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Abstract: On the basis of a heterogeneous source material, the study reveals the 

public, economic and strategic rationale of the construction of the Devnya – Dobrich 

railway line instead of the modetnization of the port Balchik. Tanks to P. Gabe this 

railway was launched on December 1, 1910. The construction of the railway cost state 

5 milion BGN. This amount is much smaller than the one needed for modernization of 

the, port in Balchik. It helps to strengthen the economic life of Dobrich and also the 

agriculture of South Dobrudzha. 

Key wotds: railway Devnya – Dobrich, port Balchik, South Dobrudzha, wheat 

trade 

JEL: N 74, N 94 

 

Петър Габе не само е баща на поетесата Дора Габе, но и стопански деец от 

национално и регионално значение, общественик и публицист, едър земеделски 

стопанин радетел за машинизирано, пазарно и проспериращо селско стопанство. 

Той е убеден е, че затова ще спомогне и развитието на търговията със зърнени 

храни или на т. н. житна търговия, за което е необходимо да се изгради жп лини-

ята Девня – Добрич, която ще има връзка с централната железопътна линия Со-

фия – Варна или да се модернизира пристанището в Балчик. Тази дилема анга-

жира съзнанието на П. Габе и се заема с разрешаването й. Това е и целта на моето 

изследване, като за реализирането й се базирам на разнороден изворов материал. 

Пейсах Израелевич Габе, известен в България като Петър Габе, е роден на 18 

февруари 1857 г. в град Елисаветград, Херсонска губерния, Южна Русия, в семейс-

твото на евреи от немско-руско потекло. То се премества в Одеса, където П. Габе 

завършва гимназия. Той владее английски, френски и немски език, благодарение 

на което е запознат с постиженията на световната земеделска наука и практика. 

Желае да се занимава с модерно земеделие. Привърженик е на народничеството. 
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През 1881 г. се жени за Екатерина Самойловна Дуел – дъщеря на заможен търговец 

на зърнени храни и собственик на фабрика за спирт. Тя също е член на кръжок на 

народниците, в който членува и П. Габе. За това са преследвани от царската поли-

ция. В руските вестници се появяват съобщения, че в Княжество България има сво-

бодна земя и тези, които желаят, могат да се заселят там, като се занимават със 

земеделие. В края на лятото на 1884 г. младото семейство с едногодишния си син 

Израел (Сеня) потегля към България, към неизвестната за тях Южна Добруджа. 

Пътуват около 40 дни, когато пристигат в областта е късна есен1. 

В наета и своя земя в селата: Методиево, Добричка околия, Соколово, Бал-

чишка околия, Добрево, Добричка околия, Дъбовик, Добричка околия и Кардам, 

Добричка околия, П. Габе изгражда едри, машинизирани и с пазарна насоченост, 

земеделски стопанства. След като се установява в Южна Добруджа той не скъсва 

с народничеството. Присъединява се към групата на руските народници, начело 

с К. Прокопиев. През първото и началото на второто десетилетие на ХХ век П. 

Габе вече изповядва десни икономически възгледи за развитието на селското сто-

панство (Nedkov, 1994, pp. 184–189). 

През последното десетилетие на ХІХ век той призовава за модернизиране на 

българската данъчна система, като се намалят съществено данъците на земедел-

ските стопани. Освен това настоява и да се създаде кредитна система, която да 

осигури на земеделците достъпни и нисколихвени заеми и да се приеме закон 

против лихварството в Южна Добруджа, тъй като то нанася значителни пораже-

ния върху областното земеделие. Голяма е заслугата на П. Габе Народното съб-

рание да приеме през есента на 1893 г. на Закон за разрешение на лихвоимските 

дела във Варненското и Силистренското окръжие2. 

В края на лятото на 1894 г. в Балчишка околия е издигната кандидатурата на 

П. Габе за народен представител. Това е знак на уважение и благодарност за него-

вата борба против лихварството в Южна Добруджа. В деня на изборите – 11 сеп-

тември 1894 г. от 1 062 гласували, 641 бюлетини са за П. Габе и 412 – за д-р К. 

Стоилов. На първата редовна сесия на VІІІ Обикновено народно събрание изборът 

на П. Габе за депутат е касиран, като мотивите за това са следните: той е избягал от 

Русия нихилист; евреин е с името Ейлезер; пристига в България с чужд паспорт; 

присвоява си сегашното име; успява да излъже властите да му дадат българско по-

данство; все още е руски поданик и като такъв не може да бъде народен представи-

тел. На това заседание на Народното събрание П. Габе съобщава мотивите за засел-

ването си в Южна Добруджа, като на първо място посочва погромите над евреите в 

                                                             
1  Централен държавен архив – София, ф. 137К, оп. 1, а. е. 2, л. 1–2. 
2  Държавен вестник, бр. 277 от 10 декември 1893. 
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Русия по времето на император Александър ІІІ и гоненията и преследванията на 

народниците и на второ място, желанието му да се отдаде на производителен и чес-

тен труд и живот, и да бъде полезен на една млада конституция и народ с личния си 

начин на живот и перото. След това доказва, че по законен начин придобива бъл-

гарско поданство. Въпреки това депутатите от Народната партия, които са мнозин-

ство, касират изборът му за народен представител, като на неговото място се избира 

Н. Ючормански – най-големият лихвар в Южна Добруджа3. 

След това до края на живота си П. Габе никога вече не се кандидатира за 

депутат, не членува в политическа партия или съюз, не заема държавна служба, 

но с талантливото си перо разкрива отрицателните страни на обществения, поли-

тическия и стопанския живот на модернизираща се България. Винаги е в опози-

ция, като критиката му е позитивна, добронамерена и градивна4. 

През 1896 г. на сесия на ІХ Обикновено народно събрание се приема закон, с 

който се предвижда да се проектира и изгради жп линията Девня – Добрич, но нас-

тъпилата след това финансова криза забавя проектирането и изграждането й. В 

края на ХІХ и началото на ХХ век на страниците на местния и централния печат 

П. Габе обосновава необходимостта от построяването на жп линията Девня – Доб-

рич, което ще улесни износа на основния експортен продукт на Южна Добруджа – 

зърнените храни (Gabe, 1905, p. 3). Забавянето на разрешаването на този проблем 

възпрепятства развитието на житната търговия, което пък от своя страна не спо-

мага за просперитетът на земеделското производство в Южна Добруджа. В нача-

лото на януари 1905 г. представители на селското население от областта изпращат 

подписана молба до Министъра на земеделието, да се пристъпи незабавно към из-

граждането на жп линията Девня – Добрич. Тази молба става повод П. Габе да про-

учи обстойно проблема и да посочи неговото разрешаване в специално отпечата-

ната за целта брошура (Gabe, 1905, p. 4). Пълният текст на молбата П. Габе помес-

тва в началото на брошурата. Тя съдържа следното: започва с преглед на състоя-

нието на южнодобруджанското земеделие; маркират се неговите проблеми и се 

предлагат начини за тяхното разрешаване. За нетърпящ отлагане проблем се по-

сочва транспорният, тъй като по това време Южна Добруджа е лишена от добри 

пътища и модерни пристанища в Балчик и Каварна. По това време модерни са само 

пристанищата във Варна и Бургас, от където да се изнасят произведените в об-

ластта зърнени храни, или да се изгради жп линията Силистра – Добрич – Балчик, 

като тази железопътна линия ще прибере в центъра си – Добрич, земеделските про-

изведения на Южна Добруджа, които ще се изнасят през порт Балчик. Акцентира 

                                                             
3  Стенографски дневници на Осмото обикновено народно събрание. Първа редовна се-

сия (15 октомври – 20 декември 1894 г.). София, 1895, с. 484, 503–504. 
4  Добруджа, бр. 162 от 22 май 1933. 
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се и върху неудобствата на житната търговия в Балчик. Южнодобруджанци посоч-

ват като най-добра реалност изграждането на жп линията Девня – Добрич с връзка 

централната железопътна линия София – Варна и Варненското пристанище. За 

това в заключение на писмената им молба се казва следното: „...в пункта си Добрич 

се явява средоточие на цяла Добруджа, където без губене на време, разноски и бе-

зопасност за нас и добитъка ни, ний безпрепятствено ще си занасяме произведени-

ята на нашия труд и ще си купуваме потребното за нашия всекидневен живот. Ико-

номията на времето, главно голямата икономия на сили, които поглъща у нас бал-

чишката недостъпна скеля при дългите и непроходими пътища, от 100 км шосеен 

път едва има 10 км добър път, ний ще употребим за други производителни сили на 

нашите стопанства“ (Gabe, 1905, pp. 4–10). 

Железопътните линии според П. Габе подпомагат икономическото развитие 

на народите и че: „Има ли още държавни мъже неразбрали още, че железните 

линии, прекарани през производителни части на страната, напълно се уподобяват 

на кръвоносни жили и вени, одухотворяващи и най-слабите части на държавния 

организъм“ (Gabe, 1905, p. 11). И по нататък в изложението той продължава, че: 

„За оплакване е обаче скръбния факт, че у нас не са прекарани железни линии 

тъкмо там, гдето се има от тях най-голяма нужда, именно през най-богатите по 

своята производителност окръзи. Такава една забравена, или, по правилно недо-

разбрана е Добруджа“ (Gabe, 1905, p. 12). 

В началото на ХХ век Южна Добруджа е с развиващо се земеделие, близко 

е до морски пристанища – Балчик, Каварна и Варна и по тези показатели значи-

телно надминава другите части на Княжество България. Областта по това време 

по нищо не отстъпва на земеделските американски щати (Gabe, 1905, pp. 13–14). 

За изграждането на жп линията Девня – Добрич от най-голямо значение е об-

стоятелството, че Южна Добруджа е житница на България. По нея ще се пренасят 

зърнени храни от Добричка околия, половината от Балчишка околия (от нейното 

крайбрежие, вероятно ще предпочитат да стоварват храните си в Балчик или Ка-

варна) Тервелска околия и отчасти от Силистренска околия. От последните две 

околии са принудени да носят зърнените си храни с каруци до Балчик, Добрич и 

Варна на разстояние 100 и повече километра, като губят време и харчат пари по 

неудобните пътища по цели седмици, тъй като дунавските пристанища се характе-

ризират с по-големи транспортни разходи и няколко претоварвания преди да стиг-

нат до морското пристанище Кюстенджа. Поради това земеделците от Тервелска и 

Силистренска околия, предпочитат трудните пътища до Балчик и Варна, от кол-

кото да продават храните си в Силистра, заради ниските изкупни цени. Само през 

1904 г. те са високи, тъй като зърнените храни се изнасят предимно в Румъния, 

защото реколтата там е слаба. През зимата Дунав замръзва и прави невъзможна 
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навигацията в периода на най-добрите цени на земеделските произведения и за 

това се явява необходимостта да се извозват храните до черноморските приста-

нища (Gabe, 1905, p. 16). Тези по горе изброени южнодобруджански околии със-

тавляват 5995 кв. км от областта. В тази част от нея, Добрич е центърът, на разсто-

яние 100 км от Силистра, 35 км от Балчик и 50 км от Варна. По този начин Добрич 

е естествен център за стоварване на зърнени храни, като същевременно градът 

снабдява близо 150 000 души потребители със сол, желязо, газ, въглища, манифак-

турни и колониални стоки, които пристигат от Варна. Всичко това спомага за ут-

върждаването на Добрич, като своеобразно сухо пристанище на Южна Добруджа 

(Gabe, 1905, p. 17). Тогава, според самия Габе, по темпове на икономическото си 

развитие градът се нарежда след София, Варна и Русе5. 

Ако Добрич се свърже с железопътна линия от него ще се изнасят годишно 

по 15 000 вагона със зърнени култури (един вагон събира 8 000 кг). Общо износът 

от този град през годините е равен на 1 772 762 хектолитра (1 хектолитър е равен 

на 75 кг.) или 67 000 тона. Според Земеделската статистика от 1897 г. в Южна 

Добруджа средно от декар с пшеница се получават по 2 хектолитъра (150 кг). 

Освен това от същата жп линия ще се превозват по 500 т вълна и 700 – 800 т 

кашкавал. В същото това време необходимите за южнодобруджанското населе-

ние стоки се пренасят от Варненското пристанище с каруци и файтони (те са по-

вече от 60). Това е допотопен (неефективен) начин за транспортиране на стоки, 

който се извършва от кираджиии, волове, биволи и коне. Освен това последните 

са принудени да се придвижват по 100 км шосеен път Варна–Добрич–Тервел–

Силистра, от който само 10 км е в добро състояние6. Поради тези причини земе-

делските производители от Южна Добруджа закарват зърнените си храни в Бал-

чик, Добрич и Варна. А според П. Габе: „…едва ли има на земното кълбо по раз-

бойническа скеля, отколкото в Балчик“. Това се дължи на месторазположението 

на града. Той е разположен на стръмен баир, с една улица, по която земеделските 

производители се предвижват, за да продадат превозваните зърнени храни на 

житното тържище, което се намира близо до морския бряг. През есента в Балчик 

пристигат на ден по 1000 – 1500 каруци, натоварени със зърнени храни. По този 

начин в една улица широка 5–6 метра се намират селяни, животни и каруци. Те 

са принудени да стоят на крак, гладни, жадни, изнемощели, понякога по 24 и по 

вече часа, за да им дойде редът да слязат до житното тържище, където да си про-

дадат храните. Освен това местните търговци житари, които не са много на брой, 

предварително се споразумяват да намаляват изкупните цени на зърнените храни 

                                                             
5  Не споделям това твърдение на П. Габе, тъй като до сега не съм попадал на архивни 

или статистически данни, които да са в подкрепа на същото. 
6  Изложение за състоянието на Варненското окръжие за 1903 г. Варна, 1903, с. 5.  
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с 1–2 лева за 100 кг, в дните когато в града пристигат много продавачи. В Балчик 

има и една група от посредници, които се наричат кърджии. Те взимат по 1 лев 

на каруца и по няколко оки жито при всяко мерене. За да е пълна характеристи-

ката на тази ужасна скеля, трябва да се прибави, че: „…не се минава нито година 

без осакатявания, убийства на хора и добитък по стръмния каменист и тесен за 

слизане в Балчик, дълъг 3 км, винаги осеян със счупени из пътя коли, храна из-

сипана и размесена с пръст и пясък и обезценена до минимум. С една дума Бал-

чик, тоя едничък стоварищен пункт за по голямата част от Добруджа, е едно ис-

тинско страшилище за тукашния земеделец, готов няколко пъти да пренесе всич-

ките трудности на трудното земеделско производство пред ужасната перспектива 

да слиза в Балчишката скеля. И тук, от устата на всеки земеделец ще чуете думата 

„не ме страх да работя, но ме страх от Балчик, когато излагам на опасност и себе 

си, добитъка и произведенията си“. В тази връзка един от Балчишките околийски 

началници (Попов) преди десетина години повдига пред Варненския окръжен уп-

равител въпроса за преместването на балчишкото житно тържище на „Баир 

баши“ (днес квартал „Васил Левски), което отчасти щеше да намали „злото“. Но 

тази идея не се осъществява, тъй като против нея са: „…балчишките търговци и 

цялата плеяда ескплоататори, които се хранят, тъкмо от неудобствата на тая 

ужасна скеля“ (Gabe, 1905, pp. 20–22). 

Изграждането на жп линията Девня – Добрич ще спомогне за пълноценното 

използване на модерното пристанище във Варна, тъй като по това време България 

не може да си позволи да финансира модернизирането на пристанището в Бал-

чик, въпреки многократните настоявания за това през годините на балчиклии 

(Gabe, 1905, p. 23). 

Според П. Габе за изграждането на жп линията Девня – Добрич ще са необ-

ходими 2 500 000 лева, като вложените средства ще се възвърнат много бързо, 

чрез износът по нея посредством Варненското пристанище и вносът от него по 

същата железопътна линия. Износът ще се състои годишно от: 90 000 т зърнени 

храни; 150 000 глави овце и едър добитък за Цариград (през Варна); 2 000 глави 

едър и дребен добитък за Варна; 1 000 т вълна и кашкавал; 200 т яйца и птици; 

200 т агнешки и други кожи; 30 000 пътници. Вносът за Добрич ще е: 1 500 т 

желязо, 1 500 т дървен материал за направата на каруци и дървени изделия; 2 500 

т сол, 3 500 т газ; 1 000 т вино; 250 т спирт; 2 000 т колониални и манифактурни 

стоки; 400 т плугове, жетварки, вършачки и други земеделски машини и едър 

инвентар; 3 000 т въглища; 200 т смоли, минерални масла и други; 15 т брашно 

от Девня. По жп линията Девня-Добрич могат да се превозват необходимите дър-

вен материал от Варненска околия и фуражи от Провадийска околия. За иконо-

мическата ефективност на тази железопътна линия ще спомогне и традиционния 
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Добрички панаир, който се провежда всяка година от 20 май до 10 юни. Той се 

посещава от около 100 000 души. На панаирът се продават 30 000 – 40 000 глави 

добитък, манифактурни, колониални и други стоки за 2 000 000 – 2 500 000 лева 

(Gabe, 1905, pp. 26–27). 

На 1 километър от жп линията Девня – Добрич живеят по 3 000 души, като 

за изграждането на това разстояние са необходими по 50 000 лева. Освен това 

южнодобруджанци ще участват в направата на железопътната линия с доброво-

лен труд, като един трудов ден се оценява на 20 лева. Вложените средства за из-

граждането на жп линията Девня – Добрич ще са много по-малко, отколкото да 

се направи ново трасе на пътят Варна – Добрич – Тервел – Силистра или да се 

изградят модерно пристанище в Балчик и алтернативни пътища към житното му 

тържище. Това е икономическата обосновка относно изграждането на жп лини-

ята Девня – Добрич. Освен това нейното построяване се налага и от стратеги-

чески съображения – евентуален военен конфликт между България и Румъния, 

който ще бъде в района на Добруджа (Gabe, 1905, pp. 32 – 33). 

Изграждането на железопътната линия започва през 1906 г. и завършва на 

30 ноември 1910 г. На 1 декември същата година. жп линията Девня – Добрич е 

пусната в експлоатация. В построяването на същата са вложени около 5 млн. 

лева. През 1911 г. от Добрич за чужбина се изнасят 5 000 вагона с жито. Само за 

един ден през тази година са натоварени 45 вагона. Това води до стопански прос-

перитет не само на Добрич, но и за развитие на житната търговия и селското сто-

панство на Южна Добруджа. Запада търговията със зърнени храни в Балчик, ко-

ято е основен икономически отрасъл на града. Балчик вече не е на трето място по 

износ на зърнени храни в България, след Варна и Бургас7. 

Ето как Печо Господинов – деец на добруджанското националноосвободи-

телно движение, писател и дипломат, оценява заслугите на П. Габе за построява-

нето на жп линията Девня – Добрич: „Само тази да бе неговата заслуга за Добру-

джа, тя е достатъчна да му се отреди достойно място между най-заслужилите 

добруджанци“ (Gospodinov, 1941, p. 74). Присъединявам се без възражения към 

тази оценка. 

Днес жп линията Девня – Добрич интензивно се използва. По нея се превоз-

ват стоки и пътници за страната и за съседните държави. Пристанището в Балчик 

е модернизирано и отново е на трето място в България по износ на зърнени храни, 

а подходът към порта е по различни улици. Пътищата: Варна – Добрич – Тервел 

– Силистра, Добрич – Балчик – Каварна и Балчик – Варна са асфалтирани и добре 

                                                             
7  Добруджанец (Добрич), бр. 40 от 22 ноември 1911; Наш край (Добрич), бр. 111 от 22 

януари 1911.  



381 

поддържани. 

П. Габе публикува 13 монографии и студии, десетки статии в сборници, вес-

тници и списания. Всички те са с богат фактологичен материал – статистически 

данни, описани реални примери от положението на южнодобруджанци, дър-

жавни и общински документи (Bliznakov, 1994, p. 194). 

П. Габе е пионер на модерното обработване на земята в Южна Добруджа в 

края на ХІХ и началото на ХХ век. Той е либерално мислеща личност; убеден 

демократ, политически необвързан; виден български и южнодобруджански об-

щественик, публицист и стопански деец. Индивидуално, главно с талантливото 

си перо, воюва за освобождението на Южна Добруджа от румънска власт и въз-

връщането й към България. Винаги е в синхрон с пулса на областта. Заключени-

ята му за събитията и явленията от съдбата на областта са проникновени, затова 

нерядко и проницателни. П. Габе е истински (не по произход, а по същност) юж-

нодобруджанец и българин. Той живя не за себе си, а за Добруджа. От 1913 до 

1927 се поставя в услуга на добруджанската кауза. Без двете от неговите най-

стойностни книги: „Румъния в Добруджа 1913 – 1916 г. Анкета“ и „Добруджан-

ският въпрос в неговата същност“, историята на Добруджанският въпрос не може 

да бъде осмислена. 
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