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Abstract: The subject illustrates internal and external factors and causative 

links, which bring economic instability, bankrupt threat and a need for change in the 

activity of the Revival period trade companies from the second half of the XIX 

century. Amongst the main reasons for instability are natural disasters and fires, 

national liberation movements on the Balkans in 1875 – 1876, the Serbian – Turkish 

war and the Russian – Turkish war, the economic collapse of the Empire, drop of the 

Turkish currency, overflow of the inner market with European factory goods and the 

fall of local manufactured goods, dishonest partnership and others. The consequences 

of the crisis lead to regulation and development: a change in companies, limitations 

to the scale of economic activity, transition of capital towards the industry, loaning of 

real estate and last but not least importantly – the establishment of new economic 

structures. In the research, cases of the practice of different merchants are analyzed – 

from Tarnovo – TodorVasilev, from Svishtov – Dimitar and Grigor Nachovich, from 

Varna – Yanko Slavchev and others. 

Key words: crisis, regulation, development, economic practice, Bulgarian 

merchants. 
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Българските търговци бележат активно присъствие в стопанския живот на 

Османската империя през втората половина на XIX в. В качеството на иконо-

мически субекти, те формират нагласи, изграждат модерно функциониращи 

капиталистически структури и променят социалния и културен облик в отделни 

населени места или региони. Техните професионални практики са силно повли-

яни от редица външни и вътрешни фактори, които обуславят имперската поли-

тика или европейските амбиции на Балканите. Причинно-следствените връзки 

пораждат икономическа нестабилност, заплахи от фалит и необходимост от 

промяна на статуквото. Сред основните причини за растящата несигурност и 

реалните финансови загуби в търговската сфера се открояват националноосво-
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бодителните движения на Балканите от 1875 – 1876 г., Сръбско – турската и 

Руско – турската война, стопанският фалит на империята и обезценяването на 

турската лира, пренасищането на вътрешния пазар с европейски фабрични сто-

ки и залезът на местното манифактурно производство, некоректното партньорс-

тво, умишлено предизвиканите пожари на стопански площи и стоки от конку-

ренти и т. н. Следствията от кризите водят до регулации за развитие: промяна в 

съдружията, ограничаване на мащабите на стопанска дейност, пренасочване на 

капитали в индустрия, кредитиране и инвестиции в недвижими имоти и не на 

последно място по значение в създаване на нови стопански структури. 

В изследването са приведени примери от стопанските практики на възрож-

денските търговци Тодор Василев, Димитър и Григор Начович, Костадин и Ян-

ко Славчеви, които илюстрират възникналите професионални кризи и инстру-

ментите за тяхното овладяване. Подборът на тези ярки личности – предприема-

чи, общественици и филантропи не e случаен. В създадените от тях търговски 

дружества се наблюдават редица сходства. На първо място и трите стопански 

структури се открояват с дълъг професионален живот – от средата на XIX в. до 

първите десетилетия на XX в. Поставени в различни условия, при провинциал-

ната пазарна ситуация на Балканите в Османската империя или в икономичес-

ката система на свободна България, те успешно се адаптират. Цикличните проя-

ви на спадове и възходи са резултат както от изброените политически и иконо-

мически фактори, така и от личните управленчески качества и компетенции за 

регулации и справяне с кризи. 

Дейността на възрожденския предприемач Тодор Василев попада във во-

довъртежа на националноосвободителните движения и Руско – турската война 

през 70-те години на XIX в. Стопанският фалит на империята, растящата инф-

лация и обезценяването на турската лира в навечерието на войната значително 

затрудняват търговските операции. Търговската къща на Тодор Василев е съз-

дадена през 1863 г. и последователно преструктурирана през 1868 г. и 1874 г. 

Фирмата е със седалище в Търново и филиали в Русе и Цариград. Тя задоволява 

потреблението на вътрешния пазар с разнообразни манифактурни изделия вна-

сяни от столицата на империята. Съдружниците Тодор Василев, Георги Марти-

нов и Ганчо Цанков водят отделна търговска документация в Търново, Русе и 

Цариград. Счетоводните тефтери, фактури и товарителници се засичат при фи-

нализирането на всяка операция. Цариградският представител на дружеството 

Ганчо Цанков купува стоки от фабриката на крупният предприемач и индустри-

алец Ангел Карагьозов в Цариград и ги изпраща на Георги Мартинов в Русе. 

Той от своя страна придвижва цялата търговска документация (извлечения, 

фактури, търговски групове приети от кантората в Цариград или фирмите–
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гаранти по сметките на дружеството) до Тодор Василев в централния офис в 

Търново (Atanasova, 2014, pp. 289–290, 294). 

Финансовата нестабилност в империята през лятото на 1875 г. се отразява не-

гативно на търговския обмен. Георги Мартинов отбелязва в кореспонденцията: 

„Бешлика днес много кесат трудно се намира по сарафите има по еснафа го ми-

нат 103 гр.”
1
. Част от плащанията се извършват в стари пари, които не са валидни 

на пазара. Следейки паричното обръщение Тодор Василев съветва: „Само влашки-

те франкове вземайте, а сръбските оставяйте. Днес минцовете се търсят. Беш-

ликът се добре намира, разваляйте и пращайте насам минцове или лири”
2
. 

Революционните конфликти на Балканите водят до дестабилизация и на 

европейските пазари. Българските търговци понасят редица загуби, а в някои 

случаи са принудени да обявяват фалит. В писмо до търновския офис през 1875 

г., Георги Мартинов съобщава за търговски фалит на негов родственик и участ-

ник в семейния бизнес Христо Цончев
3
. 

По повод икономическата ситуация на световните пазари, Мартинов пише: 

„Търговците ся твърде плашат от времената. Голяма криза властва, не сме-

ят да продават”
4
. Цариградските компании отказват да продават стоки на кре-

дит, тъй като търновската фирма е натрупала солидни финансови задължения 

към тях
5
. 

Извлечение от сметките на търговска къща „Тодор Василев и Сие” за пос-

ледното тримесечие на 1875 г. показва, че за нуждите на търговията от Цариг-

рад са внесени стоки на кредит в размер на 343 882 гр., а дългът към кредитори-

те възлиза на 179 980 гр.
6
. 

Преминаването към метричната система за отчитане на мерките и теглил-

ките предизвиква нови проблеми при вносната и износна търговия. Смесването 

на мерните единици води до неправилно отчитане на товарителниците. В писмо 

от 28 октомври 1875 г. Ганчо Цанков съобщава на Тодор Василев: „Като до-

дат вълнените шалове за да ги прегледат на дължината ще ли са също както 

ви ги бележа и ще са и те карашик (смесени) както излезли в Русе, пишат ми 

чи биле размесени на място излезли дълги и къси, за да му ги отбия на търго-

вец”
7
. 

                                      
1
  Държавен архив (ДА) – Велико Търново, Ф. 92 К Търговска къща „Тодор Василев и 

Сие” – Велико Търново, оп. 1, а. е. 47, л. 30.  
2
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 47, л. 56.  

3
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 47, л. 53.  

4
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 47, л. 65.  

5
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 6.  

6
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 8-9.  

7
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е.54, л. 3, 4.  
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Цанков следи за промяната на пазарната ситуация и уведомява Тодор Ва-

силев за понижените стойности на ценните книжа и високите котировки на бла-

городните метали. „Златото и среброто днес в Цариград твардее касо, акции-

те са твърде бол и ни си струват стойността, много богати които имат 

парите си”
8
. 

През месец януари 1876 г. финансови постъпления за компанията почти 

липсват. „Тука (Русе) таз неделя съвсем рехава. Вересиите никак не излягват. 

Не смея стока да продавам. Момчето (помощникът) го проводих вчера на 

Тутракан да видим какви пари ще донесе”
9
. Цените на стоките се увеличават 

„тука жито ливри 55 оки 120 килото се дава за 55 гроша”
10

. Потребителският 

интерес към предлаганите стоки е слаб. Мартинов уведомява Василев: „Гледам 

спиртовете се заседяха. Пари готови се вадят за него, се плащат, а от него 

пари не сме взели. Гдето били половината в брой той се плати. Този който е в 

Ловеч трудно се търгува”
11
. 

В същата ситуация е поставен и цариградският представител Ганчо Цан-

ков. Съдружниците се опитват да компенсират повишените цени с икономии от 

пристанищни такси. „За транзиту на кафетата казват ако би че има да им 

идват тогава да прехвърлят на Варненския вапор за Туна, но не вярвам защото 

кафета ся покачили, също ориза чувам го същия [търговец] покачил”
12
. Тър-

говците в Цариград продават залежалата стока по актуалните изкупни цени, 

като реализират печалби
13

.  

В редица случаи доставките не отговарят на предварително заявените. Ган-

чо Цанков отчита различия в качеството, което до известна степен е продикту-

вано от некоректното отношение на търговските партньори
14

. 

През пролетта търновската компания участва със своя стока в организира-

ния ежегоден панаир в Джумая, където Тодор Василев има павилион. На изло-

жението Ганчо Цанков отчита слабо присъствие на търновски търговци: „Каза-

ха ни особно търновска част нямало, причините кои са неизвестно, чуват се 

слухове разни и за по нашенските места имало размирие и недоволство, докол-

ко са истинни незнайно [в случая става въпрос за Априлското въстание]”
15
.  

 

                                      
8
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 2.  

9
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 48, л. 8. 

10
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 48, л. 8. 

11
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 48, л. 8. 

12
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 48, л. 13. 

13
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 17. 

14
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 22. 

15
  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 42. 
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През месец май 1876 г. Цанков осведомява за хода на Цариградската пос-

ланическа конференция и възцаряването на султан Мурад хан. Изказва опасе-

нията си, че революционните движения ще предизвикат икономическа криза 

пагубна за търговските дела
16

. 

През месец август ежегодното търговско изложение в Узунджово е отме-

нено. По този повод четем в кореспонденцията: „ От цариградски търговци 

нема никой да отиде и филибелии и едирнилии няма да са дошли да пазару-

ват”
17
. 

Възцаряването на султан Абдул Хамид II на 27 август и съпътстващите 

тържества по коронацията блокират търговските дела. Както пише съдружникът 

в Цариград „чаршиите бяха затворени по причина че препасват калъча на но-

вия цар султан Хамид Хан II”
18
. Имперската столица е препълнена с редовни 

войски и цари приготовление за бъдещи бойни действия. При тези условия 

служителите на пристанището отказват да експедират търговски товари към 

европейските провинции на империята
19

. 

Цените на вносната прежда от Лондон се покачват, което води до завише-

ние на изкупните цени от цариградските търговци–посредници. Намалява броя 

на търговските операции и броят на купувачите на стоковата борса в Цариград 
20

. 

Турската банка пуска в обръщение на пазара каймета – нестабилни като 

номинално покритие книжни пари, за които Ганчо Цанков предупреждава свои-

те съдружници в Русе и Търново: „В каймета не са улавяйте, на Георгия да са 

пази чи да купува за кяръ и ги праща въ Варна да ги променяват ние време сущ-

ни”, „говорят че за 7 милиона гроша каймета щели да извадят, а не както ся 

беше чуло за 3 милиона, тези каймета голям смут даде на търговците, а пове-

че на сарафите. Вчера каймето за лира 143/144. Сарафите казват така не 

продаваме не купуваме”
21

. 

Световните пазари също реагират на промените. Изкупните цени на Лон-

донската борса се повишават. Към 31 октомври 1876 г. Ганчо Цанков уведомява 

Тодор Василев: „В Лондра телеграфи дадоха на търговците, че суровия памук 

прочее се покачил 20 на % нагоре върви. Ето американът за бой чет 6 гроша 

                                      
16

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 32. 
17

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 57. 
18

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 59. 
19

  ДА – В. Търново , Ф 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 36, 39, 42. 
20

  ДА – В. Търново, Ф 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 48. 
21

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 39, 49. 
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ливра днес”
22

. Цариградските фирми–доставчици са принудени да увеличават 

цените, за да избегнат загубите. Както се споменава в кореспонденцията „ако 

искат да продават на лондренската пиаца, трябва да продават лонглоти 7 

ливри и прежда Харгрес 60-62”
23
. Въпреки възникналите затруднения Ганчо 

Цанков купува от склада на Марко х. Вълчев 250 топа американ по 6 гр. ливра
24

. 

В края на 1876 г. назрява конфликт между търговците Никола Сарафов и 

Ганчо Цанков. Според изпратеното писмо от 16 декември до Търново причина-

та се корени в неизплатени дългове от страна на цариградската къща „Тодор 

Василев и Сие” към фирми–кредиторки. Потърпевшите търговци подават жалба 

до „горния меджлиш”, в който постоянни членове са търновските първенци 

Никола Сарафов и х. Павли Иванов
25

. 

Започналите бойни действия между Русия и Турция през април 1877 г. зат-

рудняват работата на Георги Мартинов в Русе: „Градът е на бомбардироване 

от час на час се очаква. Момчетата настанал да събират пари. Тефтерите 

съм ги запечатал. От Цариград вече стоки не идат, затова ще продавате ва-

шо онова което имате”
26
. 

През месец май търговското дружество се преориентира към посредничес-

ка търговия със сол по река Дунав. Самият Мартинов затваря кантората в Русе, 

като изпраща стоката от магазина в Търново
27

. 

В началото на 1877 г. продажбите на стоковата борса бележат значителен 

спад. Богатите търговци в Цариград задържат готова продукция по складовете, 

но средностатистическите предприемачи продават стоки с 2–3% печалба или на 

реалните цени. Въпросната ситуация Ганчо Цанков описва по следния начин: 

„Които са по-богати задържат и не продават. Както Камбуров, братя Су-

ванджиолу и Т. Суванджиолу и прочие. А които са по-слаби, като намерят и 

продават с 2-3 на % или на вехтите цени”. Движението на валутата се характе-

ризира със светкавични обрати: „Каймето вчера и лира излезли до 165 гр. и до 

вечерта се върна 157-158 гр. непостоянно е меджидието разлика 4,25 до 4 ¾, 

5, 6; 112 ½ до 112 гр.”
28

. 

На 5 април Джумайският панаир се отлага заради предстоящата война. На 

19 април 1877 г. австрийската параходна компания отказва да транспортира 

стоки от Цариград. Ганчо Цанков е изправен пред дилемата да върне стоките на 

                                      
22

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 51. 
23

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 51. 
24

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 51. 
25

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 54, л. 67. 
26

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 49, л. 31. 
27

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К , оп. 1, а. е. 49, л. 33, 44-45. 
28

  ДА – В. Търново, Ф 92 К, оп. 1, а. е. 55, л. 1. 
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фирмите –доставчици или да продава на загуба. В подобна ситуация изпадат и 

други възрожденски търговци. Стефан Камбуров изтегля от Варненското прис-

танище всичката си стока обратно в Цариград
29

. 

През есента на 1877 г. търговското представителство в Цариград прекратя-

ва своята дейност и съдружниците разкриват фирмен филиал в Букурещ под 

ръководството на Ганчо Цанков. Дейността се преструктурира и ориентира към 

внос на стоки от западноевропейските държави (Atanasova, 2014, p. 311). 

Събраните данни показват, че през 1875 г. фирмата работи на загуба и реа-

лизираните печалби от продадени стоки в брой, изплатени полици и съдружес-

ки средства не са достатъчни да покрият задълженията към кредиторите. През 

1877 г. дружеството успява да излезе от финансовия колапс благодарение на 

гъвкавата политика за преструктуриране и промяна на пазарите и партньорите. 

В дружествената каса постъпват свежи пари, необходими за закупуване на нови 

стоки. 

Нарушеният търговски баланс след края на войната води до спекулации с 

цел намаляване на вносните мита. В писмо от 29 май 1878 г. Георги Мартинов 

посочва, че редица български търговци регистрират по-малки товари пред мит-

ническите служби. Въпросната практика използват и нашите съдружници
30

. 

От 1880 г. дружеството на Тодор Василев започва да внася хранителни 

продукти от Западна Европа през Русенското пристанище. През април търновс-

ката фирма отново изпитва сериозни финансови затруднения. Липсата на реа-

лен капитал за закупуване на нови стоки и неизплатените кредити водят до зас-

той на търговските операции. Свежи пари в дружествената каса постъпват 

единствено от продажби в чужбина. Тодор Василев прекратява фирмената дей-

ност през 1887 г. Отделните кантори се трансформират в самостоятелни търгов-

ски практики (Atanasova, 2014, p. 313). 

Икономическата нестабилност и предизвиканият фалит в края на XIX в. не 

отминава и проспериращата компания на Димитър и Григор Начович от Сви-

щов. Бащата Димитър е един от първите вносители на колониални стоки от Ви-

ена за вътрешния пазар, след откриването на параходната компания по река 

Дунав. Търговската дейност се разраства и Димитър Начович отваря магазин за 

колониални стоки в Свищов (Ganchev, 1996, р. 385)
31

. Младият предприемач 

сключва брак с Евгеница – дъщеря на богатия търговец Христо Папазов. Раз-

                                      
29

  ДА – В. Търново , Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 5, 5 л. 8-9, 11. 
30

  ДА – В. Търново, Ф. 92 К, оп. 1, а. е. 50, л. 1. 
31

  Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Български исторически архив – 
София (НБКМ, БИА – София), Ф. 14 Григор Начович, оп. 1, а. е. 1, 2, 4801. 
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ширява търговските контакти до Виена и Пеща
32

. През 60-те години на века 

фирмата преживява небивал разцвет. Възрожденският търговец разкрива свои 

кантори във Виена, Букурещ и Галац. Към дейността на семейната компания се 

присъединява и синът Григор. Той управлява кантората в австрийската столица. 

Свищовското дружество работи успешно и след Освобождението
33

. 

Симптоми за икономическа нестабилност на компанията се прокрадват 

през 1883 г. Напрежението е овладяно от Григор Начович с взетия безлихвен 

търговски заем от Българска народна банка. Според главният редактор на ру-

сенския вестник „Славянин”, привилегированото положение на редица полити-

ци и предприемачи, сред които се нарежда и младият Начович е една от причи-

ните кредитната институция да нарушава своя устав и да дава заеми безвъзмез-

дно, без гаранции или ипотека. Свищовският предприемач Григор Начович по-

лучава кредит с гаранция от Евлоги Георгиев за сумата от 35 000 лв., със срок за 

погасяване от 15 юни 1883 г. до 15 юни 1884 г. По-късно му е отпуснат втори 

кредит в размер на 15 000 лв. и 65 000 лв. по поръчителство с неопределен срок. 

Последната операция е категорично забранена в установените правила на бан-

ката. С различни лихви са облагани и взетите кредити от високопоставени ико-

номически субекти. Търговският заем на Начович е обложен със 7% лихва
34

. 

През 1895 г. компанията на Димитър Начович установява търговско съд-

ружие с Мирко Павлов и решава да прехвърли значителна част от отговорност-

та в неговите ръце
35

. Оттеглянето на Григор от семейната търговия и полити-

ческите му ангажименти вероятно провокират решението на бащата да се дове-

ри на външен човек. 

Въпросното събитие е описано в ръкописите на българският политик и 

държавник Начович по следния начин: „Баща ми основал търговската си къща 

около 1845 година. Той я предаде на Мирка Павлова на 1895 г. сиречъ като сле-

дъ 50 години. През тия 50 години баща ми човекъ самоукъ, малограмотенъ и 

благодарение на неимоверното трудолюбие стана един от първите търговци в 

Свищовъ с неограниченъ кредитъ въ Виена, Букурещъ, Галацъ и прочъ. Стой-

ността на неговите недвижими имоти се възкачваше на повече от 300 000 

лева, а капитала на магазина му възлизаше, според кондрата сключен с Мирка 

Павлова на 1895 година на 130 000 лева”
36

. 

 

                                      
32

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 1, л. 10. 
33

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 1, 4. 
34

  Славянин, изд. в Русчук, VI, 7515 януари 1885 г. 
35

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 1, 4. 
36

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 4. 
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Търговската къща е разтърсена от първата сериозна криза през 1897 г., коя-

то според Григор Начович е предизвикана от лошото управление на съдружни-

ка, системните злоупотреби със стоки и фалшифициране на документи. През 

същата година Мирко Павлов моли младият Начович да поеме поръчителството 

за отпуснатия от Българска народна банка заем в размер на 50 000 лв. за под-

дръжката на магазина. Павлов посочва в молбата, че в магазина няма стоки, тъй 

като са заложени в банката и „магазията е предадена на Елияс във Виена, на 

Евлоги Георгиев в Букурещ и множество други кредитори”
37

. Оказва се, че тър-

говското дружество има непосилни задължения от неизплатени стоки на кредит 

и на практика имуществото е запорирано
38

. Този неочакван обрат в развитието 

на една от най-проспериращите свищовски компании към 1895 г. е силно сму-

щаващ. 

С оздравяването на фирмата и ограничаване на правомощията на Мирко 

Павлов се заема самият Григор Начович. Според него причините за катастрофа-

та са много и те се коренят в непочтеното съдружие. Виновникът за кризата е 

Мирко Павлов, който извършва продажби на стоки без печалба и присвоява 

част от имуществото на Димитър Начович. В описите на недвижите имоти за 

информация на кредиторите, Тенекеджийския хан в Свищов е оценен на 

160 000 лв. вместо реалната му покупателна стойност от 80 000 лв. Изкуствено-

то завишаване на цените навежда на мисълта, че самият Павлов има личен мо-

тив в разпродажбата или присвояването на имотите на един от най-видните 

свищовски граждани. Младият Начович посочва, че съдружникът извършва 

злоупотреби със стоките в магазина. В списъка на наличността Павлов записва 

общата стойност на 140 000 лв., а според търговецът Ненович реалната им 

стойност е 85 000 лв.
39

. Мирко Павлов завишава цените на стоките за да не се 

открият липсите. Той тайно разпродава част от стоката и скрива търговските 

тефтери за да прикрие злоупотребите
40

. 

Първият опит за излизане от изкуствено предизвикатата криза във фирме-

ното управление е свързан с разширяване на съдружието и вливането на нов 

оперативен капитал. При последвалата пререгистрация на търговска къща „Ди-

митър Начович” в Окръжния съд в Свищов, с дата 30 юли 1898 г. е записано: 

„Дружеството е събирателно състояще са отъ Д. Начовичъ живущъ въ у 

Свищовъ, Дръ Ванковъ живущъ въ гр. София и Мирко К. Павловъ, като всички 

съдружници сме съ пълна солидарна отговорностъ”. Последният участник в 

                                      
37

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 5. 
38

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 5. 
39

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 5, 7. 
40

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14 , оп. 1, а. е. 4801, л. 7-9. 
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стопанското начинание е определен за управител на фирмата и на него са деле-

гирани правата да подписва всички документи от името на съдружниците. 

Предметът на стопанска дейност – внос на колониални стоки се запазва, седа-

лището на фирмата остава в Свищов, но търговските филиали се закриват
41

. 

Младият Начович поема фирмените дела от вече немощния си баща. Този факт 

ясно личи от запазената телеграма, изпратена от него до Мирко Павлов в Сви-

щов. С нея той упълномощава последния да подпише новия договор от името на 

баща му Димитър и съдружника Ванков. Заявлението е заверено от нотариус в 

Софийския окръжен съд на 29 юли 1898 г. и включено в регистъра под номер 

6634. Телеграмата изпреварва сключеният договор между съдружниците, но 

информацията подава ясни индикации, че Димитър Начович не е в добро здраве 

и Григор се грижи за семейното имущество и дружествения капитал на баща 

си
42

. 

През 1899 г. младият Начович нарежда на Мирко Павлов да продаде част 

от залежалата стока и някои от дружествените имоти за да погаси дълговете 

към кредиторите. Следва бездействие от ответната страна. Начович сключва 

споразумение с Българска Народна банка и тя поема ипотеката на магазията под 

свой контрол. В писмо до попечителите Макавеев и Пантелей Тодоров, той мо-

ли за прехвърлянето на работата по задълженията на съответната кредитна инс-

титуция. Операцията продължава цели две години
43

. Димитър Начович умира 

на 1 октомври 1901 г.
44

. Забавянето на процеса по прехвърлянето по вина на 

попечителите „отваря вратите” за кредиторите. Както сам посочва Григор На-

чович в своите автобиографични бележки: „Кредиторите туриха ръка на всич-

ко какво беше останало и започнаха да се разполагат както знаят”, „ако Пав-

лова и настойничеството биле послушали съветътъ ми велики кредитори няма 

да бъдат удовлетворени”
45
. 

Следващата стъпка която предприема Григор Начович за спасение на се-

мейното имущество след обявения търговски фалит е базирана на ново спора-

зумение „Задължително” с Българска Народна банка от 22 март 1901 г. От до-

кумента става ясно, че кредитната институция участва като подставено лице в 

организирания търг, и по-късно свищовският предприемач се задължава да от-

купи всички имоти от банката на утвърдени от тях цени. 

 

                                      
41

  ДА – В. Търново, Ф. 928 К Окръжен съд Свищов, оп. 1, а. е. 593, л. 108. 
42

  ДА – В. Търново, Ф. 928 К, оп. 1, а. е. 593, л. 109. 
43

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 9-10. 
44

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 1, л. 88. 
45

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 4801, л. 10. 
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„Въ последствие на устното ми споразумение съ Българската Народна 

банка, да се яви на търгътъ по разпродажбата на имотите на баща ми Г-нъ 

Димитъръ Начовичъ от Свищовъ, подробно описани въ дадения от менъ на 

Банката описъ отъ № 1 до №19 включително, и наддава за моя сметка до 30% 

тридесетъ на сто повече отъ емлячното имъ оценение, задължаватъ се съ 

настоящето да откупя от Банката всичките ония имоти, които са по горе-

поменатий описъ. Останатъ върху банката, по тяхната покупна цена”
46
. 

Освен горепосочените факти, предизвикали кризата във фирменото управ-

ление, според нас съществуват и външни причини за тъговския фалит на Начо-

вич. Сред тях се открояват националната политическа и икономическа криза – 

породена след падането на правителството на Константин Стоилов, стагнацията 

на пазара и проблемите с вноса на чужди стоки, които неминуемо утежняват 

ситуацията. 

Професионалните биографии на Костадин и Янко Славчеви са показателен 

пример за оцеляване при кризи и търсене на инструменти за регулации и постъ-

пателно развитие. В животописните бележки на варненския предприемач и гра-

доначалник Янко Славчев
47

 присъства темата за търговската дейност на неговия 

баща в Търново и за залеза на стопанската му инициатива. 

Костадин х. Славчев е търговец на колониални и манифактурни стоки, вна-

сяни от Германия, Австрия и Румъния. Фирмата е локализирана в Търново и 

има търговски филиали във Виена и Цариград (Palangurski, 2014, р. 241). Той 

управлява кантората в Цариград, закупува стоки от местните търговци на едро и 

изпраща с гемии до Варненското пристанище. Освободените товари пристигат с 

пощенски коли до Търново. Управител на кантората във Виена е неговият съд-

ружник Пенчо Стоянов
48

. Фирмената криза настъпва след умишлено предизви-

кан пожар от турската власт в търновския квартал Варуша и на главната търгов-

ска улица (вероятно през 1848 г.). Изгарят двата магазина за колониал и мани-

фактура на Костадин Славчев и братята му, както и бащината им къща на пло-

щад Баждарлък
49

. Янко Славчев записва в спомените си: „След пожара и една 

гемия съ стока потъна въ Черно море при Варна. Баща ми убедня, и отвори 

едно бакалско дюгенче съ което идва и прехранването мен и пет сестри, азъ 

трябваше да търся и са настаня на работа”
50

. 

                                      
46

  НБКМ, БИА – София, Ф. 14, оп. 1, а. е. 2, л. 32. 
47

  Регионален исторически музей – Варна, Музей на Възраждането, фонд V, инвентарен 
номер 405 (RIMVN В Ф.V405). 

48
  RIMVN В Ф. V405, л. 4. 

49
  RIMVN В Ф. V405, л. 4. 

50
  RIMVN В Ф. V405, л. 7 г. 
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След Кримската война Янко Славчев започва работа като писар в търновс-

ка кантора, а по-късно е преводач в една френска греньорска компания. За две 

години той успява да се замогне и натрупа известен капитал. Със замирането на 

търговията със сурова коприна в Търновско и Габровско и неговата дейност 

приключва. Решава да се установи във Варна при своите родственици братя 

Георгиевич
51

. „Варненският” период от живота на младия стопански предприе-

мач започва в кантората им през 1866 г. (Palangurski, 2014, р. 241). Експедитор-

ската къща на братята Никола и Сава Георгиевич работи с итало-английското 

параходно дружество „Morton Bell” и е необходим преводач. Сава Георгиевич 

назначава Янко Славчев на тази позиция (Palangurski, 2019, р. 83)
52

. През съща-

та година варненските търговци обявяват фалит, предизвикан от некоректна 

сделка с италиански търговец на добитък и Славчев отново остава без работа. И 

както сам посочва в мемоарите си от 1915 г. „благодарение на някои приятели 

търновчета, които ходеха в Цариград и пращаха стоката си чрез братя Геор-

гиевич се окуражиха да ми пращат стоките си. Наех една кантора и започнах 

комисионерството си”
53

. 

Янко Славчев поема част от клиентите на братя Георгиевич. Познанството 

му с френския търговец Ришард му „отваря вратите” към износа на необработе-

ни кожи за Франция. Ришард изкупува от българските земи ярешки кожи за 

кожарската фабрика в Лион. Славчев набавя стоката от местните производители 

в Шумен и Варна. След 1868 г. Янко Славчев се утвърждава като успешен тър-

говец – комисионер
54

. През 70-те години на XIX в. се сдружава с търновския 

търговец Андрея Астарджиев (Roussev, 2015, р. 383). Включва се в акционерно-

то дело и от 1872 г. е председател на „Българското търговско братско дружество 

във Варна” (Roussev 2015, рр. 539–540; Palangurski, 2019, р. 83). Стопанският 

деец е избиран от турската власт за член на Търговския съд във Варна последо-

вателно в годините от 1873 г. до 1875 г. (Palangurski, 2014, рр. 241–242)
55

. Той 

се оттегля от активна търговска дейност през 1915 г.
56

. 

Представените търговски практики от втората половина на XIX в. налагат 

следните изводи. Стопанските кризи водят до регулации, анализ на пропуснати-

те ползи, изграждане на стратегии за оцеляване и прилагане на спасителни 

програми. Оздравителните процеси обикновено са свързани с радикални мерки, 

                                      
51

  RIMVN В Ф. V405, л. 8. 
52

  RIMVN В Ф. V405, л. 9 л. 
53

  RIMVN В Ф. V405, л. 10 л. 
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  RIMVN В Ф. V405, л. 10 г.  
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  RIMVN В Ф .V405, л. 12 л. 
56

  RIMVN В Ф. V405, л. 15 л. 
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със загуба на финансови средства, разрушаване на дългогодишни партньорства, 

ограничаване на мащабите на стопанските инициативи. Финалът на всяка криза 

не изключва и съзидателното начало. Добрата перспектива присъства в почти 

всички разказани „истории” за кризи, регулации и развитие. Възрожденските 

търговци са образовани, владеят чужди езици, имат широки познания за поли-

тическата и икономическа ситуация на Балканите и в Европа и именно тези 

обстоятелства им помагат да използват алтернативни методи за управление в 

условия на криза. 
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