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Дисертационният труд се състои от увод, въведение в литерату-

рата, изворите и методите на изследването, три глави и справочен 

апарат. Общият обем на дисертационния труд е 646 страници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата ще се състои на 16 юли 2012 г. от 16 часа в Заседател-

ната зала на Института за балканистика с Център по тракология 

„Проф. Александър Фол” при БАН в София, ул. „Московска” 45. 

Материалите по процедурата са на разположение на интере-

суващите се всеки работен ден от 10,00 до 16,00 ч. в ИБЦТ, както и 

на сайта на Института. 
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І. ОБЕКТЪТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

През епохата на Българското възраждане (началото на 

XVIII в. – 1878 г.) търговията е един от модернизиращите 

българското общество фактори. Именно през тези близо два 

века чрез механизмите на търговията и чрез нейните структури 

до българина достига „европейското”, т.е. новото, по-

различното възприемане на света като едно цяло, интересът 

към неговото опознаване, новите принципи в общуването, в 

морала. Търговските връзки със страните на Западна и Цен-

трална Европа като част от културното общуване въобще, от-

криват Балканите (в частност и българите) към модерността. 

Но модерността на XVIII–XIX в. не е самоцел. За балканския 

търговец тя е плод на желанието му да опознае „по-добрия” на 

търговското поприще, неговия свят, неговия опит; тя е един 

постоянен стремеж към следване и съпоставяне с европейския 

модел. И в този стремеж се започва и завършва със знанието – 

книгата, периодичното издание, ръководството (наръчника), 

образованието, подготовката за голямата търговия в училище-

то, в кантората, чрез специализираната търговска и счетоводна 

литература. 

Търговската модерност е продуктът на променената роля 

на търговията в зората на Новото време – тогава, когато търго-

вията се видоизменя и от тясно ограничена, регионално-

обусловена размяна се превръща в дейност, която прави опити 

да промени към добро обществото. Няколко са основните про-

яви на търговската модерност на Българското възраждане осо-

бено ясно откроими през втората и третата четвърт на XIX в.: 

появата и разпространението на търговската учебна и справоч-

на литература, „раждането” на модерното търговско и счето-

водно образование, усвояването и приложението на двойното 

счетоводство, засиленият интерес към модерната търговско-

правна материя, широкото разпространение на дружеството 

(фирмата) в търговската дейност на българите, употребата на 
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рекламата, търговската марка, застраховките и т.н. Тези прояви 

започват с чуждите влияния (европейски и балкански), но пре-

минават през българския опит. 

Представеният дисертационен труд има за цел да очертае 

основните промени, настъпили в българската търговия още 

преди Освобождението от 1878 г. И тъй като модерната търго-

вия, за разлика от средновековната, е по-скоро просветно заня-

тие, изискващо много знания и добра предварителна подготов-

ка, то неминуемо проучването на темата за търговската модер-

ност трябва да започне с изучаване на търговската литература 

и образование – модернистични явления, чието начало също е 

поставено през възрожденската епоха. Едва след това идва 

редът на възрожденската търговска практика и на разкриването 

на нейните модерни прояви и структури. Тази логика и после-

дователност наложени от естеството на обекта на изследването 

предопределят и самата структура на разработката. 

 

 

ІІ. МЕТОДИКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА  

БАЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Търговската модерност (модернизация) трябва да се 

възприема като една от конкретните изяви на по-широ-

кообхватния процес на модернизацията въобще. Когато става 

въпрос за „модерното” обикновено се цитира концепцията на 

Франсоа Волтер (1694–1778), в която като модел се посочва 

развитието на онези човешки общества, които от гледна точка 

на неговото съвремие са живи като държавна структура, имат 

зад гърба си достатъчна, дори богата културна традиция, имат 

и безспорно бъдеще. За времето на Волтер „модерното” е 

„съвременното”, антитезата на „старото”, сиреч „среднове-

ковното”. Впоследствие това понятие започва да се употребя-

ва като „новото” – нещото, което е принципно различно от 

предходното. 
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В най-широк смисъл, модернизацията е обща теория за 

процеса на обществената промяна и за интерпретиране на съв-

ременното човешко развитие. Началните видими прояви на 

този процес са промените, започнали в Западна Европа през 

последната четвърт на XVIII в. с Индустриалната революция в 

Англия и Френската революция (1789–1799). Но процесът не е 

нито само икономически, нито само политически детермини-

ран. Той има доста по-значими измерения. Това е количествена 

и качествена обществена промяна, която обхваща всички сфе-

ри на живота в прехода от традиционното към индустриалното 

общество. В по-тесен смисъл модернизацията се свързва с 

т.нар. „теория (теории) на модернизацията”, възникнала в 

САЩ в годините след края на Втората световна война. Накрат-

ко казано, според нейните апологети страните, които най-

напред са осъществили значителен скок в своето развитие се 

откъсват пред всички останали, които пък се превръщат в 

„изостанали” и са заплашени от „периферизация” под дейст-

вието на фабричното производство и пазарните механизми. 

Впоследствие някои от изостаналите държави, следвайки мо-

дела на напредналите, тръгват по пътя на модернизацията и ги 

настигат, други обаче не успяват. С краха на комунистическия 

блок в края на XX в., което индиректно доказа жизнеността на 

западния (англо-саксонския) икономически и политически 

модел интересът към тази теория отново се възроди. Като нов 

момент в нея обаче се явява по-широкото и всеобхватно интер-

претиране на проблемите на обществата, „попаднали в матри-

цата на модернизацията”. 

В съвременния български език понятията „модернизация” 

и „модерност” се явяват синоними, но сякаш практиката на-

ложи употребата на второто с цел да се открои крайният резул-

тат – продуктът от самия процес на модернизацията. Отчитай-

ки тази разлика, тук предпочетохме използването на понятието 

„модерност” именно водени от намерението да очертаем в 

крайна сметка резултатите на модернизацията в сферата на 
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българската възрожденска търговия. 

За щастие българската наука не остана встрани от засиле-

ния интерес към темата за модернизацията. В последно време у 

нас се появиха множество публикации, посветени на тази тема. 

Интересът не подмина и възрожденската история, но я засяга 

все още бегло и частично. По-задоволително е изследвана 

т.нар. „символна модернизация” – европеизацията в облеклото, 

бита и начина на живот, т.е. сферите, от които най-напред за-

почва този процес. Безспорни приноси има и в проучването на 

духовната обнова, на манталитетите. Доста по-скромни са пос-

тиженията в другите области и главно по отношение изследва-

нето на стопанското развитие през епохата – тематика, позво-

ляваща в много по-голяма степен проучването на модерниза-

ционните процеси и то въз основа на широка изворова база и 

на натрупани през годините стойностни емпирични публика-

ции. 

Настоящият дисертационен труд се базира на резултатите 

от множество публикации, най-ранните сред които се появяват 

наскоро след Освобождението (1878 г.). Всички те осветляват 

различните модернизационни аспекти на възрожденската търго-

вия (макар процесът не винаги да е дефиниран точно като такъв) 

и на съпътстващите я просветни и образователни форми. Откро-

яват се приносите на едни от пионерите в българската хумани-

тарна наука: Иван Шишманов, Боян Пенев, Петър Ников, Хрис-

то Гандев; на Венелин Ганев и Константин Кацаров за развитие-

то на търговско-правните институции във възрожденското об-

щество; на Стоян Бочев за проучването на първите стъпки на 

акционерното дело през епохата; на авторите на поселищни 

„истории” и студии – от първите, работили в междувоенния 

период: д-р Петър Цончев за Габрово, д-р Симеон Табаков за 

Сливен, Ст. Ганчев и Л. Данаилова за Свищов и др. до съвре-

менното поколение музейни специалисти и краеведи; на Конс-

тантин Велики, Виржиния Паскалева, Елена и Димитру Лимона, 

Стоян Маслев, Карол Телбизов, Веселин Хаджиниколов, Снеж-
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ка Панова и други изследователи на българите и българските 

търговски фирми на австрийския пазар, в Трансилвания и във 

Влашко, на връзките с руския пазар, на евреите и техните тър-

говски структури в българските земи; на Траян Стоянович за 

търговията на т.нар. „гърци” (източно-православните поданици 

на султана) на Балканите и на техните модерни търговски изяви; 

на Петър Петров, Йоана Списаревска и Екатерина Вечева за 

търговията на Дубровник в българските градове и нейното вли-

яние върху българите за усвояването на търговското сдружаване 

и модерното счетоводство; на Георги Георгиев, Димитър Спа-

сов, Коста Пергелов, Антон Свраков за изследването историята 

на българското счетоводство през епохата; на Иван Илчев за 

рекламата през Възраждането; на Константин Косев за описани-

ето на модерните търговски форми в българското общество през 

60-те – 70-те години на XIX в. и т.н. 

За отделни крупни възрожденски фирми свои изследвания 

публикуват: Христо Глушков, Виржиния Паскалева, Давид 

Коен (за фирмата „Евлогий и Христо Георгиеви”), Евгения 

Давидова („Христо П. Тъпчилещов”), Христо Глушков („Бра-

тя Гешови”, „Братя Папазоглу”) и др. 

Архивни документални публикации, появили се в послед-

но време, също подпомагат научния интерес към темата. Най-

добрият пример в това отношение е двутомното издание на 

архива на известния врачански търговски род Хаджитошеви (Т. 

І, 1984; Т. ІІ, 2002), в който са поместени множество търговски 

договори, кореспонденция, счетоводни регистри и пр. 

Най-новото поколение изследователи също проявява ин-

терес към някои основни страни на търговската модерност през 

Възраждането: Евгения Давидова, Пламен Митев, Надя Мано-

лова посвещават свои публикации на изследването на търговс-

ките договори и търговските дружества, на прилагането на 

търговското право, на обществения статус на търговците през 

епохата. 

Известен принос по темата представляват и публикациите 
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на автора на настоящия дисертационен труд, първите от които 

датират от началото на 90-те години на миналия век. 

Наличната историографска традиция обаче, както улесня-

ва, така и задължава съвременния изследовател. Тя го поставя 

пред отговорността да асимилира и да подреди „пъзела” на 

огромна по обем разнообразна информация, да търси и да 

обяснява срещащите се понякога противоречиви твърдения, да 

отсява историческата истина от митовете и легендите. Именно 

това е едно от основните предизвикателства в конструирането 

тук на научното изложение. Благоприятстващ нашите усилия 

фактор се явява възможността за ползване и прилагане спрямо 

българските условия (доколкото това е възможно) на методи-

ката на сходни научни проекти, реализирани от западноевро-

пейски и гръцки учени. 

От 1978 г. в парижкия изследователски център „Maison 

des Sciences de l’Homme” (MSH) и в университета “Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales” (EHESS) се разработва нау-

чен проект за описване и изследване на европейските учебници 

по търговия и търговски ръководства, дълго време ръководен 

от проф. Пиер Жанен, а от 2004 г., след кончината на проф. 

Жанен, оглавен от проф. Йоахен Хуук. Резултат от изследвани-

ята по проекта е впечатляващото многотомно издание “Ars 

Mercatoria”, в което са представени всички заглавия в тази 

област за един дълъг период от 350 години (1470–1820)
1
. Пър-

вите два тома представляват подробен каталог с няколко де-

сетки хиляди заглавия на търговски учебници и ръководства, 

издадени в Централна и Западна Европа през периода 1470–

1700 г., третият том е сборник студии, а четвъртият е продъл-

жение на каталога, обхващащ периода 1700–1820 г. Показател-

но за растящия научен интерес към темата е появата през вто-

                                                 
1 Hoock, J., P. Jeannin. Ars Mercatoria. Handbücher und Traktate für den Ge-

brauch des Kaufmanns. Manuels et traités à l’usage des marchands, 1470–1820. 

Eine analitische Bibliographie, Paderborn-München-Wien-Zurich, F. Schöningh, 

v. 1–2, 1991–1993; v. 3, 2001. 
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рата половина на XX в. на множество заглавия и справочни 

издания, плод на десетилетните проучвания на признати спе-

циалисти като Р. дьо Рувър, Е. Стевелинк, Ж. Мьовре, Юго 

Тучи, Жан-Клод Перо, П. Жанен, Й. Хуук и др., на цели научни 

екипи. 

С подобна стойност за балканския регион са публикации-

те на гръцкия историк проф. Триандафилос Склавенитис от 

Института по нео-елинистични изследвания в Атина
2
. Той про-

учва подробно гръцките търговски ръководства от периода 

XVI–XIX в. издавани във Венеция, Виена и Триест – същите, 

които получават широко разпространение и сред другите бал-

кански народи. 

Днес постиженията на всички тези изследователи могат да 

послужат като методологична и информационна база за изс-

ледване на българската търговска литература от XIX в., на бъл-

гарската възрожденска търговска модерност, която съвсем не е 

изолирано явление, а е пряко свързана с европейската и бал-

канската, основно с френската и с гръцката. Това наше убеж-

дение е подплатено от вече направени консултации и разгово-

ри. Проф. Жанен познаваше концепцията на настоящото изс-

ледване и подкрепяше неговото популяризиране във френската 

научна периодика. Той изразяваше желание научният проект 

“Ars Mercatoria” да бъде разширен и допълнен с информация 

за модерните търговски издания, разпространявани на кирили-

ца – на руски, български, сръбски и другите кирилски езици. 

Ако с настоящия дисертационен труд сме успели да направим 

макар и скромен принос в това отношение, то усилията ни биха 

била напълно удовлетворени. 

                                                 
2 Sklavénitis, Tr. E. Les manuels de commerce parus pendant l’occupation véni-

tienne et l’occupation turque.- in: Actes du IIe colloque international d’histoire. 

Economies méditerranéennes: équilibres et intercommunications XIIIe-XIXe 

siècles. T. III, Athènes, 1986, p. 173–176; Σκλαβενιτης, Τ. Ε. Τα εμπορικα 

εγχειριδια της Βενετοκρατιας και Τουρκοκρατιας και η εμπορικη εγκυκλοπαιδεια 

του Νικολαου Παπαδοπουλου. Αθήνα, 1991 [1990]. 
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Търговската модерност на Българското възраждане 

(XVIII–XIX в.) може да бъде пълно и цялостно представена 

благодарение на богатата търговска документация от епоха-

та, запазена днес в български и чужди архивохранилища. Ста-

ва въпрос за търговските договори, търговската кореспон-

денция, счетоводните регистри (тефтери) и балансите, по-

лиците, акциите и пр. Всички те се явяват както извори за 

едно обзорно историческо изследване върху търговската мо-

дернизация на Българското възраждане, така и продуктът (ре-

зултатът) на явлението. Това наложи по-детайлното им предс-

тавяне във въведението на дисертацията. Като форма и съдър-

жание търговските договори са следствие от прилагането на 

модерните търговско-правни отношения в българска среда 

(тяхната еволюция е обект на по-подробно разглеждане в раде-

ла за модерното търговско право и дружеството в Глава трета); 

кореспонденцията също преминава през процес на развитие и 

усъвършенстване; счетоводните регистри (тефтерите) са най-

ярката илюстрация на усвояването на двойното счетоводство, 

на етапите през които преминава надграждането на новата сче-

товодна култура; полиците, менителниците, акциите са безс-

порните документални доказателства за налагането на модер-

ните кредитни и акционерни отношения в българското възрож-

денско общество. 

 

 

ІІІ. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

Дисертационният труд се състои от увод, въведение в ли-

тературата, изворите и методите на изследването, три глави и 

подробен справочен апарат. Общият обем е 646 страници. 

Във Въведението вниманието е насочено към представяне 

на използваната научна методика, на историографията по раз-

лични аспекти на темата, както и на основните видове истори-

чески извори, на които се базира проучването. 
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Търговската учебна и справочна литература и перио-

дичните издания от епохата също трябва да се разглеждат па-

ралелно, както като извори на изследването, така и като про-

дукт на модерността. Те са представени във Първата глава на 

дисертационния труд. Специално внимание в нея е отделено 

още на европейските и балкански влияния в тази сфера. Въз 

основа на обилния емпиричен материал е направен опит за 

обобщение по темата за видовете учебници и ръководства, 

предлагащи търговски знания, ползвани във възрожденското 

училище и в практиката и за степента на тяхното разпростра-

нение през епохата; за преводачите и издателите им; за превода 

на търговските термини (сходното и различното с гърците) и 

др. Чрез детайлното проследяване на чуждите влияния (главно 

френското, гръцкото и популяризирането на протестантската 

етика) във възрожденското общество може по-цялостно да се 

обясни появата и приложението на търговската учебна и спра-

вочна литература. 

 

Във Втората глава е представена историята на модерното 

търговско и счетоводно образование в последователността, в 

която протича този процес на „Стария” континент – най-

напред във водещите страни на Средиземноморския регион и 

Западна Европа (Италия, Холандия, Англия, Франция и т.н.), 

след това на Балканите (сред гърците и в Османската империя) 

и накрая – сред българите. Естествено, основно внимание е 

отделено на българския търговско-образователен модел – тър-

говските и счетоводните знания във възрожденското училище, 

откриването на първото българско търговско училище през 

1873 г. в Свищов, цариградските Роберт колеж и Галатасарайс-

кият лицей и приносите им за развитието на българското тър-

говско образование. 

На някой вероятно ще му се стори, че включването на 

подробна информация за чуждите влияния върху българската 

възрожденска търговия и за развитието на търговското и сче-
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товодното образование в средиземноморските и запад-

ноевропейските държави води до излишно разширяване на 

изложението. Такива бяха и нашите нагласи. Но само първона-

чалните! В хода на изследването обаче се убедихме, че подо-

бен подход е необходим и целесъобразен най-вече, защото при 

прилагането на сравнителния анализ като изследователски 

метод е необходимо доброто познаване на историческите про-

цеси, които са обект на сравнението. А историческият ход на 

търговската модернизация в Европа не е съвсем добре осветле-

на тема в българското научно пространство. В този смисъл, 

настоящият труд има скромната амбиция поне в известна сте-

пен да компенсира тази непълнота. 

 

Третата глава заема централно място в конструкцията на 

цялото изследване. В нея са проследени формите и проявите на 

модерността в българската възрожденска търговия, като акцен-

тът е поставен върху търговското дружество (фирмата) – най-

разпространената модернистична търговска форма, покрай 

която обикновено се изявяват и другите: търговската корес-

понденция, двойното счетоводство, рекламата, търговската 

марка, застраховките и пр. Търговското сдружаване е разгле-

дано в неговото историческо и регионално развитие с цел да се 

очертаят най-силните външни влияния, оказали въздействие 

върху българската практика. Проследено е усъвършенстването 

във времето на тази практика сред българската диаспора зад 

граница и вътре в страната в периода на Ранното възраждане. 

Като търговско-правна институция, дружеството „отвежда” и 

към други важни теми: за историческото развитие на модерно-

то търговско право в Европа и в Османската империя, за него-

вото приложение от възрожденския търговец, за търговския 

договор и мястото му в най-ранните търговско-правни отноше-

ния на българина, за битуващите във възрожденското общество 

концепции за търговското дружество. В отделна подглава е 

предложена богата информация за появата и модернистичната 
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дейност на търговци и търговски фирми в българските земи 

през епохата и е направен опит за аналитично систематизиране 

на изложените факти. Обзорът е структуриран на селищен 

принцип и включва двадесетина града, сред които са както 

най-развитите в стопанско отношение (Търново, Габрово, Сли-

вен, Котел, Пловдив и т.н.), така и поне по едно-две селища от 

район: черноморския (представен от Варна и Бургас), крайду-

навския (Русе, Свищов, Лом, Видин), подбалканския и балкан-

ския (Копривщица, Казанлък, Сливен, Котел), югозападния 

(София, Самоков) и т.н. Специално внимание е отделено на 

крупните български фирми в столицата Цариград и в емигран-

тските центрове през втората и третата четвърт XIX в., в чиято 

дейност се откриват най-категорични доказателства за прила-

гане на модерността: „Евлогий и Христо Георгиеви”, „Христо 

П. Тъпчилещов”, „Братя Робеви”, „Братя Гешови”, „Братя 

Комсиеви”, „Братя Караминкови” и др. 

В самостоятелна подглава на същия раздел са представени 

другите дружествени структури, чиято първа проява отново 

отнасяме към епохата на Българското възраждане. Става дума 

за акционерните и лихварско-кредитните дружества, които 

също са разгледани по времето и мястото на възникването на 

всяка отделна инициатива и са аналитично обобщени впослед-

ствие. 

И още един въпрос, пряко свързан с търговската модер-

ност през епохата, заслужава (а и може) да бъде осветлен на 

базата на оригинален изворов материал – въпросът за общест-

вения статус на счетоводно-компетентния и счетоводно-

практикуващия възрожденец. Общественото положение на 

„писаря” в кантората е и следствие от вече наложеното модер-

но отношение към търговията. 

 

В Заключителната част на изследването са направени 

обобщения за степента на усвояване на търговската модерност, 

за отношението на българина (през епохата, а и по-късно) към 
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това стопанско явление, за неговите перспективи на българска 

почва. 

 

Приложеният накрая Справочен апарат е подреден по 

начин, по който показва ползваните в хода на проучването 

извори и литература, а и служи за ориентир в „дебрите” на 

прекалено обемната и интердисциплинарна тема за търговската 

модерност в Европа, на Балканите и в българското възрожден-

ско общество. Голямото разнообразие на описаната литература 

наложи прилагането на различни подходи при нейното струк-

туриране в описа – на места са използвани тематичният и хро-

нологичният принципи, а другаде – азбучната последовател-

ност. 

 

 

IV. ИЗВОДИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
В българската стопанска история преобладава интересът 

към количествените показатели – например през коя година 

(период) колко жито е произведено или колко топа аба са про-

дадени по пазарите. Подобен подход не е лишен от основание 

и той изкушава изследователите попаднали на нови и нови 

сведения, защото до възстановяването на българската държав-

ност през 1878 г. на практика у нас липсва статистика, липсват 

и системно събирани архиви, а се разчита предимно на чужди 

такива, много от които остават непроучени и до днес. Данните 

за производство и стокооборот са важни за стопанско-

историческия анализ, но сами по себе си не изчерпват цялост-

ната картина на конкретната епоха. Нужно е да се обърне вни-

мание и на качествените характеристики, на структурите, в 

рамките на които се постига стопанското развитие. Това осо-

бено е необходимо за бурни и динамични времена, каквито са 

тези на възрожденската епоха. 

Търговията e един от модернизиращите българското об-
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щество фактори през Възраждането. Това е стопанската сфера, 

в която най-рано и най-мощно навлизат новите структури; в 

която и чрез която българинът стои най-близо до Европа. Въз-

рожденската търговия бързо усвоява и прилага институтите на 

модерното търговско право и това става много скоро след като 

тези институти придобиват съвременен законов вид в евро-

пейската практика. Българите създават свои търговски дружес-

тва в познатите до средата на XIX в. разновидности, ползват 

услугите на посредници (комисионери), служат си с полици, 

„записи на заповед”, търговски марки и пр. 

Фактите са категорични – модерността присъства в 

дейността на възрожденския търговец. Но за да се очертаят 

нейните реални измерения е необходимо да се направят срав-

нения със състоянието на явлението при други народи и общ-

ности, да се проследят външните влияния, техният път и спе-

цифични проявления сред българите. 

Представената в настоящето изследване емпирична ин-

формация навежда на някои основни изводи и обобщения от-

носно нивото на модерните търговски знания, образование и 

практика в българското възрожденско общество. 

Българската литература (учебна, справочна, периодика-

та), предлагаща търговски знания, се появява сравнително къс-

но, едва през втората и третата четвърт на XIX в., но затова пък 

нейното разпространение много бързо набира скорост. До този 

момент липсата й са запълвали гръцки издания и писани на 

ръка ръководства, преписвани и допълвани във времето. При 

появата й доминира гръцкото влияние, още повече че тър-

говската просвета се разпространява посредством училището и 

учебниците, а и в просветната сфера на българите чак до сре-

дата на XIX в. гръцкият модел дава своя осезаем отпечатък – 

директно, чрез посещаване на гръцки училища и индиректно, 

чрез използването на гръцки учебни пособия и гръцки образо-

вателен опит. 

Има и още една предпоставка гръцкият търговско-
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просветен модел да е изначален за българите – гръцкият е най-

практикуваният език на Балканите; за да се постигне високо 

обществено положение трябва да се владее гръцки; това е ези-

кът на търговията в региона, без него търговецът е обречен, ако 

не на невежество, то със сигурност на посредственост и на ос-

къдни печалби
3
. 

Модерната търговска просвета обаче не е уникално 

гръцко явление. Началните й постиженията отвеждат на запад 

– при италианци, холандци, французи, англичани. Самите 

гръцки издания съдържащи търговски знания и разпро-

странявани на Балканите, в течение на векове се издават във 

Венеция, Триест, Виена. Ето защо гръцкото влияние сред бъл-

гарите има всъщност посреднически функции – до средата на 

XIX в. то се явява основната и единствена трансмисия на „ев-

ропейското” на българска (балканска) почва. От този момент 

насетне влиянието започва да идва директно от Европа под 

формата на образователни идеи и главно на литература, ориги-

нална и преводна. Най-силно в тази сфера е френското влия-

ние, следват немското, австрийското, руското и др. 

Първите търговски и счетоводни ръководства също се по-

явяват под силно гръцко влияние (Хр. Павлович, братя Кара-

минкови, К. Мелас – А. Гранитски), но дотолкова, доколкото 

гръцките издания, ползвани от българите са редактирани по 

френски образци, то може да се допусне, че и тук френското 

влияние е изначално. А негов безспорен връх е преведеният 

на български език труд на Ед. Дьогранж – едно от най-

ползваните ръководства в Европа и света през първата полови-

на на XIX в., реформиращо и улесняващо приложението на 

двойното счетоводство – т.е. закъснението, с което идват но-

востите до българите не е голямо, поне не спрямо темповете на 

епохата. Не липсват и други влияния и заемки – немското 

                                                 
3 Stoianovich, Tr. The Conquering Balkan Orthodox Merchant. – The Journal of 

Economic History. Vol. XX, 1960, p. 310. 
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(чрез книгата на К. Янцулас) и руското (Д. Душанов) като пос-

ледното е резултат по-скоро на политическите страсти и нагла-

си, отколкото следствие на търговските сношения между ос-

манския (българския) и руския пазари, които тогава са незна-

чителни. 

Има едно безспорно достойнство на първите български 

търговски и счетоводни ръководства, което трябва дебело да се 

подчертае – нито едно от тях не е буквален превод от съответ-

ния оригинал, а адаптиран спрямо нуждите на българския тър-

говец вариант, „онагледен” с примери от местната търговска 

практика. Използват се имена на български градове, на добре 

познати „тежки” търговци от онова време, разчита се на сил-

ното въздействие на „живия” пример. Това свидетелства за 

творчески подход на българските съставители и автори на тези 

издания, които са както представители на търговското съсло-

вие, така и такива, които не се занимават пряко с търговия 

(учители и книжовници), т.е. хора с широки за времето интере-

си и енциклопедични познания, с просветно отношение към 

търговията. 

В търговско-правната сфера френското влияние сред 

българите отново е доминиращо, както впрочем то е доми-

ниращо през първата половина на XIX в. в цяла Европа. Съ-

седните балкански народи също не правят изключение, но тях-

ното предимство се състои в това, че поради по-ранното възс-

тановяване на държавността, те по-рано се сдобиват със собст-

вено кодифициране на търговско-правните отношения – пър-

вият гръцки търговски закон е от 1835 г., сръбският е от 1860 

г., румънският (повлиян от италианския) е от 1887 г. Първият 

български търговски закон е приет през 1897 г. и влиза в сила 

от началото на 1898 г., а дотогава отношенията на българския 

пазар се регламентират съгласно Османския търговски закон от 

1850 г. Но в това закъснение има и нещо положително. Имен-

но липсата на държавни институции и на държавна поли-

тика в търговската област през третата четвърт на XIX в. 
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показват сравнително висока степен на интерес и потреб-

ност от правно регламентиране на търговските отношения 

в българското възрожденско общество. Доказателство затова 

са изцяло частните инициативи като двата превода и издания 

на български език на Османския търговски закон (на Ст. Попов 

през 1866 г. и на Хр. Ст. Арнаудов през 1871 г.), а и изданията 

на търговските ръководства и то в големи тиражи („Търговс-

кото ръководство” на Мелас – Гранитски, отпечатано през 

1858 г. е в тираж от над 1 100 екземпляра). Очевидно нуждата 

от подобен род литература е единствената, която поощрява и 

стимулира преводачи, издатели, книжари. Само две от тези 

ръководства: „Диплография или как ся дрьжат търговскы 

книгы от Стояна и Христа Д. Караминковы” и „Тръговско 

ръководство за тръгувание, промишленост, мореплавание и за 

тръговски делания…” на Мелас – Гранитски са ползвани като 

справочници и учебни пособия в училищата на поне 32 бъл-

гарски селища, а приложените в края на двете книги списъци 

с техните спомоществователи, откъдето е направено това из-

числение, са пълни с много други имена – на търговци, фирми, 

книжовници, в пъти повече отколкото са на брой имената на 

учителите, учениците, училищните епитропи. 

И още едно външно влияние – това на протестантската 

етика. Съветите на „бедния Ричард” („добраго Рихарда”), 

„стар търговец”, „дядо Богдан”, които всъщност са различни 

по оформление, но сходни по съдържание вариации на посло-

виците на американския просветен деец и политик Бенджамин 

Франклин, адаптирани на страниците на възрожденската пери-

одика и литературата от цяла плеяда книжовници (Г. Кръсте-

вич, К. Фотинов, Т. Шишков, Н. Първанов, П. Р. Славейков) 

призовават българина към рационална търговска дейност, към 

професионализъм, към сдружаване с труд и капитали („Помни, 

че времето е пари”, „Помни, че парите имат свойството да 

раждат”, „Спестявайте, съдружавайте са и ще бъдете чес-

тити”), а по същество това са принципите на модерната визия 
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за търговията, за нейната нова обществена роля. 

Общият брой от 237 ръкописа и издания, включени в 

настоящото изследване по метода на френския научен проект 

“Ars Mercatoria”, а и в съответствие с представите на самите 

просветни умове на епохата (Неофит Бозвели, 1835 г.
4
), е пока-

зателен за голямото разпространение на търговски знания в 

българското възрожденско общество чрез учебникарската ли-

тература. Основната част от описаните учебници се появява 

през 50-те – 70-те години на XIX в. – тогава, когато се бележи 

най-голям подем в развитието, както на българското образова-

ние, така и на модерната търговска дейност. 

Български възрожденски учебници по търговия – брой 

по години: 

търговски 

учебници 

ръко-

писи5 

1830-

1839 

1840-

1849 

1850- 

1859 

1860- 

1869 

1870-

1878 

общо 

търговски 

ръководства 

16 1  2  2 6 

аритметики 9 17+2 4 12 21 13 62 

географии и 

атласи 

8 1 5 5 38 19 76 

писмовници 10 2 1 5 3 3 24 

учебници по 

чужди езици 

1 5 2 9 34 18 69 

общо 29 12 12 33 96 55 237 

 

В търговско-образователната сфера постиженията на бъл-

                                                 
4 Славеноболгарское детеводство за малки деца... изданно от Неофита архи-

мандрита Хилендарца [Неофит Хилендарски Бозвели],... Чяст третатя со-

держащая и обучающая известия славеноболгарской граматики, кратко ху-

дожественословие и кратко баснословие на древните елини. В Крагуевце, у 

Княжеско-Сербской типографии, 1835, с. 53–54. 
5 В графата са включени само запазените до днес ръкописи. Тези, за които 

има известия в периодиката или обявления са отчетени в следващите графи, 

съобразно годините на техните известия и обявления. 
6 „Взаимнодвойноописание” на Михалаки Попович – ръкопис, останал неиз-

даден. 
7 Първото заглавие е на „Рибния буквар”, издаден от д-р Петър Берон в Бра-

шов през 1824 г. В края на учебника е включена кратка аритметика. 
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гарското общество са сериозни – в програмите на възрожденс-

кото училище навлизат дисциплини, осигуряващи на ученика 

подготовка за бъдеща търговска професия (аритметика с ори-

ентирани към търговията уроци, география, съвременни ези-

ци); появяват се и специализирани предмети (диплография, 

„наука за стоките”, „извлечения от най-новите ръководст-

ва”) в големите средищни училища в Шумен, Сливен, Казан-

лък, Габрово, Щип, Силистра, Варна, Свищов, Цариград, Ка-

лофер, Тулча, Русе, даже в едно селско училище в район с раз-

вита търговия – това на Градец, Котленско; български младежи 

посещават и завършват елитните цариградски училища Роберт 

колеж и Галатасарайския лицей, в чиито програми са добре 

представени счетоводните и търговско-правните дисциплини; 

стига се дори до сформирането на „специален” търговски клас 

в българската гимназия в Пловдив („Пловдивската семина-

рия”) през 1870 г. и до откриването на специализирано търгов-

ско училище в Свищов (1873 г.). Тези безспорни постижения 

обаче не трябва да подвеждат, защото те не могат да компен-

сират българското изоставане – не само спрямо Западна Евро-

па, където пътят на модерното търговско образование е извър-

вян в дългия преход от класическото към професионалното и 

отново към класическото (хуманитарно) училище (XVI–XIX 

в.), а и спрямо съседните балкански народи – гърци, сърби, 

румънци. Наистина, началните български опити на образова-

телното поприще са тясно свързани с гръцките търговски учи-

лища и главно с това на о. Халки, в което още от момента на 

създаването му българската следа е осезаема (представена от 

първия директор на школото – сливенеца Андон Хаджикрин-

чев и от 24-мата български младежи, учили в него в периода 

1840–1875 г.). Но това съвсем не е достатъчно, за да бъде при-

общена българската нация към търговските в региона. Търгов-

ското училище в Свищов, въпреки неимоверните усилия на 

своя създател Димитър Емануилов Шишманов, самият той 

австрийски възпитаник, просъществува само една учебна го-
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дина (1873–1874). До 1878 г. едва 63-ма българи учат в специ-

ализирани средни търговски училища в Османската империя и 

зад граница, от тях 16 ги завършват, а повечето – 47-на, не 

успяват да се дипломират. Най-сериозната причина за изос-

таването отново трябва да се търси в липсата на държав-

ността, на собствена държавна политика и институции, с 

каквито другите съседни народи по онова време вече са се 

сдобили. 

В сферата на практиката резултатите на модерната 

възрожденска търговия са по-осезаеми. Приведените в ди-

сертационния труд данни за диаспората зад граница и за реди-

ца селища от вътрешността по категоричен начин доказват, че 

българският търговец през епохата все по-уверено си служи с 

кореспонденцията и договора, води счетоводна отчетност (поз-

нава двойното счетоводство още в предходните векове покрай 

контактите си с дубровнишките търговци, а от края на XVIII в. 

започва и да го използва), борави с различни видове финансо-

во-кредитни инструменти (полици, менителници, „записи на 

заповед” и др.), в преследване на търговската печалба той при-

бягва и до рекламата. 

Голямото модернистично постижение на възрожденския 

търговец е дружеството. В българската практика неговият 

модел е заимстван от дубровничани, евреи и западноевропей-

ци. Отпечатък дават и балканските общности по направлението 

Дунав – Трансилвания – Австрия, както и Нежинската колония, 

в които още през XVII–XVIII в. активното българско присъст-

вие е безспорен факт. В условията на вътрешния пазар най-

ранните фирмени структури възникват по два начина: сдружа-

ване на търговци с капитал и с труд и сдружаване на занаят-

чии. Противно на логиката на процесите в Западна Европа през 

Късното Средновековие и Генералната трансформация, в Ос-

манската империя еснафът не само не възпрепятства, но дори 

позволява практикуването на по-широкообхватна търговска 

дейност, в това число и изграждането на търговски дружества. 
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През втората половина на XVIII и първата половина на XIX в. 

българите много умело се възползват от това благоприятно 

обстоятелство. 

Възрожденските фирми носят универсалните (ако можем 

така да ги определим) за този вид структури характеристики, 

но и такива, детерминирани от особеностите на местния пазар 

– създават се за конкретна търговска сделка или с по-голяма 

продължителност, като постепенно нараства броят на дружест-

вата с по-дълъг живот и с по-добра организация; в трайна тен-

денция се превръща сдружаването между родственици (бащи, 

синове, роднини); търговското дружество е най-пригодно в 

области, изискващи по-голяма концентрация на труд и капита-

ли – копринарството, абаджийството, кожарството и др., т.е. 

производства, в които най-напред и в най-големи размери в 

условията на българския пазар се прилага манифактурата (про-

тоиндустриализацията); най-широко приложение търговската 

фирма придобива в развитите стопански райони – Търновско, 

Габровско, Сливенско-Котленския край, Врачанско, подбал-

канските и планинските градчета. 

Изграждането на семейни търговски фирми като га-

ранция за успешен и коректен бизнес не е българско отк-

ритие. То се практикува още от началото на съществуването на 

дружествените структури – при венецианската морска коменда 

(“commenda marittima”) и флорентинската компаниия 

(“compagnia”)
8
. Много характерен е примерът на френския 

пристанищен град Сен Мало през XVII в., където търговските 

дружества възникват на базата на малкото („нуклеарното”) 

семейство, в което бащата е и шеф на фирмата
9
. Моделът се 

прилага и на Балканите. Според Траян Стоянович, големият 

                                                 
8 Рутенбург, В. И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Москва 

– Ленинград, 1951, с. 27. 
9 Lespagnol, A. Entreprises individuelles et associations commerciales dans le 

capitalisme Malouin au XVIIe siècle. – in : Le négoce international XIIIe – XXe 

siècle. Paris, 1989, p. 117. 
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успех на балканците се дължи на здравия съюз, който властва 

помежду им през османската епоха и на семейния характер на 

местната търговия. Един от членовете на семейната фирма 

остава на Балканите, друг отива в Австрия, Италия или Холан-

дия, а трети – в Русия, Египет или Франция. Организирането на 

търговията на семейни начала позволява да се правят по-малко 

разходи, като се спестява от посреднически услуги, каквито 

европейските търговци по същото време са принудени неиз-

бежно да ползват
10

. 

В българското възрожденско общество търговското сдру-

жаване на роднинска основа придобива големи размери. Освен 

изграждането на фирми с участието на бащи и синове или 

между братовчеди (от този вид са преобладаващата част, дори 

най-големите: „Евлогий и Христо Георгиеви”, „Христо П. 

Тъпчилещов”, „Братя Гешови”, „Братя Робеви”, „Станчо 

Арнаудов и син” и др.), познати са десетки случаи, когато сро-

дяването (сватосването) между търговците предшества или 

непосредствено следва търговското сдружаване (например, 

крупната търновска фирма „Никола Минчоолу & Евстати Сел-

вели и дружие”). Откриваме ги и в историята на възрожденски 

Сливен, където широко практикуваното караабаджийство, 

изискващо обединение на труд и капитали, води до сватосване-

то между търговските фамилии – Миркович, Саръиванови, 

Калови, Белчеви и много други. Целта е патриархалните устои 

да дадат допълнителна гаранция за сигурността на търговското 

дружество. Макар да звучи парадоксално се оказва, че патри-

архалното, традиционното може да „помага” на модерното! И 

тъй като фирмите на караабаджиите след Освобождението са в 

основата на изграждането на модерната индустрия (текстилни-

те фабрики в града), то роднинските отношения на сливенския 

стопански елит се запазват във времето и се превръщат във 

важна негова характеристика чак до 40-те години на XX в., 

                                                 
10 Stoianovich, Tr. Op. cit., p. 295–296, 309. 
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когато вследствие на политическия обрат и на национализаци-

ята, този елит е ликвидиран или принуден да напусне града. 

Българските търговски дружества през Възраждането съ-

ществуват във всички санкционирани от законодателството по 

онова време разновидности – като събирателни, командитни 

и акционерни. Най-разпространено е събирателното дру-

жество, при което отговорността на съдружниците е солидарна 

– с труд и капитал. Още през XVIII в. се оформят няколко ва-

рианта на изграждане на събирателни дружества: когато него-

вите членове са с равни дялове капитал, когато са с различни 

дялове и когато един или няколко от съдружниците влагат ка-

питал, а друг или другите – само труд
11

. През XIX в. тази дру-

жествена структура се доразвива и това е видно от конкретната 

информация за нейното повсеместно съществуване по градове-

те и от еволюцията (разгръщането и допълването) на търговс-

кия договор. Регламентират се в детайли задълженията на съд-

ружниците, най-вече на писаря и касиера, определят се начи-

ните за набиране на дружествения капитал и за неговото разп-

ределение, дефинират се общите разходи и се поясняват усло-

вията, при които те могат да се правят. Появяват се фирмените 

печати
12

, използват се търговските марки (в дейността на тър-

новските фирми „Н. Минчоолу & Е. Селвели и дружие”, „То-

дор Василев и Сие” и др.). 

Има документирани случаи и на командитни дружества, 

но доста по-малко, поради повечето правни изисквания и ус-

ловности, касаещи дейността им. От този вид например е съз-

даденото през 1842 г. във Варна дружество „Олив, Тедески и 

Сие”, реорганизирано впоследствие в акционерно и застрахо-

вателно – първото дружество в българските земи, което се за-

нимава с морски застраховки, а и със застрахователна дейност 

                                                 
11 Митев, Пл. Държавна регламентация на градското стопанство в българс-

ките земи през XVIII в. – В: Сб. „Създаване и развитие на модерни инсти-

туции в българското възрожденско общество”. София, 1996, с. 76. 
12 Рошковска, А. Българска възрожденска глиптика. София, 1993, с. 86–90. 
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въобще. Макар да работи на българския пазар, „Олив, Тедески 

и Сие” е улеснено от обстоятелството, че съдружниците му са 

чужденци, защитени от действащите в Османската империя 

капитулации, дори изпълняващи консулски функции на две от 

Великите сили – Австрия и Франция. Въпреки това дружество-

то не просъществува дълго време и преустановява дейността си 

през август 1847 г. В следващите години някои български тър-

говци и фирми правят плахи опити за прилагане на елементи 

на командитната форма на сдружаване: жеравненските дру-

жества от 1857–1859 г. с участието на х. Драган Николов и 

Димитър Тодоров; фирмите на х. Георги Цонков; сливенското 

дружество на Александрия Белчев, Петраки С. Елков и Андон 

С. Бояджиев от 70-те години; проектът от 1873 г. за създаване 

на търговска кантора в Лондон под фирмата „Тъпчилеща син”, 

финансирана от цариградската търговска къща „Христо П. 

Тъпчилещов” и др. 

Появява се и акционерната форма. Описаните в дисерта-

ционния труд 72 инициативи за създаване на „дружества на 

капитала” в условията на българския пазар, без да имат пре-

тенции за изчерпателност, доказват повишения интерес на въз-

рожденеца (напълно в унисон с тогавашните нагласи в Евро-

па!) към тази модернистична търговска структура, опитите му 

тя да се усъвършенства и налага, но и множеството трудности, 

пред които е изправена, сред които решаващи се оказват тези, 

свързани с колебанията, разногласията, неопитността, понякога 

дори и наивността на самите инициатори, а и с консервативно-

то отношение на част от обществото срещу подобен род нови 

начинания. Показва го краткият и труден път на Българското 

търговско парапловно съдружество „Провидение” в Цариград 

(1862–1865) – най-амбициозният проект за сформиране на ак-

ционерно дружество през възрожденската епоха. 

Без съмнение, не трябва да надценяваме българските 

постижения в сферата на възрожденската търговска прак-

тика, защото съпоставени с тези на гърците те отстъпват зна-
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чително, главно по своите мащаби и количествени показатели. 

Гръцките търговци най-рано от всички балкански представите-

ли на професията извоюват сериозни позиции на балканския, 

малоазийския и европейските пазари. Според съвременния 

историк Жорж Дертилис модерната гръцка търговия преминава 

през следните няколко етапа: 70-те години на XVIII в. бележат 

началото на нейния голям и „ефектен” подем; между 1770 и 

1850 г. гръцките предприемачи разпростират търговските си 

мрежи по крайбрежието на Мала Азия и Черно море, из Балка-

ните, по течението на р. Дунав чак до Виена, свързват големите 

европейски пристанища на епохата: Ливорно, Венеция, Триест, 

Марсилия, Амстердам и Лондон и изграждат свои колонии 

навсякъде, където търговските им дела ги отведат; периодът от 

50-те до 70-те години на XIX в. маркира зенита във възхода на 

гръцката търговия и едновременно с това нейната преориента-

ция към финансовата сфера и към концентрирането й в грани-

ците на гръцката национална държава на Балканския полуост-

ров; краят на XIX в. е белязан със залеза на старите гръцки 

търговски фамилии
13

. Извървяният път води до значими про-

мени в манталитета на гръцкия търговец, намерили отражение 

в неговия външен вид, поведение, развлечения и пр.
14

 

През 1870 г. само в Манчестър трайно са уседнали повече 

от 400 гръцки търговци, двойно повече от другата голяма тър-

говска колония в този британски град, тази на германците. За 

две десетилетия чувствително нараства броят на гръцките 

фирми в Манчестър: през 1850 г. те са 55 (докато германските 

са 97), през 1860 г. нарастват на 87, а през 1870 г. броят им 

достига 167 и са вече повече от германските, които през съща-

                                                 
13 Dertilis, G. B. Entrepreneurs grecs : trois générations, 1770–1900. – in : Cul-

tures et formations négociantes dans l’Europe moderne. Sous la direction de Fran-

co Angiolini et Daniel Roche. Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, Paris, 1995, p. 112–113. 
14 Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т. 1. Гръцка кореспонденция. 

Разчитане, превод на български, коментар и предговор от Надя Данова. 

София, 2004, с. 23. 
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та година са 153. В края на 50-те години на XIX в. в Лондон са 

представени 14 гръцки фирми. Някои от тях са много заможни, 

с капитали до 100 000 лири стерлинги (търговската къща на 

банкерската фамилия Ралис, „Спартали & Сие”), други при-

тежават около 20–30 000 лири („Касаветис Братя & Cо”, 

„Родоканакис Синове & Со”), голяма част обаче са с по-

скромни възможности – не повече от 10 000 лири стерлинги и 

периодично теглят кредити. Гръцката търговска къща на братя 

Ралис основава в Лондон свой клон още през 1818 г. и до 1865 

г. има 15 представителства из целия свят
15

. 

Българските търговски фирми не могат да се похвалят с 

подобни капитали и позиции в Европа, дори в сравнение с по-

малките гръцки търговски къщи в Англия. Известни са няколко 

опита за установяване на български представителства в Лондон 

(Тотю Станчев от Габрово, „Тъпчилеща син”), Манчестър 

(„Стефан Михайлов и сие”, „Михаил Михайлов и сие”, „Кам-

буров-Лефтеров” от Търново, ловешката фирма „Анастас Т. 

Кунчев и С-ие” („Тотю Станчев, Анастас Т. Кунчев и С-ие”), 

„Братя Гешови”), Марсилия („Р. Димчов и Братия”) и най-

вече във Виена („Братя Гешови”, „Братя Робеви”, Паница, 

Пранджови, „Н. Минчоолу & Е. Селвели и дружие”, А. Михай-

лов, Д. Х. Ничов и Теодоров и др.), но в повечето случаи се 

разчита на съдействието и посредничеството на гръцки търгов-

ци и фирми, отдавна установени в тези европейски градове – 

Теолого в Манчестър, Н. Боязоглу в Лондон, „Мезера” в Мар-

силия и др. Българските успехи на попрището на модерността 

трябва да се търсят в друга насока – във все по-широкото 

използване на модерните прийоми и структури, макар това 

да става главно в рамките на националния пазар. Отново 

                                                 
15 Chapman, S. D. The International Houses : The Continental Contribution to 

British Commerce, 1800-1860. – The Journal of European Economic History, 

1977, vol. 6, N : 1, p. 36–41; Давидова, Евг. „Тъпчилеща син” – опит за съз-

даване на търговска кантора в Лондон през 1873 г. – Исторически преглед, 

1996, № 2, с. 77, 79. 
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ще дадем за пример Сливенско-Котленския район, включващ 

градовете Сливен и Котел и прилежащите между тях балканс-

ки села Жеравна, Градец, Медвен, Ичера, Катунище, Тича и 

Нейково. В рамките на почти век – от 80-те години на XVIII в. 

до 70-те години на XIX в. в този район е регистрирано същест-

вуването на 135 търговски дружества и манифактурни произ-

водства, проявили в една или друга степен модерен подход и 

организация на търговската си дейност.
16

 По мащабите на този 

процес не отстъпват и други развити в стопанско отношение 

центрове – Габрово, Търново, подбалканските селища, Плов-

див и Пловдивско, дунавските пристанища Русе, Свищов, Лом, 

Видин. 

Най-високата степен на модерните търговски отноше-

ния в българските земи през епохата е отбелязана през тре-

тата четвърт на XIX в., когато няколко крупни търговски 

фирми изграждат собствени мрежи от партньори и посредни-

ци, обхващащи множество търговци и търговски дружества 

във вътрешността на страната. Открояват се две фирми, най-

големите – „Евлогий и Христо Георгиеви” и „Христо П. 

Тъпчилещов”, които с мрежите си от партньори и посредници 

на практика „легитимират” българския национален пазар и то 

преди да съществува българска национална държава. 

В усвояването на модерността еволюцията на българския 

възрожденски търговец върви по пътя на балканския си събрат 

(главно на гръцкия) и преминава през следните етапи: колар, 

комисионер или агент, независим търговец, лихвар и накрая – 

банкер и „идеален търговец” („parfait négociant”). „Идеални-

ят търговец”, според представите на Жак Савари, трябва да 

действа на принципа, че обектът на търговската активност не е 

една голяма печалба, постигната веднъж за винаги. Напротив, 

печалбата трябва постоянно да се преследва, да не се допуска 

                                                 
16 Русев, И. Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Въз-

раждането. Издателство „Фабер” – В. Търново, 1996, с. 272–292. 



31 

„приспиване” на успеха, а да се търси комбинация от пътища-

та, по които да се стигне до нея – превоз, търговия, лихварство 

и банкова дейност, да се подхожда с все нови и нови знания 

към крайната цел
17

. 

Резултат на модерността е и промененото (или по-скоро 

постепенно променящото се във времето) отношение към 

търговията и търговеца. Средновековният негативизъм 

спрямо търговската професия обаче не се преодолява бързо и 

лесно. И в това отношение българският модел не е уникален, а 

повтаря до голяма степен балканския. В началото на XIX в. 

сред всички балкански народи се разпространява диалогът 

„Руснак – англичанин – французин”, представящ в отрицателна 

светлина търговеца. Подобна е позицията на Паисий Хилен-

дарски, съдържаща се в „История славянобългарска”, подси-

лена с негативни краски по адрес на „другия”: българите са 

„прости орачи, копачи, овчари и занаятчии”, но не са злобли-

ви, а гърците са мъдри, културни и с добри обноски, но горде-

ливи, хитри и непочтени; за разлика от българите, гърците се 

занимават с търговия, те са „хитри и отракани търговци”
18

. 

При просветните дейци от следващите поколения отноше-

нието към търговията и търговеца вече е променено. Нещо 

повече, търговията се представя като едно от висшите „худо-

жества” (Неофит Бозвели, 1835 г.), а търговското дружество – 

като спасителния път, който ще изведе човечеството от мизе-

рията (Константин Г. Фотинов, Георги Ст. Раковски, Христо Г. 

Данов, Йоаким Груев, Димитър Душанов, д-р Иван Богоров). 

Полето на идеите е подплатено от житейския опит, тъй като в 

българското възрожденско общество търговията се превръща в 

професия, която обезпечава независимост и авторитет пред 

турските власти. Тези, които я практикуват не само натрупват 

                                                 
17 Stoianovich, Tr. Op. cit., p. 305–306. 
18 Данова, Н. Представата за „другия“ на Балканите: образът на гърка в 

българската книжнина през ХV – средата на ХIХ в. – Исторически преглед, 

1993, № 6, с. 18–19. 
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добро материално състояние, но и се издигат и влизат в общес-

твения елит на своето време – те са неизменна част от училищ-

ните и църковните настоятелства, от общинските управи. Това 

е причината много българи да ориентират синовете си именно 

към търговията
19

. С добър обществен статус се ползват счето-

водно-компетентните и счетоводно-практикуващите хора през 

епохата. От изнесените в края на Глава трета данни става вид-

но, че в повечето случаи това са младежи, току-що завършили 

своето школско образование, а доходите им са съпоставими с 

добре платените професии, като тази на учителите. 

Оказва се, че поради особеностите на региона, модер-

ността не е достатъчното условие за успех на търговското 

поприще. Нужни са и други „качества” – познанства, хода-

тайства, даването на „подаръци” – много пъти те дори са от 

решаващо значение. Има множество примери на непазарно 

поведение преди Освобождението. Уви, такива наблюдаваме и 

след това, до голяма степен те „оцеляват” и в наши дни. Ще 

посочим само един пример. Въпреки, че модерната организа-

ция в дейността на „Главната кантора за печене на хляб за 

действащата армия в България до Балкана” е безспорен факт 

и че тя е постигната благодарение опита и инициативността на 

водещите й съдружници Евлогий Георгиев и Иван Симеонов, 

сам по себе си този модерен подход не би довел до големите 

печалби на „Кантората”, ако не бяха познанствата, ходатайс-

твата, нереално високите цени на доставяните от самите съд-

ружници суровини и на крайния продукт
20

. 

Много често в работата на фирмите, особено при семей-

ните, а те са основно представените на пазара, решаваща роля 

играе един единствен съдружник. Това е „стожерът”, око-

                                                 
19 Глушков, Хр. Евлоги и Христо Георгиеви. Живот и дейност. София, 1982, 

с. 17. 
20 Хаджиниколов, В. Снабдяване на руските войски в Северна България с 

хляб (1878–1879). – Сборник в чест на проф. д-р Христо Гандев. Изследвания 

по случай 75 години от рождението му. София, 1985, с. 291–293, 297–298. 
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ло който се гради цялата дейност – най-възрастният, бащата 

или братът, на когото „търговията му е в кръвта”. Примерите 

изобилстват. Полуграмотният Христо Тъпчилещов е човекът, 

който следи цялата дейност на „Христо П. Тъпчилещов”. След 

неговата смърт тримата му синове, макар и да са с добро тър-

говско образование, пътували из Европа и с вече натрупан тър-

говски опит не успяват да запазят силните пазарни позиции на 

фирмата и постепенно тя стеснява търговския си периметър. 

Йоаким (Яким), най-големият от тримата братя, е „възловата” 

фигура в делата на „Братя Робеви”. След 1878 г., когато умира 

Яким, дружеството запада и в крайна сметка е ликвидирано. С 

подобни водещи позиции в създадените или ръководените от 

самите тях фирми се ползват още х. Христо Рачков, Димитраки 

Хаджитошев, Христо Ст. Арнаудов, Русчо В. Миркович, Нико-

ла Минчоолу, Иван Гешов и много други. 

Няма еднозначно (нито само положително, нито само 

отрицателно) отношение към търговската модерност, ма-

кар че положителното все пак доминира, особено през тре-

тата четвърт на XIX в. Достатъчно е да разгърнем пожълте-

лите страници на възрожденските вестници и списания, за да 

се убедим в това. Няколко са формите, чрез които търговската 

модерност присъства във възрожденската периодика: чрез ма-

териалите от просветно естество, посветени на променената 

природа на търговията; чрез все по-зачестяващите информации 

за паричните курсове, за разнообразието на стоките и техните 

пазари, за сделките по световните борси; чрез търговската рек-

лама и т.н. Най-възторжените радетели на търговската модер-

ност можем да открием сред имената на видни просветни дей-

ци като първенството безспорно принадлежи на д-р Иван Бо-

горов. 

Търговската модерност обаче среща и реакция, породена 

понякога от политически причини, понякога дори от странни и 

труднообясними междуличностни отношения. Ще приведем 

няколко примера. 
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Винаги критичен към турската политическа система, в 

своя в. „Независимост” през 1873 г. Л. Каравелов заявява: „За 

какво ни са търговски закони, когато разбойниците не оста-

ват ни един честен човек да премине безопасно из един град в 

друг…”
21

. 

Обект на критика е изключително полезното дело на габ-

ровския търговец Христо Ст. Арнаудов, издал в сборник турс-

ките закони. В сборника попада и текстът на Търговския закон. 

Отново Каравелов, този път във в. „Свобода” през 1872 г., в 

силно саркастичен тон задава реторичния въпрос: „Потребни 

ли са на българите тия закони, когато в Турция закон не съ-

ществува...” и подчертава, че „Законите” (имайки предвид 

книгата) са полезни само за издателя им
22

. Доколко Каравелов 

е прав и доколко сборникът е полезен на издателя си показва 

фактът, че до март 1873 г. Арнаудов похарчва за изданието 

немалката сума от 1 200 турски лири, а печели едва 300 т.л.
23

 

Очевидно българинът, и тогава, и сега пари за книги не дава, 

нежели за закони! 

Уви, неведнъж модерното търговско поведение на Христо 

Ст. Арнаудов става обект на критики, понякога отправяни дори 

от чиста хорска злоба и неразбиране. Неговите съграждани го 

одумват, че си наема „писар” (счетоводител) само и само да се 

прави на „тежък търговец”, макар че Арнаудов действително 

е такъв – в края на 1855 г. балансът на дружеството му е израв-

нен на 638 803 гр.; през 1861 г. „Станчо Арнаудов и син” по-

лучава кредит от чужбина – дружеството „Мезера” от Марси-

лия с клонове в Цариград и Лондон държи на разположение на 

габровската фирма постоянно открит кредит в размер на 600 

                                                 
21 Каравелов, Л. Букурещ, 23 ноемврия. – Независимост, Год. IV, бр. 6, 24 

ноем. 1873 г., с. 41. Уводната статия в броя е на тема: „Турската финансова 

система разорява търговията и индустрията”. 
22 Свобода, Год. ІІ, бр. 31 от 15 ян. 1872 г., с. 246. 
23 Стефанова, М.-Т. Участието на габровските търговци Арнаудови в книго-

разпространението през 50-те – 70-те години на XIX в. – Исторически прег-

лед, 1990, № 8, с. 72. 
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турски лири; друга къща във Виена, българската „Братя Ге-

шови–Райнов” кредитира „Станчо Арнаудов и син” с 25 000 

форинта. Очевидно обаче за традиционните габровски нрави 

такава търговия е по силите на сам човек, който би правил из-

лишни публични демонстрации на благополучие, ако наеме на 

работа сътрудници. 

Има и още един мотив за критика и отрицание на търговс-

ката модерност – носталгията по старото време, по патриар-

халното. Но като че ли това се изявява по-отчетливо в по-

късните времена, в следосвобожденските. Поне това показва 

следният пример. През 1934 г. в две самостоятелни публикации 

инж.-арх. Георги Козаров възкресява образа на един позабра-

вен тогава търновски възрожденец – търговеца хаджи Славчо 

Хаджипаскалев (1810–1893). Козаров отбелязва следното по 

адрес на търговските методи, използвани от х. Славчо: „Теф-

терите си е сам завеждал, без двойно и американско счето-

водство, като на лявата му страна с гръцки писмена е запис-

вал имената на длъжниците, даденият им заем и уговорената 

лихва, а на дясната страна – изплащаните суми. Той [тефте-

рът] е стоял винаги заключен в касата, а се е изваждал само 

при записване дадени суми и уравнение на сметки… И въпреки 

тая грамадна стопанска и обществена дейност, той [х. Слав-

чо] бе: търговец без кантора, банкер без банка; човек на труд 

и спестовност – вършеше всичко сам в скромна еснафска одая 

и една тъмна стаичка – само с една маса и един тефтер! Той 

бе с широк замах и ръка: работи и живя, като оставяше и 

другите да живеят!”
24

. Оцелелият архив на х. Славчо обаче 

показва една по-различна картина. Търновецът широко прилага 

в своята дейност търговската модерност: стриктно води смет-

ководната документация и то по метода на двойното счетовод-

ство (превръща търговския си тефтер в „свещена книга”), изг-

                                                 
24 Козаров, Г. Един крупен стопански търговец на Българското възраждане. – 

Българска мисъл, Г. IX, № 4–5, 1934, с. 277. 
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ражда търговски дружества и ползва сътрудничеството и пос-

редничеството на множество търговци и фирми, прави застра-

ховки, поддържа търговска кореспонденция и пр. При все това, 

но воден от най-добри чувства към своя герой, с цел дори да 

подсили положителните краски в неговия образ Козаров пред-

ставя х. Славчо Хаджипаскалев в патриархална светлина, за да 

„служи и до днес за пример между стопанските съсловия в 

Търново и Търновско”
25

. 

Според Евгения Давидова в българското възрожденско 

общество модернизацията идва от Франция и Англия, поради 

което у нас се следва стопанският модел на поведение през 

втората половина на XIX в. на тези две Велики сили, т.е. капи-

талите, създадени от търговия да не се насочват към производ-

ството, а да отиват в други сфери (кредит – лихварство, бан-

керство – рентиерство, държавни доставки и пр.)
26

. По-големи 

предимства имат немският и американският модели, всеки от 

които по свой специфичен начин стимулира производствената 

сфера. В глобален план това води до преструктурирането на 

позициите в световното стопанство, в което Англия, първа 

осъществила Индустриалния преврат, отстъпва водещата си 

роля на Германия и САЩ. Дори да разглеждаме българската 

икономика като един микромодел на световната, то трябва да 

отбележим, че има и местни фактори, които в по-голяма степен 

влияят върху процесите в нея. До Освобождението търговията 

остава главен източник на капитали на българския пазар, които 

така и не се насочват към фабрична промишленост или ако 

това става, то е в прекалено скромни размери. Главната причи-

на е липсата на сигурност за индустриалните инициативи в 

империята, които задължително трябва да са обвързани с дър-

                                                 
25 Пак там. 
26 Давидова, Евг. Братята Христо и Никола Тъпчилещови – стопанска и 

обществена дейност през Възраждането. Автореферат на дисертация за при-

съждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 1998, с. 14, 

18. 
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жавна протекция, за да успеят. Но дори и държавната протек-

ция не е нещо сигурно и гарантирано във времето. Показателен 

е случаят с Добри Желязков „Фабрикаджията”, започнал в 

началото с търговия (караабаджийство). Предприемчивият 

сливенец създава текстилна фабрика, одържавена, разширена и 

модернизирана благодарение на неговата инициативност и 

настойчивост, но впоследствие е отстранен от управлението й, 

като дори не успява да си върне лично вложените капитали
27

. 

Несгодите на първия български индустриалец обясняват защо 

до 1878 г. фабричните предприятия в българските земи се бро-

ят на пръстите на ръцете. И най-крупните фирми – „Евлогий и 

Христо Георгиеви” и „Христо П. Тъпчилещов”, натрупали 

огромни капитали посредством прийомите на модерната тър-

говска дейност, през 60-те и 70-те години на XIX в. не се на-

сочват към промишленото производство, а към банкерство, 

откупуване на данъци, хавалета и доставки на храни, към ко-

мисионерство и рентиерство. 

Въпреки че има съвпадение на интересите на определени 

среди от българската буржоазия с тези на реформаторското 

течение в османското управление това съвпадение не е използ-

вано достатъчно добре с оглед на стопанското развитие и на 

процесите на модернизация в икономиката
28

. 

Търговската модерност на Възраждането е неизменна част 

и проявление на първата вълна на българската модернизация, 

която продължава до навечерието на войните през второто 

десетилетие на XX в.
29

 След Освобождението се изявяват фак-

тори, благоприятстващи, но и възпрепятстващи развитието на 

                                                 
27 Roussev, I. More about the First Factory in the Bulgarian Lands. – Bulgarian 

Historical Review, 1995, № 2, p. 69–82. 
28 Маждракова-Чавдарова, О. Населението на Сливенски санджак – иници-

атор за ежегодно изложение на изделия на местната промишленост и занаяти. 

– Bulgarian Historical Review. Studia In Honorem Professoris Virginiae 

Paskaleva, 2006, № 1–2, с. 346. 
29 Иванов, М., Пл. Митев. Първата вълна на българската модернизация, 

1850–1912 г. – Исторически преглед, 2010, № 3–4, с. 90–135. 
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българската търговия – от една страна, е положителното въз-

действие на националната политика и институции в търговска-

та сфера, а от друга, появата на пречки във връзка със стесня-

ването на пазара и постепенната загуба на позициите на нео-

бятните османски тържища. 

Няма съмнение обаче, модерната търговска култура на 

българина е вече факт и нейните основи, положени през въз-

рожденската епоха, тепърва ще бъдат надграждани. 

 

Настоящият дисертационен труд няма за цел да възхваля-

ва или опровергава „възродилата” се в последно време теория 

на модернизацията. В него не е афиширано категорично мне-

ние и по друг нашумял въпрос – този за качеството на живота в 

българските земи преди и след Освобождението от 1878 г. Без-

спорно дотолкова, доколкото търговската модерност е една от 

изявите на всестранния процес на модернизация, обхванал 

Балканите от XVIII–XIX в. насам и доколкото търговията може 

сериозно да спомогне за повишаването качеството на живота, 

то в предложените тук факти и оценки всеки би могъл да наме-

ри подкрепа за едно или друго становище. Изначалната крачка 

обаче си остава издирването на емпиричния материал, негово-

то аналитично изложение и систематизиране, изграждането на 

изследователския модел въз основата на неизбежните сравне-

ния и съпоставки. Едва тогава ще сме в състояние да отгово-

рим на главните въпроси – какво българската възрожденска 

търговия заимства от европейския опит и какво не успяха или 

подминава и защо; какви са „трансмисиите” в този процес, 

как се развива той във времето? И ако в крайна сметка имаме 

отговорите на тези въпроси, то следователно са постигнати 

начертаните цели. 

В една своя оригинално поднесена, без съмнение принос-

на публикация, посветена на балканската модернизация, Ека-

терина Никова завършва по следния начин: „Модернизацията 

е по-скоро прокрустово ложе, в което изследователят се на-
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пъхва сам, за да се възползва от предимствата й – ясен кон-

текст, сравнимост, чувство на посока и мярка”
30

. Може и 

така да се каже, но това съвсем не означава, че въпросните 

предимства на темата водят до по-малко изследователски уси-

лия и че изводите са предварително предначертани. Тъкмо 

напротив! В нашия случай стремежът е да се постигне една 

що-годе цялостна картина на българската възрожденска търго-

вия, защото много малко са онези значими нейни прояви, осо-

бено през втората и третата четвърт на XIX в., които остават 

встрани и незасегнати от модерността или поне от опитите за 

възприемането и прилагането й в български условия. Перифра-

зирайки заглавието на споменатата публикация на Никова, то 

на настоящия текст би подхождало следното: „История на 

българската възрожденска търговия, разказана като модер-

низация”. Постарахме се, без непременно да е хвалебствен и 

еднопосочен, „разказът” да е обективен и пълен. 

                                                 
30 Никова, Е. Балканската история, разказана като модернизация. – В: Юби-

леен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо ман-

чев. Изд. „Парадигма”, София, 2006, с. 582. 
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V. ПРИНОСИТЕ 

 

1. Направен е опит за цялостно и аналитично представяне 

на първите български издания, появили се от 20-те до 70-те 

години на XIX в., осигуряващи търговски знания и използвани 

както в училището, така и в търговската практика: учебници и 

учебни пособия по аритметика, география, история, чужди 

езици, търговски и счетоводни ръководства, писмовници, раз-

говорници и пр. Проследяват се чуждите влияния в тази сфера. 

2. На фона на общите тенденции в Европа, на Балканите и 

в Османската империя е представена най-ранната история на 

българското търговско и счетоводно образование. 

3. Проследени са проявите на модерността в търговската 

практика на българите до 1878 г. – търговското дружество 

(фирмата), кореспонденцията, рекламата, търговската марка и 

пр. И тъй като тези прояви постепенно се превръщат в домини-

ращи, особено през третата четвърт на XIX в., то чрез тяхното 

представяне се постига една що-годе цялостна кaртина на бъл-

гарската търговия през очертания период, описана в дисерта-

ционния труд по градове, райони, общности, отделни личности 

и фирми. 

4. Систематизирана е информация за началния досег на 

българина с модерното търговско право – интересът към тър-

говското законодателство, боравенето с търговски договори и 

пр. 

5. Направен е опит за цялостно представяне на първите 

български инициативи за изграждане на „дружества на капи-

тала” (акционерни и лихварско-кредитни), възникнали през 

30-те – 70-те години на XIX в. 

6. Изследването допълва и обогатява наличните до момен-

та проучвания върху историята на българската счетоводна тео-

рия и практика, внася нова информация за обществения статус 

на счетоводно-компетентния и счетоводно-практикуващия 

българин през XIX в. 
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