 
празника, който остава завинаги в сърцата. Завинаги и в паметта на бащи и майки, 
на хилядите гости, изпълнили просторния и светъл дом на Института. Толкова много 
хора. Толкова радостни и грейнали лица. И слънцето съдейства за празника – 
ласкаво, есенно, огряло знамената реликви, тези символи на българския дух. Всичко 
това се случва тук на плаца, пред очите на най-близките хора, пред зорките очи на 
командирите и преподавателите. 

      Пред лицето на България! 

      Този ден за личния състав на Института започва от много рано. Редуват се 
предклетвените дни и нощи. В разтуптените сърца на тези, които ще положат клетва 
пред родината и своя народ. Предстои да станат истински воини на България – сега 
и завинаги! 

      На този ден му приличат най-много и цветята, които младите „каблешковци“ 
полагат пред паметните плочи на възпитаниците на първото Държавно железопътно 
училище, антифашистите Петър Атларски и Слави Костадинов, геройски загинали 
за българската свобода. Съвсем близо до тях стои, изсечен от гранит апостола на 
Априлското въстание, легендарния за българския народ - Тодор Каблешков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младите курсанти посрещат началника на ПЖИ „Тодор Каблешков“ 



      Наближава 10,00 часа, когато е обявено началото на тържествения акт. 
Строените млади курсанти посрещат началника на Института генерал-майор Григор 
Жотев. На неговия поздрав от гърдите на младите „каблешковци“ изригва мощно 
„ура“. Нетърпението на всички е огромно! 

       Пред строя тържествено преминават знаменосци, които носят знамената, пред 
които курсантите ще положат военна клетва: „Конската опашка“ – безсмъртния 
Аспарухов символ на създаването на българската държава; „Знамето на 
средновековна България“ – люлката на българската култура; „Самарското знаме“ – 
свещения венец на българската свобода; „Знамето на бригадата Чавдар“; други 
бойни знамена – неувяхваща слава на безименния български воин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.1981г. Начело на знаменният взвод със знамената-светини е подполковник 
Димо Димов 

 

      Следва посрещане и рапорт пред министъра на транспорта Васил Цанов. 
Отново поздравления и мощно курсантско „ура“. Трибуната се заема от 
официалните лица на тържеството: Васил Цанов – министър на транспорта, инж. 
Стамен Стаменов – първи заместник-министър на транспорта, Стоил Фердов – 
заместник-министър и генерален директор на СО „БДЖ“, генерал-лейтенант Митю 
Кисьов – началник на ВМТ, генерал-майор Стоян Сейменов – заместник-началник 
на ВМТ, генерали, офицери, ветерани от транспорта. 

     Със слово за значението на военната клетва към курсантите се обръща генерал-
майор Григор Жотев. С огромно вълнение и отговорност младите „каблешковци“ 



повтарят свещените думи на военната клетва, а след това и незабравимите слова 
„Заклех се !...Заклех се ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да целунеш бойното знаме 

 

      Призивно и вдъхновено звучат думите на министъра на транспорта Васил 
Цанов към младите курсанти: 

    „Млади каблешковци!,   

       В мигът в който целунахте знамето и произнесохте тържествено „Заклех 
се“, Вие се обрекохте на най-голямото и свидно притежание, завещано ни от 
далечните праотци и първооснователя хан Аспарух – Нашето отечество България! 

      Обрекохте се на синовна преданост към тази наша малка земя – „земя като 
една човешка длан“, но „земя пълна с добрини...“ 

      Земя, десетки пъти разсичана с меч и изпепелявана с огън и десетки пъти 
възкръсвала от кръвта и пожарищата, опазила българския си корен и българското 
си име !“...  

     От името на родителите слово произнася Пенка Апостолова, а от името на 
положилите военна клетва- курсант Кръстю Биларов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достойна смяна 

 

       Тържеството завършва с тържествен марш на курсантите от 59-ти випуск, 
който разтуптява хилядите сърца на присъстващите и утвърждава надеждата за 
достойна служба пред род и родина! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тържествен марш на курсантите, положили военна клетва. Строят води 
подполковник Димитър Димитров 



КОВАЧНИЦА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КАДРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 години ПЖИ ,,Тодор Каблешков“  

 

  Полувисшият железопътен институт „Тодор Каблешков“ се утвърждава като 
специализирано военно-учебно заведение с богати традиции, с модерна учебно-
материална база, която задоволява съвременните изисквания на техническия прогрес 
в транспорта, с професионален командно-преподавателски състав, който дава своя 
принос в решаването на отговорните задачи по обучението и възпитанието на своите 
възпитаници. 

      Хубав повод за още едно достойно признание към тази ковачница на 
железопътни кадри, е тържественото отбелязване на неговия 60-годишен юбилей. 

Тържеството започва на 29 октомври 1982 година с поднасяне на венци пред 
мавзолея на Георги Димитров. Вечерта в салона на Националния академичен театър 
за опера и балет се провежда официалната част. Салонът е изпълнен с възпитаници 
на Института, ветерани завършили транспортното училище, общественици и гости. 
В деловия президиум местата си заемат  министъра на транспорта Васил Цанов, 
заместник министри, Атанас Попов – завеждащ отдел „Транспорт и съобщения“ в 
БКП, началникът на ВМТ генерал-лейтенант Митю Кисьов, генерали и офицери, 
общественици от гр. София. 



      Духовият оркестър на Института изпълнява „Срещен марш“ за посрещане 
бойното знаме на ПЖИ „Тодор Каблешков“ и химна на Народна република 
България. 

      Тържествено слово по случай 60-годишнината на учебното заведение 
произнася неговия началник генерал-майор Григор Жотев.   

        Васил Цанов прочита тържествен адрес от името на министерството на 
транспорта и връчва ордени и медали на офицери, преподаватели, служители и 
отличници - курсанти.  

      Секретарят на Комсомола Пенчо Сираков обявява решение на ЦК на ДКМС за 
награждаване на комсомолската организация на Института с вимпел „Петимата от 
РМС“.  

      След изпращане на бойното знаме се провежда тържествен концерт, изнесен 
от духовия оркестър на Института, под диригентството на полковник Христо Тонев 
и танцовия състав с ръководител Райна Тодорова. 

      Тържествата продължават на следващия ден с полагане на военна клетва от 
курсантите от 60-ти випуск. Отново присъства министъра на транспорта Васил 
Цанов, заместник-министри на транспорта, началникът на ВМТ генерал-лейтенант 
Митю Кисьов, генерали, общественици и много гости, сред които и посланика на 
Република Куба доктор Еустакиос Ремедиус де ла Куестос и военни аташета, 
акредитирани  в България. 

      След приемане на построените курсанти от началника на Института и 
посрещане на знамената реликви, започва полагането на военна клетва. 

      Министърът на транспорта Васил Цанов говори пред новия набор 
„каблешковци“ : 

     „...Когато целувате скъпото родно знаме, Вие се докосвате до онази народна 
светиня, която в години на славни битки и победи е водила вашите деди и прадеди 
към правда и свобода. Затова, когато произнасяте светите клетвени думи, Вие 
давате обет на вярност и готовност за саможертва в името на щастието на своя 
народ. От днес Вие поемате голямата отговорност да пазите своята родна земя, 
да браните свободата на майка България, нейното днешно и утрешно съзидание...“  

      Мощно курсантско „ура“ изпълва района на Института, събрал в едно погледи 
и вълнения на майки и бащи, на близки и роднини на курсантите. 

      Народното тържество, осветено от думи на обич към родината, се превръща 
във вълнуващ празник за всички. 



      От името на родителите говори Снежана Тодорова. Група пионери от 74-то 
основно училище приветстват курсантите. Слово-отговор от името на положилите 
клетва млади „каблешковци“ на випуска произнася курсант Славчо Атанасов. 

      В строя са курсантите първокурсници Жоро Симеонов, Мариан Антонов, 
Румен Ценов, Румен Стойчев, Славчо Йорданов, Благой Кирилов, Йордан Менчев... 
Едва от два месеца са в Института. И не само това – тях ги свързва една обща мисъл, 
една обща гордост: железничарската професия е професия с реноме. И още нещо - 
шансът да бъдат приети в редиците на славните „каблешковци“ в годината на 60-
годишния юбилей на Института. 

    „Ще пазим святото име на нашия патрон Тодор Каблешков. На големите 
грижи, които се полагат за нас, ще отговорим достойно!...“ 

      Думи, изречени тихо, без външен патос, но с искрено убеждение, с искрена 
вяра: пътят, който предстои да бъде изминат, не е лек. Между красивата мечта и 
реалността лежат дълги дни и нощи труд, самоотвержен и неистов мъжки труд. И 
каблешковска дързост, за да върви нагоре утрешния ден на България. 

      След това министърът на транспорта, придружен от официалните гости, 
разглежда новите учебни зали на Института, обзаведени със съвременна техника, с 
нова естетизирана среда, дело на таланта и дръзновението към новото на курсанти, 
офицери и преподаватели. Прерязва трикольорната лента и открива 
усъвършенствания учебен комплекс на института и нов библиотечен комплекс, 
давайки висока оценка на труда и вдъхновението на целия личен състав, който и в 
тази юбилейна година остава верен на една ползотворна традиция – да 
усъвършенства непрекъснато съдържанието на учебно-материалната база, да 
проявява творчество, догонвайки най-високи световни образци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеката на училището 



    .... Новият библиотечен комплекс е запазил обичайното си академично 
спокойствие и тишина в залите, читалните, книгохранилища и съсредоточените лица 
на курсантите и преподавателите, които търсят необходимото четиво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издателска дейност в помощ на учебните занятия 

 

      В тяхна помощ са деловите, познаващи и обичащи книгата библиотекарки 
Мария Горинова и Керанка Генчева, през които всекидневно минават десетки томове 
най-разнообразна литература. 

      Двете жени не без гордост показват голямото книжовно богатство на 
Института – библиотеката, която би могла да се сравни с една окръжна библиотека. 

      Мария Горинова: „...Нашата работа има особена специфика. Библиотеката 
осигурява главно учебния процес. Ползваме и  малка част от литературата, която 
се издава за други учебни заведения. Работим в тясно сътрудничество със СО 
„БДЖ“, съхраняваме нормативни документи, инструкции на ВМТ и МНО. 
Техническият прогрес навлиза в транспорта и нашата дейност и документите 
постоянно се изменят. Учебният фонд също се обменя много бързо...“ 

      Керанка Генчева: „...Само за един месец обработваме 1600 нови книги. От 
както разполагаме с новия библиотечен комплекс, работата е истинска радост. 
Организираме научни конференции, срещи с писатели и поети ,викторини с 
професионална насоченост, литературни четения, представяне на нови книги и др. 
Сега е широко, има възможност литературата да се разполага добре. Обслужваме 
с желание целия личен състав на Института, не само курсантите...“ 



ШКОЛА ЗА МЪЖЕСТВЕНИ ПРОФЕСИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поетът Евстати Бурнаски 

 

      Шест десетилетия са миг от категорията време! Но за Полувисшият 
железопътен институт „Тодор Каблешков“, те са преодолени трудности и житейски 
пространства. Те са вярност към традициите и революционна дързост. 

       Те са начало, чиято зелена семафорна светлина свети в бъдните дни на нашата 
татковина! Не случайно патрон на Института е ученикът-телеграфист от Одринската 
станция на Баронхиршовата железница, бъдещият началник на гара Белово и  
апостол на свободата Тодор Каблешков! Неговото „Кърваво писмо“, възвестило 
Априлското въстание озарява учебните кабинети, класните стаи и полигоните на 
този Институт. Не случайно за светлото бъдеще на училището дават живота си 
възпитаниците на Държавното железопътно училище капитан Георги Кротнев, 
Слави Костадинов, Петър Атларски, Емил Великов и Васил Вишнев! 

      Годините довяват много изпитания, но в техния летопис не се е намерило 
място за класово примирие или идейна капитулация... 



      Командирите, преподавателите и курсантите на ПЖИ „Тодор Каблешков“ 
разбират това и носят достойно тежестта на своя дълг пред Родината, защото за тях 
бъдещето на училището и Института е труд и бдение, бдение и труд! 

      С неимоверни изпитания са свързани трите етапа в развитието на Института. 
От средно транспортно училище, а по-късно Транспортен техникум, той се 
превръща в Полувисш железопътен институт и получава статут на военно учебно 
заведение към Министерството на транспорта. Така една благородна идея е 
претворена в действителност! 

      Съхранил ревниво своите традиции, днес ПЖИ „Тодор Каблешков“ е малък 
духовен светилник и школа за мъжествени професии. Неговите възпитаници 
получават професионална общовойскова и тактико-специална подготовка. Те свято 
тачат и добре знаят, че бъдещите им пътища са наистина „артерии“ на живота. 

      Помнят добре казаното от председателя на Държавния съвет при посещението 
му в Института и срещата с лъчезарната усмивка на първия космонавт Юрий 
Гагарин! 

      Всяка година стотици „каблешковци“ поемат по своите стоманени магистрали 
и се вливат в армията на българските железничари. Тези мъже, които умеят да 
превъзмогнат умората и безсънието, носят в сърцата си любов и преданост, огън и 
жажда за светлина! 

      На тях родината е доверила свещеното право да я бранят от посегателства и да 
множат плодовете на априлското и цъфтене! 

      И както наесен клоните се прощават с листата си, с гордото предчувствие за 
нова пролет, така и ежегодните випуски на Института тръгват от него с мисълта за 
голямото съзидание, което предстои! Те пътуват денем и нощем! Пътуват заедно с 
народа си и с вярата, че „утре живота ще бъде още по-хубав, още по-мъдър“! 

 

        О.з. полковник Евстати Бурнаски – поет 

        Вестник „Магистрали“, бр. 43, 26 октомври 1982 г. 

 

 



ЩЕ СЕ СРЕЩАМЕ ПО ВЛАКОВЕ И ГАРИ... 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

О.з. Лозан Такев от 42-ри випуск,  

специалност „Автоматика и телемеханика“ 

 

Ръцете енергично вземат оръжието при командата „За почест“. Погледите 
устремено проследяват движенията на командващия и приемащия строя на 
курсантите, всеки понеделник. 

       „Срещният марш“ внезапно спира. После отекват отговорите на поздрава и 
мощното курсантско „ура“... 

      Този „срещен марш“ не се забравя. Както минутите на клетвата, уроците по 
мъжество, както всеки миг от трите години, изживени пълноценно и съдържателно 
в Института... 

     Има сурова мъжка тъга в думите „за последен път“, когато сменяш тези скъпи 
курсантски униформи с работните железничарски, караулната служба с дежурствата 
и смените. 

      Остават неизменни само обичта, военните навици, верността към клетвените 
думи, предаността към името „каблешковци“... 

      И ще полетят влаковете, водени от ръцете ни, ще строим жп пътища и гари, ще 
усвояваме и поддържаме инсталации и съоръжения, апаратура и техника, устремени 
по пътя на техническия прогрес. 



      „Срещният марш“ ще звучи винаги в сърцата ни. И една тревога винаги ще 
носим в тях – достойни да пазим името на Полувисшия железопътен институт, 
достойни да сме за името „каблешковец“. 

      Неповторима и голяма е любовта, заслужено е изкованото доверие в минутите 
на изпитания и трудности. 

      Всяка година излиза подготвен за родния железопътен транспорт випуск, 
всяка година идва ново попълнение. И не казваме „сбогом“, а „довиждане“. Защото 
се срещаме по влакове и гари, отпили от утринната свежест на трудовия ден, от 
нектара на вярата и обичта с вълнение. 

      Каблешковци! Звучи гордо, силно, красиво. Мъжествено... 

      Да си железничар в напрегнатото време на растящите скорости и 
интензификация на транспорта е не само отговорно и трудно. То е въпрос и на 
граждански и патриотичен дълг. 

      И изпратили с „ура“ знамената, пред които се кълнете във вярност, Вие млади 
колеги, също не си отивате като нас, а продължавате по пътя на дълга. 

 Приятели каблешковци, честита 60-та годишнина! Ние ще се срещаме по 
влакове и гари ! 

/Вестник „Магистрали“, бр. 43, 26 октомври 1982 г./ 

 

Поетът Лозан Такев, възпитаник на Института, в разговор с курсанти 



104 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА РАДОМИРСКАТА РЕПУБЛИКА 

 

/1918 – 2022 г./ 

 

 

      През 1918 година стажантът от железопътното училище Дангърски, предава 
от гара Радомир по морза, възванието за създаване на Радомирската република. 

      Тя просъществува само няколко дни и е апогеят на Войнишкото въстание, 
което предизвиква подписването на Солунското примирие и края на българското 
участие в Първата световна война. 

      На 27 септември 1918 година в град Радомир е разпространен войнишки позив, 
в който е написано: 

     „Цели три години ние отстоявахме срещу многоброен противник. Много 
нещастия и лошотии претеглихме, голи, боси, гладни устоявахме на границите, 
воювахме за чужди интереси. Не искаме да плащаме на царя и неговите генерали, 
на българските джамбази за това, дето ни избиват и смучат кръвта като 
кърлежи ненаситно. 

      Затова другари, в името на народното спасение, ние, 30 000 души войници се 
вдигнахме, като идем и искаме да ги премахнем, да премахнем и техните закони, 
които са създадени против народа, а не за народа. Три години се бихме за тях, малко 
усилия нека пожертваме за нас си. До сега мрехме по заповед, сега и да умрем до 
един, но ще умрем за нашето добро, за нашето светло бъдеще. 

 

        Да живее революцията! Да живее Радомирската република!!! 

 

      По този повод българския поет Димо Арабаджиев написва стихотворението: 

 

 



ГОВОРИ ГАРА РАДОМИР 

Република! Войната долу! - 

говори гара Радомир. 

Войници боси, гладни, голи, 

въставайте да бъде мир! 

 

                                    По морза стреля не със думи 

                                    към кайзера и Фердинанд - 

                                    по морза стреля със куршуми 

                                    един обикновен жп стажант. 

 

За оран зажадня земята, 

за семе – плодната и плът. 

Осиротяха ни дацата, 

огнищата ни не димят. 

 

                                          Те викат ни. При тях другари, 

                                           да се върнем най-подир! 

                                           Дванайсетия час удари! 

                                           Говори гара Радомир! 



С ТРУД, ЕНТУСИАЗЪМ, ВЯРА И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ДА 
ПОСТИГНЕШ МЕЧТИТЕ СИ  

ИНЖ. ТОНЧО ЖЕЛЯЗКОВ КАРАДЖОВ 

Офицер от резерва, възпитаник на ПЖИ „Тодор Каблешков“ – 51 випуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тончо Караджов е роден на 21 март 1954 година в село Ябълково, област 
Хасково в железничарско семейство.  Баща му Желязко Тончев в периода 1953 – 
1980 г. работи като старши работник в Първи железопътен участък на Железопътна 
секция Марица /Симеоновград/.  

      Тончо завършва основно образование в родното си село Ябълково. От 1969 до 
1973 г. продължава образованието си в строителния техникум в гр. Пловдив и 
получава квалификацията „Строителен техник“. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

1973 г. Тончо Караджов - курсист в Техникума по строителство и архитектура в 
Пловдив 



През месец септември 1973 година кандидатства и е приет в ПЖИ „Тодор 
Каблешков“ в специалността „Поддържане, строеж и възстановяване на жп линии“.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1973 год. Курсант Тончо Караджов на клетвата с мама и тати 

 

 

1975 год. Сержант Тончо Караджов-отличник на ВМТ 

 

      През 1976 година заедно с 51-ви випуск завършва успешно Института. 



 

Юли 1976 год.Младши лейтенант Тончо Караджов и новопроизведени офицери от 
51- ви випуск с началника на Института и негови заместници 

 

      Произведен е в офицерски чин - младши лейтенант и постъпва на кадрова 
служба като командир на взвод в поделение 58280 – Монтажно-демонтажна база 
Казичене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 г. Лейтенант Тончо Караджов посреща генерал Крюков –началник на 
Железопътни войски на Русия 

 



      През 1982 година е назначен за заместник-командир по строителството /главен 
инженер/ на поделение в състава на Втора пътно строителна бригада Ихтиман /под. 
58600/. Командир на бригадата е полковник инж. Атанас Йорданов Атанасов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 г. Лейтенант Тончо Караджов 

           По време на службата си като главен инженер, старши лейтенант Тончо 
Караджов организира ремонта и поддържането на железния път на следните обекти: 
Капитални и средни ремонти по железния път в района на Железопътно управление 
София /удвояване на участъка Мирово – Костенец – Сестримо и индустриалните жп 
клонове в района на Управлението/; полагане на железен път в метрополитен 
София/коловози в депо Обеля/; реконструкция и изграждане на транспортен възел 
гара Подуене; подновяване и реконструкция на коловозите в разпускателен парк на 
гара Подуене-разпределителна и др. /ново коловозно развитие, жп стрелки и кабелна 
мрежа за осигурителна инсталация/. 

      Старши лейтенант Тончо Караджов - главен инженер на поделение за 
механизиран капитален ремонт на железния път споделя: 

    „Тук за машините се грижим като за живи същества – какво би струвало 
едно поделение за механизиран ремонт без изправна техника. Причината за нашите 
успехи е и в максималното и ефективно използване на механизацията...“ 

      Старши лейтенант Караджов особено държи на точността. Почти винаги 
бележникът е в ръцете му. А в него има какво ли не – часовете на „прозорците“, 
датите на уговорените делови срещи, дори и дните, в които се е случила повреда на 
дадена машина – не се знае кое, кога и защо ще е необходимо.... 



      Точност, взискателност, отзивчивост – качества, без които не може да върви 
напред нито един командир, който иска да бъде безупречен в службата си. 

    „Не обичам чиновническото отношение към професията – това е 
унизително! Предпочитам съпругата да ме ругае: „Тази седмица не си дойде, 
миналата не си дойде“...А и майка ми ме упреква... Но баща ми поне ме разбира – 
24 години е бил железничар на гара Ябълково. Той ме увлече по железниците. 
Затова след строителния техникум не се поколебах, когато тръгнах към ПЖИ 
„Тодор Каблешков“...  

      Като негов колега разбирам голямата любов на старши лейтенант Тончо 
Караджов към машините, която не е равнозначна на другата. Далеч по-силна е 
неговата любов към хората, на които машините са подвластни. 

    „Грижата за кадрите ми е първа грижа. Гледам от уволняващите се набори 
да убедя и задържа на работа най-добрите си машинисти. Мъча се според 
възможностите си да разрешавам и битовите им проблеми. Новият човек може 
да поднесе изненади. А онзи, бившия мой войник – достатъчно е това, че е бърсал с 
парцал машината, за да му вярвам, че я обича, че знае кой детайл си е на 
мястото...“ – споделя Тончо Караджов. 

      Главният инженер е доволен, че в тяхното поделение има курс за 
преквалификация – и на машинисти, и за технически ръководители, и за ръководни 
кадри, които пряко се занимават с механизиран ремонт на жп линии. 

    „Едни повишиха квалификацията си, други придобиха втора специалност, 
трети – нови знания, за да ръководят технически компетентно процесите, 
извършвани от машините по време на „прозорец“... продължава Караджов. 

      Мъча се да отгатна ключа към умението на главния инженер да общува с 
хората. И успявам. 

     „Истината и само истината. Всичко или почти всичко бих простил на 
провинилия се войник, ако си признае и осъзнае грешката си. Но не и 
лъжата...Когато трябва и порицавам, и поощрявам пред всички...“ – продължава с 
разсъжденията си главния инженер. 

      Истината. Истината да можеш да проумяваш обикновените житейски неща, да 
умееш да се самораздаваш на хората, с които работиш, да дадеш всичко, което имаш. 
Без да правиш външни ефекти. Да можеш да убедиш равнодушните, че и най-скъпата 
машина или най-съвършения автомат не струват и стотинка, ако не са стоплени от 
обичащо сърце и от точна ръка. 



      Тончо Караджов е от хората, които знаят цената на подетото дело. И воюва 
смело срещу всички стресове  за неговото преодоляване. Наблюдавал съм го в такива 
мигове на творческо неспокойство, но то не създава паника и излишно, изкуствено 
напрежение, а внася ред и сигурност в работата, в часовете, изпълнени с безсъние и 
безпокойство. Ето, в такива мигове на психологическо преодоляване на върховния 
критичен миг, Караджов се чувства най-много уверен в себе си и предава на всички 
тази увереност във високия градус на напрежение, който всеки миг изисква и от 
всички, и който за всички означава осъзнаване на решителните мигове на 
мобилизация, за достигане на върховния миг да се предаде „прозореца“ в срок. 

      А за себе си той запазва единственото право да вижда едновременно и 
„малкото“ и „голямото“ на обекта в тази непрестанна и неизбежна блъсканица, в това 
сплитане и заплитане на безброй възли в „голямото“ и „малкото“, в незначително 
малкото и решителното, и решаващото голямо... 

      Всичко в този строителен „хаос“ на напрежението, когато „голямото“ се бори 
и противопоставя на „малкото“, затулено често пъти в допълнителни комплекси от 
проблеми, за да може наистина да се види „голямото“ и в „малкото“ и „малкото“ в 
„голямото“, сред които непрекъснато расте волтовото напрежение на върховните 
мигове и пулсации на работата в „прозорец“. И тогава опитния специалист с 
неизчерпаема енергия Тончо Караджов внася спокойствие, разум и воля, а и 
ентусиазъм сред всички... 

 

 

 

 

 

Удостоверение ,с което Тончо Караджов е отличен 

със златна значка ,,За младежко научно 

и техническо творчество„ 

      В периода 1985 – 1992 г. Тончо Караджов завършва задочния курс във ВВТУ 
„Тодор Каблешков“ в специалността „Транспортно строителство и възстановяване“ 
и придобива квалификацията „строителен инженер“. 

      От 1991 г. до 1993 г. майор Караджов служи в Първа пътно строителна бригада 
/под.58060 – Враждебна/. Назначен е в ръководството на бригадата с командир 
полковник инж. Иван Костадинов Станков на длъжността началник на един от най-



тежките отдели „Капитални ремонти на железния път“. В този период под негово 
ръководство съединението изпълнява следните по-големи обекти: изграждане на 
АРЕАЛ „Подуене“; реконструкции на гара Подуене – пътническа и Подуене – 
разпределителна и на бул. „Ботевградско шосе“ с изграждане на ново трамвайно 
трасе. 

      На 12 юли 1993 година майор Тончо Караджов напуска Войските на 
Министерството на транспорта и е назначен в Железопътно управление – София като 
заместник-началник на Първа железопътна секция София /1993-1995 г./. Началник 
на секцията е инж. Иван Николов Гогев. Тя има дългогодишна история. Създадена е 
през 1888 г. Районът и е от Калотина-запад /граница със Сърбия/ км 56+806 – София 
до гара Септември - км 101+000. Разделена е на 11 жп участъка и личния състав 
наброява 820 човека. 

      От август 1995 г. до май 1998 г. инж. Тончо Караджов заема последователно 
длъжностите: инспектор, началник отдел „Железен път“ и главен специалист в 
Железопътно управление София. 

      В периода май 1998 г. - юни 2002 г. инж. Караджов заема длъжността инженер-
координатор в отдел „Железен път и съоръжения“ в Националната компания 
„Български държавни железници“. Основните дейности, които координира са: 
оперативно ръководство на железопътните секции в района на Железопътно 
управление – София; осигуряване съвместна работа с експлоатационните структури 
в компания „БДЖ“; изпълнението на ремонтните работи по Оздравителната 
програма на НК „БДЖ“ в участъка Мездра-изток – Роман и Дупница – Кулата и 
разработване на Програма за работа на тежка пътна механизация, включваща 
графици за ежедневна работа в район София. 

      От юни 2002 до ноември 2006 г. инж. Тончо Караджов е назначен за заместник-
директор на дирекция „Строителство“ в Държавно предприятие „ТСВ“. В него 
организира, ръководи и контролира основните строителни дейности свързани с 
използване на цялата механизация при СМР, капиталните и средните ремонти на 
железния път, аварийно-възстановителни работи в условия на кризи, тръжни 
документи по ЗОП, координиране изпълнението на стопанските задачи между 
поделенията /София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна, Раднево и КМОИ-София/. 

       В периода 2005 – 2006 г. е ръководител на аварийно-възстановителни работи 
в участъка Ихтиман – Белово /вследствие на поройни дъждове и прекъсване на жп 
линията/, изграждане на подпорни стени в участъка Мирово-Костенец-Белово, 
възстановяване коловозното развитие на гара Белово /съоръжения, магистрален 
кабел и съоръжения на контактната мрежа/. 



      През август 2006 – ноември 2006 г. е ръководител на механизирана група за 
рехабилитация на железен път в Гърция /участъка Иной – Тива от км.70+150 до км 
101+350/, където се извършва цялостна подмяна на баластовата призма и 
съоръженията за контактна мрежа/ с цел достигане 160 км/ч на движение на 
влаковете. 

 

2006 год. Инж. Тончо Караджов – ръководител на строителен обект в Гърция 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 год. С колеги строители на жп линия в Гърция, гр. Тива 

 

      От м. ноември 2006 г. до март 2010 г. инж. Тончо Караджов е заместник-
генерален директор на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“. Експлоатационната структура на Компанията в този период се 
състои от 4 експлоатационни поделения: 

       „Управление движението на влаковете и капацитета“ с три регионални 
поделения в София, Пловдив и Горна Оряховица; „Железен път и съоръжения“ с 13 



железопътни секции; „Сигнализация и телекомуникации“ и „Енергетика“ с по три 
регионални секции в София, Пловдив и Горна Оряховица. 

      След приемане през месец януари 2007 година на Република България в 
Европейския съюз, дейността на инж. Тончо Караджов е свързана със спазване 
изискванията на директивите на Европейската комисия, свързани с разработване на 
проекти за развитието на железопътния транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж. Тончо Караджов открива железопътен обект Свиленград 

 

      От месец февруари 2012 година инж. Тончо Караджов е консултант на 
генералния и заместник-генералния директор на ДП НК „Железопътна 
инфраструктура“. За неговата дългогодишна и ползотворна дейност по реализиране 
на редица новаторски предложения и проекти в областта на железопътното 
строителство е награждаван с предметни награди, почетни грамоти и дипломи. 

     Инж. Тончо Караджов притежава следните документи: удостоверения за 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за системи за 
управление на бизнеса в транспорта; диплом за специализация във фирма 
Plasser&Theurer, Линц Австрия за работа с машини по железен път и диплом за 
специализация във фирма Матиса, Щвейцария; Член на Националното сдружение 
„Общество на инженерите по железен път /UEEIV/; на сдружението „Клуб на 
железничаря“; НТС по транспорта и клуба на „Експерта“ и Клуба на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва от ВМТ и ВВТУ „Тодор Каблешков“. 

     Инженер Тончо Караджов е семеен и има две дъщери. 

 

           О.з. Асен Йосифов 



НЕКА ПАМЕТТА НИ БЪДЕ ПАНТЕОН! 

145 години от участието на железниците в България в Руско-турската война 
1877-1878 г. 

 

      Продължилата повече от година Руско-турска война /1877-1878 г./ налага 
всеки ден на войските да се осигурява храна, облекло, боеприпаси, медикаменти и 
др., както и подвеждане на резерви за попълване на загубите. Известна представа за 
това дават фактите от историята, че около 20 000 каруци превозват пристигащите от 
Русия военни товари до воюващите войски от пристанищата на река Дунав. Този 
неспирен керван се движи по пътищата на войната, част от които са и железниците. 

      Изграждането на железопътни линии на Балканите започва сравнително 
късно. По тази причина, в началото на Руско-турската война /1877-1878 г./, главната 
железопътна линия свързваща Европа с Мала Азия през Балканите, все още е в 
строеж. В експлоатация е участъка Саранбей /Септември/ до Цариград с дължина 
556 км, както и отклонението от Търново Сеймен /Симеоновград/ до Ямбол с 
дължина 167 км Общо на Балканите може да се използват 723 км жп линии. 

      Самият железен път е много примитивен. Железопътни мостове има само при 
премостването на река Марица. Останалите мостове над реки и дерета са дървени, 
което намалява сигурността на превозите. Телеграфът на железопътната линия е 
двупроводен. Специалисти – телеграфисти има само в станциите в Одрин и Търново 
Сеймен. На останалите гари и спирки телеграфът се обслужва от дежурните 
чиновници по движението. 

      По време на бойните действия в тези изградени 723 км железопътни линии, е 
струпано значително количество подвижен състав – 2 552 бр. локомотиви, 
пътнически и товарни вагони, както и няколко стотици платформи. Железницата е 
частна - Баронхиршова и това създава известни трудности при експлоатацията й. 

      След победата при Плевен в края на 1877 г. и преминаването на Стара планина 
през зимата на 1877/1878 г., руските войски се насочват неудържимо към Цариград. 
Тогава става наложително да се използва съществуващата железопътна мрежа. 

      Победата над Вейсал паша южно от Балкана и стремителните действия на 
Западния отряд, ръководен от генерал Скобелев всяват паника в редовете на турската 
войска и тя започва бързо отстъпление към Цариград. Това дава възможност турски 
влакови ешалони да бъдат пленени на гарите Търново Сеймен /Симеоновград/, 
Харманли и Одрин и поставени незабавно в услуга на руските войски. 



      Любопитна подробност е фактът, че веднага след прекратяването на бойните 
действия /края на януари 1878 г./, директорът по експлоатацията на Баронхиршовата 
железница предлага на руската армия да предостави железния си път срещу 
заплащане във франкове. Русия се съгласява на предложението. 

      Усложнената политическа обстановка на Балканите, вследствие на войната и 
подписания „Сан Стефански“ мирен договор, налагат Русия да направи дислокация 
на войските си. В същото време руската армия извършва превъоръжаване с ново 
пехотно оръжие и в редиците и постъпва нов набор войници. След подписване на 
„Берлинския трактат“ руските войски са принудени да се завърнат в родината си. 

      Цялата тази огромна по мащаби и важна в политическо и военно отношение 
дейност е свързана с използването на железниците. Това обяснява защо Русия се 
съгласява с предложението на собственика на балканската железница, да я ползва 
срещу заплащане. Руските войски превозват по железницата 700 000 офицери и 
войници, 50 000 коня и 1257158 тона товари/оръжие, боеприпаси, храни, 
медикаменти и др./, като заплащат за това 2 077 132 франка. 

      По различна е картината с използването от руските войски на жп линията Русе 
– Варна. Турците с помощта на собствениците на железницата, успяват да 
дислоцират в района на Варна целия подвижен състав. Извършват демонтаж на част 
от релсите, стрелките и целия телеграф. Когато руските войски овладяват 
Североизточна България не могат да използват железницата за придвижване. При 
началника на военните съобщения на Главното командване на руската армия генерал 
В. Кренке се провежда среща с представители на собствениците на железницата, 
които искат 600 000 златни рубли за да възстановят годността на линията. Руският 
генерал със самочувствие ги известява, че руската армия не се нуждае от жп линията. 

     По време на преговорите в района има малко руски войски и собствениците 
преосмислят намеренията си и за значително по-малка сума се съгласяват да 
възстановят движението само за две седмици. Така железопътната линия бързо е 
„съживена“. За завеждащ експлоатацията на линията е назначен инженер Хетте, с 
помощници комендантите на жп гари /офицери от 13-ти руски корпус/. Поради 
особеното разположение на тази жп линия и характера на бойните действия, по нея 
са превозени ограничен ресурс /54 000 офицери и войници, 1 300 коня и 24 тона 
товари/. 

      Общите разходи на Русия за използването на железопътните съобщения във 
войната на Балканите /включително и на жп линията Черна вода – Кюстенджа/ 
възлизат на 2 273 004 рубли. Това е една значителна сума за времето си. Но цената 
на постигнатата победа никога не е малка, а цената на освобождението на българския 
народ от петвековното турско робство се измерва не с пари, а с признателност.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуващи жп линии по време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. 

 

След Руско-турската война 1877-1878 г. не се сбъдва мечтаното изцяло. 
Берлинският договор осакати страната ни и неродената единна държава започва да 
мечтае да се бори за своето Съединение, което се случва 7 години по-късно, 
приобщаване на североизточните земи и приласкаването на Македония в пазвите на 
Майка България. 

      При всичките тези трагични и героични събития, сполуки и несполуки се 
раждат още много герои и ние се гордеем с тях, но не бива прахът на забравата и 
непукизма, на незаинтересоваността от историята ни и новородените интереси и 
занимания на младите хора да води до забрава! Това ще е наше прегрешение, 
непростимо пред паметта на тези свети люде! 

      Някои народи имат Пантеони. Това са събраните гробове на героите им. Ние 
нямаме. Нека паметта ни бъде пантеон! 

 



ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

      През периода 1984-1990 г. в Полувисшият железопътен институт „Тодор 
Каблешков“ се създават благоприятни условия за активна творческа дейност, за 
задълбочено изучаване на преподавания материал и формиране в курсантите на 
професионални качества за бъдещата им работа в железопътния транспорт. 

      Проблемите, свързани с управлението, организацията и провеждането на 
учебно-възпитателния процес, редовно се обсъждат на заседанията на съвета на 
Института и провежданите оперативки в командването на учебното заведение. 

       Разнообразяват се формите на извънкласна работа на преподавателите и 
командирите с обучаемите. Като основна форма продължават да се използват 
консултациите с курсантите – индивидуални и групови. За пример в това отношение 
служат преподавателите: Добрев, Кулева, инж. Илиев, инж. Русеков, инж. Минчева, 
инж. Милушев, инж. Пушкаров, инж. Комаров, инж. Илиева, инж. Манева, Василева, 
Ангелова, Наскинов и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на консултации и подготовка за семестриален изпит 

 

      Последват ги и офицерите: Кръстев, Славчев, Любомиров, Тепавичаров, 
Клисаров, Виденов, Вълков, Дунков, Митов, Георгиев и др. 



      Непрекъснато се усъвършенства работата на катедрите и предметно-
методическите комисии /ПМК/. 

      През месец септември 1983 година в Института се провежда учебно-
методически сбор на тема: „Повишаване умствената активност на курсантите в 
учебния процес“ и само месец след това - научно-практическа конференция 
„Усъвършенстване организацията на труда на командно-преподавателския 
състав“. В тези две крупни мероприятия участват всички офицери и преподаватели 
от учебното заведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж. Марин Захариев в час по железопътни мостове 

 

      Активната работа в предметно-методическите комисии дава резултат – 
повишава се квалификацията и професионалното майсторство на преподавателите. 
Изнасят се открити лекции. Все по-тесни стават връзките между катедрите и 
отделите в Министерството на транспорта и железопътните управления. Успешно 
преминава  практикумът на преподавателите в поделенията на СО „Български 
държавни железници“. През първият семестър на учебната 1983-1984 година излизат 
от печат нови учебници с автори преподаватели от Института: „Подвижен жп 
състав“, сборник задачи по „Икономика на транспорта“, „Автоматизирани 
системи за управление“, пособие по „Руски език“ и др. 

      Успешно и по график върви по-нататъшната модернизация на учебния 
комплекс по експлоатация на железопътния транспорт. В катедра „Експлоатация и 
ремонт на локомотивите“ се изгражда тренажор на електрически локомотив от 51-
ва серия, пулт за управление и реостат за натоварване при изпитване. В почти всички 
кабинети се въвеждат действащи тренажори, комбинирани с видеофилми, а в 
кабинета по автоматика и телемеханика – концентратори. Повишеното качество и 



ефективност на учебния процес води и до нови моменти в подхода на курсантите в 
научно-изследователската работа. Те на практика стават пълноценни участници в 
нея. Появяват се и първите курсантски самостоятелни разработки: „Проектиране и 
изчисляване на траверса за стрелка“, „Система за охрана на работни групи по 
железния път“, „Модули за предаване на информация по оптични влакна“ и др. 
Защитено е в ИНРА върхово постижение с патент за изобретение на тема: 
„Устройство за контролиране целостта на главния въздухопровод на влака“. 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-изследователска дейност в Института 

 

      Резултатите от проведената редовна изпитна сесия за зимния семестър на 
учебната 1983-1984 г. са много добри. Общият среден успех на Института е много 
добър 4,56 /срещу 4,50 за миналия зимен семестър/. Индивидуалните отличници 
бележат ръст и са 11,7 % от всички обучаеми. Чувствително е намален и броят на 
курсантите получили слаби оценки. 

      Класирането по успех на класни отделения е: курсантите водени от офицера 
В. Николов – 4,99; ротата на капитан Иванов – 4,99 и класното отделение на старши 
лейтенант Дойчев – 4,79. 

    По катедри класирането е: катедра „Обществени дисциплини“ с ръководител 
Славейко Костов – успех 4,49; катедра „Експлоатация на жп транспорт“ с 
ръководител Никола Добрев – 4,48 и катедра „Строеж, поддържане и 
възстановяване на жп линии“ с ръководител инж. Марин Захариев – 4,47. 

      При организиране на научните конференции се въвеждат нови форми на 
самото  провеждане. След основният доклад и съдокладите, на заседания по секции 
/катедри/ се осигурява почти 100% активно участие на командирите и 
преподавателите. 



       По-големи са възможностите на Института в научно-изследователската 
дейност. На този етап, тя се осъществява само в рамките на движението за ТНТМ. 
Разработените теми са насочени предимно към усъвършенстване на учебно-
материалната база. Преки участници в изграждането на кабинетите и лабораториите 
са младежките научно-технически кръжоци. Те се ръководят от опитни 
преподаватели и командири като: д-р инж. Иван Новаков, инж. Панто Пантев, инж. 
Димитър Цанков, инж. Иван Пелтеков, д-р инж. Ангел Стефанов, инж. Стоянка 
Кръстева, д-р Никола Добрев, инж. Александър Русеков, инж. Иванка Стоянова, 
инж. Марин Захариев, инж. Атанас Кювбашиев, инж. Пеко Доков и др., както и 
офицерите полковник Стефан Бъчваров, полковник Станчо Алеков, капитан Стефан 
Петков, ст. лейтенант Любомир Любомиров, ст. лейтенант Петър Йоловски, ст. 
лейтенант Илия Илиев, ст. лейтенант Николай Новев, капитан Борислав Игнатов, 
капитан Димо Димов, майор Николай Клисаров и др, както и старшините Теофил 
Иванов, Стефан Станоев, Иван Г. Иванов,  Иван Цончев и др., и не на последно място 
техниците Димитър Милев, Димитър Тенин, Славчо Иванов, Тодор Атанасов, 
Кръстю Кръстев, Сашо Тошев и др. 

       Въпреки, че научно-изследователската дейност носи по-високо качество и 
професионализъм в учебния процес, признание за което са постигнатите резултати 
на националните прегледи за ТНТМ, трябва да се помисли за по- нататъшно 
разширяване и разнообразяване дейността и.  

      За двама от офицерите с изявени наклонности в тази насока може да се каже 
повече: 

       Капитан Ангел Ангелов завършва ПЖИ „Тодор Каблешков“ през 1972 г. 
специалността  „Експлоатация, ремонт и поддържане на електрически локомотиви“. 
През цялото време на обучението му и офицерската служба, работи активно и 
постига значителни успехи в учебния процес, учебно-материалната база и битовото 
устройване на личния състав. Голямата му гордост е, че всичко е направено с ръцете 
на курсантите, командирите и преподавателите, по тяхна инициатива и изготвени от 
тях проекти. По този начин най-новото в теорията и практиката на даден предмет се 
включва директно в обучението. 

   „За професията машинист – казва капитан Ангелов – особено важна е 
дисциплината. Към това са насочени усилията на всички – да се изгради 
дисциплинирана личност, за която строгото спазване на военните устави, 
разпореждания, правилници трябва да е необходимост. По този начин ще създадем 
добър специалист и отговорна личност, с високо съзнание, която може да работи 
в тежките условия на железопътния транспорт...“ 



        Старши лейтенант Асен Михов отдава най-голямо значение на личния пример. 
Учи се от офицерите Иван Стоянов и Любомир Тошков и през курсантските години, 
и след това. Професията на ръководителя на движението в железопътния транспорт 
е много отговорна и една от най-важните. Пропуските в обучението на курсантите 
днес, утре в практиката може да доведат до огромни човешки и материални загуби. 
Още в началото на офицерската служба младши лейтенант Михов си поставя 
задачата - курсант от неговото класно отделение да не напуска Института по слаб 
успех. От 1976 година, откакто поема курсантски взвод, той остава верен на думата 
си. През 1982 година воденото от него класно отделение /взвод/ постига най-висок 
среден успех в Института – 4,76, без нито една слаба оценка и четирима курсанти 
отличници...Горди са тези млади офицери, и със самочувствие, което са получили в 
това богато на традиции и успехи учебно заведение. Самочувствие на специалисти, 
офицери, на хора с ясно разбиране за нещата около тях, твърди и целеустремени при 
изпълнение на поставените им задачи. 

 

            Полковник Печо Иванов Дечев 

           Началник на учебния отдел на Института 

          /1984 – 1988 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 г. Първи военен лагер на курсантите в местност „Трещеника“ – Рила 
планина. Полковник Георги Станоев – началник на лагера и подполковник Печо 
Дечев инспектират строежа на нова чешма, дар от офицерите и курсантите за 

местното население 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Занятие по тактическа подготовка 

 

 

ТЕМИ, РАЗРАБОТЕНИ ПО ЛИНИЯ НА ТНТМ И ОТЛИЧЕНИ СЪС 
„ЗЛАТНА ЗНАЧКА“ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

1972 – 1985 Г. 

 

IV-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1972 г. 

1. 
 
 
 

„Кабинет – тренажор на 
електрически локомотив серия 41“
 
 

Ръководител инж. 
Панто Пантев 
 
 

Участници – 
11 
 
 

 
2. 

 
„Четиризначна автоблокировка в 
железопътния транспорт“  
 

 
Ръководител инж. 
И. Пелтеков 

 
Участници – 
15 
 
 

 

V-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1973 г. 

1. „Екзаминатор - РЕНК“ 
 

Ръководител инж. 
Иван Новаков 

 

Участници – 
6 

 



VI-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1974 г. 

1. „Механизиран щит за 
прокопаване на тунели 
при строителство на 
метрополитен“ 
 

Ръководител инж. 
Димитър Цанков 

 

Участници – 8 
 

 

VII-ми НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1975 г. 

1. „Линеен тягов двигател“ 
 

Ръководител д-р инж. А. 
Стефанов 

 

Участници – 3 
 

 

VIII-ми НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1976 г. 

1. „Автоматизирана система 
за контрол на обучението 
„АСКО“ /призната за 
изобретение/“ 

Ръководител инж. Иван 
Новаков 

 

Участници – 5 
 

 

 

IX-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1977 г. 

1. „Кабинет по електрическо 
оборудване на дизелови 
локомотиви“ 

Ръководител д-р инж. А. 
Стефанов 

 

Участници – 12 
 

 

X-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1979 г. 

1. „Трипроводна схема за 
управление на стрелка на 
безконтактни елементи“ 
/призната за изобретение/ 

Ръководител  инж. И. 
Стоянова 
 

Участници – 4 
 

2. „Сглобяема монолитна 
двойно армирана 
облицовка за тунел“ 
/призната за изобретение/ 

Ръководител  инж. 
Димитър Цанков 

Участници – 8 
 

 



XI-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1981 г. 

 

 
1. 
 

„Апаратура за контролиране 
възприятията на аудиторията 
AKBA“ 

Ръководител  инж. 
Димитър Цанков 
 

Участници – 6 
 

 
2. 
 

„Съкратена таблица за земна 
артилерия и машинна 
програма за нейното 
изработване и отпечатване на 
ЕИМ“ 

Ръководител  
курсант-младши 
сержант И. 
Генашев 

Участници – 2 
 

 

 

XII-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1983 г. 

 

1. „Учебен комплекс по 
експлоатация на 
железопътния транспорт“ 

Ръководител  д-р 
Никола Добрев 

 

Участници – 28 
 

2. „Електронни устройства за 
проверка на автоматична 
локомотивна сигнализация с 
автостоп – непрекъснат тип“ 

 
Ръководител  инж. 
И. Пелтеков 

 

Участници – 11 
 

 

      

 

XIII-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД -1985 г. 

 

1. „Младежки комплекс 
„Компютър“ 

Ръководител  
подполковник д-р 
Стефан Бъчваров 

 

Участници – 20 
 

2. „Компютърна централизация 
на железопътен участък“ 
 

Ръководител  
подполковник д-р 
Стефан Бъчваров 
 

Участници – 19 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знамето и отличия на младежката организация на ПЖИ „Тодор Каблешков“, с 
ръководител ст. лейтенант инж. Тодор Тодоров , наградена с „Народен орден на 

труда“ – сребърен за значителни успехи в движението за ТНТМ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

1973 г. Министърът на транспорта Васил Цанов разглежда разработката 
„Макет за автоматизирани системи за управление“ 

 



С УВАЖЕНИЕ, ОБИЧ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД СТОРЕНОТО 

ПОЛКОВНИК ИНЖ. САНДО МИЛУШЕВ АЛЕКСОВ 

 

 

 

Сандо Алексов е роден на 18 март 1954 година в село Драгуш, Петричко. 
Завършва СПТУ по машиностроене в гр. Петрич, Полувисшия железопътен 
институт „Тодор Каблешков“ – специалност „Експлоатация на железопътния 
транспорт“, ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново – специалност „Мотострелкови 
войски“ с придобита гражданска квалификация „инженер по ДВГ“ и Военна 
академия „Г. С. Раковски“, София – специалност „Командно-щабен оперативно-
тактически“, Транспортни войски. 

 

1972 год. Курсант Сандо Алексов 



През 1975 година е назначен за командир на курсантски взвод от специалност 
,,Експлоатация на железопътния транспорт „ на випуските 53 ти – от 1975-1978 год.; 
56-ти-от 1978-1981 год. и 59-ти-от 1981-1984 год. 

 

 

 

1300 години България. Среща с актьора Стойко Пеев, изпълнил голямата филмова 
роля  на хан Аспарух в три серийния филм „Хан Аспарух“-1981 год. 

 

 

Първи висш випуск /1984-1988 год./ командва като командир на взвод и 
курсантска рота . От 1982-1987 год. завършва задочно ВНВУ „Васил Левски“ във 
Велико Търново-специалност ,,Мотострелкови войски“, а от 1988-1990 год. е 
редовен слушател във В А ,,Г. С. Раковски“. Успешно завършва пълния курс по 
специалност „КЩ, оперативно –тактическа, транспортни войски“. 



 

 С офицери, випускници от В. А. ,,Г. С. Раковски“ и част от командно – 
преподавателския състав 

 

      Последователно заема длъжностите: методист в учебния отдел на училището 
/1990-1992 г./; командир на курсантски батальон /1992 -1997 г./; началник на 
отделение „Осигуряване на учебния процес и научната работа“ в учебния отдел на 
ВВТУ „Тодор Каблешков“ /1997 – март 1998 год./; от март до септември 1998 год. – 
заместник-началник на ССЖПУ – Горна Оряховица; началник щаб на първа 
железопътна бригада /1998-1999 год./ и до 2000 год. служи в поделение 58900-
София. 

От април 2001 год. прекратява службата си и преминава в запаса.  

 

 

Майор инж. Сандо Алексов като командир на първи курсантски батальон с 
офицери от батальона 



КУРСАНТИТЕ ОБИЧАТ ПЕСЕНТА 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Участници в Шестия републикански фестивал на художествената самодейност  

- Пловдив, 1984 г. 

 

       През 1983-1984 г. наред със служебните задължения, ми беше поставена и 
задачата да наблюдавам работата на художествените самодейни състави от 
Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“ и да съдействам за решаване 
на възникнали проблеми в тяхната дейност. Човек не може да не се вълнува, да се 
гордее, че тук се обучават на железничарски занаят толкова млади, кадърни и 
вдъхновени младежи, обичащи музиката. Кой казва, че младежите не обичат 
народното творчество? Кой казва, че в родната казарма не се дава простор за 
развитие на художествената самодейност? Който не вярва, да заповяда в ПЖИ 
„Тодор Каблешков“ и да види. 

      Сред изпълнителите и ръководителите на състави личат имената на лауреати 
от IV-тия и  V-тия републикански фестивали, а сме убедени, че и на VI-тия 
републикански фестивал на художествената самодейност през 1984 г. ще има и нови 
имена. 

      Какво аз лично бих отличил? 



      Много ми се нрави мъжкият курсантски хор на Института в съпровод с 
духовия оркестър с художествен ръководител полковник Христо Тонев и диригент 
Божидар Паунов. Изпълненията им на песните „Помнете хора“ и „България се 
ражда“, са на много високо ниво и заслужават призово класиране. Всяка година 
изпълнителското майсторство е толкова високо, че те са готови за концертни 
изпълнения. Отговор на тези мои съждения идва и от неговия художествен 
ръководител – полковник Тонев. 

        „Курсантите обичат песента. Някои са участвали и преди в хорове, други 
като дойдат при нас се запалват.. Не е леко, репетиции, репетиции и пак 
репетиции... Репертоарът  ни се състои от хубави мелодични песни от наши и 
чужди композитори. Курсантите обичат тези песни, оформят се като добри 
вокалисти...“ 

      Ръст бележи и съставът за художествено слово. Всяка година той се представя 
с нови спектакли. През 1984 година поетичния рецитал-спектакъл „България“ е 
може би върхово постижение от изнесените до сега от състава. И нещо любопитно – 
вече 15 години участник в него е офицерът Ален Кръстев- лауреат на  IV-тия и V-
тия републикански фестивали. Запомнящи се са и изпълненията на танцовите 
състави на Института. До заключителния етап са допуснати два от тях. Общ 
художествен ръководител е Райна Тодорова, но и нейния помощник Драгомир 
Герасимов дава всичко от себе си, за да се отстранят и най-малките различия или 
грешни стъпки. Силно впечатление правят изпълненията на постановките „Шопска 
сюита“, „Варненска сюита“ и „Шопско надпреварване“.     

       Трябва да се отбележат и постиженията на фолклорния оркестър на Института. 
Репертоарът му е разнообразен, изпълнителското майсторство е на висота от всички 
участници на различните народни инструменти. Концертът, който изнасят е 
обогатен и с много индивидуални изпълнения от различните жанрове. Всички 
изпълнители са с богата гама от гласови данни и отлично владеят инструментите. 
Изпълнението на старши преподавателя в катедра „Електрически локомотиви“ 
инж. Панто Пантев, на арията на Варяжкия гост от операта „Садко“ от Николай 
Римски-Корсаков е с много висока художествена стойност. Професионалисти 
твърдят, че няма нищо аматьорско в изпълнението му, близко е до оригнала. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фолклорният оркестър на ПЖИ ‚Тодор Каблешков“ 

      Заслужено място трябва да се отдели и на изпълненията на естрадните състави. 
Те се доближават до изпълненията на професионалистите, които сме гледали и 
слушали. Хубав ритъм, добри гласови данни на изпълнителите, отлично боравене с 
музикалните инструменти... 

     Големи са успехите на курсантите от Полувисшия железопътен институт 
„Тодор Каблешков“ и на Шестия републикански фестивал, защото са наследници на 
българина, чиято мечта е пила от изворите на песента, преди да препусне по света 
като искрометна сила на истината и свободата. 

      Наследници са и на българското песенно начало, взело блясъка на звездите, 
зелените пламъци на хайдушкия Балкан, тежката мощ на една историческа участ, 
която няма равна по красота и обреченост. 

      И нека ни вълнуват техните песенни звуци и ритми, възпяващи земята на 
българите, нашата земя. 

      Нека медената свирка на курсантския кавал и гайдата да извиват буйни хора и 
игриви ръченици, китни и стройни мелодии на концерти и фестивали, „по сборове и 
седенки“, та „да чуят моми и момци“ 

     „Какви е деца раждала, раждала, ражда и сега 

                                      българска майка юнашка; 

                  какви е момци хранила, хранила, храни и днеска 

                                            нашата земя хубава!“  

      Вековните гори ще я „поемат“, „долища ще я повторят“, за да е живо името 
българско, за да пребъде и курсантската песен... 

 

                 Майор Петър Тодорчовски 



ПЪРВЕНЦИ НА ВИПУСКИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ПОЛУВИСШИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНСТИТУТ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

1962 – 1984 г. 

/Посочена е годината на завършване/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТИ ВИПУСК – 1965 г. 

 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Андон Вангелов Бояджиев – специалност 
„Строителство и поддържане на железния път“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: – Петко Методиев Аврамов – 
специалност „Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение и 
търговска служба“; Славчо Витков Митов – специалност „Експлоатация на 
железопътния транспорт – началник влак“; Тодор Христов Калчишков – 
специалност „Експлоатация и ремонт на подвижния железопътен състав – 
локомотивен машинист“; Тодор Йорданов Димитров – специалност „Експлоатация 
и ремонт на подвижния железопътен състав – вагонен техник“ и Нино Иванов 
Вълчев – специалност „Автоматика и телемеханика в железопътния транспорт“ 



 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ВИПУСК – 1966 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Иван Запрянов Гъдев – специалност „Автоматика 
и телемеханика в железопътния транспорт“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Минчо Георгиев Христов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение“; Георги 
Любенов Бахъров– специалност „Експлоатация на железопътния транспорт – 
началник влак“; Кирил Спасов Георгиев – специалност „Експлоатация и ремонт на 
парни и дизелови локомотиви“; Иван Петков Рангелов – специалност „Експлоатация 
и ремонт на подвижния железопътен състав – вагонен техник“; Петър Йорданов 
Петров – специалност „Експлоатация и ремонт на парни и електрически 
локомотиви“ и  Нейчо Цветанов Калчев – специалност „Строителство и поддържане 
на железния път“. 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРИ ВИПУСК – 1967 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Марин Стоянов Маринов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на подвижния железопътен състав – вагонен техник“   



ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Христо Михайлов Данчев – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение“; Тодор Иванов 
Тодоров– специалност „Експлоатация на железопътния транспорт – началник влак“; 
Стефан Здравков Парашкевов – специалност „Експлоатация и ремонт на парни и 
електрически локомотиви“; Венко Петров Замярски – специалност „Експлоатация и 
ремонт на парни и дизелови локомотиви“; Иван Иванов Ралчев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на подвижния железопътен състав – техник по ремонт на 
вагони, парни и дизелови локомотиви“; Христо Николов Какламанов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на подвижния железопътен състав – вагонен техник“; Васил 
Иванов Асенов – специалност „Строителство и поддържане на железен път“; Георги 
Благоев Манов – специалност „Автоматика и телемеханика“ и Марин Стоянов 
Маринов – специалност „Експлоатация и ремонт на подвижния железопътен състав 
– техник по ремонт на вагони, парни и електрически локомотиви“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965 г. Курсанти от 42-ри випуск на ПЖИ – специалност „Машинисти на парни и 
електрически локомотиви“ 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТИ ВИПУСК – 1968 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Трендафил Сотиров Иванов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на подвижния железопътен транспорт – техник по ремонта 
на вагони, парни и дизелови локомотиви“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Димо Иванов Живов– специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение“; Стефан 
Георгиев Михайлов – специалност „Експлоатация на парни и електрически 
локомотиви“; Благой Стефанов Чуруленков – специалност „Експлоатация на парни 



и дизелови локомотиви“; Делю Атанасов Чернооков – специалност „Експлоатация и 
ремонт на подвижния железопътен състав – техник по ремонт на вагони, парни и 
електрически локомотиви“; Костадин Янков Щерев – специалност „Експлоатация и 
ремонт на подвижния железопътен състав – вагонен техник“; Койчо Дечев Коев – 
специалност „Строителство и поддържане на железния път“; Стефан Миков Петков 
– специалност „Автоматика и телемеханика“ и Тодор Иванов Тодоров– специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – началник влак“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 г. Министърът на транспорта Марин Вачков връчва дипломите на 
завършващите курсанти от 43-ти випуск 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВИПУСК – 1969 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Васил Лозанов Игнатов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Стефан Борисов Димитров – 
специалност „Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение“; 
Цанко Кирилов Цаковски – специалност „Експлоатация на железопътния транспорт 
– началник влак“; Никола Теофилов Димчев – специалност „Експлоатация и ремонт 
на електрически локомотиви“; Богдан Стоянов Бонев – специалност „Експлоатация 
и ремонт на електрически локомотиви – техник по ремонта на електрически 
локомотиви“; Тодор Георгиев Тодоров – специалност „Експлоатация и ремонт на 
дизелови локомотиви – техник по ремонта дизелови локомотиви“; Илия Георгиев 



Георгиев – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Илия Савчев Савчев – 
специалност „Строителство и поддържане на железния път“ и Паун Петков Глушков 
– специалност „Осигурителна техника в железопътния транспорт“ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2011 г. Среща на бивши офицери от 44-ти випуск и други, завършили и служили 
във Втори курсантски батальон на ПЖИ „Тодор Каблешков“ и ВВТУ 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТИ ВИПУСК – 1970 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Тодор Стоянов Безовски – специалност 
„Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Радко Петров Топчиев – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение“; Симеон 
Любомиров Георгиев – специалност „Експлоатация на железопътния транспорт – 
началник влак“; Костадин Николов Тотков – специалност „Експлоатация на 
дизелови локомотиви“; Слави Кръстев Славов – специалност „Експлоатация и 
ремонт на дизелови локомотиви – техник по ремонта на дизелови локомотиви“;  

Христо Тодоров Христов – специалност „Експлоатация и ремонт на електрически 
локомотиви – техник по ремонта на електрически локомотиви“; Живко Христов 
Динев – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Васил Георгиев Стоев – 
специалност „Строителство и поддържане на железния път“ и Радослав Христов 
Радев – специалност „Осигурителна техника в железопътния транспорт“  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1967 г. Курсанти от 45-ти випуск – машинисти на парни и електрически 
локомотиви 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТИ ВИПУСК – 1971 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Божидар Георгиев Чолев – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – ръководител движение“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Стойко Иванов Стойчев – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт – началник влак“; Тома Лазаров Йовев – 
специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Цаньо Петров 
Колев – специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“; Стоимен 
Василев Георгиев – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Крум Георгиев 
Миронов – специалност „Строителство и поддържане на железния път“ и Георги 
Любенов Малоселски – специалност „Осигурителна техника в железопътния 
транспорт“ 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМИ ВИПУСК -1972 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Петър Петров Николов – специалност 
„Строителство и поддържане на железния път“ 



ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Цветан Георгиев Генчев – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Димитър Савов Пъдарев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Николай Тодоров Бъчваров 
– специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“; Рачо Тодоров 
Рачев – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“ и Илия Динев Иванов – 
специалност „Осигурителна техника в железопътния транспорт“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В залата за отдих 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИ ВИПУСК - 1973 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Румен Иванов Бузов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Янко Христов Димов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на локомотиви“; Боян Трайков Йорданов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на вагони“; Кирил Янков Кръстев – специалност 
„Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни линии“ и Димитър Щерев 
Драгоманов – специалност „Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в 
железопътния транспорт“. 

  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВИПУСК – 1974 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Костадин Димитров Димов – специалност 
„Проектиране и внедряване на АСУ в транспорта“   



ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Хинко Николов Мусков – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Пенко Колев Станчев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на локомотиви“; Коста Василев Цветанов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на вагони“; Пачко Иванов Пачков – специалност 
„Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни линии“; Стоян Петков 
Костадинов – специалност „Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в 
железопътния транспорт“ и Стоян Иванов Харизанов – специалност „Поддържане, 
експлоатация и ремонт на АСУ в транспорта“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство на випуск „Дравски -1975“ 

 

ПЕТДЕСЕТИ ВИПУСК – 1975 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Теодор Атанасов Бадемов – специалност 
„Проектиране и внедряване на АСУ в транспорта“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Красимир Димитров Николов – 
специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“; Йордан Иванов Атанасов 
– специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“;   

ПЪРВЕНЕЦ НА СПЕЦИАЛНОСТ – Асен Вълчев Чакъров – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“; Ангел Тодоров Веселинов – 
специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Светослав Стефанов Гагов – 
специалност „Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни линии“; Ангел 
Георгиев Димитров – специалност „Автоматика, телемеханика и съобщителни 
връзки в железопътния транспорт“ и Иван Недев Димитров – специалност 
„Поддържане, експлоатация и ремонт на АСУ в транспорта“  



ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВИ ВИПУСК -1976 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Иван Генов Иванов – специалност „Експлоатация 
и ремонт на електрически локомотиви“ ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Тонко 
Атанасов Панчелиев – специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“; 
Никола Любенов Алексиев – специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови 
локомотиви“; Николай Михайлов Петков – специалност „Експлоатация и ремонт на 
вагони“; Георги Димитров Караиванов – специалност „Поддържане, строеж и 
възстановяване на железопътни линии“; Андрей Николов Бонев – специалност 
„Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в железопътния транспорт“; 
Дончо Жеков Спасов – специалност „Проектиране и внедряване на АСУ в 
транспорта“ и Анани Йорданов Григоров – специалност „Поддържане, експлоатация 
и ремонт на АСУ в транспорта“ 

 

 

Среща на заместник –началника на ВМТ генерал –майор Стоян Сейменов с 
курсанти от 50 –ти и 51-ви випуск-отличници на Войските на Министерството 

на транспорта 

 

 

ПЕТДЕСЕТ И ВТОРИ ВИПУСК - 1977 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Любомир Димитров Манев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство на випуск ,,Опълченски -1977„ 

 

 

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Ангел Томов Попов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Лазар Сотиров Лазаров – специалност 
„Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Слави Василев Василев – 
специалност „Поддържане, експлоатация и ремонт на АСУ в транспорта“; Димитър 
Калинов Димитров – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Виден 
Григоров Колев – специалност „Поддържане, строеж и възстановяване на 
железопътни линии“; Красен Атанасов Тончев – специалност „Автоматика, 
телемеханика и съобщителни връзки в железопътния транспорт“ и Румен Радков 
Русанов – специалност „Проектиране и внедряване на АСУ в транспорта“ 

 

 

ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТИ ВИПУСК -1978 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Иван Маринов Димитров – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“   



ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Кирил Цветанов Иванов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Драгомир Стоянов Друмев – 
специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Живко Петров 
Желев – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Красимир Ангелов 
Бележков – специалност „Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни 
линии“; Стойчо Иванов Атанасов – специалност „Автоматика, телемеханика и 
съобщителни връзки в железопътния транспорт“; Георги Тончев Ивчев – 
специалност „Проектиране и внедряване на АСУ в транспорта“ и  Цеко Петков 
Йорданов– специалност „Поддържане, експлоатация и ремонт на АСУ в 
транспорта“. 

 

ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВИПУСК – 1979 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Кирил Асенов Сергиев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Вълчо Танев Карчев – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Костадин Николов Ганчев – 
специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Божидар 
Захариев Петков – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Иван Печев 
Дечев – специалност „Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни 
линии“; Георги Найденов Гидиков – специалност „Автоматика, телемеханика и 
съобщителни връзки в железопътния транспорт“; Ивайло Арсенов Тодоров – 
специалност „Проектиране и внедряване на АСУ в транспорта“ и Марио Йончев 
Савов– специалност „Поддържане, експлоатация и ремонт на АСУ в транспорта“. 

 

 

ПЕТДЕСЕТ И ПЕТИ ВИПУСК -1980 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Вилхелм Милков Хаджийски – специалност 
„Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в железопътния транспорт“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Галин Стоянов Стоянов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Атанас Стефанов Сидеров – 
специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Димитър 
Георгиев Димитров – специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови 
локомотиви“; Борислав Димитров Борисов – специалност „Експлоатация и ремонт 
на вагони“ и Николай Антонов Начев – специалност „Поддържане, строеж и 
възстановяване на железопътни линии“  



 

 

 

 

 

 

 

 

В строя преди връчване на дипломите 

 

 

ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТИ ВИПУСК-1981 ГОД . 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Павлин Искренов Марчевски – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Тинко Христов  Михов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“; Венцислав Костадинов Петров – 
специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Костадин 
Банков Банков – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Стефан Енчев 
Периндев – специалност „Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни 
линии“ и Иван Георгиев Бакалски – специалност „Автоматика, телемеханика и 
съобщителни връзки в транспорта“. 

 

 

ПЕТДЕСЕТ И СЕДМИ ВИПУСК -1982 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Тодор Спасов Гюров – специалност 
„Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в транспорта“  

 



 

Министърът на транспорта Васил Цанов поздравява първенеца на 57-ми випуск 
младши лейтенант Тодор Гюров 

 

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Ивайло Димитров Младенов – 
специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“; Александър Николов 
Георгиев – специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“;  
Малин Митков Дживгов – специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови 
локомотиви“; Георги Андонов Горанов– специалност „Експлоатация и ремонт на 
вагони“ и Пламен Маринов Захариев – специалност „Поддържане, строеж и 
възстановяване на железопътни линии“ 

 

Генерал-майор инж. Георги Каракехайов – заместник-началник на ВМТ връчва 
дипломи 



ПЕТДЕСЕТ И ОСМИ ВИПУСК – 1983 г. 

 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Евгени Димитров Николов – специалност 
„Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в транспорта“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Христо Николов Христакиев – 
специалност „Експлоатация на железопътния транспорт“; Марин Дончев Дончев – 
специалност „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Георги Димов 
Георгиев – специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“; Пламен 
Боянов Христов – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“ и Алеко 
Момчилов Кандьов – специалност „Поддържане, строеж и възстановяване на 
железопътни линии“ 

 

Курсанти от 117/123/ класно отделение ,локомотивни машинисти- 59 –ти випуск. 
В средата е инж. Йовчо Йовчев, преподавател от катедра ,,Дизелови 

локомотиви“ 

 

 

ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВИПУСК – 1984 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Йордан Василев Гърнев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“   

ПЪРВЕНЦ НА СПЕЦИАЛНОСТ – Марин Христов Костадинов – специалност 
„Експлоатация на железопътния транспорт“ 



ПЪРВЕНЕЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Пламен Йорданов Иванов – специалност 
„Експлоатация и ремонт на дизелови  

локомотиви“; Ангел Христов Дерменджиев – специалност 

 „Експлоатация и ремонт на вагони“; Младен Борисов Стойнов – специалност 
„Поддържане, строеж и възстановяване на железопътни линии“; Димитър Пенков 
Димитров – специалност „Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в 
транспорта“ и Димо Георгиев Георгиев – специалност „Ремонт, поддържане и 
експлоатация на железопътна строителна механизация“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тържествен марш по случай връчването на дипломите 

 

 

ШЕСТДЕСЕТИ ВИПУСК – 1985 г. 

/ВНВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“/ 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Иван Димитров Вълчев – специалност „Експлоатация 
на железопътния транспорт“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ: Асен Симеонов Домбев – специалност 
„Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“; Атанас Йорданов Иванов – 
специалност „Експлоатация и ремонт на дизелови локомотиви“; Георги Илиев 
Георгиев – специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“; Людмил Георгиев 
Съйнов – специалност „Поддържане и възстановяване на железопътни линии“; Иван 



Пенев Генчев – специалност „Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки в 
транспорта“ и Йордан Сашков Камберов – специалност „Ремонт, поддържане и 
експлоатация на железопътна строителна механизация“ . 

 

  

ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВИ ВИПУСК – 1986 г. 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА – Евгени Тодоров Йорданов – специалност 
„Транспортно строителство“   

ПЪРВЕНЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТИ – Валери Здравков Василев – 
специалност „Технология и организация на железопътния транспорт“; Силвио 
Димитров Караиванов – специалност „Железопътна техника – електрически 
локомотиви“; Васко Райчев Николов – специалност „Железопътна техника – 
дизелови локомотиви“; Любомир Веселинов Витков – специалност „Железопътна 
техника – вагони“; Росен Христов Матев – специалност „Съобщителна и 
осигурителна техника и системи“ и Милен Николов Радков – специалност 
„Подемно-транспортни, пътни и строителни машини“ 

 

 

Генерал-майор Жотев пожелава на завършващия випуск на добър час по 
стоманените магистрали на България 

 



РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В ПОЛУВИСШИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНСТИТУТ/1958-1984 ГОД. 

 

  

№ 
по 
ред 

Наименование 
Година на 

изграждане 
Авторски колектив 

1 2 3 4 
  Към катедра „Автоматика и 

телемеханика в железопътния 
транспорт" 

       

         

1 
Кабинет по сигнализация, 

централизация и блокировка(СЦБ) 
1958г. Иван Димитров и Кръстьо Кръстев

2 

Учебен комплекс железопътен 
полигон с гари Прогрес, 

Комсомолец, Юбилейна и 
изкуствен тунел между гарите 

Комсомолец и Юбилейна. 

1963-1964г. 

инж. Христо Христов ,инж. 
Стоянка Кръстева, Иван Димитров, 
инж. Борис Червянков, д-р Никола 

Добрев, инж. Георги Варконов, 
курсанти от 40-и и 41-ви випуск, 
кап.Ганчо Ганчев и ст.-л-т Стоян 

Андонов. 

3 Кабинет по автоматика на гарите 1972г. 

инж. Стоянка Кръстева и курсанти 
от 48-ми випуск, Георги Салутов, 
Илия Илев, Иван Гълъбов и 47-ми 

випуск. 

4 
Кабинет по автоматика на 

междугарията 
1972г. 

инж. Иван Пелтеков, ст. л-т Стойчо 
Петков и курсантите Илия Иванов, 
Петко Стойчев, Георги Стоянов от 

47-ми випуск. 

5 Кабинет по основи на автоматиката 1972г. 
инж. Иван Новаков, курсанти от 
47-ми и 49-и випуск, старшина 

Иван Цончев. 

6 
Кабинет по железопътни 

съобщителни връзки 
1972г. 

инж. Петър Стоянов, курсанти от 
48-ми и 49-и випуск, майор Стефан 

Петков. 

7 
Кабинет по автоматика и 
телемеханика на гарите 

1974г. 

инж. Стоянка Кръстева, инж. 
Иванка Стоянова, курсанти от 50-и 

и 51-ви випуск, ст. л-т Стойчо 
Петков. 

 

 



 

№ по 
ред 

Наименование 
Година на 

изграждане 
Авторски колектив 

1 2 3 4 
  Към катедра „Автоматика и 

телемеханика в железопътния 
транспорт" 
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1958г. Иван Димитров и Кръстьо Кръстев
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Учебен комплекс железопътен 
полигон с гари Прогрес, 

Комсомолец, Юбилейна и 
изкуствен тунел между гарите 

Комсомолец и Юбилейна. 

1963-1964г. 

инж. Христо Христов ,инж. 
Стоянка Кръстева, Иван Димитров, 
инж. Борис Червянков, д-р Никола 

Добрев, инж. Георги Варконов, 
курсанти от 40-и и 41-ви випуск, 
кап. Ганчо Ганчев и ст.-л-т Стоян 

Андонов. 

3 Кабинет по автоматика на гарите 1972г. 

инж. Стоянка Кръстева и курсанти 
от 48-ми випуск, Георги Салутов, 
Илия Илев, Иван Гълъбов и 47-ми 

випуск. 

4 
Кабинет по автоматика на 

междугарията 
1972г. 

инж. Иван Пелтеков, ст. л-т Стойчо 
Петков и курсантите Илия Иванов, 
Петко Стойчев, Георги Стоянов от 

47-ми випуск. 

5 Кабинет по основи на автоматиката 1972г. 
инж. Иван Новаков, курсанти от 
47-ми и 49-и випуск, старшина 

Иван Цончев. 

6 
Кабинет по железопътни 

съобщителни връзки 
1972г. 

инж. Петър Стоянов, курсанти от 
48-ми и 49-и випуск, майор Стефан 

Петков. 

7 
Кабинет по автоматика и 
телемеханика на гарите 

1974г. 

инж. Стоянка Кръстева, инж. 
Иванка Стоянова, курсанти от 50-и 

и 51-ви випуск, ст. л-т Стойчо 
Петков. 

  Катедра „Експлоатация на 
железопътния транспорт" 

 

            

         

1 
Кабинет по организация на 

движението 
1972г. 

д-р Никола Добрев, мл. л-т Любомир 
Любомиров и курсанти от 48-ми и 

49-ти випуск. 

  



 
 
2 

Учебен комплекс по експлоатация 
на железопътния транспорт с пет 

гари: Пирин, Люлин, Рила, Родопи, 
Витоша. 

 
 

1972г. 

д-р Никола Добрев, д-р Иван 
Новаков, инж. Иван Пелтеков, инж. 
Стоянка Кръстева, ст. л-т Любомир 

Любомиров, ст. л-т Петър Йоловски, 
майор Стефан Петков, майор Милчо 
Митов, инж. Ерменко Ерменков, с-на 

Теофил Иванов, с-на Стефан 
Станоев, с-на Иван Цончев мс-на 

Иван Върбанов и др. 

3 
Кабинет „Единна транспортна 

система" 
1974г. 

д-р Никола Добрев, ст. л-т Любомир 
Любомиров и курсанти от 49-ти 

випуск. 

  
Към катедра „Експлоатация и 

ремонт на дизелови локомотиви"

            
         
         

1 
Кабинет „Предавателни системи на 

дизелови локомотиви" 
1974г. инж. Братован Илиев 

2 
Кабинет „Механическа част и 

спомагателни системи на дизелови 
локомотиви“ 

1964г. 
инж. Братован Илиев, Марин Илиев, 

Христо Кратунов, Атанас Узунов, 
Тодор Симеонов и Иван Василев. 

3 
Кабинет „Двигатели с вътрешно 

горене“ 
1974г. 

инж. Пеко Доков, Димитър Милев, 
кап. Николай Клисаров и курсанти от 

49-ти випуск. 

4 
Кабинет „Електрически схеми и 

машини в дизеловите локомотиви“ 
1975г. 

д-р инж. Ангел Стефанов, курсанти 
от 50-ти и 51-ви випуск. 

  Катедра „Експлоатация и ремонт 
на електрически локомотиви и 

електротехника“ 
 
 

  

        
       

       

1 Лаборатория по електротехника 1964г. инж. Илия Пеев 

2 
Кабинет-лаборатория по 

електротехника 
1972г. 

инж. Владимир Антонов и курсанти 
от 48-ми и 49-ти випуск. 

3 

Кабинет по електрически 
локомотиви 

 
 

1972г. 
инж. Панто Пантев, Димитър Тенин 
и курсанти от 48-ми и 49-ти випуск. 

 



4 
Кабинет-лаборатория по 

електрически машини и апарати 
1972г. 

инж. Александра Предева, инж. 
Атанас Кювбатиев, Димитър Генин и 

курсанти от 48-ми и 49-ти випуск. 

5 Кабинет по контактна мрежа 1972г. 
инж. Атанас Кювбатиев, Димитър 

Тенин, Павел Гугов и курсанти от 48-
ми и 49-ти випуск. 

  
Към катедра „Експлоатация и 

ремонт на вагоните“ 

            
         
         

1 Вагон-кабинет 1964г. Подарен от ЖПУ-Горна Оряховица 

2 Кабинет по вагони  1974г. 
инж. Димитър Митев, ст. л-т 

Димитър Димитров и курсанти от 49-
ти и 50-ти випуск. 

3 Кабинет по влакови спирачки 1975г. 

Иван Илиев, инж. Симеон Тасев, ст. 
л-т Борислав Игнатова, с-на Иван 

Цончев и курсантите Иван Г. Иванов, 
Павел Павлов от 321-во кл. 
отделение на 49-ти випуск. 

  
Катедра „Механика“ 

            
         

1 Кабинет по машинни елементи  1974г. 
инж. София Ненова, ст. л-т Борислав 

Игнатов и курсантите Павлов и 
Панайотов от 49-ти випуск. 

   
 
 

Катедра „Обществени науки“ 

            

         

1 Кабинет 1975г. 
Надежда Илиева, ст. л-т Николай 

Новев, Петър Стоянов, Петър Велчев 
и курсанти от 49-ти випуск. 

  Катедра „Общовойскова и 
военно-специална подготовка“ 

            
         

1 
Кабинет по възстановяване на 

железния път 
1972г. 

подп. Ганчо Ганчев, л-т Сергей 
Марков, курсанти от 49-ти випуск. 



2 
Кабинет по експлоатация на 
железопътния транспорт във 

военно време 
1975г. 

подп. Станчо Алеков, кап. Тодор 
Соколов, л-т Любомир Любомиров и 

курсанти от 50-ти и 51-ви випуск. 

3 
Кабинет по тактика и инженерни 

заграждения 
1975г. 

кап. инж. Христин Христов и 
курсанти от 51-ви и 52-ри випуск. 

4 
Кабинет по оръжие за масово 

поразяване 
1975г. 

подп. Петър Стефанов, л-т Николай 
Клисаров и курсанти от 50-ти и 51-ви 

випуск. 

5 Физкултурен салон 1981г. 

полк. Димитър Радев, кап. Ботьо 
Паспаланов, инж. Георги Варионов, 
инж. Ерменко Ерменков, с-на Дамян 
Еленков и курсанти от 54-ти и 55-ти 

випуск. 

 

  Други:             

1 

Макети: 

1972-1974г. 

Иван Василев, Марин Илиев, Тодор 
Симеонов, Христо Кратунов, 

Атанас Узунов, курсанти от 48-ми 
и 49-ти випуск. 

а) на дизелов локомотив серия 04 

б) на електрически локомотив 
серия 42-00 

в) на четириосен пътнически вагон 

2 Репетиционна зала 1982г. 

полк. Христо Тонев, Петър 
Стоянов, Петър Велчев, Владимир 

Георгиев, Цветан Хаджиянев, 
войници от домакински взвод. 

 
   

Катедра „Строеж и поддържане 
на железопътни линии“ 

 
 

            
         

         

1 
Кабинет по сградостроителство 

 
1974г. 

инж. Георги Варионов, инж. 
Трифон Гьонов, курсанти от 50-ти 

и 51-ви випуск. 
 

  



2 
Кабинет по устройство на железния 

път 

1974г. инж. Марин Захариев, инж. Кирил 
Лазаров, инж. Милка Тодорова, ст. 
л-т Милен Савчев, курсанти от 50-

ти и 51-ви випуск. 

3 Кабинет по мостове 1974г. 
инж. Трифон Гьонов, ст. л-т Милен 
Савчев, курсанти от 50-ти и 51-ви 

випуск. 

4 Кабинет по тунели  1974г. 
инж. Димитър Цанков, ст. л-т 

Любомир Христов, курсанти от 50-
ти и 51-ви випуск. 

  
Катедра „Чужди езици“ 

            
         

1 
Два фонетични кабинета с 

апаратура „Тесла“ и магнетофонна 
апаратура 

1975г.-1976г. 
Борис Петров, Александра 

Василева, ст. л-т Борислав Игнатов 
и ст. л-т Динко Панчев. 

 

 

КРАЙ НА ВТОРА ГЛАВА 

 


