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ПРЕДГОВОР 
 

 В едно свое изследване големият френски историк Марк Блок 
споделя, че всяка една наука се струва на хората непълноценна, ако 
рано или късно не им помогне да заживеят по-добре. Това с особена 
сила важи за историята, защото неин предмет е самият човек и не-
говите действия. Стара е склонността, продължава Блок, да изискваме 
от историята способите за направляване на нашите действия и да 
изпитваме негодувание, ако ни се стори, че тя не може да ни ги даде. И 
заключава: ”Проблемът за ползата от историята в тесния, „прагма-
тичния” смисъл на думата „полезен” не се преплита с проблема за ней-
ната чисто интелектуална легитимност. Той се явява впрочем второ-
степенен: за да действаме разумно, не трябва ли преди това да раз-
бираме?”1

Позоваването на тези мис ли цели да нас очи погледа ни към 
дейността на един сравнително тесен кръг от хора, които след Осво-
бождението на България от османско владичество, във време на уси-
лен държавен, икономически, политически и културен градеж, по свой 
път достигат до прозрението, че „за да действаме разумно, преди това 
трябва да разбираме”. Бидейки част от разноликата българска интели-
генция, натоварена с многобройни модернизационни задачи, в средата 
на 90-те години на ХІХ в. те поставят основите на едно от първите у нас 
научни дружества – Българското икономическо дружество, което си 
поставя за задача „да проучва икономическото положение на страната 
и да намира средства за неговото подобряване”.  

. 

В преобладаващата си част тогавашното общество има дреб-
нобуржоазно съзнание и стремежът към по-проникновено познание за 
стопанската реалност се счита от мнозина за отвлечено занимание, 
което няма да ги избави от ежедневните им трудности. Създателите на 
Българското икономическо дружество (БИД) и включилите се в него по-
късно нови интелигентски сили вярват безрезервно, че ако се разчита 
точно действителността с миналото, което носи в себе си, може да се 
осигурят множество неподозирани на пръв поглед перспективи за ико-
номически прогрес на страната. Точката, от която тръгват, е близка до 
                                                 

1 Блок, М. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997, с. 10. 
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нулата. Преодолявайки препятствията, идващи от ограничената култур-
на среда, те успяват чрез Списанието, което издават, и чрез икономи-
чески дискусии, които всяка година организират в рамките на няколко 
месеца, да превърнат БИД в „неотделен спътник на ръководната дър-
жавна и обществена мисъл, що поведе България по пътя на икономи-
ческата й еволюция”2

Тези встъпителни думи логично ще завършат с признанието, че 
въпросът за създаването на БИД и за неговото развитие и дейност 
заслужава вниманието на съвременната историческа наука. Осмеля-
вайки се да пристъпи към разработването на тази респектираща по 
значимост и изискваща може би усилията на повече изследователи 
тема, първоначалните намерения на автора претърпяха някои промени. 
Идеята беше, анализът да се насочи върху съдържателната страна на 
проблема: как икономиката на България присъства на страниците на 
Списанието на БИД, какви идеи намират място там, сочат ли се и какви 
алтернативи за развитието, доколко интелектуалният продукт, който 
дружеството „произвежда”, оказва влияние върху стопанската политика 
на държавата, какви идеи се споделят на дискусиите по време на 
другарските срещи на членовете. В хода на първоначалната работа 
обаче се оказа, че за пълноценното изясняване на този кръг от въпроси 
липсва основата – тоест историята на самото Дружество и на неговото 
списание с всички съпътстващи аспекти – кои кръгове и социални сили 
и защо учредяват Дружеството, кой застава зад него, как то формира 
целите си и как ги следва през годините, в какви отношения влиза с 
правителствата, как се финансира списанието, на какви читатели раз-
чита и какъв е интересът към него. Ето защо в настоящото изследване 
именно тази втора на пръв поглед по значимост страна от явлението 
БИД и неговото списание застават в центъра на нашето внимание. 
Това, разбира се, не означава отказ от проучването и на първия кръг от 
въпроси, което, надяваме се, ще бъде цел на следваща разработка.  

.  

 БИД се създава през 1895 г. и съществува до 1949 г., когато се 
„саморазпуска”3

                                                 
2 Попов, К. Г. 25-годишнина на Българското икономическо дружество и 

Ступанска България през 1895-1920 г. // СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 10. 

. В този широк времеви диапазон то преминава през 

3 След 9 септември 1944 г. БИД постепенно се превзема отвътре и претърпява 
идейна промяна, несъвместима с целите му при учредяването, която най-ясно личи на 
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различни етапи. Целта на настоящото изследване е да проследи про-
цеса на създаването и утвърждаването на БИД в обществено-икономи-
ческия живот на страната в периода до края на Първата световна вой-
на. Горната времева граница не е произволна, а се базира на устано-
вената в българската историография периодизация за двата основни 
дяла на развитие на буржоазна България – до и след войните за на-
ционално обединение (1912-1918 г.), които имат свои специфики и раз-
личия. 
 Така формулираната тема не е била обект на самостоятелно на-
учно проучване. В периода до 1944 г. по повод годишнини от създава-
нето на БИД в юбилейни речи на председатели на организацията се 
съдържат някои факти от началната му история, без да се проследява 
развитието през годините4. В тези изложения се съдържат най-вече 
оценки за значението на БИД и на приносите му за развитието на ико-
номическата наука и политика. Във връзка с отбелязвания на годиш-
нини от издаването на Списанието се публикуват някои обзорни мате-
риали за отделните годишнини и за бележки за живота и дейността на 
редакторите на списанието5

В периода на социализма (от 1944 г. до 1989 г.) БИД се разглеж-
да като център на дребнобуржоазната и буржоазна икономическа ми-
съл

.  

6

                                                                                                                              
страниците на неговото Списание. През 1949 г. по инициатива на министъра на фи-
нансите проф. Ив. Стефанов, който тогава е и председател на управителния съвет на 
БИД, дружеството се „саморазпуска”. Официалното обяснение е, че се създава нова 
структура – Икономическият институт на БАН, която се разглежда като „приемник” на 
БИД. В действителност нови идеологически задачи, с които е натоварен Институтът, 
правят излишно съществуването на дружеството.– вж. Аврамов, Р. Комуналният 
капитализъм. Из българското стопанско минало. Т. ІІІ, С., 2007, с. 404. 

. Без да е забравено напълно, неговата история и дейност не будят 
интерес. За чест на историческата гилдия трябва да посочим, че науч-

4 Вж. Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското…, с. 1-26; Данев, Ст. Някога 
и сега (Чертици). // СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 1-5; Цанков, Ал. Една епоха. // 
СпБИД, г. ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 1-5; Константинов, Н. Преди 40 години. (Първи-
те начинатели за основаване на Бълг. икономич. д-во. Стопанските нужди тогава и се-
га). // СпБИД, г. ХХХІV, 1935, кн. 3, с. 183-192. 

5 Вж. Константинов, Н. Списание на Бълг. икономическо дружество. // СпБИД, 
г. ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 6-32; Константинов, Н. Редактори на списанието. // 
СпБИД, г. ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 34-48; Стоянов, Н. Списанието на БИД завърши 
своята 40-годишнина. // СпБИД, г. ХLI, 1942, кн. 1, с. 3-6. 

6 Вж. Натан, Ж. К. Григоров, Беров, Л., Мечев, Ст., Трендафилов, Т. История 
на икономическата мисъл в България. Т. ІІ, С. 1973, с. 47-51; Енциклопедия България. Т. 
І, С., 1978, с.553. 
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ните достижения на дружеството не са игнорирани от нея и в редица 
изследвания по различни проблеми от стопанската история на Бълга-
рия не малко учени и най-вече проф. Любен Беров, се позовават на 
изводи и факти от статии, публикувани на страниците на списанието7

Истинският „ренесанс” на интереса към БИД и неговото списание 
настъпва след 1989 г. За това допринасят проучванията на немалко ис-
торици. Сред тях най-ревностен е Р. Аврамов. В трудовете си за сто-
панското минало на България през ХХ в. той възкресява научното на-
следство от списанието

.  

8. В неговото изследване „Комуналният капита-
лизъм”, макар и накратко, се прави и първия опит да проследят и мо-
менти от създаването и развитието през годините на Дружеството и 
неговото списание като институции на знанието и да се намери мястото 
им в икономическия и духовен живот на страната9. В редица други из-
следвания – енциклопедии10, проучвания върху историята на различни 
стопански институции11, отрасли на икономиката12, учебници13, статии и 
монографични трудове14

                                                 
7 Вж. Достатъчно е тук да споменем обобщаващите трудове в областта на 

икономическата история, в които като извори се използват материали от Списанието на 
БИД – Стопанска история на България. 681-1981. С., 1981; Икономика на България до 
социалистическата революция. С., 1989 г.; Развитие на индустрията в България. 1834. 
1847.1989. С., 1990. и др.  

 по едни или друг повод се дава висока оценка 
на дейността на БИД и се обръща внимание на някои страни от неговия 
научен живот. Днес вече няма изследване върху стопанската история 
на България, в което авторите да не черпят от достиженията на Спи-
санието. Всичко това прави още по-силна потребността да се пристъпи 
към написване историята на самото дружество.  

8 Вж. Аврамов, Р. Стопанският ХХ в. на България. С., 2001; Аврамов, Р. Кому-
налният капитализъм. Из българското стопанско минало. Т. І-ІІІ, С., 2007. Аврамов, Р. 
Неосъщественият консервативен манифест в България – В: Бочев, Ст. Капитализмът в 
България. Икономически текстове (1911-1935) и лични спомени С., 1998. и др.  

9 Вж. Аврамов, Р. Комуналният капитализъм, т.ІІІ, с. 392-406. 
10 Икономическа енциклопедия. С., 2005, с. 83. 
11 Вж. Велева, Л. Търговско-индустриалните камари в България 1894-1919. 

(организация и дейност) С., 2005, с. 83-85 и др. 
12 Вж. Тодорова, Цв. Германското „голямо икономическо пространство” и 

България след Първата до и през Втората световна война. - В: Проблеми на стопанс-
ката история. С., 2000, с. 157-179. 

13 Вж. Саздов, Д. и колектив. История на националното и на световното 
стопанство. С., 2002, с. 260. 

14 Вж. Грънчаров, Ст. Размисли за българската икономическа мисъл (1878-
1915). // Исторически преглед, 1998, кн. 3-4, с. 159-160; Колев, Б. Икономическа култу-
ра. С., 2002, с. 162-163. 
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Изворовата база на изследването изглежда на пръв поглед огра-
ничена. В нея основно място заемат годишните отчети на настоятелст-
вата пред общите събрания на Дружеството, публикувани в Списа-
нието, както и всички други дружествени материали за живота на орга-
низацията. За щастие отчетите съдържат доста подробна информация, 
което позволява да се следва последователността в хода на разви-
тието на Дружеството, да се обясни генезисът на важни процеси и на 
последиците от тях. Разказът за Списанието на БИД е конструиран из-
цяло върху обработването на всички статии и други публикации в 
изданието.  

Причината да се чувства известна недостатъчност на изворовия 
материал, се крие в твърде неприятното обстоятелство, че засега не е 
възможно да се ползва архивата на БИД. Има информация, че при раз-
туряне на Дружеството тя е била предадена на Икономическия институт 
на БАН, но понастоящем не я откриваме нито там, нито в останалите 
основни централни архивохранилища – Централен държавен архив, 
Научен архив на Българската академия на науките, Български истори-
чески архив при Народна библиотека „Кирил и Методий”, Софийски 
държавен архив. Изразяваме надежда, че тя все пак е съхранена и 
някой ден ще е на разположение на историците. В тази връзка авторът 
не претендира да е постигнал изчерпателност и има готовност да обо-
гати, ако в бъдеще новооткрити документи позволяват това, своето 
проучване. Документи за живота на БИД не откриваме и в архивните 
фондове някои от лидерите на дружеството като Г. Т. Данаилов, Г. Н. 
Колушки, М. Сарафов, д-р Ст. Данев, Д. Яблански и др.  

За написване на настоящата монография се извлича информа-
ция и от някои периодични издания от тогавашното време. Привлечена 
е на помощ и мемоарната литература. Не на последно място трябва да 
се посочи, че са използвани всички досегашни научни изследвания във 
връзка с темата и за отделни, имащи връзка с нея, страни от тога-
вашната действителност.  

За най-пълно разкриване на съдържанието на разглежданата 
тема най-подходящ е проблемно-хронологичният метод и именно той 
се прилага в изследването. 
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Авторът е наясно, че е възможно да са допуснати някои про-
пуски, несъответствия, че на някои факти и лица е отделено повече 
внимание за сметка на други. Надяваме се все пак, че настоящата мо-
нография постига една основна цел: да служи за други проучвания на 
богатия икономически и обществен живот на България през довоенния 
период. 

И накрая си позволяваме да изкажем благодарност на ръковод-
ството на Академичната библиотека „Акад. Н. Михов” при Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” Свищов и лично на нейния директор г-жа А. Та-
нева за осигурените улесненията при ползване Списанието на БИД. 
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Глава първа 
 

БЪЛГАРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО  
В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ 

 
 
1. Създаване на Българското икономическо  
дружество 
 
Възникването на идеята за създаване на икономическо дружест-

во в България и неговото основаване отразяват усилията на части от 
българската интелигенция и „производящите слоеве” за подпомагане 
стопанския напредък на страната. Появата на дружеството е резултат 
от обществена инициатива с широк и разнороден кръг участници. 

След близо петнадесет години свободен държавен живот, в 
които политиката доминира над икономиката, в началото на 90-те годи-
ни на ХІХ в. стопанските въпроси постепенно застават в центъра на об-
щественото внимание. В новопоявилото се „течение по икономическите 
въпроси” по израза на Кирил Г. Попов1

След Освобождението правителствата приемат някои закони, с 
които да защитят местната индустрия и занаяти от разорителния 
западен внос

 са въвлечени индустриалци, 
предприемачи, търговци, занаятчии, чиновнически и други интелигентс-
ки кръгове. Те все по-ясно осъзнават, че бъдещото добруване на Бъл-
гария няма как да се осъществи, ако не се провежда ясно дефинирана 
и всестранно разработена дългосрочна икономическа политика. В тази 
връзка погледите на всички са обърнати към протекционизма. И макар 
исканията за предпазване на родното производство от конкуренцията 
на западните европейски държави и за неговото стимулиране да звучат 
като общ рефрен, в течението са налице различни нюанси. 

2

                                                           
1 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското икономическо дружество и 

Ступанска България през 1895-1920 г. // СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 5. 

. Като цяло те се оказват недостатъчно ефективни, тъй 

2 Яранов, Ат. Стопанска политика на България (от 1878 до 1928 г.). С., 1934, 
с. 1-20. 
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като в повечето случаи предлаганите мерки не отчитат обективно дей-
стващите икономически тенденции на рушене на старото и целят запаз-
ване на статуквото. Конкретни препоръки към управляващите, които 
имат характер на програма, за развитието на занаятите, земеделието и 
промишлеността предлага проведеният в рамките на Пловдивското из-
ложение през 1892 г. земеделско-промишлен събор3. Въпреки че гледа 
положително на тези предложения, след събора правителството на 
Стефан Стамболов продължава да следва дотогавашната си икономи-
ческа линия и да подпомага създаването на нови предприятия главно 
чрез концесии и еднократни помощи. По вътрешни и външни причини 
пропада и приемането на проекта на Григор Начович от 1892 г. за Закон 
за насърчаване на местната промишленост4

По това време действията на различните стопанските кръгове се 
активизират. Младият търговски и промишлен капитал е поукрепнал 
материално и разполага с натрупан практически опит. Добрите житни 
реколти от 1892 г. и 1893 г. и износът на зърнени храни осигуряват внос 
на злато в страната, а това от своя страна разширява перспективите 
пред неговите инициативи. В тези условия той вече е готов да настоя-
ва, институциите да работят по-ефективно за икономическия напредък. 
За по-активни действия са готови и занаятчиите. Притеснени силно от 
пропадането на своя поминък, който не може да удържи на конкурен-
цията на вносните стоки, те търсят защита от държавата

. 

5

                                                           
3 Сред тях са образуване на еснафски сдружения и специален закон за занаят-

чиите, откриване на специализирани технически училища, приемане на закон за насър-
чаване на местната промишленост, обосновава се необходимостта от нова митническа 
тарифа, от улеснения при финансирането на земеделието и индустрията, за развитие-
то на банковото дело и кредита и др. вж. Мичев, Д. Първото българско земеделско-про-
мишлено изложение и събор в Пловдив 1892 г. – В:100 години от първото българско 
земеделско-промишлено отношение. Пловдив,1992, с. 8-9. 

. Предвид 
предстоящото сключване на търговските договори със западните дър-
жави и главно с Австро-Унгария, преговорите с която текат доста труд-

4 Мичев, Д. Развитието на капитализма в България (1885-1894 г.) и икономи-
ческата политика на Стамболовия режим. – В: Изследвания по българска история, т. V, 
Вътрешната политика на България при капитализма 1878-1944 г., С., 1980, с. 29-32. (7-
51); Яранов, Ат. Цит. съч., с. 23-24. 

5 Вж. Попов, К. Г. 25 годишнината на Българското.., с. 6. 
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но и мъчително6

През лятото на 1894 г., малко след като правителството на Ст. 
Стамболов пада от власт, занаятчиите пристъпват към организиране, 
за да дирят средства за своето спасение. На 15 август 1894 г. в столи-
цата се основава „Български занаятчийски и земледелчески съюз” 
(БЗЗС). Той няма претенцията да бъде национална организация и пла-
нира дейността си само в Софийски окръг. По разказите на един от ос-
нователите Петър Тишков Съюзът е бил чисто еснафска организация, 
дори първоначално в името му не е присъствала думата „земледелие”. 
Тя е вмъкната в устава под влияние на „няколко градинари и бахче-
вани”, случайно присъствали при приемането му

, интересът в обществото към стопанската политика на 
държавата силно нараства.  

7. Около БЗЗС се гру-
пират предимно близки до еснафите интелигенти, млади занаятчии, за-
вършили занаятчийското училището в Княжево и професионални учи-
лища на Запад8, както и местни търговци9. Съюзът иска да привлече в 
своите редица всички „...еснафски и земледелчески дружества из Со-
фийски окръг”10

БЗЗС счита себе си за своеобразен посредник между занаят-
чиите и държавата. Целите му са твърде общи и неизбистрени: ”Подоб-
рение и повдигане на Българската занаятчийска индустрия и земледе-
лието. Подпомага с всички възможни и от закона дозволени средства за 
тяхното развитие до такава степен, в която те се намират до най-на-
предналите в културно отношение държави. Най-после защитава ги (за-
наятчиите) от чужда конкуренция, която вредно се отразява на техния 
напредък”

. 

11

                                                           
6 Вж. Попов, Р. За митническия конфликт между България и Австро-Унгария 

през 1894-1895 г. – Исторически преглед, 1975, кн. 4, с. 54-66. 

. Конкретна програма обаче за постигане на тези цели не се 
разработва и дейността на организацията остава в сферата на пропа-
гандата „да предпочитаме нашето пред чуждото”. Така Съюзът става 
изразител на „най-фанатичния протекционизъм, с най-реакционен отте-
нък: запазване на стария патриархален вид на производство”. Като обя-

7 Вж. Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското… с. 6. 
8 Пак там, 5. 
9 Вж. Константинов, Н. Преди 40 години. Първите начинатели за основаване 

на Бълг. икономич. д-во. Стопанските нужди тогава и сега. // СпБИД г. ХХХІV, 1935, кн. 
3, с. 183 

10 Промишлено-търговски вестник, г. І,1895, бр. 6 от 12 февруари 1895 г.  
11 Пак там.  
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вява Австро-Унгария за главното зло на България, БЗЗС дава израз на 
силните австрофобски чувства на широки обществени кръгове, смята-
щи Виена за крепител на Стамболовия режим12. Извън пропагандата 
ръководителите на Съюза се стремят да действат чрез правителството 
за създаване на закон за занаятчийската уредба13

От 1 януари 1895 г. Съюзът започва да издава свой печатен ор-
ган – „Промишлено-търговски вестник на българския промишлено-зем-
леделчески съюз”. Първоначално негов редактор е Димитър Карамфи-
лович, заместен по-късно от Михаил Георгов, който е и председател на 
организацията

. 

14

Председателят на Българския занаятчийски и земледелчески 
съюз М. Георгов (1860-1905 г.) е по професия занаятчия. Роден е във 
Велес и след като получава първоначално образование в родния град, 
е изпратен от баща си в Одеса, където от 1874 до 1879 г. изучава дър-
воделство. След като се връща в София, където вече са се преместили 
и неговите родители, открива своя дърводелска работилница, която се 
ползва с добро име. Постепенно той се включва в различни предприе-
мачески инициативи, а от 1887 г. постъпва на държавна служба като 
учител – майстор в новооткритото занаятчийско училище в Княжево. 
Като част от софийския еснаф, Георгов е известен сред неговите среди, 
а работата му като учител му носи популярност и утвърждава образа 
му на радетел за напредъка на занаятчийството. Освен това Георгов е 
свързан с обществено-политическия живот, познат е сред общест-

. И двамата добре познават проблемите на българските 
занаятчии и търговци, тъй като биографията и житейският им път са 
тясно свързани с тях. 

                                                           
12 Вж. Попов, К. Г.. 25-годишнината на Българското..., с. 7. 
13 По-сетнешната история на БЗЗС е показателна за неспособността на занаят-

чийското съсловие да намери верния път за бъдещето. През първите две години есна-
фът се показва апатичен към работата на новата организация и тя почти престава да  
води сериозен живот. Вестникът става частно издание и се занимава повече с парти-
занско-политически, отколкото с икономически въпроси. Все пак към 1897 г. Съюзът 
проявява признаци на активност и успява да спечели на своя страна няколко депутати, 
които да ходатайстват пред министъра на земеделието и търговията Ив. Евстр. Гешов 
за приемане на закона за занаятчийската организация, който става факт през 1898 г. С 
това БЗЗС завършва мисията си и прекратява съществуването си. През 1900 г. част от 
неговите членове инициират създаването на Централния еснафски съюз. – вж. Недял-
ков, Ал. Вътрешен преглед. Еснафският съюз и занаятчийското движение у нас. // 
СпБИД, г.VІ, 1902, кн. 6, с. 480-482. 

14 Вж. Константинов, Н. Преди 40 години…, с. 183. 
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веността и има, макар и малък, опит в партийните борби. През първите 
години от съществуването на Княжеството Георгов е на страната на ли-
бералите против консерваторите, а после при разделянето на либера-
лите подкрепя Петко Каравелов15

Подобно на преобладаващата част от тогавашните видни наши 
общественици, и М. Георгов няма ясно оформени и избистрени общест-
вено-политически и икономически възгледи. Без сериозно икономичес-
ко образование и в тогавашната бедна стопанска действителност същ-
ността на неговото идейно кредо се свежда до това да се даде шанс за 
оцеляване на старите производствени форми, да се насърчават и под-
крепят предимно дребните и средните производители. Желанието да 
направи нещо в полза на народа, го отвежда сред първите водачи на 
движението на занаятчиите, търговците, гражданите и селяните за по-
добрение на поминъка. Неговите знания и практически опит, познава-
нето на реалния живот, а също и будното обществено чувство и русо-
филските нагласи му отреждат и ролята на председател на БЗЗС. 

.  

Редакторът на „Промишлено-търговски вестник” Д. Карамфило-
вич (1839-1906 г.) също е роден във Велес. Той е човек с добро за вре-
мето си икономическо образование, с опит в търговията и немалка об-
ществено-политическа практика: преди 1860 г. завършва търговска гим-
назия в Будапеща, служи и в търговска кантора във Виена, а от 1860 г. 
се занимава с търговска дейност във Велес. Подобно на други образо-
вани и родолюбиви българи и той участва в националноосвободител-
ното движение: в Цариград е бил представител на Българската екзар-
хия пред Високата порта по църковните и училищните въпроси във 
Велешка епархия, а впоследствие емигрира в Букурещ и участва в 
Руско-турската освободителна война. Икономическите знания и опит го 
правят и сътрудник на Временното руско управление, а след Освобож-
дението израства като един от основателите на финансовата админи-
страция в България. Участва и в разработването на първата митничес-
ка тарифа у нас от 1883 г.16

Въпреки усилията на Георгов и Карамфилович, след близо поло-
вингодишно съществуване, резултатите от работата на БЗЗС не са удо-

 

                                                           
15 Пак там, с. 188-189. 
16 Българската възрожденска интелигенция. С. 1988, с. 318. 



 22 

влетворителни. Затворен в своята тясна еснафска среда, Съюзът не 
успява да направи нещо в помощ на съсловието и да окаже каквото и 
да било влияние върху правителството, а пропагандата за купуване на 
български стоки не прониква широко в обществото. От това не са до-
волни както ръководителите на организацията, така и широките ес-
нафски кръгове17. В края на 1894 г. VІІІ Обикновено народно събрание 
гласува Закона за насърчаване на местната промишленост18

На 9 март 1895 г. председателят на БЗЗС М. Георгов и още три-
ма дейни членове Добри Батолов, Пантелей Баджев и Петър Тишков 
издават една печатна покана, под която слагат своите подписи, за свик-
ване на събрание на 19 март от 2 и половина часа след обяд в читали-
ще „Славянска беседа”. Поканата е кратка и е пропита изцяло със заг-
риженост за изоставането на страната. Авторите заявяват, че България 
не само не напредва умствено, нравствено и материално и не увелича-
ва богатството си, оставено от прадедите, а „назадничи от ден на ден”, 
което усложнява и застрашава бъдещото съществуване на гражданите. 
Поканените трябва да „направим нещо за премахване на съществую-
щата и прояждащата държавний наш организъм безработица между на-
шите еснафлии”

. Макар в 
разискванията при приемането му да се изразява готовност за подпо-
магане и на занаятите, от самия закон става ясно, че държавата ще 
насърчава предимно по-едрото индустриално производство. Така поли-
тиката на управляващата Народна партия подтиква лидерите на БЗЗС 
да потърсят помощ от кръговете на софийската интелигенция, за да се 
формулират конкретни мероприятия за спасение на еснафа и да усилят 
ефекта от своята пропаганда в полза на родните стоки. 

19

                                                           
17 Вж. Попов, К. Г.. 25-годишнината на Българското..., с. 6. 

. В документа се посочва още, че четиримата дейци 
са получили одобрение на своята инициатива, а също и обещанието да 
присъстват на събранието на редица видни личности като д-р Ст. Да-
нев, Г. Калинков, А. Константинов, Гаврил Орешаков, д-р Сава Иванчев, 
Д. В. Македонски, А. Франгя, Тодор Гатев, Иван П. Иванов, Ст. Став-
ридис, Ст. Ванев, Г. Бърков, Д. Ангелов, Д. Агура, А. Тодоров, М. Д. Ба-
лабанов и повечето от професорите във Висшето училище, Иван Вазов 

18 Държавен вестник, бр. 22 от 28 януари 1895 г.  
19 Документи и материали по учредяването на Българското икономическо дру-

жество. // СпБИД, г. ХХ, кн. 1-2-3, 1921, с. 29. 
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и др.20 На събранието ще се разискват въпросите „...какво трябва да се 
направи и какви мерки да се вземат, за да се подобри участта на на-
шите работници-промишленици, които из ден – в – ден остават празни 
поради конкуренцията на чуждестранните стоки и с това им се отнема 
възможността да продължават упражняването на занаята си, па да по-
лучават достатъчно възнаграждение за положените от тях усилени тру-
дове”21

Поканата от 9 март 1895 г. е подписана от четиримата инициа-
тори по старшинство – т.е. според възрастта, а не според положението 
в БЗЗС

. 

22

В поканата на първо място стои името на Добри Батолов (1847-
1925 г.). Той е роден в Сопот в занаятчийско семейство. Първоначал-
ното образование получава в родния си град и още като ученик работи 
в гайтанджийската работилница на баща си. Този занаят обаче не му 
харесва и през 1863 г. заминава в Пловдив да изучава кожухарство. На-
трупал солидни знания, той се връща в Сопот и се захваща самостоя-
телно с кожухарство, като едновременно с това започва и търговска 
дейност – изкупува гайтани от местните еснафи, някои от които работят 
и по възложени от него поръчки и ги продава в Сърбия, Влашко, Босна, 
Македония. 

. Също като Георгов и Карамфилович, и Батолов, Баджов и 
Тишков са свързани със занаятчийското съсловие. 

В годините на Възраждането Батолов участва в национално-
освободителното движение. Познава се лично с Васил Левски от вре-
мето на престоя в му Сопотския манастир, а по-късно става председа-
тел на организирания от него революционен комитет в града. Батолов е 
и делегат на историческото събрание в Оборище през 1876 г. След 
Априлското въстание той изпълнява поръчката на благородната ан-
гличанка Лейди Страндфорд за набавяне на голямо количество одеяла 
за пострадалите от въстанието в Батак, Клисура, Панагюрище, Коприв-
щица и др. След Освобождението за кратко време преминава през 
различни държавни служби, които скоро напуска. Владеещ добре турс-
ки, гръцки и руски, разполагащ с богат житейски опит, надарен със 

                                                           
20 Пак там.  
21 Пак там. 
22 Вж. Константинов, Н. Преди 40 години...., с. 183. 



 24 

здрав разум и предприемчивост, той започва да се занимава с адво-
катство и предприемачество – доставка на храни за войската, строене 
на държавни здания, пътища, мостове и др. До края на живота си, во-
ден от своя творчески спекулативен дух, той дири все нови и нови пре-
дизвикателств23

Вторият по старшинство е Панталай Баджов (1860-1916 г.). Той 
е роден в  Прилеп. През 1866 г. постъпва в българското училище и след 
десет години завършва неговия „горен клас” по програмата на учителя 
Йосиф Ковачев, станал по-късно преподавател в Софийското висше 
училище. П. Баджов твърде рано надраства еснафската среда, в която 
е роден. Бащата е търговец на жито и брашно и привлича сина към 
своята дейност, но тя остава чужда и далечна за него и не му носи удо-
влетворение. Първоначално младият човек търси бягство от бащиното 
брашнарство в религията и след Руско-турската освободителна война 
постъпва в Самоковската духовна семинария. Следват години на учи-
телстване в Македония и опити за сътрудничество с протестантите-
българи в Цариград. През 1887 г. Баджов пристига в София и се насоч-
ва към юридическа служба. През 1888 г. постъпва като подсекретар на 
Софийския апелативен съд и служи там две години. След нови две го-
дини без работа и средства през 1892 г. се записва във Висшето учи-
лище в София като студент по право. За кратко през 1894 е нотариус, а 
след завършването на следването става адвокат – професия, която 
практикува цели 27 години. П. Баджов е и „идейникът” за образуването 
на БЗЗС. Въпреки че не продължава професията на баща си, в житейс-
кия си път той се сблъсква с проблемите на обедняващите занаятчийс-
ки слоеве. Надарен със силно чувство за обществена справедливост и 
патриотизъм, той приема защитата им като своя кауза. Спасението им 
и пътя към ново бъдеще вижда в тяхната организираност. Освен че да-
ва идея за образуване на Съюза, през 1895 и 1896 г. той е редактор на 
„Промишлено-Търговски вестник”, а по-късно поема и издръжката му. 
От началото на 1897 г. вестникът променя името си на „Поминък”. Бад-
жов го издава до 1900 г., когато поради болест прекратява „любимото 
си вестникарстване”. По-късно става член на редакционния комитет на 

. 

                                                           
23 Пак там, с. 184-185. 
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„Български търговски вестник”24

Успоредно с обществената си ангажираност Баджов проявява и 
научни интереси в областта на литературата и правото. Той е енерги-
чен и винаги готов да премине към действия, за да приложи натрупани-
те си знания и да осъществи разбиранията си. По повод реформата в 
правописа от края на ХІХ в. той пише брошурата „По новото правописа-
ние”, а през 1922 г. издава „Кратък юридически речник” от 372 страници. 
Към края на живота си се обявява и за черковни реформи с идея за 
обединение на черквите. Възпитан на младини в християнски дух, Бад-
жов върши и широка благотворителна дейност към сираци, бедни и др. 
Той подпомага сиропиталище „Всех скорбящих радост”, където е и 
погребан. Приживе оставя фонд на една софийска прогимназия

. Той владее гръцки, турски, руски и 
френски езици ползва и немски език и пише основните статии, прегле-
ди и хроники във вестника. Винаги аргументира тезите си с факти, циф-
ри, цитати, което говори за неговата голяма начетеност, наблюдател-
ност, житейска опитност и несъмнена дарба на вестникар. 

25

Третият подписал поканата е М. Георгов, а на последно място 
стои името на Петър Тишков (1863-1924 г.). Той е роден в Габрово, учи 
в родния си град, където пред 1885 г. завършва прочутата Габровската 
гимназия. Както брат му Продан Тишков, известният Чардафон от Съе-
динението, и той също взема участие в това народно дело, като се за-
писва един от първите в Габровската ученическа чета. По-късно става 
член на Софийското централно доброволческо дружество „Сливница”. 
От 1886 до 1890 г. продължава образованието си гр. Кемниц в Герма-
ния и поучава титлата инженер-техник. След завръщането си става 
учител в Софийската мъжка гимназия и в училището в Княжево, а след 
това се захваща с предприемаческа дейност. До 1894 г. е съдружник в 
глинената фабрика на Юрд. С. Симидов и с-ие, а до 1896 г. – член на 
командитно дружество „Хр. П. Манафов и сие”. Предприемаческата 
дейност му носи разочарования, а може би и не допада на универси-
тетската му подготовка. Затова от февруари 1899 г. той се отдава на 
академична кариера като асистент по химия в Университета и на това 

. 

                                                           
24 Карчев, П. През прозореца на едно полустолетие (1900-1950). С., 2004, 

с. 200. 
25 Илюстрация Светлина, г. ХХV, 1918, юбилейна книжка, с. 24. 
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поприще остава до края на живота си. Тук той написва около 55 труда 
по практически, стопански, технически и обществени въпроси. Тишков 
обаче никога не скъсва връзката си с българските индустриални слое-
ве. Опознал техните проблеми по време на практическата си дейност, 
той пише редица статии по икономически въпроси в „Промишлено-тър-
говски вестник”, в. „Свобода”, в. „Глас македонски”, в. „Занаятчийски 
глас” и др., в които засяга съдбата на българските занаяти и младата 
промишленост. През 1911 г. издава популярната брошура „Принос към 
историята на българското еснафство”. Публикува и статии в сп. „Задру-
жен труд”, „Периодично списание”, „Народно стопанство”, в сборници на 
БАН, в изданията на Българското химическо дружество, на Софийската 
търговско-индустриална камара и др.26

Четиримата инициатори на срещата са предприемчиви хора, на-
трупали през годините разностранен икономически и политически опит. 
Те са формирали мирогледа си в самобитната българска среда, като 
никой не е изучавал икономика. В характеристиката си за тях Никола 
Константинов много точно посочва, че те „носят печата на практически 
стопански дейци, в отличие от книжните икономисти и по-сетнешните ни 
професионални стопански дейци, като представители на акционерни и 
други дружества, търговски камари, кооперации, редактори на списания 
и вестници”

 

27

Поканата на четиримата ръководители на БЗЗС среща широк 
отзвук сред софийското гражданство. След падането на Стамболовото 

. Възгледите на Георгов, Батолов, Баджов и Тишков оста-
ват ограничени, в тях няма дългосрочност и перспективност, а същност-
та им се свежда до това да се спре упадъкът на стопанския живот с ад-
министративни мерки. Безспорно техните пътувания в чужбина и вла-
деенето на чужди езици обогатяват представите им за същността на 
тогавашното капиталистическо стопанство. Трудният и неясно оформен 
стопански живот у нас обаче след Освобождението не им позволява да 
възприемат изцяло идеята, че България вече стъпва на пътя на мо-
дерно индустриално развитие, който ще бъде заплатен с твърде висока 
социална цена и то най-вече от средите на занаятчиите, които по сила-
та на обективните закономерности ще имат ограничено бъдеще. 

                                                           
26 Вж. Константинов, Н. Преди 40 години..., с. 189-190. 
27 Пак там, с. 190.  
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управление, което силно ограничава обществените изяви, то отново 
има възможност, свободно да участва в публични инициативи. На 19 
март 1895 г. залата и галерията на „Славянска беседа” са препълнени с 
хора. Присъстват представители на интелигенцията и на всички еснаф-
ски сдружения в София28

Изборът на д-р Ст. Данев за председател на събранието не е 
случаен. Той се основава на неговите професионални качества и об-
ществен опит, но заедно с това съдържа и известна доза конюнктур-
ност. По това време Данев е фактически свързан с управляващите кръ-
гове. През 1894–1895 г. той участва в конституирането на Народната 
партия, става член на нейното Централно бюро и е обект на ухажване 
дори за поста министър в правителството й. Това е част от политиката 
на К. Стоилов за обвързване с партията на либералите – цанковисти, 
сред които е и Данев. След като отказва да стане министър, той заема 
поста подпредседател на VІІІ Обикновено народното събрание

. Събранието открива най-старшият от ини-
циаторите Д. Батолов. Той предлага за председател на събранието д-р 
Стоян Данев и за секретар П. Тишков и тези предложения са приети.  

29. Тази 
негова позиция осигурява на инициаторите на събранието най-малко 
възможността за широко обществено отразяване на събитието, а и но-
си надежди, Данев да съдейства правителството и Народното събрание 
да проявят интерес и към съдбата на дребните производители. Извън 
това Данев е и човек с широко европейско образование, с актив в об-
ществено-политическия живот, с богат опит на адвокат, а и има извест-
на практика в управлението на държавните финанси от средата на 80-
те години30

Д-р Ст. Данев приема оказаната му чест. Той е напълно наясно с 
обществените настроения. В речта си при откриването на събранието 
показва разбиране и съчувствие към съдбата на родното производство. 
В борбата за неговото възраждане той споделя патриотичния мотив и 

. Всичко това го прави подходящата фигура, която може да 
овладее и да насочи в една посока разноликите настроения на со-
фийското гражданство, дошло в „Славянска беседа”.  

                                                           
28 Вж. Боев, Б. По съставянето на Икономическото дружество. // СпБИД, г. І, 

1896, кн. 1, с. 5. 
29 Вж. Николова, В. Между консерватизма и либерализма. Народната партия 

1894-1920, С., 2004, с. 21- 43. 
30 Вж. Стателова, Ел. Д-р Стоян Данев и неговите спомени. – В: Данев, Ст. 

Мемоари. С., 1992, с. 5-16. 
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определя идеята, по която ще разисква събранието – „предпочитанието 
своето пред чуждото” за „свещена, благородна и похвална”31

С оглед конституирането на Българското икономическо дружест-
во изборът на д-р Данев за председател на събранието се оказва пе-
челивш ход. С умението си да лавира и да обединява, той успява да 
запази единството на силите, от които израства самото дружество. 

. 

На събранието четиримата инициатори, въпреки очакванията на 
някои от присъстващите, изразени от д-р М. Цачев32, не представят за 
обсъждане конкретна програма от мерки. Какви са техните настроения 
и за какво се борят, най-ясно изразява П. Баджов. Убеден, че главният 
проблем на страната е чуждият внос, той апелира, българският народ 
да прояви патриотизъм и да промени отношението си към местните 
стоки, като започне да ги предпочита пред западните. Баджов предлага 
да се поведе борба срещу вноса и срещу ограниченията, които другите 
държави слагат пред нашия износ, като за тази цел се създаде „...едно 
дружество и да се съгласим, щото за празниците да си купим шаечни 
дрехи, а които не успеят, да не купуват европейски, а да си ушият след 
Великден шаечни дрехи”33

Повечето от говорещите на събранието нямат нужната подго-
товка да обсъждат по същество икономическото положение и причи-
ните за него. Те наивно, но дълбоко вярват, че с промяната в поведе-
нието си хората могат да спрат пропадането на занаятите. В речите на 
взелите думата се открояват три основни момента: първо, разкриване 
упадъка на занаятите, цветущи в миналото; второ, упреци срещу бъл-
гарската интелигенция, че не проявява национална гордост и купува 
„гнилите, скъпи и фалшиви чужди стоки, вместо своите здрави, трайни 

. Тъй като мнозинство сред присъстващите 
са занаятчиите, те приемат предложението с бурни аплодисменти и 
болшинството от изказалите се – 11 от общо 15 души, подкрепят тази 
линия на действие.  

                                                           
31 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 12 от 21 март 1895 г.  
32 След Освобождението М. Цачев е виден консерватор, неизменна част от 

Народната партия, силно конфликтна личност. По това време той има амбиции да ста-
не кмет на София. (Николова, В. Между консерватизма и ..., с. 30, 56 и др.) Вероятно 
това негово изказване цели и да изгради образа му на заинтересуван към проблемите 
на занаятчиите човек.  

33 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 12 от 21 март 1895 г.  
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и евтини”34; трето, предложения за повдигане на националната гордост 
като предпоставка, която ще обърне потребителите към родните стоки. 
Сред умилително патриотичните, но несъвместими с икономическата 
логика са предложения, министрите и служителите да се обличат с род-
ни дрехи, българската жена да престане да се „труфи” с „разни евро-
пейски плашила” и да не бъде повече проводник на европейския лукс, 
който съсипва мъжете, интелигенцията да не се срами да носи местни 
обувки и дрехи и др.35

Още в самото начало на събранието успоредно с тази линия за 
бързи мерки се появява и втора гледна точка – за по-бавни, но обмис-
лени предварително от компетентни хора действия. Тя се споделя от 
представители на интелигенцията – държавни чиновници, учители, ад-
вокати и др. и неин пръв изразител става Васил Атанасов. В своето 
изказване почти веднага след П. Баджов той заявява, че обсъжданият 
въпрос е много важен и сериозен и поради това настоява да не се бър-
за, като предлага събранието да избере една комисия, която да израбо-
ти план за действие

 

36

Мнозинството от изказващите се категорично отхвърля идеята 
за комисия и настоява за бързи действия. В тази обстановка Данев, 
който очевидно симпатизира на пътя за по-бавни и обмислени дейст-
вия, предприема важна компромисна стъпка. Като съобщава, че на съб-
ранието се оформят две течения, той предлага да се прекратят изказ-
ванията, въпреки че има още записали се 10 души за речи, и да се из-
берат две комисии. Първата да има „назначение практическо”, а втора-

. В. Атанасов, както ще стане дума по-нататък в 
изложението, след продължителен период на учителстване, става дър-
жавен чиновник и по това време работи в министерството на финан-
сите, където участва при оформянето на редица стопански инициативи. 
Комисията, според него, трябва да обсъди как и по какъв начин да се 
направи нещо за „повдигане” на народния поминък. Предложението му 
е подкрепено от адвоката д-р Сава Иванчов. Той смята, че тази коми-
сия трябва да се присъедини към БЗЗС и да съобщава за своите дейст-
вия в „Промишлено-търговски вестник”. 

                                                           
34 Боев, Б. По съставянето на …, с. 5. 
35 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 12 от 21 март 1895 г.  
36 Пак там.  
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та теоретическа, която да има „по-голяма задача, а именно икономичес-
кото подобрение от теоретическа страна и изучаване на нашите данъч-
ни и парични системи, нашите митни тарифи и пр. и пр.”37. Практическа-
та комисия, отговаряйки на въжделенията на мнозинството, трябва да 
предложи незабавни мерки за борба против чуждия внос. Теоретичес-
ката комисия трябва да представи систематичен план за изучаване 
икономическото състояние на страната и начините за подобрението му. 
С компромисното решение да се изберат две комисии председателст-
ващият успява да запази единството на силите и да осигури подкрепа 
за принципно рационалния подход на Атанасов за предварително об-
мисляне и планомерност в действията, които ще се предприемат. Така 
идеята за „..хладнокръвното обсъждане и систематическото изучаване 
на предстоящата общонародна задача за повдигане на икономическото 
положение на страната”38

Двете комисии наброяват по 12 души. За членове на първата ко-
мисия са избрани Юр. Трифонов, Юр. Симидов, П. Тишков, Д. Батолов, 
Др. Горанов, д-р Данев, Хр. Фетваджиев, В. Атанасов, Хр. Дюкмеджиев, 
Алеко Константинов, М. Георгов, Сава Иванчев. Във втората – теорети-
ческата комисия влизат Г. Колушки, Т. Йончев, Т. Китанчев, д-р Цачев, 
Б. Боев, В. Атанасов, д-р Ст. Данев, Христович, Хр. Фетваджиев, Я. Са-
къзов, П. Баджов, С. Караджов

 е приета и получава шанс за осъществяване. 

39. Както се вижда от списъчния състав, 
трима души са членове и на двете комисии – д-р Данев, В. Атанасов и 
Хр. Фетваджиев. В качеството на председател на събранието участието 
на Данев в двете комисии е разбираемо. Включването на останалите 
двама е пряко свързано с тяхното служебно положение – В. Атанасов е 
началник на отделението за търговия и индустрия при Министерството 
на просвещението, а Хр. Фетваджиев е главен секретар на Министерст-
вото на търговия и земеделието40

                                                           
37 Пак там. 

. Освен че се разчита на тяхната 

38 Боев, Б. По съставянето на …., с. 6. 
39 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 12 от 21 март 1895 г.  
40 Хр. Фетваджиев е син на търговеца и абаджията Атанас Фетваджиев, рабо-

тещ преди Освобождението в Цариград. След 1878 г. той завършва земеделско учи-
лище в Монпелие – Франция, бил е директор на Садовското земеделско училище от 
1886 до 1890 г. Взема активно участие в подготовката на търговско-промишления събор 
в Пловдив през 1892 г. и в разработването на приетите от него заключителни доку-
менти. - вж. Дичев, П., Фетваджиев, Хр. Ат. В: Земеделие, г. ХІХ, 1914, кн. 17-18, с. 264-
268; 75 години Садовско земеделско училище Юбилеен сборник. С., 1959, с. 18. 
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подготвеност по стопанските въпроси, на достъпа им до информация за 
намеренията на правителството, това е и ясен знак за очаквано вни-
мание от държавните институции. При избора на членове не всички по-
падат на точното място. П. Баджов например е върл радетел за бързи 
мерки, но е избран в теоретическата комисия, а С. Иванчов, който е за 
по-обмислени и бавни действия попада в практическата комисия. Това 
може да бъде обяснено с факта, че участниците в самото събрание не 
познават всички предложени лица и понякога гласуват неориентирано. 

В края на срещата се появява и предложение, втората комисия 
да се присъедини към Българското земледелческо дружество, но тя не 
се подлага на гласуване. Въпреки че е включен в теоретическата коми-
сия, П. Баджов настоява за конкретни действия и предлага да се прие-
ме писмена резолюция, нравствено задължаваща народа да не си купу-
ва европейски дрехи за Великден. Свикнал да отстоява позициите си до 
край, Баджев не иска да приеме краха на своите идеи, но събранието 
проявява реализъм и отхвърля предложението му. В хода на разисква-
нията се достига до извода, че всеки един гражданин трябва да се 
смята морално задължен да предпочита родните пред чуждите стоки и 
да пропагандира тази идея сред своите приятели41

Събранието на 19 март 1895 г. преминава в патриотична атмо-
сфера

. 

42. Изказванията за „предпочитане на родното” се посрещат с 
бурни аплодисменти, което дава основание на присъстващия на събра-
нието Б. Боев да го нарече „икономически митинг”43. И въпреки това 
мнозинството подкрепя не толкова „родолюбивата” идея за комисия. 
Объркано в своята безизходица, сблъскващо се с неумолимата дейст-
вителност, то, къде съзнателно, къде не, гласува доверие на „по-благо-
разумните и просветени” личности, призоваващи към общи планомерни 
действия44

Съставът на избраните комисии е твърде разнороден – в тях 
участват фабриканти, учители, адвокати, чиновници, публицисти и ле-
кари

. 

45

                                                           
41 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 12 от 21 март 1895 г.  

. И двете комисии подхождат отговорно към възложените им 

42 Вж. Боев, Б. По съставянето…, с. 5-7. 
43 Пак там, с. 6. 
44 Попов, К. Г.25-годишнината на Българското ..., с. 7. 
45 Вж. Боев, Б. По съставянето на…, с. 6. 
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задачи. В следващите три седмици между членовете им се водят разго-
вори и се решава в името на общия успех, те да не работят поотделно. 
На 6 април 1895 г. двете комисии се събират на първото съвместно 
заседание46, с което на практика сливат дейността си. Именно на това 
заседание се стига до идеята за създаване на икономическо дружество. 
Принципно всички се обединяват около мнението, че по въпросите от 
обществено-икономически характер „никакви прибързани мерки не мо-
гат да имат стабилни и плодотворни резултати”. Присъстващите декла-
рират, че е необходимо да се започне „едно систематическо, непрекъс-
нато, планомерно” действие за подобряване на икономическото поло-
жение, като за тая цел се уреди едно „дружество, което да групира бъл-
гарските сили, упътени в постигане на тая задача”47. То трябва да стане 
организацията, която да проучва стопанската действителност и да дава 
идеи за нейното развитие. Избира се и комисия, която да състави 
проектоустав на проектираното икономическо дружество48

Инициативата за създаване на икономическо дружество като 
обществена структура не е оригинална идея на тогавашните български 
радетели за стопански напредък. Тя се ражда много по-рано в евро-
пейската практика. Икономически дружества по това време има в 
редица страни като например Англия, Ирландия, Русия, а в Германия и 
Франция дори има две самостоятелни отделни дружества. Всички те 
възникват по различно време, повечето предимно през ХVІІІ в., имат 
различен профил и задачи, но общото между тях е работата за иконо-
мическия напредък на страните при утвърждаването на капитализма. 
Заимстването на тази идея у нас изразява желанието за ползване на 
чужд полезен опит в името на българския стопански прогрес. 

. В нея 
влизат представители от двете предходни комисии. 

Работата на комисията по изработване на проекта за устав сре-
ща трудности, тъй като постигнатото принципно съгласие за дружество-
то се размива в различните гласове относно неговите цели и бъдеща 
дейност. В крайна сметка след продължителни дебати се достига до 
компромис: привържениците на теоретическото течение, начело с В. 

                                                           
46 Пак там. 
47 Пак там. 
48 Пак там. 
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Атанасов, Ст. Данев и С. Иванчов дават предложението за целта на 
дружеството, а хората от практическото течение – предложението за 
модела на организацията. Израз на разделението в мненията е и пред-
ложението, в дружеството да се създадат практически и научен коми-
тет. Практическият комитет ще се занимава с „...изнамирането на най-
практическите за постигане целта на дружеството средства, преимуще-
ствено разпространение между нашето общество идеята за избягване 
чуждите произведения и предпочитание местните, българските”49. 
Научният комитет трябва да се занимава с „...изучаване на всички въп-
роси от икономически характер, имащи близко отношение до нашата 
страна, разпространението в обществото на истински познания за ико-
номическия наш живот чрез списване на един журнал и други научни 
знания относно българското стопанство изобщо”50

С оглед на това, как се развива в следващите години дружест-
вото, можем да заключим, че въпреки компромисния характер на реше-
нията, везните на победата са все пак на страната на групата около 
Атанасов, Данев и Иванчов. Тяхното предложение, дружеството да има 
научни цели, се оказва много подходящо за времето си и дава перспек-
тива на организацията за по-нататъшно развитие

. 

51. За разлика от това 
предложението на хората от практическото течение дружеството да се 
изгради като „патриотична лига в цяла България за защита на нацио-
налното стопанство, за предпочитане на своето”52

Документите от онова време сочат, че дори и най-ревностните 
защитници на визията за научния характер на дружеството като емоция 
и психическа нагласа не са чужди на настроенията за „възраждане” на 
българското занаятчийско производство. Те нос ят в с ебе с и идеалите 
от предишната епоха за самостоятелност и независимост и сега се 
опитват да ги прокарат и в сложния стопански живот. Обладани от пат-
риотичния дух на времето, те не отхвърлят стремежа на масите за съ-
живяване на еснафа и за премахване „робството” на чуждата конку-
ренция. В същото време обаче под напора на действителността те все 

, се оказва неуместно 
и животът много скоро показва това.  

                                                           
49 Пак там, с. 8. 
50 Пак там. 
51 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 19 от 16 май 1895 г.  
52 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското.., с. 11. 
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повече осъзнават, че това е една нереалистична мечта. Без да късат 
връзката с народните стремления, те вярват, че бъдещето ще покаже 
правотата на техния подход към стопанските проблеми. Кръгът около 
Атанасов, Данев и С. Иванчов отчита трезво, че силите за плодотворна 
работа по проучване на стопанската ни действителност са твърде 
слаби. Поради това хората от него се стремят да запазят единството на 
движението, опитвайки се в хода на работата бавно и методично да 
прокарват своите по-реалистични виждания. 

Към началото на май 1895 г. проектоуставът вече е готов. На 6 
май 1895 г. се изготвя покана за свикване на второ събрание в „Сла-
вянска беседа” с дата 14 май, което трябва да го приеме и с това да 
даде живот на икономическото дружество53. Сбирката се разглежда 
като продължение на събранието от 19 март 1895 г. и организаторите й 
разчитат на същите участници. Събранието се открива от д-р Ст. Да-
нев. Той информира за работата през изминалите два месеца, доклад-
ва за приетото от излъчените комисии решение да се създаде икономи-
ческо дружество и споделя за трудностите при изработване на неговия 
устав. Откровено признава, че в проектоустава по повечето въпроси се 
вземат предвид вижданията на хората от теоретическото течение. За 
да парира евентуални възражения срещу документа, Данев посочва, че 
различията не бива да са пречка за народополезна дейност и че проек-
тът дава възможности на всеки, стига той да желае, да работи за по-
добрение на народния поминък54

Откровеният тон на Данев и неговият авторитет помагат за овла-
дяване на евентуални настроения и изказвания против проекто-устава. 
На форума не се оспорва нито работата на комисиите, нито тяхното 
сливане. Не се отхвърля и идеята за дружество. Подкрепяйки инициа-
тивата за създаване на дружество, участниците в събранието всъщност 
подкрепят възможността тя да се осъществи, защото не са напълно 
убедени, че това ще се случи. Очевидно те имат своите съмнения. 
Свидетели на толкова пропаднали инициативи, те едва ли са убедени в 
успеха. И още нещо – присъстващите имат различни, много персонифи-
цирани съобразно собственото им социално положение, икономически 

.  

                                                           
53 Вж. Боев, Б. По съставянето на…, с. 7. 
54 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 19 от 16 май 1895 г.  
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възможности и образование, представи за бъдещата дейност на това 
дружество. Убеждението обаче, че на всички тях е нужна една органи-
зация, една институция, която да бистри икономическите въпроси, се 
явява обединяващата нишка, която вплита в едно различните очаква-
ния и дава живот на Българското икономическо дружество.  

При дебатите по устава се действа експедитивно. Вместо да се 
обсъжда член по член, В. Атанасов, който е вероятно председател на 
комисията по изработването му, само прочита документи, а промените 
в него се оставят за времето след създаването на организацията, ако 
това се наложи. След прочитане на устава се изказват възражения по 
два пункта от него, които обаче не прерастват в сериозни спорове. Пър-
вото е за размера на членския внос за действителните членове на 
бъдещата организация. Споделят се опасения, че е висок и това ще ог-
раничи достъпа до него. Въпросът веднага намира отклик и Ст. Данев 
обещава той да бъде намален, за да могат да се запишат повече чле-
нове. Второто е за характера на дружеството. Учителят Т. Йончев, кой-
то участва и на събранието от 19 март 1895 г., предлага вместо иконо-
мическо, да се създаде индустриално дружество, в което да се включат 
само занаятчии. Благодарение на аргументираното оборване от В. Ата-
насов и д-р С. Иванчев това предложение не се приема55. В крайна 
сметка уставът се приема по принцип. Бъдещото дружество получава 
свободата и правота да коригира някои членове в него, ако сметне за 
необходимо. В рамките на събранието започва записване на членове. 
Тъй като идеята е да се създаде една силна и многобройна организа-
ция, се решава записването да не става само в рамките на деня и само 
сред присъстващите. Счита се за уместно, уставът, след като се отра-
зят направените предложения, да се напечата и желаещите да станат 
членове да имат време да се запознаят с него. Поради това срокът за 
записване се удължава с две седмици56

Първото събрание за създаване на Българското икономическо 
дружество на 14 май 1895 г. преминава като подготвително и не про-
възгласява официалното му учредяване. На събранието В. Атанасов, 
Ст. Данев и С. Иванчов успяват да овладеят контрола над процеса по 

. 

                                                           
55 Пак там.  
56 Пак там.  
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конструирането му. След края на събранието уставът на БИД е напеча-
тан в „Промишлено-търговски вестник”. Очакванията обаче за интерес 
към новата организация сякаш не се сбъдват – за близо месец за чле-
нове са записват 120 души. Ентусиазмът на софийското гражданство 
бързо угасва, щом стане въпрос за бавна и планомерна творческа ра-
бота. Още тогава се забелязват две съществени слабости в поведение-
то на членовете, което ще съпътства работата на дружеството зана-
пред – първо, неплащане на членския внос (повечето от записалите се 
за членове не внасят нужната сума) и второ, неприсъствие на отчет-
ните събрания на настоятелството – на следващата сбирката, на която 
трябва да се учреди дружеството, присъстват малко повече от една 
трета от предварително записалите се. 

Официалното учредяване на БИД става на следващото събра-
ние, свикано на 11 юни 1895 г.57

                                                           
57 Тъй като пътят към учредяването на БИД преминава през няколко събрания, 

в някои юбилейни речи на негови председатели в периода между войните, както и в 
някои съвременни изследвания, се посочват различни дати, някои от които дори не съв-
падат с датите на събранията – 4 март, 9 март, 27 март, 29 март и др. Според нас точ-
ната дата е именно 11 юни, както и правилно е посочено „История на икономическата 
мисъл България”. С.,1973, т. ІІ, с. 47, тъй като тогава се приема уставът и се избира ръ-
ководство. 

 Интересът към тази сбирка е значител-
но по-малък в сравнение с предходните – идват едва 45 от записалите 
се 120 членове. На събранието трябва да се приеме уставът, да са из-
бере настоятелство и контролна комисия. Малкият брой присъстващи 
обаче заплашва учредяването да не се състои. Събранието се открива 
от привременния председател д-р Ст. Данев, който веднага поставя 
въпроса, може ли при този състав събранието да взема решения. Оче-
видно дошлите на сбирката вече са приели идеята за дружество и са 
готови да работят за нея, поради което те решават да не се обръща 
внимание на цифрите, тъй като уставът не е влязъл в сила и заседа-
нието има все още учредителен характер. Последвалата работа се 
върши бързо и делово. По устава не стават разисквания. Постъпва са-
мо едно предложение за намаляване размера на членския внос, но то 
не се приема. Учредителите на дружеството изпитват известни коле-
бания относно бъдещето му и се решава въпросът за размера на 
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членската такса, както и други въпроси, да се разгледат само след като 
дружеството просъществува известно време58

Експедитивно се действа и при избора на настоятелство. При-
състващите на събранието, при всичките неясноти относно бъдещата 
конкретна работа на дружеството, виждат БИД като организация, в 
която икономическите въпроси ще се обсъждат свободно, без партийни 
пристрастия и без съобразяване с политическата конюнктура на деня. 
Поради това в настоятелството се избират лица, които участват или 
симпатизират на различни политически партии. Това се възприема като 
сигурна гаранция, че дружеството няма да тръгне по пътя на полити-
ческото партизанстване

. 

59

Контролната комисия е в състав: Ю. Наумов (бивш началник 
отделение в Министерството на финансите, към тогавашния момент 
търговец-печатар) – 12 гласа; Ст. Ноев (предприемач) – 7 гласа и др. 
Горанов (секретар в статистическото бюро) – 7 гласа

. Свидетели на жестоки политически борби в 
последните години, членовете на събранието прегръщат идеята за екс-
пертния, научен подход към икономическата проблематика. След прие-
мане на устава се избира настоятелство от 12 души, които получават 
следния брой гласове: д-р Ст. Данев (адвокат) – 36 гласа; д-р С. Иван-
чов (адвокат) – 32 гласа; Ст. Караджов (главен секретар в Министерст-
вото на търговията и земеделието) – 31 гласа; П. Баджов (адвокат) – 25 
гласа; Г. Колушки (химик във военното министерство и преподавател 
във Военното училище) – 24 гласа; М. Тенев (управител на БНБ) – 21 
гласа; В. Атанасов (началник отделение в Министерството на търго-
вията и земеделието) – 21 гласа; Д. Батолов (адвокат) – 19 гласа; Б. 
Боев (професор във Висшето училище) – 19 гласа; Ю. Трифонов (учи-
тел в софийската гимназия) – 16 гласа; Т. Йончев (учител в софийската 
гимназия) – 15 гласа; Д. Яблански (адвокат) – 12 гласа. 

60

Гласуването показва разсейване на гласовете, израз може би и 
на недостатъчно взаимно познаване. Към този момент някои от участ-
ниците са склонни да се откажат от задължения към дружеството. Ето 
защо се приема, че в случай на отказ, в настоятелството ще влизат 

. 

                                                           
58 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 19 от 16 май 1895 . 
59 Пак там, бр. 23 от 13 юни 1895. 
60 Документи и материали по съставянето на..., с. 37. 
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следващите по брой на получени гласове лица. За настоятелството те 
са: М. Георгов – 11, Ю. Наумов – 11, Н. Манов – 11, Ст. Марков – 10, С. 
Ж. Дацов – 10, А. Манушев – 9, П. Тишков – 9. За контролната комисия 
– Ю. Иванов – 5 и Н. Манов – 5. 

От гласувания избор се вижда, че към този момент безспорните 
лидери, в ръцете на които се поверява току-що роденото дружество, са 
д-р Данев, С. Иванчев, Ст. Караджов, П. Баджов, Г. Колушки, които по-
лучават повече от половината от гласовете. Въпреки че има огромен 
принос да се стигне до това събрание, В. Атанасов получава по-малко 
гласове, което може да се обясни и с някои лични пристрастия на при-
състващите. 

Професионалният профил на настоятелството е подчертано ин-
телигентски – от общо 12 души 5 са адвокати, 3 участници в държав-
ната администрация – т.е. чиновници, 2 учители в гимназия и 2 препо-
даватели във Военното и Висшето училище. Това не крие в себе си из-
ненада. След Освобождението при отсъствие на традиционна господст-
ваща класа, която да излъчи управленския елит, интелигенцията запаз-
ва водещата си обществено-политическа функция от периода на Въз-
раждането61

По своя вътрешен характер интелигенцията е разнородна група. 
Както се вижда, в ръководството на БИД най-много представители има 
от средите на адвокатите. В онова време тяхното образование, подго-
товката, опит и умения им откриват широки възможности за участие в 
политическия, държавния и административен живот

.  

62

                                                           
61 Вж. Даскалов, Р. Българското общество. 1878-1939. т. ІІ, С., 2005, с. 418-419. 

. Ст. Данев, Д. 
Яблански, С. Иванчов, П. Баджов и Д. Баталов имат свои обещаващи 
кариери на адвокати, първите трима се числят и към т.н. политическа 
интелигенция, която активно участва в политическия живот. Включване-
то им в тази обществена инициатива е проява на осъзната отговорност 
и дълг към съдбата на свободното отечество и израз на желанието да 
отдадат сили за икономическия напредък на народа. Активността на 
чиновническата прослойка в лицето на Ст. Караджов, М. Тенев и В. Ата-
насов също заслужава положителна оценка. Със своето поведение те 

62 Вж. Палангурски, М. Либералната (Радославистка) партия в системата на 
българската парламентарна демокрация(ноември 1900-юни 1904 г.), В. Търново., 1995, 
с. 39-41. 
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разбиват мнението за нейния бюрократизъм и незаинтересуваност към 
обществени инициативи. А учителите и университетските преподавате-
ли носят в себе си желанието да просвещават и тяхното включване е 
съвсем разбираемо. Прави впечатление отсъствието на представители 
на техническата интелигенция, а също и на лекари и ветеринарно-ме-
дицински кадри. Те имат вече свои научни дружества и чрез тях рабо-
тят за модернизацията на страната.  

Еднородният професионален профил на хората от първото нас-
тоятелство е предпоставка за постигане на добро единодействие. Всич-
ки те са инициативни, с родолюбиво чувство, близки по ниво на образо-
вание, любопитни към действителността. Повечето от тях нямат спе-
циализирано икономическо образование, но трупат знания чрез опита 
от практиката и чрез самообразование. Общественият им авторитет, 
както и качествата им на професионалисти в съответните области, са 
гаранция за привличане на членове на дружеството хора от важни сфе-
ри с готовност за съвместна работа.  

Приетият от събранието устав на БИД се състои от 12 глави. За 
разлика от тогавашните устави на политическите партии, които са крат-
ки, сбити и пренебрегват важни аспекти на бъдещата дейност63

Според устава Българското икономическо дружество трябва да 
се изгради като широка обществена организация в рамките на цялата 
страна, която да консолидира всички способни и готови да работят за 
стопанския напредък на държавата, независимо от тяхната партийна 
принадлежност или пристрастия. БИД в София ще бъде централно дру-
жество, което може да има клонове в различни места на България. Те 
ще изработват свои устави в зависимост от местните възможности и 
условия. Основното изискване пред тях е да имат същото название и 
същата цел като софийското БИД. Заедно с това в името на единството 
на организацията се предвижда някои общозадължителни и за централ-

, той е 
подробен документ и урежда възможно най-детайлно многобройните 
организационни въпроси. 

                                                           
63 Вж. Николова, В.  Между консерватизмът и ..., с. 46. Вж още -  Програми, 

програмни документи и устави на буржоазните партии в България. 1879-1918. състав. В. 
Николова и Д. Саздов. С., 1992, с. 81-83, 121-122, 404-405.  
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ното, и за съюзните дружества изисквания64. Все пак централното 
дружество запазва и някои права върху местните клонове – то ще взе-
ма инициативата за свикване на общото съюзно събрание, неговото 
настоятелство може да допълва дневния ред на клоновите събрания 
съобразно с изказаните през годината мнения от съюзните дружества. 
Дневният ред на всяко съюзно събрание трябва да се определя един 
месец предварително65

Тази организационна структура отразява вижданията на хората 
от практическото течение. Те все още не разбират ясно сложността на 
стопанския живот, който може да бъде правилно ръководен само от 
професионално подготвени хора. В техните представи задачата за по-
добрение икономическото положение на народа изглежда едва ли не 
като продължение на възрожденските борби на народа за освобожде-
ние, този път от „икономическото робство”. Обладани от живия все още 
дух на националноосвободителните борби, те виждат успеха в обеди-
нение на народните сили за борба и за покриване на страната с коми-
тети, които да я ръководят. Крайната цел на борбата за тях е без съм-
нение възвръщане царството на занаятите, което е в разрез с иконо-
мическата логика на времето. Тесният кръг от трезвомислещите сред 
инициаторите на БИД, които са по-близо до икономическата наука – т.е. 
хората от теоретическото течение, очевидно осъзнават илюзорността 
на проекта за такава широка организация. И макар да я приемат, си 
дават сметка, че нейното изграждане е нереалистична задача, но оста-
вят времето да докаже това. 

. 

Втората и третата глава от устава разглеждат целта на дружест-
вото и средствата за нейното постигане. Тъй като нито тогава, нито 
през цялата си сетнешна история БИД не излиза със специално разра-
ботена програма, този устав представлява не само важен организа-
                                                           

64 Тези задължения са: да отделят една пета от приходите си във фонда за 
откриване на промишлено-търговски музей (предвижда се той да се открие след като 
сумата стане 20 000 лв., които ще се съхраняват в БНБ); да изпращат по един член за 
участие в общото съюзно годишно събрание със свои средства; да имат един и същ 
печат с надпис околовръст „Българско икономическо дружество”, а в средата да се 
изписва името на града; да се разтурват, когато за това се произнесат две трети от 
всичките членове; имуществото на разтурените съюзни клонове става собственост на 
централното дружество, а ако то се разтури – на държавата. - вж. Устав на Българското 
икономическо дружество. // СпБИД, г. І, 1896, кн. 2, с. 150. 

65 Устав на Българското икономическо дружество…, с. 149.  
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ционен, но и програмен документ. Целта на БИД е формулирана по 
следния начин: „да проучва икономическото положение на страната и 
да изнамира средства за подобрението му”66

За изпълнението на тази цел се предвиждат следните средства 
– събиране и проучване на разни данни по производството на страната; 
уреждане на сказки, на които обществото да се запознае с нуждата от 
нови производствени предприятия и за начините за подобряване на съ-
ществуващите; осигуряване издаването и „вещото списване на свой 
печатен орган”; вземане на инициативата за уреждане на промишлено-
търговски музей; вземане на инициативата или оказване съдействие за 
отварянето на практически неделни и вечерни училища за занаятчии

. В тази брилянтно кратко 
формулировка се открояват три много важни характеристики – изклю-
чителна актуалност, перспективност и дълготрайност. В тогавашните 
условия на липсващи изследвания за икономическото минало и настоя-
ще на проучвателната дейност се отдава важна роля за формиране на 
издържана и съобразена с реалните условия стопанска политика. От 
тази гледна точка БИД се проектира като необходима структура, която 
трябва да съпътства развитието на държавата. Това показва, че създа-
телите на дружеството и най-вече хората от теоретическия кръг замис-
лят организацията не като временно образование с конкретни конюнк-
турни цели, а като институция и за бъдещето. 

67

Така формулирана, целта на дружеството и трите основни зада-
чи по нейното изпълнение го представят като организация с подчертан 
научен и изследователски профил. Другите две задачи имат практичес-
ки характер и придават на дружеството черти на структура за непос-
редствено практическо въздействие върху стопанския живот

. 
Първите три задачи имат научен характер. В идеята за организиране на 
сказки се забелязва известен просветителски уклон, но той не е доми-
ниращ и както ще видим по-нататък, бързо се преодолява.  

68

                                                           
66 Пак там, с. 147. 

. Този не-
избистрен характер на дружеството е израз на посочените вече разли-
чия между теоретическото и практическото течения, от една страна, и 
от друга – на влиянието на руския опит и практика. За повечето от ини-

67 Пак там. 
68 Вж. Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското.., с. 20. 



 42 

циаторите именно руското „Вольное императорское экономическое 
общество” се явява примамливият модел69. Това дружество се създава 
през 1765 г. и е формално независимо от правителството учреждение. 
То осъществява и научна, и просветителска, и практическа дейност и 
ежегодно издава том с трудове, в които се публикуват изследвания по 
различни проблеми70

Останалите членове на устава уреждат структурата и организа-
цията на централното дружество в София. Те почиват върху демокра-
тични начала – изборност на ръководството, вземане на решения с 
обикновено мнозинство, тайно гласуване при избор на настоятелство, 
отворен характер на организацията. Предвид обществения и доброво-
лен характер на дружеството при избора на неговия председател не се 
прилага мандатният принцип. Вратите за членство в БИД са широко от-
ворени и на практика няма никакви ограничения – член на дружеството 
може да бъде всеки български гражданин, който се ползва с добро име. 
Управлението на БИД в София се осъществява от настоятелство, конт-
ролна комисия и общо събрание. Те се избират от общото събрание с тай-
но гласуване, по вишегласие за две години. Председателят на дружест-
вото се избира от настоятелството. В структурата на управление на БИД 
се предвижда да има два комитета – научен и практически. Те са изцяло 
под контрола на настоятелството и чрез тях то осъществява дейността си. 

. В следващите няколко години със своята дейност 
БИД изоставя практическите задачи, отърсва се от просветителските 
функции и утвърждава образа си на чисто научно дружество. 

Контролната комисия се избира за по-кратък срок (една година) 
също от общото събрание по същия принцип – с тайно гласуване и по 
вишегласие и се състои от трима членове71

Решенията на общото събрание се вземат по вишегласие. Само 
при изменение на устава се изисква квалифицирано мнозинство от две 
трети

. Глава VІІ урежда събра-
нията на дружеството, които са два вида – общи и извънредни. 
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69 Вж. Данев, Ст. Някога и сега. (Чертици). // СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 1. 

. В материален план се предвижда, Икономическото дружество 
да бъде на самоиздръжка. Основните приходи трябва да постъпват от 

70 Вж. Орешкин, В. И. Вольное экономическое общество в России 1765-1917. 
Историко-экономический очерк. М., 1963. 

71 Устав на Българското икономическо дружество.., с. 148-149. 
72 Пак там, с. 149. 
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членски внос, от уреждане на лотарии на местни произведения и изде-
лия, от забавления и помощи, от издаването на централния орган, от 
ежемесечни вноски от провинциалните дружествени клонове73

Уставът влиза в сила след одобрение от правителството
. 

74. Рабо-
тата на дружеството през годините сочи, че той невинаги се спазва, но 
при все това остава непроменен до 1931 г75

Кратката история на основаването на БИД може да се опише с 
израза „обръщане на движението”. Като всяка обществена инициатива 
и тази на организаторите на събранието от 19 март 1895 г. съдържа в 
себе си общи интереси, но заедно с това и структурни различия, защото 
целта към подобряване на икономическото положение може да се осъ-
ществи чрез два основни типа средства – интелектуални и практически. 
Привържениците на действия чрез втория тип средства са по-много-
бройни, но без сериозна яснота върху действителното състояние на 
стопанския живот в бъдеще те трудно могат да предложат инициативи. 
Тази тяхна безпомощност дава шанс на защитниците за първенствува-
щата роля на знанието да се наложат, да овладеят движението и да го 
използват като база за развитието на дружество по пътя на науката. 
Точно това правят ония малцина прозорливи българи, които успяват с 
много старание, такт, упоритост и методичност да наложат своите идеи 
в една среда, която все още не ги разбира напълно. Те поставят на 
преден план интелектуалните действия, усилията за придобиване на 
знание, което да бъде основа за конкретни прогресивни инициативи в 
различни области. Въпреки че в устава на БИД намират място органи-
зационни положения и практически задачи, които размиват образа му, 
присъстват и положения, които му гарантират развитие като истинско 
научно дружество. Най-ясно този обрат характеризира през 1921 г. К. Г. 
Попов, който пише следното: „Тия именно малцина представители на 
икономическата наука успяха, незабелязано да прокарат в устава на 
дружеството между грандиозните и никога неизпълними за едно друже-
ство цели и задачи, наложени от преобладаващото болшинство основа-
тели, цели и задачи на едно дружество и да трансформират с това идея-

. 

                                                           
73 Пак там, с. 149-150. 
74 Пак там, с. 150. 
75 Вж. Константинов, Н. Преди 40 години...., с. 191. 
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та на болшинството за основаване на една патриотична лига в цяла Бъл-
гария за защита на националното стопанство, за „предпочитане на своето” 
в идея за основаване на едно икономическо научно дружество”76

След основаването на БИД в София ръководството опитва да 
инициира създаване на дружества и в провинцията. Първи призовава 
към това „Промишлено-търговски вестник”. В уводна статия редакцията 
се обръща към „нашите управители, околийски началници и интели-
генти сили” с молба да последват софийската инициатива

.  

77. На 28 юни 
1895 г. на своето първо заседание настоятелството на БИД подготвя и 
изпраща из страната печатно възвание. По това време представители-
те на най-будната интелигенция, формирала основите на своя свето-
глед в годините преди Освобождението, носят в себе си апостолското 
начало от миналото и чувстват върху себе си огромната задача да 
положат основите на модерната култура78. Като част от тази прослойка 
авторите на възванието призовават будните граждани – учителите, про-
светените лица, чиновниците др. образовани хора да съставят клонове 
на дружеството79. Във възванието се обяснява защо е необходимо, 
хората да се сдружават в името на подобрение на народния поминък. 
Документът недвусмислено внушава, че икономическата борба има об-
щонароден характер, а стилистиката е изцяло във възрожденски стил – 
използват се обръщенията „сънародници”, „братя”, „съотечественици”. 
Заедно с възванието е изпратен и уставът на БИД80. По решение на 
настоятелството на 16 септември 1895 г. се изпраща второ възвание, в 
което в малко по-разширен вид присъстват същите послания81

Съдържанието на възванията дава предимство на просветителс-
ко-практическите задачи пред научните. Според двата документа БИД в 
София, както и бъдещите дружества из страната, трябва да работи за 
защита на българското местно производство. Дружествата ще пропа-

. 

                                                           
76 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското ..., с. 11. 
77 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 23 от 13 юни 1895 г. 
78 Вж. Генчев, Н. Социално-психологически типове в българската история. 

Очерци. С., 1987 , с. 161. 
79 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му го-

дишнина”. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 36. 
80 Възванията, с които Българското икономическо дружество се обръща към 

народа ни, за да се състави из провинцията клонове на дружеството. // СпБИД, г. І, 
1896, кн. 5, с. 357-358. 

81 Пак там, с. 359-361. 
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гандират и разясняват тази идея на широките обществени кръгове, а 
членовете им, според материалните си средства, трябва да създават и 
малки преработващи предприятия, както и да организират общо от-
глеждане на някои важни технически култури. Що се отнася до целта на 
БИД, както е формулирана в устава – проучването на икономическото 
положение в страната – в интерпретации на авторите на възванията тя 
се свежда до изучаване на въпроса, защо не се търсят местните произ-
ведения. Предвид следващото развитие на процесите имаме основа-
ния да констатираме, че към този момент ръководството на БИД, без да 
изоставя вижданията си за дружеството предимно като научно, се опит-
ва с тези възвания да пробуди и интегрира интелигентните сили в 
провинцията, които впоследствие да насочи към работа по истинските 
цели на организацията. 

Надеждите на настоятелството на БИД за скорошно и бързо 
покриване на страната с икономически дружества не се оправдават. И 
интелигенцията, и масите остават чужди на призивите. Неумолимият 
ход на времето стоварва върху тях бремето на реалния живот и борба-
та за оцеляване, в която за патриотични обществени инициативи има 
все по-малко място. Идеята за създаване на дружества, макар и да е 
популярна по това време, във вида, в който се предлага, остава да-
лечна и неразбираема. В нея са смесени различи задачи, има неяснота 
относно начина на действие. Инициативата за изграждането на струк-
турите се стоварва върху местната интелигенция, а тя е достатъчно 
обременена с текущите си задължения, слаба и разпръсната, за да от-
деля и време, и средства и за такава обществена дейност. А и ниската 
промишлена и земеделска култура на народа, както и индивидуалис-
тичната природа на българина, са допълнителни бариери пред опита 
да се разбере инициативата от София. 

Мълчанието и бездействието на провинцията действа отрезвя-
ващо на столицата. В краткосрочен план настоятелството на БИД е 
разочаровано от това поведение. В отчета за работата на дружеството 
през първата година по този въпрос се отбелязва: „За голямо съжале-
ние, очакваний резултат от тия две възвания не се постигна и нам не 
остава тук освен да укажем на това, че настоятелството е изпълнило 
една длъжност по начин, с който се изчерпи всичкото съдействие за 
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осъществяването на дружествените клонове из провинцията”82

Учредяването на БИД е важно събитие от обществения живот. 
То е една много сериозна крачка към утвърждаване на свободните доб-
роволни научни организации. Преди него като научни дружества съще-
ствуват само Българското-инженерно-архитектурно дружество (1893 г.) 
и Ветеринарномедицинското дружество (1894 г.). В бедната и изостана-
ла действителност от края на ХІХ в. подобни дружества стават своеоб-
разни „агенти на промяната” в трудния модернизационен път на Бълга-
рия. БИД дава възможност за обединение на твърде слабите и раз-
покъсани сили на подготвените да анализират сложните икономически 
въпроси хора. То осигурява представителство на всички онези, които в 
тогавашната силно патриотична атмосфера вече са осъзнали, че ста-
рото няма бъдеще и че България трябва да следва пътя на развитите 
западноевропейски държави. Като си поставя амбициозната задача да 
проучи икономическото състояние на страната и на тази база да начер-
тае програма за нейния напредък, дружеството отваря пътя за навлиза-
не на науката в разработването на стопанската политика на държавата.  

. Нови 
възвания обаче не се изпращат. В дългосрочен план тази реакция по-
мага, по-трезвомислещите в настоятелството да се освободят напълно 
от идеята за изграждане на общонационална организация и да обеди-
нят усилията за утвърждаването на БИД в София. Те трябва да обмис-
лят как да изпълняват основната цел на дружеството, да избистрят 
концепцията за неговата дейност като научно дружество, да очертаят 
възможните форми за практическа работа. Всички тези въпроси са от 
огромно значение за бъдещото на организацията. 

 
 
2. Състав, ръководство и финансиране  
на Българското икономическо дружество  
 
2.1.Числен състав и членове 
 
Като научно дружество БИД е част от структурата на гражданс-

кото общество. Гражданските сдружения съществуват чрез своята ини-

                                                           
82 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му 

годишнина – СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с.36. 
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циативност и самоорганизация. Техният успех, както и на всяка друга 
организация, зависи от членския състав и ръководство. Сред основните 
задължения на лидерите са да инициират действия за постигане на це-
лите, да анализират текущата ситуация и да търсят решения на евен-
туални кризисни явления, да мобилизират своите членове за изпълне-
ние на основните задачи. Членовете от своя страна трябва да избират 
ръководство, на което да имат доверие, да поддържат материално 
организацията и да участват според възможностите си в дружествените 
мероприятия.  

При съставянето на устава на БИД привържениците на практи-
ческото течение имат решаваща дума за конструиране на неговата ор-
ганизационна структура. Проектът, който те предлагат, напълно отгова-
ря на стремежите им, в инициативата да се включат масово хора от 
различни социални групи и поради това дружеството е предвидено да 
бъде широка обществена организация. Тя трябва да консолидира всич-
ки способни и готови да работят за икономическия напредък на държа-
вата независимо от тяхната партийна принадлежност или пристрастия. 
Вратите за членство в БИД са широко отворени и на практика няма ни-
какви ограничения – в него може да участва всеки български гражда-
нин, който се ползва с добро име. Очертават се четири типа членове – 
основни, действителни, почетни и спомагателни. Критерият за тази вът-
решна диференцираност е чисто материален. Основните членове при 
записването си трябва да внесат еднократно сумата от 100 лв.; дейст-
вителни – 2 лв. и да продължават да плащат годишно по 10 лв. членски 
внос; спомагателни – да внасят по 3 лева или пък се абонират за орга-
на на дружеството; за почетните членове по предложение на настоя-
телството се провъзгласяват лица, които имат особени заслуги към 
дружеството или са му подарили най-малко 500 лв.  

В устава подробно са очертани и правата на отделните групи 
членове, като те са обвързани с размера на техните вноски. Само ос-
новните и действителните членове могат да бъдат избирани в настоя-
телството и да вземат участие в разискванията и гласуванията на об-
щите събрания. Почетните и спомагателните членове разполагат само 
със съвещателен глас. Пак в духа на материалния критерий е решен и 
въпросът за лишаване от членство – правото се отнема на тези, които 
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не внасят редовно вноските си или работят против интересите на дру-
жеството. Допуска се обаче решението за изключване да бъде обжал-
вано и разгледано на общо събрание83

Замисълът на учредителите, БИД да бъде широка обществена 
организация, обаче не се осъществява. Дружеството израства като ма-
лобройна структура с членове основно от столицата и по-малко от 
провинцията – главно в по-големите градове. В ежегодните отчети на 
настоятелството винаги се дава информация за движението на членс-
ката маса – общ брой членове, брой на основните, действителните, 
почетните и спомагателните членове, членове в столицата, провинция-
та и чужбина, брой на напусналите и брой на новопостъпилите

. Създателите на устава прозор-
ливо предугаждат бъдещите проблеми около нередовното плащане на 
членския внос и оставят вратичка, която да не лиши организацията от 
членове. След 1896 вече е ясно, че извън столицата няма да се съста-
вят икономически дружества, но уставът не се променя.  

84. Тази 
достъпност и надеждност на източниците улеснява задача ни за очер-
таване на числения състав на БИД през разглеждания период. Обоб-
щените данни за членския състав на БИД се виждат от Таблица 185

                                                           
83 Устав на Българското икономическо дружество…, с. 147-148. 

. 

84 От 1901 г. данните в отчетите вече се подреждат и в таблица и тази практика 
продължава до края на разглеждания период. Обобщени данни, пак групирани в таб-
лица, за членовете на БИД се съдържат в юбилейната книжка от 1921 г. на списанието 
на БИД, посветена на 25-годишнина от основаването на организацията- Документи и 
материали…, с. 67. В тази таблица са допуснати някои неточности за броя на дей-
ствителните членовете за трите години – 1905, 1913 и 1915 г., както и за броя на 
основните членове. Ето защо при настоящия анализ ще използваме данните от отче-
тите на настоятелствата. Макар в тези отчети да има данни за брой на записалите и 
напусналите членове на БИД през всяка една година, анализът на това движение би 
утежнил много изложението, поради което няма да се спираме на него, а ще боравим с 
обобщените данни за състоянието на членския състав в края на всяка една отчетна 
година. Освен това броят на напусналите е минимален и винаги новопостъпилите са 
повече с изключение на две години – 1901 и 1906. За годините на Първата световна 
война 1915-1918 г. данните са почерпени от таблицата в юбилейната книжка. - Докумен-
ти и материали по учредяването на Българското икономическо дружество - СпБИД г. 
ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 67. 

85 Данните за броя на членовете в отчетите на настоятелствата за някои години 
имат минимални разминавания с данните по списъчен състав, прилаган за някои от 
годините в края на отчетите. Така например за 1911 г. в списъка са посочени 220 
основни членове в София и 56 в провинцията(вж. Списък на членовете на Българското 
икономическо дружество през 1911 година. - СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. Х-ХІІ.), а в 
отчета съответно 219 и 55. (вж. Отчет на настоятелството на Българското икономическо 
дружество за изтеклата 1911, ХV дружествен година. - СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. ІІ.). 
Тази разлика не оказва влияние при определяте на тенденциите в движението на 
членската маса. В таблицата са посочени данните от отчета. 
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Таблица 1 
Брой членове на Българското икономическо дружество 

Година Основни 
членове 

Действителни Членове Почетни 
членове 

Спома-
гателни 
членове 

Общ 
брой Со-

фия 
Провин-

ция 
Чужби-

на 
1895-
1896 23 148 4   1 176 
1897 26 58     84 
1898-
1899 26 83     109 
1900 26 103 26    155 
1901 23 101 19    143 
1902 20 125 19    164 
1903 20 132 26 3   181 
1904 20 127 33 4   184 
1905 20 118 37 9   184 
1906 20 118 37 6   181 
1907 18 133 34 2   187 
1908 19 181 43 2   245 
1909 18 198 54 4   274 
1910 18 210 54 6 1  289 
1911 18 219 55 9 1  302 
1912 17 225 59 8 1  310 
1913 16 241 69 8 1  335 
1914 14 263 77 7 1  360 
1915-
1918       350 

 
В началото, непосредствено след учредяването на БИД през 

юни 1895 г., желанието за участие в него е голямо. Под влияние на емо-
цията и ентусиазма от успеха на начинанието, в дружеството бързат да 
се запишат много от участниците в събранията. Те очакват новата орга-
низация скоро да „направи нещо”, с което да промени към по-добро ико-
номическото положение на населението. Тези хора нямат нито нужната 
подготовка, нито необходимия поглед върху стопанските процеси у нас, 
които в дългосрочен план да събудят траен интерес към работата на 
дружеството. Още в деня на неговото официално основаване – 11 юни 
1895 г., повечето от хората, които се записват за членове, не внасят 
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членски внос, с което подсказват липса на сериозност в намеренията. 
През следващите месеци на годината и през 1896 г. ръководството про-
дължава да допуска записване без навременно плащане на членския 
внос, тъй като за него е важно да се наберат членове, за да може орга-
низацията да се закрепи. Пропаганда за привличане на членове води 
„Промишлено-търговски вестник”, а неофициално, в частни разговори, и 
ръководителите на дружеството. Към октомври 1896 г. дружеството 
наброява вече 176 члена, от които 23 са основни, 152 действителни и 1 
спомагателен86

 През 1897–1898 г. движението на членския състав е много дина-
мично – рязък спад и отново нарастване. Това е напълно обяснимо 
предвид факта, че в тези години БИД постепенно се отърсва от практи-
ческите си задачи и придобива по-ясни черти на научно дружество. На-
бързо записалите се за членове при основаването на БИД вече имат 
възможност да направят своя съзнателен избор, дали да останат и да 
подкрепят организацията. През 1897 г. броят на членовете рязко спада 
и дружеството изпада в остра организационна криза. От него излизат 94 
души и то вече наброява едва 84 члена (26 основни и 56 действител-
ни)

.  

87. Настоятелството обяснява това така: „Впрочем, това са именно 
ония лица (главно дребни занаятчии), които още при учредителното 
събрание в Славянска беседа наивно предполагаха, че е възможно 
моментално и с един само наш вот да подобрим поминъка си и всички 
да станем богати”88

 От 1898 г., както се вижда от Таблица 1, броят на действител-
ните членове започва бавно да нараства. През 1903 г. той вече надми-
нава този от 1896 г. Прекъсване има само за две години – 1901, когато 
броят на членовете намалява с 12 души спрямо предходната година, и 

. Тези хора в голямата си част са свързани с БЗЗС. 
Те имат нужда от организация, която да се грижи за тях, да се бори за 
тях, да представя исканията им в обществото. При тези очаквания, ниво 
на грамотност и обща култура те няма как да осмислят целите на БИД и 
да останат негови членове. 

                                                           
86 Отчет на Българското икономическо дружество за първата му годишнина. - 

СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 37.  
87 Отчет на Българското икономическо дружество в София – за втората 

годишнина на неговата деятелност. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1, с. 43. 
88 Пак там.  
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през 1906, когато намалението е с 3 души. Тъй като прекъсването е 
еднократно, може да се направи изводът, че след организационна кри-
за през 1897 г. тенденцията по отношение числеността на членската 
маса сочи нарастване. То е по-изразено след 1907 г.  
 Тенденцията при основните членове е в обратна посока – към 
намаляване. След като през 1898–1899 г. броят на тези членове се ста-
билизира на 26, той постепенно намалява и към 1919 г. е вече 14. Ня-
кои от тях се заличават от списъците, защото фирмите им фалират и с 
този статут не са добра реклама за дружеството, други приключват 
жизнения си път; трети не внасят дължимите суми и отпадат. Нови лица 
не се записват в тази категория не толкова от нежелание да внесат по-
голямата изискуема сума, а поради това, че основното членство се въз-
приема като своеобразен знак за участие в основаването на друже-
ството.  

През 1896 г. се споменава и за един съпътстващ член, но само в 
рамките на годината. През март 1910 г. за заслуги към дружеството Ив. 
Евст. Гешов е провъзгласен за почетен член89

 През целия разглеждан период настоятелството на БИД се опит-
ва, както чрез пряка агитация, лични контакти, а също и чрез разно-
образната си дейност да привлича нови членове. От началото на ХХ в. 
ръководителите на БИД вече окончателно изоставят намерението да 
превърнат организацията в по-масова и приемат спокойно нейния ма-
лък състав. Те гледат на членската маса повече като на материална и 
морална опора на дружеството, което му дава право на съществуване, 
отколкото като на среда, която да излъчва активни участници в диску-
сиите и автори на материали за печатния орган. Оптимистичният ва-
риант, към който ръководството се стреми, е БИД да наброява 500 ду-
ши, но той така и си остана недостигнат. 

.  

 Внимателното вглеждане в достъпната документация ни позво-
лява да обобщим, че тенденцията към нарастване на действителните 
дружествени членове може да се обясни с действието на два типа фак-
тори.  
 Първите са постоянни и сред тях могат да се посочат: автори-
тетът на БИД сред меродавните управляващи, университетски и инте-
                                                           

89 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 144-145. 
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лигентски среди, който непрекъснато нараства; другарските срещи на 
дружествени членове, които започват да се организират през 1898 г. 
като свободен форум за обсъждане на важни икономически въпроси; 
работата на настоятелството – под различни форми – както и на самите 
членове за привличане на нови хора; повишаването, макар и бавно на 
общата икономическа култура, особено на градското население.  

Вторият тип фактори имат временен характер: например нача-
лото на финансовата кризата от 1899 г., която засилва интереса към 
икономическите процеси (през 1900 г. броят на членовете се увеличава 
с 46 спрямо предходната година); по-широката работа на различите 
ръководства за привличане на нови членове (през 1908 броят нараства 
с 58 спрямо 1907 г. и това в голяма степен се дължи на новата активна 
политиката на дружеството за набиране на членове и абонати на спи-
санието, формирана от К. Г. Попов); военното време, което поставя 
нови въпросителни пред българското стопанско развитие и др.  
 Членството в БИД е въпрос на осъзнат избор за малка част от 
хората. За повечето то е само щрих в биографията, израз на фасадна 
причастност към определена кауза. Те проявяват апатия, нехайство и 
бягство от своите задължения. В по-голямата си част дружествените 
членове не участват в живота на организацията. Това най-ясно се виж-
да от твърде слабото тяхно присъствие на общите събрания, където 
обикновено идват предимно хората от настоятелството и редакцията на 
списанието. По-често дружествените членове присъстват на другарс-
ките срещи. Друга слабост в поведението на значителна част от члено-
вете на БИД е, че не плащат редовно членския си внос. Настоятелст-
вото предприема редица действия, за да реши този проблем, но той си 
оставя язва през целия период.  

В България, в условията на тогавашната културна изостаналост, 
обществеността възприема науката в най-широкия смисъл на думата – 
най-вече като дейност, която осигурява рационален анализ на процеси, 
събития и явления от различен характер. В края на ХІХ и началото на 
ХХ в. наука могат да правят твърде тесен кръг от хора. Болшинството 
от членовете на дружеството не са сред тях. Те остават хора на сетив-
но уловимото, а зад него могат да видят „втория пласт” само малцина 
ерудити. Подкрепяйки именно тях, в случая ръководството на дружест-
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вото, членската маса, при всичките слабости в поведението си, подкре-
пя всъщност универсалния стремеж към познание.  

За разлика от въпроса за числеността на състава, този за со-
циално-професионалната характеристика на членовете на БИД е доста 
по-труден за изясняване. Основната причина е липсата на информа-
ция. Такава е налице само за част от лицата и то за 1896 г. При запис-
ването на членове през първата година настоятелството изисква те да 
посочат своето занятие, но не всички правят това. Засега разполагаме 
само с данните от два известни ни списъка. Първият е публикуван в кн. 
7 на списанието на БИД за 1896 г. Той съдържа 27 основни и 134 дейст-
вителни членове90. Вторият списък е от 1921 г., обнародван по повод 
25-годишнината от основаването на БИД. В него са посочени 30 ос-
новни и 141 действителни членове91

 Анализът на данните ни дава следната картина за действител-
ните членове. От общо 141 души 10 не са посочили занятието си, 78 са 
държавни чиновници на различни позиции в Министерството на финан-
сите, Министерството на търговията и земеделието, Министерството на 
просвещението, в БНБ, в Статистическото бюро, Управлението на по-
щите и др., 5 са преподаватели във Висшето училище, 3 учители в 
гимназии, 2 инженери, 4 адвокати, 1 юрисконсулт, 3 съдии, 2 лекари, 1 
архитект, 1 студент, 1 член от Робърт Колеж, 1 общинар, 3 книговодите-
ли в БНБ, 1 касиер в БНБ, 1 придворен фотограф, 1 литограф. С по-из-
чистен профил на практически действащи стопански дейци са 7 тър-
говци, 1 комисионер, 1 банкер, 1 земеделец и 12 занаятчии.  

. Както вече се посочи, в отчета на 
настоятелството броят на членовете за първата година е 23 основни и 
152 действителни члена и 1 спомагателен. Тъй като списъкът от 1921 
по брой на членовете се приближава повече до данните в отчета на 
настоятелството, ще анализираме именно него.  

При основните членове положението е следното: от 30 души 7 
не посочват с какво се занимават, но техните дейности са известни, 
защото те са видни обществени личности, 11 са търговци, 4 фабрикан-
ти, 2 предприемачи, 3 адвокати, 1 комисионер, 3 чиновници, 1 печатар, 

                                                           
90 Състав на Българското икономическо дружество в София. - СпБИД, г. І, 1896, 

кн. 7, с. 529-532. 
91 Документи и материали по учредяването на…, с. 63-66. 
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2 народни представители, които развиват и предприемаческа дейност, 
1 лекар, 1 подполковник и 1 член на името на дружество с производст-
вен профил. Сред основните членове присъстват имената на големия 
търговец Т. Балабанов, фабрикантите от Габрово Пенчо Бонев и Хрис-
таки Момерин, Сава Ж. Дацов, комисионер на земеделски машини, С. 
Ставридис – търговец на вина и спиртни питиета, Михаил Тенев – упра-
вител на БНБ, Димитър Хранов – основателят на българския земеделс-
ки печат преди Освобождението, Димитър А. Ценов – виден търговец и 
предприемач, народните представители в тогавашното ІХ ОНС от На-
родната партия Д. Яблански и Д. А. Шишков и др. При влизането си в 
БИД като основни членове те внасят по 100 лв. С това те подпомагат 
материално организацията в първата й година. За жалост и тук има 
неизрядност – 7 от основните членове не издължават вноската си през 
първите две години. 

В своето изследване „Комуналният капитализъм” Р. Аврамов 
анализира списъка от 1896 г. и заключава, че от посочилите занятието 
си 82 са чиновници, 18 търговци, 11 занаятчии, 5 адвокати, 2 лекари, 2 
фабриканти, 1 банкер, 1 земеделец и 1 съдия92

Въпреки лекото разминаване в данните, тяхното обобщаване во-
ди до извода, че преобладаващият брой членове на БИД за първата 
година от неговото съществуване са представители на държавната ин-
телигенция. След Освобождението тя, или с други думи казано чинов-
ничеството, е втората по големина група в средите на българската ин-
телигенция след учителите

.  

93. Още в края на ХІХ в. чиновничеството е 
обект на критика за това, че като съсловие, издържано от държавата, 
проявява слаба лична инициатива и не е склонно да инвестира средст-
ва за интелектуално-прагматични начинания94

                                                           
92 Аврамов, Р. Комуналният капитализъм…, т. ІІІ, с. 394. 

. Критики към качествата 
на интелигенцията звучат и от страниците на списанието на БИД от 
страна на самото ръководство на дружеството. При все това обаче не 
може да не признаем заслугите на този тънък слой от нея, който 
надраства ограниченията на съсловието. С членството си в БИД инте-
лигентските сили на практика се включват, съзнателно или не, във 

93 Колев, Й. Българската интелигенция. 1878-1912 г. С., 1992, с. 289-304.  
94 Кръстев, Кр. Българската интелигенция. //: Мисъл, г. VІІІ, 1898, кн. 1, с. 1-12. 
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формирането на едно нова културна среда. Утвърждавайки се в об-
щественото пространство, тя неизбежно се явява и генератор на ико-
номически и социални промени, които ускоряват процеса на модерни-
зация на българското общество. 

Вероятно за следващите години ръководството също изисква 
данни за занятията за новопостъпили членове, но засега в наличната 
ни и достъпва документация не откриваме такива. Разбира се, по спи-
съчните състави на дружеството би могло да се направи проучване на 
този въпрос на база събиране на информация от централната и регио-
налната преса, справочници, списания, централни и регионални архиви 
и др. за изброените членове. Това обаче е твърде трудоемка задача, 
която на този етап не е цел на нашето проучване. Макар да не разпо-
лагаме с профила на членовете на БИД през годините, има основания 
да направим заключението, че през следващите години дружеството не 
променя характера си на организация на родната интелигенция. Обра-
зът, който БИД изгражда като научно дружество, работата, която вър-
ши, не го прави център на индустриално-предприемаческата и търговс-
ка прослойка в страната. Те се насочват към членство в техни съсловни 
организации, които да защитават непосредствените си интереси, като 
Съюза на българските индустриалци, Еснафския съюз, Търговско-
индустриалните камари и др.  
 По географски признак мнозинството от членовете на БИД са от 
София. Първите лица от провинцията се записват, както вече се посо-
чи, през 1896 г. – 4 на брой. През 1900 те са вече 26. От тях малко пове-
че от една трета са от четирите индустриални и търговски центрове 
Варна, Пловдив, Русе и Бургас. През следващите години броят на чле-
новете от тези 4 града нараства и през 1911 г. те вече са почти по-
ловината от всички провинциални членове – 24 от общо 56. За това в 
известна степен допринася и фактът, че в тези градове има търговско-
индустриални камари, около които се групират образовани и с икономи-
ческа кариера хора, с будно обществено чувство, някои от които стават 
и членове на БИД. Други се включват, водени от индивидуален интерес 
или поради лични връзки и познанства с хора от ръководството на 
дружеството. Останалите членове са от по-големите градски центрове 
като Ст. Загора, Самоков, Шумен, Хасково, Плевен, Търново, Добрич и 
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др., където има по-динамичен стопански живот и по-добри възможности 
за образование. В първите години членуват и лица от старите, но вече 
западащи търговски градове като Свищов, Лом и др.  
 Сред действителните членове има и такива, които заминават в 
чужбина по работа или специализации и се водят в отчетите като 
членове в странство.  

От изложението дотук се вижда, че БИД притежава еднороден 
по професионален признак състав – главно хора от средите на чинов-
ническата и хуманитарната интелигенция. То няма почти никакво влия-
ние сред основните големи социални групи – земеделски производите-
ли, занаятчии, търговци и индустриалци, което стеснява връзката меж-
ду науката и практиката. Очертаните групи имат свои политически пред-
ставителства в лицето на различните партии, изграждат се вече и със-
ловни организации и това ги прави индиферентни към едно сдружение 
с научна цел, каквото е БИД. Минали са твърде малко години от Ос-
вобождението и обществено-икономическия живот въпреки отбеляза-
ния сериозен напредък, все още не е на онова ниво, което да позволи 
на българина да има силна обществена ангажираност, да бъде граж-
данин от европейски тип.  
 
 
 2.2. Ръководство 
  

Общо събрание  
Най-широк представителен орган в управлението на БИД е 

общото събрание. Тъй като по устав цялата работа на дружеството се 
извършва от настоятелството, общите събрания по своя замисъл целят 
да изразят демократичния характер на институцията и в известна сте-
пен имат протоколен характер. В устава с педантична подробност и 
точност е очертан статутът на общото събрание, което осигурява въз-
можности за пълнокръвното и безпроблемно функциониране на този 
орган.  

По устав се предвиждат два вида събрания. Общото събрание 
се свиква веднъж в годината в първия неделен ден на м. май. Дневният 
ред и поканата за събранието се оповестяват чрез вестниците 15 дни 
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преди датата. В общото събрание могат да участват всички основни и 
действителни членове. То има четири основни задачи – да разгледа 
отчета на настоятелството за годината, да определи новия бюджет, да 
избере половината нови членове на настоятелството и да се произна-
ся, при необходимост, за изменение на устава. Събранието може да об-
съди предложения на членове, внесени в писмен вид в настоятелството 
най-малко 5 дни преди събранието. Могат да се правят и устни пред-
ложения, но само ако събранието допусне това. Протоколите от заседа-
нието се подписват от настоятелството.  

Извънредно събрание се свиква по инициатива на настоятелст-
вото или когато за това се обявя една четвърт от членовете на друже-
ството най-късно след 20 дни от получаване на писменото искане. Из-
вънредно събрание може да събере и от контролната комисия, но само 
след одобрение на настоятелството, като при този случай срокът за 
свикване е три дни от подаване на заявлението. Това е предвидено, 
очевидно с оглед бързо да се реши някой извънреден въпрос от финан-
сов характер. Събранията са законни, ако в тях присъстват повече от 
половината действителни и основни членове95

За периода 1895–1919 г. БИД провежда извън учредителното 
събрание през юни 1895 г. 18 редовни общи събрания

. В устава се предвижда, 
че ако свиканото общо събрание не може да започне работа поради 
липса на достатъчен брой хора, то се отлага най-много за 8 дни, ако и при 
втория случай не се събере нужното мнозинство, събранието вече може 
да заседава и взема решения независимо от броя на присъстващите.  

96

                                                           
95 Устав на Българското икономическо дружество…, с. 149.  

. До включване-
то на България в Първата световна война през 1915 г. те се свикват 
всяка година (последното е през март 1915 г.) с изключение на 1896 г. и 
1899 г., когато по организационно-технически причини това се оказва 

96 Относно броя на свиканите общи годишни събрания на дружеството се нала-
га следното уточнение. В отчета на настоятелството от 1905 г. се отбелязва, че поред-
ното свикано общо събрание е 8 поред, както е и в действителност (Известия от Друже-
ството. - СпБИД, г. ІХ, 1905, кн.1, с. 76), а в отчета за следващата 1906 г. се посочва, че 
тогавашното общо събрание е 10 по ред (Известия от Дружеството. - СпБИД, г. Х, 1906, 
кн. 1,с. 76). Следващите общи сбрания следват номерацията от 1906 г. Това измества с 
една единица броя на общите събрания. Причината за това разминаване е грешка в 
протокола, която е допусната през 1906 г.(вж. Документи и материали по учредяването 
на.., с. 55). В настоящото изследване при разглеждане на общите събрания ще използ-
ваме сгрешената номерация, така, както е дадена в отчетите, за да се предотврати 
объркване на читателя и за негово улеснение. 
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невъзможно. През 1916–1919 г. дружеството на практика спира да ра-
боти, не се издава и списанието и общи събрания не се свикват. През 
годините извънредни общи събрания не са насрочвани. Това не се на-
лага, тъй като настоятелството ръководи много добре дружеството, 
успява да придвижи всички въпроси и да вземе нужните решения. А и 
самите членове на организацията са далеч от идеята да предложат 
инициативи, което да налага свикване на извънредно общо събрание. 

Общите събрания са много слабо посетени. Нито едно от тях не 
се открива на предварително оповестената в печата дата, а обикновено 
една седмица по-късно, тъй като не се явява необходимият брой члено-
ве (по устав те трябва да се повече от половината). При повторното 
свикване уставът дава право на събранието да заседава независимо от 
броя на присъстващите. Очевидно авторите на устава са очаквали та-
кова отношение и са предвидили възможност да не се спира работата. 
Обобщените данни за броя на присъстващите на общите събрания 
спрямо общия брой на дружествените членове говорят, че най-ниската 
посещаемост е 17 души, а най-високата – 38. Не е без значение и да се 
допълни, че тези членове са от София, а не от страната и че мнозинст-
вото от тях са хора от настоятелството и контролната комисия. За съ-
щото време броят на дружествените членове се движи приблизително 
в рамките между 100 и 360 души. Провинциални членове на БИД из-
ключително рядко присъстват на заседанията на общото събрание. 
Първите три годишни общи събрания се провеждат в Българската на-
родна банка, от 1900 до 1910 г. – в бюфета на читалище „Славянска 
беседа”, от 1911 до 1915 г. – в аудитория 45 на Софийския университет, 
а последното общо събрание от 1915 г. е отново в бюфета на „Сла-
вянска беседа”. Протоколите на общите събрания се подписват от 
настоятелството и се публикуват в списанието на БИД. Това осигурява 
прозрачност в работата на организацията. 

На общите събрания, които протичат най-много в рамките на 
час, отчетите на настоятелствата и на контролната комисия почти не се 
обсъждат, по тях не стават сериозни разисквания. До 1911 г. отчетните 
доклади се внасят по време на годишното събрание. От тази година по 
предложение на Б. Боев97

                                                           
97 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 145.  

 те вече се печатат предварително и се дават 
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на присъстващите преди събранието98

Основният въпрос, който почти винаги присъства, е за навремен-
ното събиране на членския внос и сумите от абонамент за списанието. 
Настоятелството може много бързо и радикално да реши този проблем 
– по устав за нередовно плащане на членския внос се предвижда из-
ключване. През целия период обаче нито веднъж, дори и в най-трудни-
те моменти, не се действа по този начин. БИД има научен характер, то 
се ръководи от интелигентни хора с образование, с академична и дър-
жано-чиновническа кариера, които са чужди на този силов маниер, раз-
читайки, може би по интелигентски наивно, на съзнателността и отго-
ворността на направилия доброволен избор човек. Освен това изключ-
ването на членове крие риск да разклати самото съществуване на дру-
жеството, да настрои негативно немалък кръг хора и да има отрицате-
лен резонанс в обществото. Вярвайки в значимата роля на БИД, него-
вите ръководители са готови на компромис и търсят по-меки, макар и 
по-трудни начини за решаване на проблема, само и единствено в името 
на запазването и по-нататъшното съществуване на организацията.  

. Няма случай, в който отчетите и 
проектобюджетът да не са били одобрявани. Едва след 1907–1908 г. се 
забелязва по-голяма активност на членовете и то най-вече при разиск-
ване на финансовото положение на дружеството.  

Членският внос и абонаментът за списанието се събират по раз-
личен начин: чрез пряко плащане в редакцията на списанието и в нас-
тоятелството; чрез земеделските каси, които имат право от 1900 г. да 
събират неиздължени абонаменти на списания99; чрез писма и напом-
няния; чрез лични разговори; чрез агентите по места, които правят або-
наменти100

                                                           
98 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 1, с. 83. 

 и др. Резултатите са твърде скромни. За предприетите мер-
ки по събиране на плащанията настоятелството редовно уведомява 
общото събрание, то по същество ги одобрява, но като орган не пред-
лага нещо ново. Това отношение е много точно отразено в протоколите 
от ХІV-годишното общо събрание от март 1910 г., в които четем: „След 
кратки дебати по въпроса за недоборите от членски внос и абонамент и 
за начините, по които трябва да стане тяхното събиране, без обаче да 

99 Известия от Дружеството. // СпБИД, г. V, 1901, кн. 1, с. 65 
100 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 1, с. 78 
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се взема по този въпрос каквото й да е решение, събранието прие 
отчета на настоятелството и на контролната комисия и освободи нас-
тоятелството от отговорност по дейността и сметките на дружеството 
за 1909 г.”101. Едва в периода 1910–1915 г. общите събрания стават по-
активни и предлагат да се действа по-решително спрямо нередовните 
платци. По предложение на настоятелствата няколко общи събрания 
гласуват дължимите суми за абонамент за определени години да бъдат 
обявени за несъбираеми, а длъжниците да бъдат заличени от сметко-
водните книги на дружеството, за да не се затруднява работата102. През 
1914 г. общото събрание гласува да не се приемат за членове хора, 
които не са платили предварително членския си внос103, да с е публи-
куват имената на нередовните платци, да не се отпуска абонамент без 
предварителна предплата, а през 1915 г. дори се обмисля възможност-
та за даване под съд на неизрядните платци и се взема решение, нас-
тоятелството да действа в тази насока104

Друг важен въпрос, който често се обсъжда по време на общите 
събрания, е този за забавените или спрени помощи от държавата. 
Обикновено звучат гласове с искания, тя да е по-редовна, навременна 
и в по-голям размер. Този въпрос най-често се повдига, когато се прие-
ма проектобюджетът на дружеството за следващата година.  

. Като цяло обаче приносът на 
общите събрания в помощ на настоятелството при изпълнение на взе-
тите решения е твърде незначителен и проблемът с недоборите от 
абонамент и членски внос така и не намира трайно решение.  

 В първите десет години от създаването на БИД общите събра-
ния не следят какво се прави за изпълнение на две от основните зада-
чи на дружеството, записани в устава – откриване на промишлено-тър-
говски музей и на неделни и вечерни занаятчийски практически курсо-
ве. През 1895 г. тези задачи са приети като израз на компромиса между 
практическото и теоретическото течение и още в първите години става 
ясно, че те не биха могли да се реализират поради липса на средства. 
С течение на времето те губят актуалността си особено след като 

                                                           
101 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 143. 
102 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 145; Дружествен живот. // 

СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 3-4, с. 256-266. 
103 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 6-7, с. 437. 
104 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 3-4, с. 265-266. 
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държавата открива промишлено-търговски музей през 1898 г. През съ-
щата година започват да се организират и другарските срещи на члено-
вете на организацията, на които се реферират различни стопански теми 
и се смята, че това е по-полезно начинание от занаятчийските курсо-
ве105. Все пак през 1906 г. този въпрос по настояване на Г. Пеев се об-
съжда и общото събрание заявява официално, че БИД няма да работи 
за изпълнението на тези задачи, а ще продължава дейността си по 
проучване на икономическото положение на България, без да робува 
сляпо на някои уставни положения106

На няколко пъти общото събрание става място, където някои 
дружествени членове предлагат идеи за промяна в характера на дру-
жеството и насоките в програмата на списанието. През годините БИД се 
изгражда като чисто научно дружество, чиято цел е да разработва важ-
ните стопански проблеми, без претенцията да прави активна стопанска 
политика. За обратното призовава през 1906 г. Г. Т. Пеев

.  

107. Той 
настоява дружеството да се ангажира пряко с оформянето на 
държавната икономическа политика. Верни на първоначалния дух, 
членовете на общото събрание под влияние на хората от 
ръководството, отхвърлят това предложение. Чуват се и гласове след 
края на другарските срещи, ръководството да излиза с резолюция-
становище по разглежданите въпроси, което да бъде считано за 
официалното становище на БИД. На практика това обезсмисля 
свободата на дискусиите и правото да се отстояват различни мнения и 
означава администриране на позициите108

 Общите събрания решават и някои организационно-технически 
въпроси: през 1900 г. възлагат на настоятелството да приведе в ред 
архивата на дружеството

. И това искане среща силния 
отпор на събранието. Така БИД запазва статута си на независимо 
научно дружество, членовете на което споделят различни мнения и 
никой няма претенцията да се налага над опонента си.  

109

                                                           
105 Известия от Дружеството. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. 1, с. 81 

; през 1906 г. се взема решение, как да се 
отбележи 10-годишнината от издаването на първата годишнина от Спи-

106 Пак там.  
107 Известия от дружеството. // СпБИД, г. г.Х, 1906, кн. 1, с. 81. 
108 Дружествен живот. - СпБИД, г. г. ХV, 1911, кн. 1, с. 87. 
109 Известия от Дружеството.- СпБИД, г. V, 1901, кн. 1, с. 64 
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санието на БИД110; гласува се за връчване званието почетен член – на 
Ив. Евстр. Гешов през 1910 г.111; взема решение за учредяване фонд на 
името на П. Каравелов, а също и „Фонд за икономическото изучаване 
на България”, и др.112

Най-важното решение на общо събрание в организационен план 
е това за промяната в датата на свикването на самото общо събрание. 
По устав то трябва да се свика през май. Още след първите три години 
става ясно, че този фиксиран месец създава неудобства. Най-важната 
дейност на БИД е издаването на неговото списание и е логично общото 
събрание да се свика след отпечатването на последната книжка за те-
кущата година. Първите две годишнини започват да се издават през 
пролетта и завършват в началото на лятото, което измества свикването 
на общото събрание през юни. Тогава обаче започва сезонът на отпус-
ките и много от дружествените членове не могат да присъстват на съб-
ранията. По тази причина общото събрание през 1898 г. взема реше-
нието, излизането на първата книжка на списанието, отчета на настоя-
телството и общото събрание да се изтеглят към началото на кален-
дарната година – м. януари

 Тези решения помагат за нормалната работа на 
дружеството и улесняват издаването на списанието.  

113. Тази промяна не се отразява в устава. 
За ръководителите на БИД е по-важна дейността, която вършат, а не 
съобразяването с някои несъществени правила в устава114

 В редки случаи при провеждането на общи събрания възникват 
вътрешни напрежения, породени от лични амбиции и претенции на ня-
кои дружествени членове (например Г. Т. Пеев и Н. Якимов) към ръко-
водството

.  

115

                                                           
110 Известия от дружеството. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. 1, с. 82 – Тази задача се 

изпълнява от Ст. Димитров и Н. Михов – вж. Списание на Българското икономическо 
дружество. Показалец за първата десетгодишнина (1896-1906 г.). С предговор от Г. Т. 
Данаилов. С., 1907. 

. Други членове забъркват БИД в интриги и с това нанасят 
вреда на образа му в обществото. И спрямо тях обаче ръководният 
орган действа толерантно, убеден, че е непристойно едно академично 

111 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 144-145. 
112 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 11, с. 87-88. 
113 Отчет на Българското икономическо дружество в София – за втората 

годишнина на неговата деятелност. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1, с. 45. 
114 Известия от дружеството. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. І, с. 81-82. 
115 Дружествен живот. - СпБИД, г. ХV, 1911, кн.1, с. 87; Дружествен живот. - 

СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 144; Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 1, с. 86. 



 63 

дружество да изключва свои членове от организацията, вярвайки, че те 
сами ще коригират поведението си116

 
.  

 Настоятелство  
 Настоятелството се състои от 12 души и се избира с тайно гла-
суване, по вишегласие, от общото събрание за срок от две години. 
Уставът предвижда всяка година 6 от общо 12 члена, които са работили 
вече две години, да се заменят с нови. Всички общи събрания спазват 
тази процедура. И винаги, ако не всички, то голяма част от определе-
ните за напускане хора, са избрани отново чрез тайно гласуване за чле-
нове на следващото настоятелство. Основната причина за това е 
липсата на подготвени членове, които с желание и компетентност биха 
могли да оглавят дружеството. БИД се ръководи от тесен кръг хора, 
приели това като важна мисия на живота си, като лична кауза. Работата 
е трудна и отговорна и ако не се върши с убеденост, с всеотдайност, 
делото може за кратко да пропадне. Поради това и няма желаещи да се 
„борят” за тези трудни, незаплатени и неносещи лични изгоди постове. 
На събранията присъства малък брой лица, главно от органите за 
управление, за да има възможност, дори от формална гледна точка да 
се предлагат нови имена за избор. Настоятелството избира един пред-
седател, двама подпредседатели, един касиер и един деловодител.  

По устав настоятелството трябва да формира два комитета – 
научен и практически. От своя страна научният комитет трябва да изби-
ра редакционния комитет117

За да функционират тези структури, се изисква активна членска 
маса, която да влиза в тях регулярно. Самото дружество е замислено 
като широка организация на съмишленици, обладани от идеята да слу-
жат на обществото с доброволен труд и себеотдаване в името на 
икономическия прогрес на България. Още в самото начало се оказва, 
че това не е възможно в тогавашните условия и че БИД ще разполага 
със сравнително малък брой членове. След първоначалното въодушев-
ление сред членовете настъпват съмнения, задействат се егоистични 
нагласи, нехайство, недостатъчно чувство за обществена отговорност, 

.  
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липса на интерес. Ето защо в настоятелството и комитетите участват 
почти едни и същи хора. Освен това в хода на работата се оказва, че 
някои структури не са добре обмислени, че има дублиране на функции. 
Поради това в периода от 1895 до 1905 г. непрекъснато се правят про-
мени и едва през 1905 г. органите за оперативно управление добиват 
своя окончателен вид.  

Най-рано отпада нуждата от практически комитет. След първата 
година става ясно, че той е излишно звено предвид факта, че дружест-
вото все по-ясно добива чисто научен образ, без възможности за прак-
тическа дейност. Първото общо събрание през 1897 г. не избира нов 
практически комитет. 

Научният комитет е значително по-активен и дейността му е 
съдържателна. Първият научен комитет е от 25 души, като от 12-те чле-
нове на настоятелството в него участват 9. През 1895–1896 г. научният 
комитет провежда редица заседания и взема решение да се пристъпи 
към издаване на списание. На тези заседания основната работа се вър-
ши от членовете на настоятелството, които участват в комитета. Пора-
ди служебна ангажираност, липса на време, а може би и липса на инте-
рес редица членове от научния комитет не присъстват на неговите 
заседания. Това налага, броят на членовете да се намали – през 1897 
г. той брои 13 души, като почти всички са от настоятелството – 11, а 
през 1898 г. е намален на 11, от които 8 са членове на настоятелството. 
През 1898 г. научният комитет взема решение за провеждане на дру-
гарските срещи на дружеството и с това на практика основните задачи, 
поставени пред него в устава, вече се изпълняват. Тъй като членовете 
на научния комитет и на настоятелството са почти едни и същи и тъй 
като решенията на комитета трябва да се одобряват от настоятелст-
вото, той почти не свиква отделни заседания, а членовете му заседават 
заедно с хората от настоятелството. Същото дублиране се забелязва и 
при работата на редакционния комитет, който също включва хора от 
настоятелството. За периода 1898–1900 г. се провеждат само 2 отдел-
ни заседания, а иначе и той, подобно на научния комитет, слива дей-
ността си с настоятелството. Често някои въпроси се разрешават чрез 
споразумение между редактори и отделни членове. В отчета на настоя-
телството от 1900 г. четем: „Изобщо настоятелството и двата коми-
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тета, в състава на които влизат почти едни и същи лица, както в 
своите заседания, така и в срещите си вън от тях- до колкото сред-
ствата и условията им са помагали – с присърце са се трудили за 
постигане на задачите и целите на БИД”118

През следващите години дублиращите елементи в системата на 
управление на БИД постепенно се премахват и функциите по ръковод-
ството на дружеството се избистрят окончателно. През 1900–1902 г. 
научният комитет вече се ангажира предимно с издаването на списа-
нието, а настоятелството – с организирането на другарските срещи. Съ-
ществуването обаче на научен и редакционен комитет също не е ефек-
тивно, защото вторият се избира от членове на първия и отново става 
дублиране. Ето защо за годините 1902–1904 научният комитет се тран-
сформира в научно-редакционен, наброява 5 души и се занимава пре-
димно с издаването на списанието и отчасти с определяне на реферати 
за другарските срещи. През 1905 г. комитетът започва да се нарича 
редакционен, той придобива по-оперативни функции и се състои от 3 
души (макар че според правилника трябва да наброява 6 члена), като 
всички те са от настоятелството. Този комитет избира и редактора на 
списанието. Тази структура на управлението на БИД се оказва подхо-
дяща и не се променя през следващите години.  

.  

По устав настоятелството трябва да се събира на заседания на 
всеки 15 дни. Извънредните сбирки са при нужда или ако поискат поло-
вината от членовете му. Решения се вземат и са валидни, ако присъст-
ват повече от половината членове и те подкрепят предложенията. Още 
в същия ден, в който е избрано, или най-късно до седмица, настоятел-
ството си избира председател, подпредседатели, деловодител и ка-
сиер. Избира се и контролна комисия, редакционен комитет и редактор 
на списанието.  

Най-много заседания настоятелството провежда през първата 
година, когато се поставят основите на работата на дружеството. Чле-
новете работят активно и проблеми с кворума за провеждане и вземане 
на решения няма. През следващите години, когато дейността на дру-
жеството вече е канализирана, поради липса на помещение, където да 
се провеждат заседанията, честото едновременно отсъствие на чле-
                                                           

118 Известия от дружеството. // СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 4, с. 346. 
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нове на настоятелството от София, липсата на свободно време и други 
причини много пъти насрочените сбирки пропадат и това затруднява 
работата. Така например за периода от 1898 до 1900 г. пропадат 5-6 
насрочени заседания119. През летните месеци настоятелството прекъс-
ва своята работа поради отпуските и отсъствията на болшинството от 
членовете от София. От отчетите на настоятелствата се вижда, че 
средно на година се свикват от 6 до 15 заседания, като през повечето 
години те са 8 на брой – приблизително по едно на месец без летните 
месеци. Само през една година – 1906 г., се свикват 3 заседания като 
едновременно с това редица насрочени пропадат поради отсъствия120

 На своите заседания настоятелствата обсъждат въпроси от 
различно естество, които могат да бъдат групирани в три основни на-
правления: материално-финансови, научни и научно- организационни и 
битово-организационни. 

.  

 Най-много внимание настоятелствата отделят на материално-
финансовите проблеми. Почти няма година, в която да не се изпращат 
писма до министерства и ТИК с искане за отпускане на помощи. Често 
изпращат подобни молби и до Народното събрание, а също и до Ми-
нистерството на финансите с молба да опрости дълга към държавната 
печатница. На редица заседания се обсъжда и другият важен въпрос, 
свързан с материалното положение на дружеството – за редовното 
събиране на членския внос и на вноските от абонамента, за опрощава-
не на стари вземания и др. Набелязват се и мерки за икономии чрез на-
маляване размера на хонорарите на редакторите и др. Цялата тази ра-
бота отнема много време и енергия на ръководството. 
 Научните и научно-организационните въпроси са свързани с ос-
новната работа на дружеството – издаването на списанието и организи-
рането на другарските срещи. Одобряват се и промените в рубриките 
на списанието; обсъжда и взема решения по предложения на редак-
ционния комитет по различни въпроси около самото му издаване. Нас-
тоятелствата определят дневния ред на другарските срещи, избират 
кои от постъпилите в дружеството рефератите са най-актуалните за мо-
мента, за да бъдат четени, изготвя се и самата организация за провеж-
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дане на срещите. За да се улесни тази работа, на един по-късен етап 
се изработва и специален правилник за тяхното провеждане. Правил-
ник се изработва и за процедурата по премиране на най-доброто съчи-
нение през годината по стопански проблем за получаване годишната 
парична награда, която Ив. Евстр. Гешов завещава на БИД. Настоятел-
ството разглежда и предложенията от други научни дружества за съв-
местни публични изяви, както и участието на членове на дружество с 
доклади на различни форуми. В годините на Балканските войни през 
1912–1913 г. в хода на победите на българската армия се дискутират и 
редица стопански проблеми във връзка с териториалното разширение, 
като изводите от тях се и предоставят на Министерството на финансите. 
 Много трудности съпътстват работата на настоятелствата по 
битово-организационните въпроси: подреждане на архива, уреждане на 
дружествена библиотека, където да се съхраняват и ползват книгите и 
списанията, с които дружеството разполага, намиране на помещение за 
заседания и др. Поради липса на средства тяхното решаване се зат-
руднява и проточва във времето.  

БИД, макар и съставено предимно от представители на интели-
генцията, не заживява пълноценен организационен живот. Партизан-
щината в политическите отношения, бюрократизацията на обществе-
ните процеси, котерийният характер на партиите, корумпирането на 
част от елита – всичко това погазване на възрожденските идеали за 
безкористна работа „в ползу роду”, демотивира членовете на БИД да 
бъдат изрядни и да изпълняват поетите задължения. Връзката между 
членовете и ръководството е много-много тънка, за да не кажем, че до-
ри отсъства. Това ни дава основание да направим извода, че икономи-
ческото дружество съществува като организация по модела „ядро–пе-
риферия”, което означава активно ръководство в лицето на настоя-
телството и пасивни членове. Ниската активност на членовете е обща 
болест за почти всички партии и организации у нас, но ако тези на пар-
тиите все пак се активизират поне по време на избори, членовете на 
БИД не познават дори и това раздвижване. Основното тяхно задълже-
ние се свежда до… плащане на членския внос и по възможност до при-
съствие на общото събрание и на другарските срещи. Съдбата на дру-
жеството е в ръцете на хората от настоятелството. Повечето то тях, 
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както ще се види, дълги години остават в него и вписват имената си в 
едно изключително важно и полезно за страната дело. Това състояние 
на нещата е осъзнато още на времето. През 1902 г. Г. Колушки тъжно 
заключава: „...всичко е стоварено на гърба на неколцина само упорства-
щи още, но вече силно изнемогващи под непосилния товар, носители и 
крепители на онова обществено наше съзнание, което положи основата 
на това дружество и на неговото списание. При това положение, може 
смело да се каже, че фактически – Българското икономическо дружест-
во почти не съществува като едно цяло тяло, като един тесен и сплотен 
кръг от работници, въодушевени от ония високоблагородни и общопо-
лезни цели и задачи, които си е то първоначално начертало”121

 
.  

 Председател 
Председателят на БИД се избира от настоятелството. То избира 

още двама подпредседатели, един касиер и един деловодител. Според 
устава председателят представя дружеството пред властите и пред 
частни лица, а при отсъствие тази функция поема единият подпредсе-
дател. С оглед по-голяма оперативна ефективност и като израз на ви-
соката отговорност на председателя е дадено правото на решаващ 
глас, ако по даден въпрос при гласуване в настоятелството се получат 
равен брой гласове. Касиерът отговаря за дружествения имот и опе-
рира с паричните средства, а деловодителят води писмените работи и 
сметките на дружеството. Двамата могат взаимно да се заместват, а 
при отсъствие и на двамата тяхната работа се поема от членове на 
настоятелството122

В периода от основаването до края на Първата световна война 
начело на БИД в качеството на председател застават последователно 
следните видни обществени фигури: д-р Ст. Данев (11 юни 1895–21 
юни 1898 г.) (от май 1897 се отказва и е заместен от подпредседателя 
Ст. Караджов); Т. Иванчов (21 юни 1898 – 5 май 1900 г.); Д. М. Яблански 
(5 май 1900 – 11 март 1901 г.); Б. Боев (11 март 1901 г. – 13 февруари 

.  

                                                           
121 Колушки, Г. Н. Българското икономическо дружество и неговото списание. // 

СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 1, с. 5. 
122 Устав на Българското икономическо дружество…, с. 148. 
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1905 г.); Г. Колушки (13 февруари 1905–28 февруари 1911 г.) и К. Г. 
Попов (28 февруари 1911 – и до 1924 г.). 
 Всички председатели имат много добро за времето си образова-
ние, в повечето случаи получено в чужбина, и стабилна професионална 
кариера. Работейки в различни ведомства и институции – министерст-
ва, бюра, висши училище и др., те в една или друга степен участват в 
„сътворяването” на модерна България. Придобиването на този ръково-
ден пост за тях не е желание за самоизява, продиктувано от суета или 
прекалени амбиции, а дълбоко осъзнат акт на отговорност към една 
доброволна обществена организация, която иска да даде своя принос 
за икономическия напредък напълно безкористно. Избирането им на 
този пост е израз също и на доверие на активната членска маса на са-
мото дружество.  
 Вглеждането в професионално-обществения профил на члено-
вете на първите настоятелства показва наличието на две основни 
групи.  

Първата група включва хора на държавна служба, които са 
ангажирани пряко в практическото ръководство на стопанския живот, в 
повечето случаи те имат и партийно-политическа кариера. Всички те 
формират т.н. практическо течение в БИД.  

Друга група включва лица с академична кариера – преподавате-
ли във Военното и Висшето училище, които съставляват т. н. академи-
ческо течение. И макар някои личности от втората група да участват и в 
ръководството на важни стопански институции, на тези постове те зас-
тават именно в качеството си на учени, на хора, занимаващи се про-
фесионално с наука. Разбира се, това формално разделение не само 
не е пречка в работата, а дори помага за насищане живота на БИД с 
разнообразно съдържание. Освен това то позволява според конкрет-
ните задачи и обществена обстановка да се избере най-подходящата 
фигура за председател.  

През първите най-трудни години, когато БИД прохожда и се 
утвърждава в обществото, то има нужда да бъде ръководено от хора – 
практици, които стоят в или близо до управлението. Те имат по-широко 
обществено влияние и могат да използват лостовете на властта и 
политиката в полза на дружеството. Първите трима председатели – Ст. 
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Данев, Т. Иванчов и Д. Яблански са представители именно на практи-
ческото течение. След близо петгодишно съществуване, след като БИД 
вече по-уверено се утвърждава като истинско научно дружество, него-
вото ръководство се поема от хора от другото течение – Б. Боев, Г. 
Колушки и К. Г. Попов, които  трябва да развият неговия потенциал и да 
го да утвърдят като важна за стопанския живот институция.  
 Ст. Данев, Т. Иванчов, Д. Яблански са хора от различни партии 
(съответно от Прогресивно-либералната, Либералната (радославистка) 
и Народната партия) и между тях има сериозни партийно-политически 
различия, а също и различия по важни въпроси на стопанската полити-
ка, особено след 1899 г., когато започва финансовата криза. Обединя-
ващото звено се явява далновидното прозрение, което всеки от тях е 
направил, за нуждата от съществуването на едно дружество, което да 
постави стопанските въпроси на сериозна научна основа и с това да 
съдейства за формиране на по-издържана икономическа политика на 
самите партии. Ето защо усилията на всеки един от тях за основава-
нето и „прохождането” на БИД заслужават висока оценка.  

Д-р Стоян Данев е първият председател на БИД, избран при 
основаването му през юни 1895 г. Както вече се посочи, той има големи 
заслуги както за самото възникване на дружеството, така и за органи-
зиране на неговата начална дейност. Като председател на първия нау-
чен комитет той успява много бързо да придвижи една от най-важните 
негови задачи – издаването на списанието на БИД. Освен това съдей-
ства и за внасянето в Народното събрание на проекто-закона за носене 
на местни дрехи. Израз на признанието за тези ценни негови органи-
заторски способности е решението на новото настоятелство от май 
1897 г. да избере отново Данев за председател. Той приема това с бла-
годарност, но много скоро се отказва от тази длъжност и тя се изпъл-
нява от подпредседателя Ст. Караджов. По това време Данев навлиза в 
период на активна политическа дейност123

                                                           
123 През септември 1896 г. той влиза във Временното централно бюро на 

цанковистката партия, което работи за нейното консолидиране, а от 1897 г. е вече шеф 
на умеренолибералната партия, преименувана през 1899 г. в Прогресивнолиберална 
партия. – вж. Данев, Ст. Мемоари. С., 1992, с. 11-12, 85. Освен това през  тези години 
Данев се ангажира и с други обществени инициативи. Например през 1896 г. той е сред 
кръг от инициатори, които активно, но в крайна сметка безуспешно се опитват да осно-
ват у нас кредитно учреждение под името „Руско-българска банка” – вж. Прешленова, 

. Голямата му ангажираност с 
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партията не му позволя да продължи да ръководи дружеството, което 
точно по това време – 1897–1898 г., изпада в тежко положение и за да 
продължи да съществува, трябва много сериозна работа. До края на 
живота си Данев остава член на БИД, но не участва реално в живота на 
организацията. Името му не се среща нито като автор на статии в спи-
санието, нито като вносител на реферати на другарските срещи. Един-
ственият материал в списанието от него е цитираната вече статия 
„Нашата програма”. Причина за това са може би голямата му ангажи-
раност с партийно-политическа дейност и недостатъчният афинитет 
към изследване на стопанските проблеми.  
 Подпредседатели на БИД в годините на Данев са Михаил Тенев 
и Стефан Караджов. По това време и двамата заемат важни държавни 
служби. М. Тенев е управител на БНБ. Той е човек със солидно образо-
вание и специализации в чужбина124. Ст. Караджов е също с управленс-
ка кариера125

                                                                                                                              
Р. Икономически аспекти в отношенията между България и Русия.- Сборник в памет на 
Радослав Попов. С., 2005, с. 201.  

. Те се познават отдавна, тъй като през годините профе-
сионалният им път често се пресича. В периода на Освободителната 
война те са преводачи към службата на княз Ал. Дондуков, откъдето 
датира и познанството им. Освен това са работим вече и със Ст. Данев. 
През лятото на 1894 г. тримата – Данев, Тенев и Караджов – са при-
влечени в комисия, създадена от тогавашния министър на финансите 

124 М. Тенев е роден през 1856 г. в Казанлък. След като завършва гимназия в 
Пловдив, заминава за Женева, където завършва търговския отдел на тамошна гимна-
зия и учи няколко години във физико-математическия факултет. Като много други мла-
ди българи прекъсва образованието си поради Освободителната война, в хода на която 
участва като преводач в армията и главното управление на княз Черкаски по препоръка 
на Гр. Начович. От 1883 до 1887 г. е командирован да проучва финансовите служби във 
Франция и Белгия. През декември 1887 г. е назначен за временно управляващ БНБ, а 
от януари 1894 г. до януари 1899 г. за неин управител. След напускане на банката е ми-
нистър на финансите – януари 1899-ноември 1900 г. Отказал се от държавната служба, 
в следващите години той ръководи частни търговски и индустриални дружества. - вж. 
Тенев, М. Живот и дейност. С., 1941, с. 7-77, 137; Пеев, Г. Европейската икономическа 
мисъл и българските политически и държавни дейци (през първото десетилетие след 
Освобождението) – В: Проблеми на стопанската история. С., 2000, с. 61-62. 

125 Ст. Караджов е роден в с. Кубанка, недалеч от Одеса в семейството на 
български преселници. Завършва Одеското търговско училище. След Освобождението 
се завръща в България и заема различни служби в областта на управлението на фи-
нансите. От 1885 до 1895 г. е администратор в сконтовия отдел на БНБ. През 1896-1897 г. 
работи като главен секретар на министерството на обществените сгради, пътищата и съ-
общенията и на министерството на търговията и земеделието. През 1899-1905 г. е уп-
равител на БНБ.- вж. 120 години Българска народна банка. 1879-1999 г. С., 1999., с. 50. 
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Ив. Евстр. Гешов, която да проучи данъчната система с оглед на ней-
ното реформиране. Докладът на тази комисия служи като база за вне-
сения през ноември 1894 г. законопроект за акцизите, данъка върху 
сградите, данък занятие и поземления данък. През април 1895 г. три-
мата отново участват в комисия за проучване на мерките, които прави-
телството трябва да вземе, за да се повдигне просветата и подобри 
поминъка на селското население, занаятчиите и средните търговци. 
Основата на рапорта на тази комисия помага на Гешов при изработ-
ване законопроектите против лихварството, застраховането против гра-
добитнина, за ТИК, за насърчаване на местната промишленост и др.126

Няма да е преувеличено да кажем, че трудностите, с които се 
сблъскват Данев, Танев и Караджов в хода на работата, ги мотивират 
допълнително да вложат сили и време в основаването и дейността на 
БИД. Пред България стоят отговорни и трудни стопански задачи, които 
ще трасират пътя за десетилетия и за тяхното пълноценно изпълнение 
е необходимо да се използват всички налични образовани сили с от-
ношение към икономиката. Общата цел, на която служат, общите въз-
гледи за нуждата от едно научно дружество са сред причините Данев, 
Караджов и Тенев да го ръководят ползотворно, макар и за кратко. 
През 1897 г., малко след като е избран за втори път за подпредседател, 
М. Тенев се оттегля и е заменен от Д. Яблански. Причините за това не 
са известни, но бихме могли да ги свържем, от една страна, с голямата 
ангажираност на Тенев с управлението на БНБ и от друга, с недоста-
тъчната увереност в бъдещето на БИД предвид организационната кри-
за, в която то изпада тогава.  

  

Вторият председател на БИД е Т. Иванчов – в периода от юни 
1898 г. до май 1900 г. Той има редица заслуги към БИД и неговото спи-
сание, но сред най-важните са преодоляването на организационната 
криза от 1897–1898 г. и учредяването на другарските срещи. Иванчов е 
завършил Робърт колеж в Цариград и учи известно време медицина в 
Монпелие, а след 1878 г. участва в организиране на училищното обра-
зование127

                                                           
126 Тенев, М. Цит. съч., с. 120-121. 

. Личност с горещ темперамент, енергична натура, проница-

127 Българска възрожденска интелигенция. С., 1988, с. 277. 
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телен ум и рядък организаторски талант128, той успява да трасира ис-
тинския правилен път, по който през следващите десетилетия да се 
движи БИД и неговото списание. Иванчов е сред учредителите на БИД, 
член е на първото настоятелство и на научния комитет. В годините, 
когато е председател, Иванчов има и други големи отговорности и въп-
реки това живее с проблемите на дружеството. От 1893 до 1897 г. той 
ръководи Статистическото бюро, което от 1897 г. прераства в Дирекция 
на статистиката, на която той остава начело до 1899 г. На този пост той 
прави много за утвърждаване на родната статистика129

През 1898 г. по негова идея БИД започва да организира доби-
лите известност и авторитет по-късно другарски срещи на дружествени 
членове, на които се изнасят и обсъждат реферати по актуални сто-
пански теми и които се превръщат в нещо като „популярен стопански 
съвет за изучаване и разглеждане на всички актуални стопански въп-
роси из български живот”

, от януари 1899 
г. до октомври 1899 г. е Министър на народното просвещение, а от окто-
мври 1899 г. до януари 1901 г. е министър-председател. Като министър 
на народното просвещение и министър-председател той осигурява на-
деждна финансова помощ за дружеството.  

130. Това се оказва една много вярна стъпка, 
която засилва интереса към дружеството и помага за преодоляване на 
организационната криза. Т. Иванчов не само дава идеята, не само уча-
ства в организацията на първите срещи, но и предлага свой реферат за 
обсъждане131

                                                           
128 Попов, К. Г. Тодор Иванчов. // СпБИД, г. ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 25-30.  

. Ползотворната дейност на Иванчов начело на БИД обаче 
няма шанса да продължи дълго. Премиерският пост изисква много сили 
и поради това той след май 1900 г. се оттегля от ръководството и дей-
ността на дружеството, оставяйки ярка диря. За своята всеотдайна и 
полезна дейност Иванчов получава признанието на тогавашните си ко-
леги и съратници, въпреки че името му е замесено в скандали и съдеб-

129 През 1897 г. успява да прокарва първия закон за Дирекцията по статистика-
та, с което се създават автономен централен статистически институт и първият закон за 
преброяване на населението, сградите и добитъка на всеки 5 години. – Вж. Стефанов, 
Ив. Основни жалони в развитието на българската държавна статистика. // Икономичес-
ка мисъл, 1999, кн. 1, с. 94-95. 

130 Попов, К. Г. Тодор Иванчов…, с. 29. 
131 І-ва Другарска среща. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 3-4, с.171-181; Другарски 

срещи на членове на Българското икономическо дружество. - СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, 
кн. 7, с. 318-332. 



 74 

ни процеси132. Ранната му смърт в края на 1905 г. е отбелязана с не-
кролог в списанието, в който се признават неговите огромни заслуги 
към БИД133

Подпредседатели на БИД, когато начело е Т. Иванчов, са Ст. Ка-
раджов и М. Сарафов. За разлика от първите двама, М. Сарафов не е 
сред учредителите на БИД. Той е добре образован и има големи заслу-
ги към организирането на статистическото дело у нас. Сарафов учи ма-
тематика в Загреб, Мюнхен и Сорбоната и това го прави подходящ да 
оглави новоучредената българска статистика

. За краткия си живот Т. Иванчов предлага 4 много ценни и 
важни публикации за списанието, сред които и първата статия в първа-
та книжка на списанието.  

134

За по-малко от година – от май 1900 г. до март 1901 г. председа-
тел на БИД е Д. Яблански. По това време той е човек с утвърден авто-
ритет на стопански деец и адвокат, образован, познат в софийските 

. В живота на дружест-
вото се включва през 1896 г., след като се завръща от Солун, където 
три години е начело на местната гимназия. Солидната му биография и 
желание за работа веднага го издигат в управлението – от 1897 г. до 
1900 г. е член на настоятелството и на редакционния комитет, а също и 
на научния комитет. През 1896 г. той публикува в списанието една мно-
го задълбочена статия за осигурителните дружества. От 1900 г. обаче 
М. Сарафов се оттегля от ръководството. Причините вероятно са 
свързани отново с липсата на време поради ангажирането му с пар-
тийно-политическа дейност. Той е член на Прогресивнолибералната 
партия и от нейно име през 1901–1903 г. е министър на вътрешните ра-
боти и на финансите. От 1904 г. се отдава на дипломатическа кариера 
и повече не фигурира в управлението на дружеството. 

                                                           
132 М. Палангурски. Либералната (Радославистка) партия в системата на пар-

ламентарната демокрация (ноември 1900 – юни 1904 г). В. Търново, 1995, с. 124-144; 
Пенчев, П. Д. Как се наливаха основите. Към ранната история на българската ко-
рупция. (1879-1912 г. ). С., 2011, с. 143-164. 

133 Некролог на Т. Иванчов. // СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 7, с. V-VІ. 
134 През 1880 г. той основава статистическо-организационното отделение при 

Министерството на финансите, а от 1881 до 1883 г. е вече директор на статистическото 
бюро. За кратко през 1881 и 1884 е министър, а от 1885 г. е администратор в БНБ. През 
1891 г. ръководи строителството на първата българска железница. От 1893 до 1896 г. е 
начело на Солунската гимназия. След завръщането си в София се включва веднага в 
живота на БИД. - вж. Константинов, Н. Михаил К. Сарафов. - СпБИД, г. ХХІV, 1926-
1927, кн. 1-2-3, с. 31-32. 
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делови и политически среди135. Яблански е сред учредителите на БИД 
и член на първия и единствен практически комитет. През май 1897 г. е 
вече в настоятелството и е избран за негов касиер, но се отказва от 
този пост, тъй като малко преди това става кмет на София. Такъв оста-
ва до април 1899 г., като в това време не прекъсва връзките си с 
дружеството. Като кмет Яблански прокарва различни инициативи за 
модернизирането на столицата136

Яблански работи енергично за осигуряване на финансова помощ 
за дружеството и помага на БИД да реши част от битовите си затруд-
нения. Тъй като той е в Централното управление на Земеделските каси, 
осигурява, макар и временно, стая за заседания на настоятелството и 
на редакционния комитет

 и това му спечелва обществено ува-
жение. Той поема ръководството на БИД през 1900 г., когато първона-
чалната криза е преодоляна и то, както и списанието, вече се радва на 
по-голямо внимание в обществото. Организаторските способности на 
Яблански и връзките му в софийските политически кръгове също до-
принасят за това променящо се отношение.  

137

През пролетта на 1901 г. начело на БИД застава проф. Б. Боев. 
Той е първият председател от академическо течение и ръководи дру-
жеството до февруари 1905 г. Изборът му не е продукт на някаква бор-
ба на академическото срещу практическото течение за овладяване на 
ръководството, а закономерен израз на потребността начело на БИД 

. След 1901 г. Д. Яблански е вече народен 
представител от Народната партия, но продължава да участва в живота 
на дружеството, като до началото на 1906 г. непрекъснато е избиран за 
член на настоятелството. В списанието има 4 публикации и участия в 
другарските срещи с изказвания. Две от неговите статии, посветени на 
въпроса за характера на българската стопанска политика, предизвикват 
широк отзвук и стават база за широки дискусии на страниците на спи-
санието и на другарските срещи. Сериозна помощ на Яблански оказват 
двамата подпредседатели Ст. Караджов и Б. Боев. 

                                                           
135 Д. Яблански е завършил военното училище в София, а по-късно и офицерс-

ка школа в Санкт Петербург. Пред 1893 г. завършва държавни и стопански науки във 
Франция и Швейцария. През 1895 г. става член на управителния съвет на застрахова-
телно дружество „Балкан” (1895-1920 г.) и други акционерни дружества. Зет е на Ив. 
Евст. Гешов. – вж. Николова, В. Между консерватизма и .., с. 56-57. 

136 София. 120 години столица, С., 2000, с. 222. 
137 Известия от дружеството. - СпБИД, г .V, 1901, кн. 1, с. 64. 
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вече да стои име, утвърдено в науката. В това са убедени всички хора 
от настоятелството. Към този момент Боев е най-подходящата фигура 
за този пост. От 1894 г. до 1897 г. Боев е доцент, от 1897 г. до 1902 г. 
извънреден, а от 1902 г. до 1906 г. редовен професор по финансови 
науки и статистика във Висшето училище. През 1903–1904 г. е и негов 
ректор. Преди това работи и в системата на държавната администра-
ция138

От 1895 до 1905 г. Боев е непрекъснато член на редакционния 
комитет. Под негово ръководство БИД се утвърждава като важна инсти-
туция в обществения живот. Тогава за първи път дружеството участва в 
подготовката по оформянето на търговската политика на България и на 
митническата тарифа. Боев има голям принос за утвърждаване на съ-
държателните научни дискусии по време на другарските срещи, които 
ръководи много професионално. Ученият Боев е доста активен като 
автор на статии за списанието. За периода до 1919 г. той има 17 публи-
кации – статии и многобройни обзори в рубриките „Икономически прег-
лед”, „Стопански преглед”, „Библиография” и др., както и 3 изнесени 
реферата на другарските срещи. След като напуска председателския 
пост на БИД, Боев става управител на БНБ (1906-1908 г.) и продължава 
да работи във Висшето училище. Не изоставя и работата в БИД. Израз 
на привързаността му към неговата дейност е фактът, че през целия 
разглеждан период – до 1919 г. без годините 1907–1910 г., той е изби-
ран непрекъснато за член на настоятелството. 

. Той участва в създаването на дружеството, работи много за ос-
новаването и издаването на списанието, познава проблемите, като 
заместник на Яблански натрупва и организационен опит.  

В екипа на Боев подпредседатели са А. Ляпчев и Ив. Саранов 
за годините 1901–1904 и А. Ляпчев и Г. Т. Данаилов за 1904–1905 г. А. 
Ляпчев и Ив. Саранов са сред хората от практическото течение. Ляпчев 
не е сред учредителите на БИД и става негов член по-късно, но веднага 
се налага в управлението – от 1900 г. до края на разглеждания период 
                                                           

138 През 1884 г. Боев завършва право в Москва и специализира държавно-сто-
пански науки в Хале (1884-1885 г.). След завръщането си в България заема ръководна 
служба в Министерството на финансите. През 1889 г. прави опит да организира за пър-
ви път у нас промишлена анкета, която остава без практически резултат. От 1898 член 
на международния статистически институт. От 1906 г. до 1908 г. е управител на БНБ. – 
вж. Енциклопедия България. т. 1, С., 1978, с. 326; 120 години Българска народна банка. 
1878-1999. С., 1999, с. 59. 
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– 1919 г., непрекъснато е избиран за член на настоятелството, а през 
1906-1908 г. е член и на редакционния комитет на списанието. Той пре-
минава през сериозна образователна школа - изучава финансови науки 
в университета в Цюрих. По-късно учи политикономия в Париж и Бер-
лин. Привърженик е на класическата английска политическа икономия, 
но познава много добре немската финансова мисъл и стопанската прак-
тика в Германия. След завръщането си в България в началото на 90-те 
години на ХІХ в. е назначен за чиновник в министерството на финанси-
те139. Ляпчев е активен участник в македонското освободително движе-
ние и се утвърждава като сериозен журналист в неговите издания140. От 
втората половина на 90-те години се обвързва с Демократическата пар-
тия и постепенно израства като една от най-видните й фигури141

Ив. Саранов е сред учредителите на БИД, участва в първото 
настоятелство и до 1908 г. непрекъснато е избиран за негов член. Са-
ранов е завършил висше земеделско образование в Петровско-Разу-
мовската земеделска академия в Москва и притежава степен кандидат 
на селското стопанство. След завръщането си ръководи земеделското 
училище в „Образцов чифлик” (1888-1890 г.) и земеделското училище в 
Садово (1890-1894 г.), след което става началник отделение в Минис-
терството на търговията и земеделието

. От 
1901 до 1903 г. ръководи второ отделение в Министерството на финан-
сите. Ляпчев е един от активните автори в списанието. На неговите 
страници публикува 13 актуални статии, а също и редица обзори в руб-
риката „Външен преглед”, представя 4 реферата на другарските срещи 
и участва живо в дискусиите им. Извоюва си солиден авторитет като 
добре подготвен по финансовите въпроси специалист. 

142

Г. Т. Данаилов е член на БИД от 1895 г. и от 1897 г. до 1919 г. не-
прекъснато е избиран за член на настоятелството. От 1904 г. заема 
подпредседателския пост и ежегодно е преизбиран на него до 1919 г. Г. 
Т. Данаилов принадлежи към академическото течение. Той роден в 

. В списанието публикува три 
статии, участва и в списването на външния преглед.  

                                                           
139 Български държавници и политици. 1818-1947. С., 2000, с. 114-129. 
140 Божинов, В. Земното кълбо не престава да се върти, ако ние и да спим. 

Разказ за живота на Андрей Ляпчев. С., 2005, с. 38-54. 
141 Саздов, Д. Демократическата партия в България 1887-1908. С., 1987, с. 52-67.  
142 Топузов, Ив. Сарафов, Ив. Първите стъпки на земеделската просвета в 

България. Пловдив, 1971, с. 147. 
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Свищов през 1872 г. и получава много високо образование – през 1891 
г. завършва класическия отдел на Софийската мъжка гимназия, а през 
април 1894 г. правни науки в Московския университет. Тук той се за-
познава с възгледите на големите руски учени проф. А Чупров (статис-
тик) и И Янжул (стопански историк). Още като студент проявява силен 
интерес към научноизследователската работа и към проблемите на 
финансовото право, политическата икономия и статистика, социология 
и демография143. На 1 август 1895 г. постъпва на работа в Министерст-
вото на финансите като помощник – началник на отдела за преките 
данъци. От 1898 г. е назначен за доцент по политическа икономия във 
Висшето училище. През лятото на 1900 г. е изпратен да изучи финан-
совата организация на Прусия, Бавария и Баден, за което прави об-
стоен доклад до Министерството на финансите144

От 1902 г. до 1908 г. Г. Т. Данаилов е редактор на списанието на 
БИД. Именно в това поле на действие са най-големите негови заслуги 
към БИД

. В Берлин и Мюнхен 
специализира при проф. Густав Шмолер, проф. Луиджи Брентано и 
Вернер Зомбарт. Особено влияние върху неговите възгледи оказва 
проф. Зомбарт, който е сред най-ярките представители на немската 
историческа школа. За кратко Данаилов специализира и във Виена. От 
1903 г. той е вече професор, от 1908 г. започва адвокатската си профе-
сия и напуска университета, но остава там като хоноруван доцент, а 
после професор. През 1904 г. е избран за действителен член на БАН. 
От 1909 г. е народен представител от Демократическата партия и е поч-
ти непрекъснато такъв до смъртта си през 1939 г.  

145

                                                           
143 Натан, Ж. Григоров, К., Беров, Л., Мечев, Ст., Трендафилов, Т. История 

на икономическата мисъл в България. Т. ІІ, С. 1973, с. 71.  

. Като учен и преподавател той прибавя нови щрихи в науч-
ния образ на списанието с разнообразяване на изследванията и насоч-
ването на проучванията и към по-далечното стопанско минало на стра-
ната. Професорът привлича свои студенти и бивши възпитаници за ав-
тори в списанието. Сред тях са Ал. Цанков, Д. Мишайков, Ив. Маналов, 
Хр. Хинков, Н. Константинов, Н. Попов, Гр. Василев и др., които с тече-
ние на времето стават водещи автори. Самият Данаилов публикува в 

144 Константинов, Н. Редактори на списанието. // СпБИД, г. ХХV, 1926-1927, 
кн. 1-2-3, с. 42-44. 

145 Пак там, с. 42. 
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списанието 16 статии, много обзори в рубриките  „Вътрешен преглед” и 
„Външен преглед”, където взема отношение по редица актуални вът-
решни и международни стопански проблеми. Поддържа и рубриките 
„Книжнина” и „Критика и библиография”. На другарските срещи пред-
ставя един реферат и винаги участва активно в дискусиите.  

От февруари 1905 до февруари 1911 г. председател на дружест-
вото е Г. Н. Колушки. Той е човек с модерно за времето инженерно 
образование и със силни интереси към стопанските проблеми, което 
стои в основата на богата му и разностранна научна и обществена дей-
ност. През 1891 г. като държавен стипендиант на млада България той 
завършва индустриална химия в Санкт-Петербургския технологически 
институт с квалификацията технолог. Първата година след завръщане-
то си работи в индустриалната комисия в Министерството на просвеще-
нието. От 1893 г. постъпва като щатен преподавател по химия във 
Военното училище, където работи до 1896 г. Едновременно с това от 
1891 г. е и хоноруван преподавател по химически технологии във Вис-
шето училище, от 1899 г. вече извънреден, а от 1904 г. редовен профе-
сор в него.  

Колушки натрупва богата практика с участието си в различни 
правителствени стопански инициативи – през 1892 г. като член на инду-
стриалната комисия прави анкета на занаятите и индустриите в Тър-
новски окръг, в резултат на което последва откриване на кожарското 
училище в Габрово; през 1902 г. участва в провеждането на търговско-
индустриалната анкета; участва в работата по изработване на първата 
специфична митническа тарифа, а през 1909 г. – в изработването за 
закона за насърчаване на местната индустрия. Чрез тази дейност той 
добре опознава дълбоките икономически проблеми на страната. През 
1901–1911 г. е член на Върховния статистически съвет. Заедно с това 
Колушки се включа в работата на различни научни и обществени ин-
ституции – председател на Българското инженерно-архитектурно дру-
жество от основаването му през 1894 до края на 1905 г. и член на ре-
дакционния комитет на списанието му; член е на Българското книжовно 
дружество (1896–1911 г.) и после – от 1911 г. на Българската академия 
на науките, и др.146

                                                           
146 Пак там, с. 37-38. 
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 Г. Н. Колушки има огромни и разностранни заслуги към БИД. 
Както вече се посочи, той е сред дейните учредители и от самото на-
чало до пролетта на 1914 г. е избиран непрекъснато в настоятелството. 
Като член на ръководството винаги проявява висока инициативност и с 
предложенията си помага за намиране на най-верните решения на раз-
лични проблеми. От 1895 г. до 1907 г. е в редакционния комитет, а от 
1898 до 1902 г. – редактор на списанието. Работата му на този пост 
оставя дълбоки следи. Колушки изчиства образа на списанието от ня-
кои оказали се вече ненужни информационни черти, за да го превърне 
в истински научен журнал. Като редактор и като член на ръководството, 
както ще се види по-нататък в изложението, той безкористно служи на 
една благородна кауза с много труд. За списанието Колушки написва 16 
статии, много пъти е водил рубриката „Външен преглед”, участва на 
другарските срещи с 2 реферата. Статиите му са посветени на широк 
спектър от въпроси – за чуждите капитали, за митническата и кредит-
ната политика, за положението на отделните клонове в индустрията, 
изказва се по някои теоретически въпроси на търговско-финансовата 
криза в Европа през 1898–1900 г., разглежда възможностите й за при-
лагане на технологическите нововъведения у нас и пледира за изграж-
дане на държавна лаборатория и др.  
 Минал през трудната редакторска работа, като председател на 
БИД Колушки има сравнително по-леки задължения, които също изпъл-
нява с много ентусиазъм. През първите години той полага усилия за 
смекчаване на отношенията с управляващите, влошени след 1903 г. 
След 1908 г. вече по-уверено и спокойно представлява организацията 
при участието й в различни обществени инициативи. Изключителна е 
ролята на Колушки и при ръководенето на другарските срещи от този 
период, където се проявява като добър организатор и компетентен про-
фесионалист.  

Подпредседателите на БИД от тези години са Г. Т. Данаилов и 
Рачо Косев (1905-1909 г.), Г. Т. Данаилов и Асен Иванов (1909-1910 г.) 
и Г. Т. Данаилов и Б. Боев (1910-1911 г.). Р. Косев и Ас. Иванов се 
включват в живота на БИД през първите години на ХХ в. От 1902 г. до 
1914 г. Р. Косев е несменяем член на настоятелството, а Ас. Иванов – 
от 1903 до 1913 г. И двамата заемат държавни служби – Р. Косев през 
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1902 г. е началник на отдела по търговията при Министерството на 
търговията и земеделието, а Ас. Иванов е съветник при Земеделските 
каси. С връзките си с деловите среди те допринасят за укрепване авто-
ритета на дружеството сред тях. Р. Косев участва по-активно в рабо-
тата на списанието – приготвя за него една статия и списва за няколко 
години вътрешния преглед. Ас. Иванов има по-ярко присъствие на дру-
гарските срещи, но не предлага свои изследвания за списанието и 
реферати за срещите. 
 Кирил Г. Попов е председател на БИД от 1911 г. и го ръководи 
до 1924 г. Той е безспорен научен капацитет, един от най-задълбоче-
ните учени, познавач на стопанското минало на България. Роден е през 
1869 г. във Варна и след като завършва Русенската гимназия, постъпва 
във Висшето училище в София, където през 1896 г. след известно пре-
късване завършва специалността математика. До 1903 г. заема много и 
различни служби в столицата и страната – учител в разградската гим-
назия, митнически чиновник в Русе, чиновник в БНБ в Пловдив и учител 
в тамошната гимназия.  

Особено важен момент от кариерата на К. Г. Попов е работата 
му в Статистическото бюро, където постъпва в началото на 1896 г. като 
щатен сътрудник и скоро става дясната ръка на директора Т. Иванчов. 
През 1897 г. той активно участва в съставянето на Закона за Дирек-
цията на статистиката. През 1900–1901 г. ръководи службата по финан-
сова статистика при Министерството на финансите, като през това вре-
ме няколко за месеца е командирован в Париж да изучава статисти-
ческата практика и бюджетните техники. От март 1901 г. е отново в Со-
фия и заема поста началник отдел в Дирекцията на статистиката, а от 
май 1903 е вече директор. Правителството на Народнолиберлната 
партия обаче скоро го освобождава от този пост и назначава на негово 
място ветеринарния лекар П. Германов, което става причина Попов да 
напусне ведомството. Известно време работи като статистик на Бъл-
гарската екзархия, през 1905–1906 г. чете лекции по икономическа геог-
рафия и други дисциплини в търговско-икономическото училище във 
Варна. През 1907 г. за няколко месеца е в Швейцария за лечение, а съ-
що и за работа в тамошните библиотеки. В началото на 1908 г., след 
падането на народнолобиралите от власт, К. Попов отново оглавява 
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Дирекцията на статистиката. Работата му там е изключително плодо-
творна, но за жалост е прекъсната през 1916 г. по здравословни при-
чини – през септември 1916 г. той подава оставка от този пост и зами-
нава за лечение в Швейцария, където остава до средата на 1918 г. От 
началото на 1919 г. до края на живота си през май 1927 г. той стои на-
чело на Дирекцията на статистиката147

 К. Г. Попов е член на БИД от основаването му през 1895 г. Тъй 
като професионалният му път често го извежда извън София, през пър-
вите осем години той не участва в живота и ръководството на дру-
жеството. След като се установява в София през 1903 г., на следваща-
та 1904 г. е избран в настоятелството и до смъртта си остава свързан с 
БИД. До 1924 г. той е избиран за член на настоятелството, от 1904 г. до 
1911 г. е член на редакционния комитет на списанието, като от 1908 г. 
до началото на 1911 г. заема редакторския пост, който напуска след 
като става председател на БИД.  

. 

К. Г. Попов е един от авторите, които активно присъстват на 
страниците на списанието с 12 статии. С непреходно значение и до 
днес остава студията му „Поглед върху икономическото развитие на 
България”, в която се съдържат много дълбоки изводи. Той е автор и на 
многобройни обзори в рубриките „Библиография”, „Външен преглед”, 
„Вътрешен стопански преглед”, „Книжнина”, в които прокарва своите 
виждания и преценки по текущите стопански проблеми. Въпреки че 
изнася само 1 реферат, на другарските срещи се изявява като един от 
най-активните участници. Особен ентусиазъм проявява Попов, както и 
цялото настоятелство и редакцията на списанието, през 1912-1913 г., 
когато се ангажира с разработване на стопанските въпроси на бъде-
щата обединена България, която за съжаление си остава несбъдната 
мечта.  

До 1915 г. подпредседатели на БИД са Г.Т. Данаилов и Б. Боев – 
хора с опит в ръководството на дружествените дела, които работят 

                                                           
147 Бирман, М. Кирил Попов. Вехи жизни и творчества ученого. – В: Сборник в 

чест на академик Хр. Христов. С., 1988, с. 278-294; Мишайков, Д. К. Попов като ста-
тистик, икономист и кооператор. // сп. Кооперативно дело, 1930, кн. 3-4, с. 198-208. 
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добре с К. Г. Попов. За годините от 1915 до 1919 г. подпредседатели са 
Г. Т. Данаилов и Хр. Чакалов148

Здравословните проблеми на Попов, които го извеждат от ак-
тивна обществена и професионална дейност, както и трудните военни 
условия са причината за прекъсване работата на БИД след 1916 г.  

.  

 Тримата председатели от академическо течение Б. Боев, Г. Ко-
лушки и К. Г. Попов успяват да съхранят и развият делото на предход-
ните председатели, да укрепят здравите основи на дружеството и да 
изпълват дейността му с разнообразно научно съдържание.  
 Контролната комисия се избира за по-кратък срок (една година) 
също от общото събрание по същия принцип – с тайно гласуване и по 
вишегласие, и се състои от трима членове. Тя е длъжна да преглежда 
сметките и състоянието на дружествения имот веднъж на 3 месеца, а 
извънредно – всякога, когато е нужно. Ревизията се прави най-малко от 
двама контролни членове, като резултатите от нея се съобщават на на-
стоятелството149

 

. Членовете на тази комисия се избират от състава на 
дружеството. Това са хора с нужната счетоводно-финансова практи-
ческа подготовка. Съставът на комисията не се сменя постоянно. За пе-
риода 1895–1898 г. тя е в състав С. Нев, Ю. Наумов, Др. Горанов; за 
1898–1900 г. – Д. Батолов, Ю. Наумов, Хр. Устабашиев; за 1900–1907 г. 
– Ю. Хлебаров, Хр. Устабашиев, Ив. А. Цонев; за 1907–1913 г.- Хр. Гос-
подинов, Хр. Иванов, Крум Н. Мутафов и за 1913–1919 г. – Хр. Иванов, 
Крум Н. Мутафов, К. Колев. Контролната комисия върши работа си на-
време, като забавянията в някои години не водят до забавяне в свиква-
нето на общите събрания.  

 
2.3. Финансиране и финансово състояние 
 
В материално отношение БИД като обществена организация 

предвижда да работи на принципа на самофинансирането. Основните 
приходи, според Устава, ще идват от членски внос, от лотарии на 
                                                           

148 Хр. Чакалов е един от най-дългогодишните управители на БНБ – от 1908 до 
1921 г. След като получава юридическо образование в Женева, от 1901 г. започва 
работа в БНБ като адвокат, а по-късно като юрисконсулт, през 1907 г. специализира 
банково дело в Париж. – вж. 120 години Българска народна банка…, с. 65. 

149 Устав на Българското икономическо дружество…, с. 148. 
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местни произведения и изделия, от издаването на списанието, от 
вноски на провинциалните дружества. Заедно с това се допуска и да се 
получават свободно и доброволно направени помощи150

Още през 1895–1896 г. във връзка с издаването на списанието 
БИД чувства сериозна липса на средства. В дружеството не се запис-
ват, както се очаква, много хора, а малкото действителни членове не 
внасят веднага предвидените суми за членство. Не е голям и броят на 
основните членове, чиито по-високи вноски биха могли да обезпечат 
старта на дружественото списание. При това положение търсенето на 
външна помощ става неизбежно, а единственият надежден спонсор в 
тогавашните конкретни условия се явява държавата. И това си има 
своето обяснение. От една страна, БИД има нелеката съдба да въз-
никне в една изостанала икономическа среда, в едно общество, в което 
доминира дребнобуржоазният манталитет и еснафски мироглед, което 
гледа на науката просветителски, а не прагматично и е далеч от идеята 
да подпомага нейното развитие. От друга страна, ръководителите на 
БИД произхождат от средите на държавната интелигенция. Те възприе-
мат държавата като най-важния модернизационен фактор, който трябва 
да подпомага и дружеството като част от изграждащата се научно-
социална мрежа на страната. Ето защо обръщането към правителст-
вата с молба за финансово подпомагане е някак естествено. Въпреки 
че през следващите години БИД разширява общественото си влияние и 
увеличава приходите от разпространението на списанието, държавната 
помощ продължава да бъде важна за неговата нормална работа.  

.  

Помощта на държавата се осъществява по две линии – чрез го-
дишна субсидия за издаване на списанието и чрез абониране за спи-
санието от името на различни подведомствени на Министерството на 
търговията и земеделието, Министерството на просвещението и Минис-
терството на финансите структури и организации – библиотеки на учи-
лища, финансови служби и др. Заслугата за формирането на тази прак-
тика се пада на правителството на д-р К. Стоилов, което в контекста на 
своята активна икономическа политика откликва на молбите на БИД и 
на председателя на дружеството д-р Ст. Данев. Важна роля за навре-

                                                           
150 Пак там, с. 140-150. 
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менната държавна подкрепа в първите години има и Т. Иванчов в 
качеството му на министър на просветата през 1899 г.  

Още когато се разработва проект за издаване на списанието 
през ноември 1895 г., настоятелството на БИД предвижда да получи 
помощ от правителството в размер на 2000 лв.151 В действителност 
получава много повече – субсидия от 3 000 лв. и 4 080 лв. от абонамент 
на списанието на името на различни държавни структури. Така помощ-
та на държавата за първия бюджет на дружеството е в размер на 7 080 
лв. при общ бюджет от 11 879 лв.152 През 1898–1900 г. правителствата 
отново отпускат субсидия и правят абонамент за списанието, макар и в 
по-малък размер и ненавреме153. Колко важна е държавната помощ, 
личи от факта, че когато през 1900–1901 г. поради финансовата криза 
тя спира, дружеството завършва финансовата година с дефицит и само 
благодарение подкрепата на ТИК успява да я преодолее154. От 1903 г. 
държавната помощ отново е възстановена под формата на субсидии155

Материалната помощ за БИД от страна на държавата не е из-
ключение от тогавашната практика на взаимоотношения между властта 
и печатните издания. Периодичните издания поради малкия си тираж 
не могат да покрият разходите си и са губещи предприятия. Това с осо-
бена сила важи за партийните вестници. Затова всяка партия, дошла на 
власт, намира начин да използва държавните фондове за подпомагане 
на свои издания

.  

156

                                                           
151 Константинов, Н.  Списание на Бълг. Икономическо дружество. // СпБИД, г. 

ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 7. 

. На фона на това инициативата на първите ръко-
водители на БИД д-р Данев и Иванчов за осигуряване на държавна 
помощ са действия в правилната посока. 

152 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му 
годишнина. // СпБИД, г.ІІ, 1897, кн. 1, с. 37-38. 

153 Отчет на Българското икономическо дружество в София – за втората го-
дишнина на неговата деятелност. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1, с. 44; г. ІV, Известия 
от дружеството. -1900, кн. 4, с. 345. 

154 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 1, с. 152. 
155 Що се отнася до държавната помощ чрез абонамент, тя трудно може да бъ-

де проследена и установена, поне според наличните за сега източници, тъй като лип-
сват данни кои учреждения и колко на брой са били абонати. Поради това в изложе-
нието по-нататък ще анализираме само помощта чрез субсидии. 

156 Стателова, Ел. Политика, партии, печат на българската буржоазия. 1909-
1912. С., 1973, с. 32. 
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Въпреки принципна готовност за съдействие от правителствата, 
настоятелствата всяка година отделят много време и енергия, за да 
осигуряват конкретните помощи. Причината е, че политиката за подпо-
магане на БИД, за жалост, не се води последователно и принципно от 
управляващите кабинети. В някои случаи тя е повлияна от лични отно-
шения между министри и членове на настоятелството. Например в 
проектобюджета за 1912 г. се предвижда помощ от министерството на 
търговията и земеделието, но тя е премахната от комисията в Народно-
то събрание по настояване на депутат, който е във враждебни отноше-
ния с членове на ръководството без знанието на самия ресорен минис-
тър157. Така 1911 г. се оказва последната, в която държавата отпуска 
средства за БИД чрез бюджета и след това само в един случай се пос-
тига договореност за малка парична помощ от министерството на тър-
говията и земеделието. Налице е и случай, когато дружеството решава 
да не приема държавна помощ. През 1906 и 1907 г. ръководството на 
БИД отказва да получи предвидената от правителството сума поради 
сложните и напрегнати отношения, които се създават между някои 
министри и БИД158. Този опит за самостоятелност обаче е едно малко 
изключение от неотклонно следваната линия да се разчита на дър-
жавна подкрепа. Дори през 1914 г., когато дружеството има голям брой 
членове и абонати на списанието и с малко повече усърдие би могло 
да организира самоиздръжката си, исканията за помощ не секват. То-
гава настоятелството среща трудности да осигури средства от бюджета 
и това става повод за бурно недоволство на общото събрание, където 
се чуват репликите, че дружеството е направило толкова много за дър-
жавата, а тя нехае за него159

Вторите институции, които подпомагат финансово дружеството, 
са Търговско–индустриалните камари. От края на ХІХ в. между БИД и 
ТИК се установяват отношения на взаимопомощ и сътрудничество. 
През 1899 г. БИД защитава правото на камарите на съществуване и се 
обявява против намеренията на управляващите да ги закрият

.  

160

                                                           
157 Отчет на Българското икономическото дружество за изтеклата 1911, ХV–та 

дружествена година. // СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. ІV-V. 

. На 

158 Пак там. 
159 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 6-7, с. 434. 
160 Велева, Л. Търговско-индустриалните камари в България 1894-1919 г. (орга-

низация и дейност). С., 2005, с. 83-84. 
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свой ред през 1900-1901 г., когато държавната помощ е спряна, нас-
тоятелството се обръща към тях с молба за помощ и през 1902 г. ТИК 
осигуряват сумата от 2 000 лв. за издаване на списанието. От тази го-
дина нататък ежегодно камарите помагат на дружеството с различни по 
размер суми. През 1903 г. камарите предвиждат да дадат 1 300 лв., но 
осигуряват само 300 лв. най-вероятно поради това, че държавата от-
пуска отново 2 000 лв. През следващите години размерът на помощите 
от ТИК варира от 600 до 1 300 лв. От 1905 г. в проектобюджетите на 
дружеството и в годишните отчети на контролната комисия не се отбе-
лязва коя от двете институции – ТИК и държавата в лицето на различни 
министерства – каква сума отпуска и размерът на помощта се отбеляз-
ва общо. Това прави невъзможно да се установи приносът на всяка ед-
на от тях поотделно. Ако се съди от практиката дотогава, камарите се 
ориентират към една помощ от 1200–1300 лв., която обаче невинаги 
успяват да осигурят в цял размер.  

Най-малкият размер на помощта за БИД е 600 лв. (1903 г.), полу-
чена от ТИК, а най-голям, (след първата година от съществуването на 
списанието 1896 г.) 5 800 лв. от правителството на Демократическата 
партия през 1908 г. и от ТИК. Както сочи анализът на данните от отче-
тите – Таблица 2, най-често размерът на държавната помощ се движи 
между 1 500 и 3 000 лв. Прегледът на перата в приходната част на бюд-
жета на дружеството през годините сочи, че помощта от държавата и 
ТИК съставлява средно за целия период от една пета до една четвърт 
от общия приход. В някои години държавната помощ е спасителна за 
дружеството и възлиза на 39% от общия бюджет за 1898 г., 57 % – за 
1898 г., 28% за 1914 г.  

През целия довоенен период БИД чувства сериозни материални 
притеснения. Те обаче нито в един момент не се отразяват върху ка-
чеството на списанието и то остава на голяма висота. Поместените в  
него статии са на разнообразна тематика, с богато съдържание и из-
държани в научно отношение. Това говори красноречиво за голямата 
отдаденост на авторите към каузата на изданието, за тяхната безко-
ристна служба за народния напредък. 
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Таблица 2 
Приходи и разходи на БИД161

Го
ди

ни
 

 
Приходен бюджет Разходен бюджет 

Из
ли

ш
ък

 

На
ли

чн
ос

т 

Чл
ен

ск
и 

вн
ос

 и
 а

бо
на

ме
нт

 

Не
до

бо
ри

 о
т ч

ле
нс

ки
 в

но
с 

и 
аб

он
ам

ен
т 

По
мо

щ
и 

Ра
зн

и 
сл

уч
ай

ни
 п

уб
ли

чн
и 

об
яв

и 

Вс
ич

ко
 

Пе
ча

т 

Ре
да

кц
ия

 и
 с

ът
ру

дн
ич

ес
тв

о 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
и 

ка
нц

ел
ар

ск
и 

О
тс

тъ
пк

и 
и 

ра
зн

и 

Вс
ич

ко
 

96/97 - 8118 - 3000 77 11879 3738 5757 1561 632 11588 291 
1898 291 3224 203 3000 897 7617 2714 3695 1096 - 7504 113 
1899 113 6462 - 3000 4 9579 2327 5135 722 325 8509 1070 
1900 1070 3478 1024 - 993 6565 2374 3158 873 - 6369 196 
1901 196 3470 474 - 1185 5325 1932 2594 799 - 5325 - 
1902 - 4722 697 2000 1603 9262 2857 3222 930 1723 8732 530 
1903 530 4419 729 2300 708 8686 2925 3734 1081 354 8093 593 
1904 593 4702 2469 2200 390 10454 2920 3819 1271 346 8356 2098 
1905 2098 4572 1196 600 78 8544 2288 2170 1533 968 6959 1585 
1906 1585 3790 722 2900 842 9839 1786 2914 1482 2598 8807 1032 
1907 1032 4451 1148 1500 531 8662 3498 1760 1760 539 7557 1105 
1908 1105 1869 750 5800 655 10179 2664 3939 1566 997 9166 1013 
1909 1013 6447 4836 1600 1697 15593 5125 5529 2010 1161 14025 1568 
1910 1568 8815 5027 3200 1697 20307 8955 5119 3405 1639 18758 1549 
1911 1549 8293 1820 2771 977 15410 6299 4650 2994 1089 15030 380 
1912 380 4662 1317 1300 1420 9079 3056 2869 2568 1019 9530 - 
1913 - 690 2539 2100 165 5494 4236 553 1747 702 7236 - 
1914 - 8145 2188 4200 1369 15902 5933 4949 2338 1194 14404 1498 

 
Както се вижда от таблица 2, най-много средства идват от членс-

ки внос и абонамент на списанието на БИД. Тези суми съставляват 
средно между четири пети и три четвърти от размера на общия годи-
шен бюджет. Можем да направим извода, че това е материалният израз 
на подкрепата на българската интелигенция за развитието и утвържда-
ването на БИД. Особено важни са сумите от абонамент. През годините 
броят на абонаментите се движи от 400 до 1 560 души и при цена на 
годишния абонамент от 8 лева се формира немалка сума. Сериозен 
проблем обаче е, че тези суми не постъпват редовно и навреме. Обича-
йна практика е при заявено желание за абонамент да се вземе разпис-
ка, без реално да се плати, като се поеме, обещание сумата да се 

                                                           
161 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ,1915, кн. 3-4, с. 268. 
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внесе в кратки срокове, които невинаги се спазват. През нито една 
отчетна година предвидените приходи от абонамент и членски внос не 
са били събрани навреме, в рамките на текущия период, което фор-
мира големи недобори. Така например за периода от 1905 г. до 1909 г. 
той възлиза на 14 1175 лв.162

В периоди на силни финансови притеснения (нередовна или 
намалена външна помощ голям дял несъбран абонамент и членски 
внос) БИД силно ограничава някои от предвидените разходи и работи 
при режим на икономии. Не се изплащат в цял размер разходите по 
печатането, както и хонорарите. Това води след себе си трупащ се 
дълг. Така например към 1 януари 1910 г. той възлиза на 3 262. 45 лв. 
като в него се включват неизплатени суми към държавната печатница 
за отпечатването на книжките от 1896 г., на печатаря Иван Кадела за 
печатане на книжки от различни годишнини и неплатени хонорари за 
няколко години

 (За сравнение бюджетът на БИД за 1909 г. 
е в размер на 15 593 лв.).  

163. През 1911 г. БИД се освобождава от този дълг, като 
го изплаща със средствата от навреме събраните абонаменти и членс-
ки внос. Едва през тази година настоятелството решава да действа по-
твърдо към нередовните платци и след като много от тях са заличени 
от списъците, останалите още в началото на годината изплащат 
дължимите суми164. В предишните години настоятелствата предпочитат 
повече да агитират към съзнателност, отколкото да прилагат админист-
ративни мерки, надявайки се на отговорността на членове и абонати. 
За навременно плащане на някои разходи, в условията на недостиг на 
средства, през 1909 г. настоятелството открива при БНБ текуща сметка 
от 5 000 лв. със задължението да не ползва повече от 3 000 лв.165

Недостигът на средства налага и някои промени в списанието. 
Поради икономии в бюджета от 1900 г. то излиза в 10 книжки вместо до-
тогавашните 12

 

166

                                                           
162 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 9-10, с. 138. 

 и това като практика се запазва и през следващите 
години. От 1901 г. в списанието се въвежда нова рубрика „Стопанска 
хроника”, която има за цел не само да постигне разнообразие в съдър-

163 Пак там, с. 142. 
164 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн.1, с. 84. 
165 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІІ, 1908, кн. 9-10, с. 684. 
166 Известия от Дружеството. // СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 4, с. 345. 
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жанието, но също и да осигури известни икономии, защото за списване-
то й се дава един „невзрачен хонорар” от 2 лв. на страница167

Държавната помощ под формата на абонамент е важна за дру-
жеството, но тя в известна степен му пречи да провежда по-активна и 
по-агресивна политика за налагане на списанието на пазара на перио-
дичните издания. Към средата на първото десетилетие на ХХ в. ръко-
водството на БИД вече осъзнава това и от 1908 г. предприема по-ма-
щабни действия за набиране на читатели.  

. Намаля-
ва се и размерът на сумите за хонорари и редактиране.  

За да премине на самоиздръжка, членовете на БИД и абонатите 
на списанието трябва значително да се увеличат. През годините всички 
настоятелства, председателите на дружеството и редакторите на спи-
санието полагат усилия в тази насока. Дори се правят и разчети при 
какви показатели държавните помощи вече няма да са необходими. 
През 1908 г. в отчетния доклад пред общото събрание на настоятелст-
вото четем: „Когато списанието ще има 2000 абонати, а дружеството 
500 члена – само тогава не ще се чувства никаква нужда от чужда по-
мощ”168

Финансовата обвързаност с държавата обаче не води до „слуги-
наж” от страна на БИД. То успява да запази образа си на независимо 
научно дружество. В отношението на неговите членове, на авторите, 
които пишат в списанието или се изказват на другарските срещи, към 
приетите от правителствата стопански решения и закони има и критика, 
и одобрение в зависимост от това, дали те са в съответствие или раз-
рез с техните изградени на базата на определена научна школа или 
течение стопански възгледи. 

. Въпреки положените усилия до 1919 г. тези цифри не се дос-
тигат и БИД не успява да осигури самоиздръжката си.  

В битов план разходите на дружеството са силно ограничени. 
Обичайни разходи освен хонорар за редактиране на списанието и по 
отпечатването му включват още заплата за разсилния, канцеларски и 
пощенски разходи, наем на помещението, заплащане на администрато-
ра на списанието, отопление и осветление, уредба и поддържане на 
дружествената библиотека и др.  

                                                           
167 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 1, с. 152. 
168 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІІ, 1908, кн. 9-10, с. 678. 
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Материалното състояние на БИД се следи от контролна комисия 
от трима души. Тя изготвя и годишните отчети. В рамките на разглеж-
дания период се сменят четири състава. В тях участват подготвени за 
това хора, сред които са Хр. Устабашиев и Юр. Хлебаров – чиновници в 
БНБ, Ив. А. Цонев – ревизор по Земеделските каси, Ю. Наумов – печа-
тар и книжар, Др. Горанов – чиновник в Статистическото бюро и др. От-
четите на комисията са направени според изискванията и в нито един 
от тях не се констатират финансови нарушения.  

 
 
3. Начална дейност на Българското икономическо  
дружество и утвърждаването му като научно  
дружество  

 
3.1. Начална дейност: надежди и разочарования 
(1895–1896 г.) 
 
След неуспешния опит за създаване на дружества в провинция-

та през юни–септември 1895 г. и след като изчаква да премине летният 
сезон, настоятелството организира избора на своите вътрешни органи. 
На първото свое заседание на 7 октомври 1895 г. се конструират пред-
видените по устав два комитета. Научният комитет се състои от 25 
души, а практическия – от 18. Председател на научния комитет е д-р 
Ст. Данев, деловодител В. Атанасов, членовете са С. Караджов, Хр. А. 
Фетваджиев, Ив. Саранов, Т. Иванчов, М. Тенев, Г. Златарски, Г. Н. Ко-
лушки, Ст. Брънчев, Б. Боев, С. Ж. Дацов, д-р Хр. Йорданов, П. Герма-
нов, А. Манушев, Ив. Несторов, д-р Ив. Михалов, Д. Христов, М. Миха-
лов, П. Карловски, д.р Н. Димчев, П. Баджов, Т. Йончев, А. Хранов, Ал. 
Малинов. 

Практическият комитет е в състав Г. Консулов, Д. Кармфилович, 
Ст. Марков, Г. Георгов, Гр. Найденов, И. Николов, Д. М. Яблански, д-р 
С. А. Иванчов, И. Бъчваров, Др. Горанов, С. Г. Ноев, Ю. Наумов, Д. Ба-
толов, М. Георгов, Д. Пиронков, П. Кънев, Т. Малков, Ст. Пищачев.  

Макар и рожба на едно спонтанно широко обществено движение, 
ръководството на БИД се „поема” от сравнително малък кръг хора. Чле-
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новете на настоятелството са разпределени да участват в двата коми-
тета – от 12-те души 9 участват в научния комитет и 3 в практическия. В 
практическия комитет е включена и цялата контролна комисия. Предсе-
дателят на БИД е председател на научния комитет, деловодителят на 
настоятелството е деловодител и на научния комитет. Останалите чле-
нове на двата комитета са избрани от членове на дружеството. Инфор-
мацията за техните професионални характеристики не е пълна, имена-
та на някои от тях не фигурират в списъците за членове на БИД от 1896 
г. Според съществуващите данни може да се заключи, че за членове на 
научния комитет извън тези от настоятелството са предпочитани лица, 
които работят в държавната администрация, и учители, а за практичес-
кия комитет – търговци и занаятчии. От инициаторите на събранието от 
19 март 1895 г. П. Баджов е включен в научния комитет, а Д. Батолов и 
М. Гергов – в практическия. П. Тишков не участва в ръководните органи.  

Както се вижда от състава на избраните комитети, основната 
ръководна тежест пада върху хората от настоятелството. Именно те 
изпълняват изключително важната задача да насочат новосъздадената 
организация по пътя на утвърждаването й като истинско научно дру-
жество. Ето защо дванадесетте души от първото настоятелство д-р Ст. 
Данев, д-р С. Иванчов, Ст. Караджов, П. Баджов, Г. Колушки, М. Тенев, 
В. Атанасов, Д. Батолов, Б. Боев, Ю. Трифонов, Т. Йончев, Д. Яблански, 
с малки изключения, могат да бъдат признати за истинските първоосно-
ватели на БИД, на дружеството, което през следващите години става 
част от „социалната мрежа” на градската интелигенция с мисия да съз-
дава и модерна икономическа култура169

                                                           
169 Това заключение има по-малка сила само за трима души. Първият е д-р С. 

Иванчов. Той е човек с много добро за времето си образование- през 1888 г. завършва 
с доктора по политически и административни науки Брюкселския свободен университет, 
след завръщането си у нас се утвърждава като адвокат, обществен и стопански деец. 
Вж. Костов, Ал. България и Белгия- икономически, политически и културни връзки 
(1879-1914). С., 2005, с. 93. Въпреки че има сериозен поглед върху стопанските процеси 
и че на е на второ място по гласове след д-р Данев, пред следващите години той не се 
обвързва с дружеството. В настоятелството е избиран до пролетта на 1900 г. След това 
напълно се дистанцира от БИД. Точните причини не са известни, но можем да 
предположим, че част от тях са свързани с положението на брат му Т. Иванчов, с же-
ланието му да гради адвокатска кариера и недостатъчния интерес към стопанските 
въпроси. Другите две по-малко известни имена – учителите Трифонов и Йончев ве-
роятно преценяват, че нямат достатъчно сили за тази работа и участват само в първото 
настоятелство.  

. 
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Научният комитет работи много активно. През ноември 1895 г. 
той се събира 3 пъти на заседания, на които основно се разисква въп-
росът за издаването на списанието. Излъчва се комисия в състав Т. 
Иванчов, Б. Боев, В. Атанасов, С. Ж. Дацов, Г. Н. Колушки и П. Баджов, 
която да проучи финансовата страна на проекта, условията и възмож-
ностите за неговото осъществяване. Председателят д-р Ст. Данев под-
сигурява помощ от държавата в размер на 2 000 лв. На 29 ноември 
1895 г. научният комитет одобрява предложения от комисията проекто-
бюджет и взема решение за издаване на печатен орган на БИД. Избира 
се редакционен комитет – председател е Т. Иванчов, редактор – В. Ата-
насов и членове Б. Боев, Г. Колушки, Ив. Саранов, Ан. Манушев. Об-
съжда се и въпросът за организиране на сказки, както предвижда уста-
вът. Макар да не се уточнява как и кога ще се провеждат те, по настоя-
ване на Ст. Данев членовете на научния комитет обещават на тях да 
изнесат по една публична беседа.  

Научният комитет начертава и своя примерна изследователска 
програма. Тя е твърде амбициозна, в известен смисъл дори трудно 
изпълнима предвид силите, с които се разполага. БИД се насочва към 
проучване на почти всички най-значими за момента въпроси – кре-
дитът, данъчната система, горското дело, пътните съобщения, изселва-
нето на турците, значението на източните железници за нашата тър-
говия, продуктовите сили на България, монетарната система и др. По-
ради предстоящото подписване на новите търговски договори темата 
за външната търговия излиза на преден план. Борбата срещу режима 
на капитулациите, обществените очаквания за налагане на по-високи 
вносни мита за чуждите стоки е много актуална, засяга пряко почти 
цялото население, по нея се водят най-оживени дебати170

Обладани от ентусиазма, който съпътства всяко начало, члено-
вете на настоятелството дори не си дават сметка какви трудности ще 
срещнат при изпълнението на тази програма. Убедени, че интелиген-
цията има дълг към обществото, те в известен смисъл надценяват ней-

. По програ-
мата ще работят хората от ръководството, всеки според възможностите 
и интересите си, ще се търсят и сътрудници от членовете на дружест-
вото. Изследванията ще се публикуват в списанието.  

                                                           
170 Константинов, Н. Списание на …, с. 7-8. 
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ната тогавашна готовност да се включи в делото, което по-късно им 
носи горчиви разочарования.  
 Настоятелството предвижва и въпроса с признаването на устава 
от правителството. Той е утвърден с указ 83 от 14 юли 1896 г.171

В зората на основаването на БИД част от неговите ръководители 
смятат, че освен като научно дружество БИД трябва да се утвърди и 
като организация, която да влияе върху правителствата при вземане на 
едно или друго решение, а също така и самата тя да предлага проекти 
за закони и други наредби. Или с други думи казано, те виждат БИД ка-
то решаващ фактор в управлението на страната и като нещо много 
повече от научно дружество.  

  

Извън ръководството тези настроения най-силно се споделят от 
хората около БЗЗС, които инициират събранието през март 1895 г. Ето 
какво пише „Промишлено-търговски вестник” дни след учредяването на 
дружеството: „Завчерашното заседание тури основите на едно „Бъл-
гарско икономическо дружество”, което наистина ще играе важна роля в 
нашия обществен живот; поставено на свой самостоятелен крак, то ще 
дава – и ще дава казваме – тон на правителството в неговите икономи-
чески и финансови актове; ще качва и сваля министри тихо, безмълвно 
и безропотно на основание своите научни данни и факти, които ще при-
добива след щателно изучаване; него ще почитат малки и големи, и от 
него ще се плашат всички ония влечуги, които за срам и позор на 
българското име безстидно продават нашите интереси; то ще има за 
задача да подигне индустрията, изучавайки чрез своите членове–спе-
циалисти местните социални и географическо-икономически условия, 
които са самите пречки за уголемяване и подобрение на производство-
то; то ще разисква данъчни системи, митни тарифи, търговски догово-
ри, държавните и общинските бюджети и дългове, и своите изследва-
ния ще се старае да ги прокара, както измежду членовете си тук и про-
винциалните клонове навън, така и измежду онези, които не са члено-
ве, но съставляват неразделна част от народа ни”172

                                                           
171 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му 

годишнина. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 36.  

.  

172 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 19, от 1895 г. 
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Такива очаквания имат и масата занаятчии и търговци, които на 
този етап подкрепят дружеството. Ръководството на БИД не желае да 
скъса връзките си с тях, разчитайки, че те ще помогнат за утвърждава-
не на организацията, а и очаква да се абонират за новото списание. Ето 
защо, още през летните месеци настоятелството започва работа и в 
практически план. На първо време се разглежда, по настояване на П. 
Баджов, проблемът за контрол върху вноса на чужди фалшиви питиета. 
По това време и софийската ТИК обсъжда този въпрос. Разискванията 
се водят върху изложение, направено от самия Баджов, но не се фор-
мират предложения, които да се предоставят на управляващите173

Новоизбраният практически комитет обаче, който именно трябва 
да дава предложения за инициативи, така и не заработва в пълна сила 
и дори не си избира председател. Някои негови членове не са членове 
на БИД и не проявяват интерес към новите си ангажименти. Освен това 
включването на хора – практици в комитета – четирима търговци, два-
ма занаятчии и един печатар, не се оказва сполучливо решение, защо-
то те са твърде далеч от идеята да участват в правенето на политика, 
смятайки, че това е работа на интелигенцията. Цялата дейност на ко-
митета се свежда до оформяне на две предложения до настоятелст-
вото от декември 1895 г.: да се ходатайства от името на БИД пред На-
родното събрание за приемане закон за носенето от чиновниците на 
местни дрехи и обувки и да се настоява пред парламента, да разгледа 
изработения от правителството и обсъден от занаятчийските сдруже-
ния законопроект за еснафите

.  

174. По това време молба към БИД да 
окаже въздействие върху Народното събрание за приемане на закон за 
носене на местни дрехи отправят сливенски промишленици и работни-
ци. Подобни писма има и от занаятчии в Габрово и Панагюрище175

                                                           
173 Константинов, Н. Списание на…, с. 9. 

. 
Молбите се обсъждат и в практическия и в научния комитет. Въпреки че 
повечето от важните фигури на дружеството вече разбират ограниче-
ността на подобна мярка и невъзможността чрез нея да се спасят про-
падащите занаяти и дребни предприятия, на молбата се откликва поло-

174 Пак там. 
175 Промишлено-търговски вестник, г. І, бр. 47 от 5 декември 1895 г.  
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жително. Исканият законопроект е разработен в средите на дружест-
вото и внесен в Народното събрание, като през 1897 г. става и закон176

 Ръководството на БИД обяснява факта, че през цялата първа 
година практическият комитет остава „без всякакво проявено действие” 
с това, че в устава не е начертан план за неговата работа

.  

177. В дей-
ствителност причините за това се крият другаде. От една страна, сама-
та динамика на времето и активната стопанска политика на правителст-
вото на К. Стоилов правят сякаш излишен такъв орган за пряко въз-
действие върху управляващите. От друга страна, в хода на работа по 
конструирането на дружеството ръководството все по-ясно разбира 
неговото предназначение като научно дружество и постепенно започва 
да се „отърсва мълчаливо от неприсъщите нему цели и задачи”178. Нас-
тоятелството дори обявява, че няма да работи за изграждане на про-
мишлен музей и за откриване на практически неделни и вечерни учили-
ща за занаятчии, както е записано в устава, тъй като за това се изиск-
ват много средства и време, а едно младо дружества не разполага с 
тях179. След първата година от съществуването на БИД практическите 
цели на дружеството са напълно забравени от неговите ръководители и 
то остава „..чисто научно дружество, въпреки че причините за основа-
ването му да се крият именно в практическите нужди на времето, когато 
индустриалци и занаятчии, търговци и чиновници са се събрали под 
знамето на една стопанска политика – „предпочитай своето” пред 
чуждото...”180

 През 1896 г. ръководството е ангажирано главно с изпълнението 
на три основни задачи. Първата е издаването на списанието. Това на-
чинание поглъща много сили, по пътя към целта се преодоляват не 
малко трудности, но през април 1896 г. първата книжка е вече на паза-
ра. Втората задача е да се лобира за приемане на предложения законо-
проект за носене на местни дрехи и обувки. Отделните членове на 
ръководството използват личните си връзки и контакти в министерст-
вата и Народното събрание и агитират да му се даде ход. Дават съвети 

.  

                                                           
176 Яранов, Ат. Цит. съч. с. 51-52. 
177 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му го-

дишнина. // СпБИД, г.ІІ, 1897, кн. 1, с. 36. 
178 Попов, К. Г. 25 годишнината на Българското..., с. 20. 
179 Боев, Б. По съставянето на…, с. 8. 
180 Константинов, Н. Списание на …, с. 9. 
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и по други инициативи на кабинета. В дружеството членуват и хора от 
високите нива на държавната стопанска бюрокрация и академическите 
среди и това улеснява задачата. Агитация в полза на приемане на 
закона за носене се води и на страниците на списанието181. Третата 
задача е организационното укрепване на дружеството. По нея се 
работи и през 1897 г. Чрез различни начини и пътища ръководните кад-
ри на дружеството се стремят да привличат нови членове. Ако и да е 
имало големи очаквания за записване на много хора в дружеството, те 
постепенно се изпаряват, тъй като инициативата, както се видя, не 
среща масов ентусиазъм. Настроението обаче все още не е песимис-
тично и се очаква, че организацията в София ще увеличи броя си и че 
може би и в провинцията ще се основат дружества. В отчета за първата 
годишнина на организацията четем: „Като се вземе предвид, че дру-
жеството е ново и че членовете са почти изключително от София, то не 
може да не се признае тоя състав за удовлетворителен и че под-
дръжката на столичните граждани на това първо по рода си дружество 
е примерна и достойна за похвала. Дано тоя факт, в който тъй ясно се 
изразява пробудений у столичани граждански интерес за обществени-
те, от чисто икономически характер работи, послужеше по-скоро за 
образец и пример за деятелността в същото направление и от граж-
даните на нашата провинция”182

 Така след две години упорита работа основите на БИД са пос-
тавени и пред него се открива пътят за системна и целенасочена дей-
ност. Оттук нататък ръководството трябва да осигурява редовното 
издаване на списанието, за което предварително е нужно да търси 
автори, които да правят и важните проучвания, да осигурява средства 
по издаването и др. Предстои да се разработи и въпросът за изнася-
нето на сказките. Настоятелството и редакционният комитет са готови с 
присъщата си завидна енергия да отдават огромна част от времето си, 
за да изпълнят живота на БИД с реално и значимо съдържание.  

.  

 
 

                                                           
181 Съобщения и новости. // СпБИД, г. І, 1896, кн. 10, с. 769-770; Съобщения и 

новости – СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 46 и др.  
182 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му 

годишнина. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 37. 
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3.2. Организационна криза. Оформяне образа  
на Българското икономическо дружество като научно  
дружество (1897–1900 г.)  
 
Надеждите на ръководния екип на БИД, че след две години 

непрестанни усилия най-трудното е минало и че то вече стои по-ста-
билно на обществения терен, обаче не се оправдават. Нещо повече, 
през лятото и есента на 1897 г. БИД навлиза в организационна криза, 
която заплашва самото му съществуване. 

През последното десетилетия на ХІХ в. в процеса на преструкту-
риране и пренастройване на дребното индустриално производство към 
потребностите на една капиталистическа и по-тясно обвързана с Евро-
па икономика, редица дребни производители „отпадат от състезание-
то”183. Малцина се оказват способните да преориентират едноличните 
си капитали и производства на акционерен принцип или да модернизи-
рат технически производството си и да си осигурят по-надеждно бъде-
ще. Голямото мнозинство вижда спасението в защитните администра-
тивни мерки, които очаква да се приемат от държавни и обществени ин-
ституции. „Занаятчийството, което всъщност бе българското граждан-
ство, не искаше да повярва, че това, което ставаше, бе една фатална 
неизбежност, обусловена от общочовешката економическа еволюция и 
хвърляше всичката отговорност върху младата българска държава”- 
пише по-късно видният стопански деец Ст. Бочев184. Именно хора от та-
зи група, кръжащи около БЗЗС, без да разбират ясно целите на БИД, се 
нареждат сред първите негови членове. Те влизат в БИД при учредя-
ването му, но скоро разбират, че за тях то е прекалено „научно”185

                                                           
183 Пенчев, П. Д. Полемично за икономическите последици от Руско-турската 

освободителна война (1877-1878 г. ). // Исторически преглед, 2008, кн. 3-4, с. 61. 

. Дру-
жеството не „дава тон на правителството в неговите икономически и 
финансови актове” и спира да бъде привлекателно за тях. И те набързо 
го напускат. От общо 174 души членове през първата година през 1897 
г. от дружеството излизат 94 души. Освен дребни занаятчии и произво-
дители, сред тях има и маргинални интелигенти, мечтаещи за държав-

184 Бочев, Ст. Капитализмът в България. Икономически текстове (1911-1935) и 
лични спомени. С., 1998., с. 306.  

185 Отчет на Българското икономическо дружество в София – за втората 
годишнина от неговата деятелност. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1, с. 43. 
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на закрила. Резкият спад в числения състав подкопава организационно 
съществуването на БИД и то навлиза в период на криза. 
 Кризата поставя ръководството в нова трудна ситуация. Въп-
росът „Какво да се прави?”, обсебва умовете на първите хора. Те не за-
губват присъствие на духа, безмерно вярват в полезността на делото и 
не капитулират пред това „бедствие”. И не само това, те успяват да ви-
дят и оздравителните възможности, които кризата носи. След като 
членската маса, която очаква бързо подобрение на своето положение, 
се отдръпва от дружеството, ръководството вече не смята за нужно да 
работи в защита на нейните непосредствени интереси. Освободено от 
това задължение, за кратко време то успява да се отърси и от амбициите 
пряко да влияе върху стопанската политика на управляващите. Основ-
ната цел вече е да се изгради БИД като чисто научна организация.  

Организационната криза слага край на първия етап от живота на 
дружеството, през който то освен като научно, съществува и като „по-
луофициално специално учреждение с известно значение за управле-
нието”, както сполучливо се изразява К. Г. Попов186

Г. Н. Колушки се оказва ключовата фигура за избистряне образа 
и на дружеството, и на списанието. Той има изключително точни и на-
предничави за онова време възгледи за икономическата същност на 
епохата и за ролята на знанието в нея. Според Колушки в тогавашното 
съвремие се води мирна стопанска война между държавите и вътре в 
тях. Икономическите интереси доминират над всичко и определят по-
ведението и на кабинети, и на отделни социални групи. В тези условия 
най-важният и решаващ фактор за успеха става знанието. В края на ХІХ 
в., разсъждава Колушки, е изключително важно да се следят и изучават 
всички важни промени в областта на народното стопанство, всички 
технически новости, всички усъвършенствания в начина на производст-
во, размяна, разпределение. Знанията трябва да бъдат „…широко ус-
воени и самобитно преработени от всички слоеве на обществото”

. Заслуга за осъще-
ствяване на тази промяна имат най-вече Г. Н. Колушки и Т. Иванчов. 
През 1898–1899 г. първият е редактор на списанието, а вторият – пред-
седател на БИД. 

187

                                                           
186 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското…, с. 20. 

. 

187 Колушки, Г. Н. Българското икономическо дружество…с. 1-2. 
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Това с особена сила важи за изостанали в развитието си държави, сред 
които е България. У нас обаче липсват подготвени кадри за държавен и 
стопански живот, които да претворяват новостите в практиката. В тези 
условия Колушки смята, че мисията по разпространението на знанието 
трябва да бъде осъществена от тесен кръг хора, които да изучават 
икономическата действителност и да показват пътя за напредъка. Зна-
нието - пише Колушки - може да си пробие път в нашето общество само 
от „един специален печатен орган и от един особен кръжец работници, 
които да вземат върху си извършването на тая, в висока степен общо-
полезна, но и крайно сложна и трудна работа. Ето защо, излизайки от 
такива съображения, не може да не се признае като напълно уместно и 
крайно своевременно появяването у нас на Българското Икономическо 
Дружество и на неговото Списание – единственият наш специален на-
учно-обществен орган, посветен изключително на нашите икономически 
интереси, на нашето местно, частно и държавно стопанство”188

Възгледите на Колушки за ролята на знанието не са загубили 
своята актуалност и днес. Те са свидетелство за неговата образованост 
и способност да види в зародиш една тенденция, която през следващо-
то столетие ще разкрие своята огромна сила и значение. Що се отнася 
до позицията му за ролята на просветените и образовани личности, тя 
има елитарно звучене и на пръв поглед издава неверие в творческите 
сили на народа и в способността му за саморазвитие. В действителност 
обаче тези разбирания имат своите основания, които се базират на 
идеята за просветителските функции на интелигенцията и в една или 
друга форма са претворени в историята на всички народи. В ролята си 
на модернизатор българската интелигенция има задачата да въвежда 
нови форми и практики в различните области на живота, като най-често 
тях тя заимства от развитите западни държави

.  

189

Ползващ се с авторитет и влияние сред хората от настоятелст-
вото, Г. Н. Колушки успява да ги приобщи бързо към своите виждания. 
На него се пада основният принос, ръководството да изостави окон-
чателно идеята, БИД да бъде широка обществена организация. Иконо-

.  

                                                           
188 Пак там, с. 3. 
189 За ролята на интелигенцията като модернизираща сила вж. Даскалов, Р. 

Българското общество. 1878-1939. т. ІІ…, с. 419-430. 
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мическото дружество в лицето на своите лидери вече започва да осъз-
нава себе си като структура от тесен идеен кръг грамотни и подготвени 
хора, готови да вършат народополезна работа, която няма да бъде 
оценена по достойнство веднага, но неминуемо ще донесе успехи в 
бъдеще. Тази промяна става сравнително безболезнено, защото почва-
та за нея е подготвена от слабия обществен отзвук към създаването на 
БИД.  

Сравнително бързо се открива и подходящата идея за друга 
форма, освен списанието, чрез която БИД да изяви своя характер на 
научно дружество. През септември – октомври 1898 г. настоятелството 
обсъжда задачата за уреждане на сказки, заложена в устава. В него се 
посочва, че с тях организацията „..ще осветлява обществото върху уме-
стността и нуждата от нови предприятия по производството в страната 
или върху начините за подобряване на съществующите”190. Това е 
доста тясна и едностранчива, а също и недостатъчно ясна цел. В нея 
се чете и просветителският дух. Пръв разбира, че тя трябва да бъде 
изоставена, Т. Иванчов. На две заседания настоятелството, без да 
следва сляпо устава, както прави и друг път, по предложение на Т. 
Иванчов, решава по време на сказките да се изнасят реферати по ак-
туални за момента стопански въпроси. Очаква се на тези сбирки да при-
състват предимно дружествени членове, но все пак се предвижда вхо-
дът да бъде свободен. Първата сказка е определена за 30 октомври 
1898 г. и на нея Б. Боев ще реферира върху причините за ниските цени 
на храните191. Малко по-късно, след като публично оповестява сказката, 
настоятелството взема и второ решение – пак по предложение на Иван-
чов, освен сказките, един път в седмицата да се свикват сбирки само на 
дружествените членове „на по-интимни беседи или на така наречените 
Другарски срещи”192

Разликата между двете форми е очевидна. Ако предложението 
за уреждане на сказки издава желание за просвещаване на общест-
вото, то идеята за другарските срещи позволява да се водят съдър-
жателни дискусии от подготвени хора по стопански въпроси, което на-

.  

                                                           
190 Устав на българското икономическо дружество…, с. 147. 
191 Известия от дружеството. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 2, с. 92. 
192 Известия от дружеството – СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 3-4, с. 169. 
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пълно съответства на целите на БИД като научно дружество. Така 
Иванчов става „кръстникът” на другарските срещи, които се превръщат 
в емблема на дружеството и просъществуват през десетилетията до 
самия му край. Познаващ добре обществените нагласи, склонността на 
хората с по-голяма страст да обсъждат политическите проблеми, а не 
тези на поминъка, от една страна, и от друга – вече осъзнал, че само 
по-ускореният ход на стопанския живот може да помогне за по-бързото 
изграждане на икономическо съзнание, Иванчов правилно насочва БИД 
към организиране на съдържателни дискусии по стопански теми, с 
което да се подпомогне напредъка на страната.  

Първата сказка се провежда в читалище „Славянска беседа” и 
събира многобройна и разнолика публика. Както по време на събра-
нията от март–юни 1895 г., така и сега широкото софийско гражданство 
възприема сбирката повече като „икономически митинг”, на който да 
излее „злобата на деня”, отколкото като форум за сериозни научни дис-
кусии. Единственият, взел отношение по темата на реферата на Б. 
Боев, е Г. Н. Колушки, който изказва несъгласие с някои негови тези. 
Разговорът между двамата става чисто научен и вероятно мнозинство-
то от присъстващите не успяват да разберат дори същността на спора. 
Поради това в края на сбирката А. Ляпчев и П. Баджов заключават, 
„…че не ще бъде удобно по този начин да се водят разискванията по 
такива сериозни въпроси в присъствието на „широка” публика” и пред-
лагат да се търсят други решения за начина, по който да се водят 
подобни разисквания”. Веднага след това настоятелството решава об-
съжданията да стават „най-добре” на другарските срещи193

С отказа от идеята за организиране на сказки за широка публика 
на практика БИД се отказва да извършва просветителска дейност. Така 
от двете обществени очаквания, вложени в БИД – „елитарното” и 
„здраво народното”

.  

194

                                                           
193 Пак там, с. 170. 

, или с други думи – правене на наука и просвета 
на народа, създателите на дружеството избират за своя кауза първото. 
Те концентрират усилията си към издаването на списанието и към 
организирането на другарски срещи като форуми на българската науч-

194 Сполучливият израз е на Р. Аврамов – вж. Аврамов, Р. Комуналният 
капитализъм. Т. ІІІ, С., 2007, с. 392. 
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на мисъл по важни стопански въпроси. Далечната надежда, е те да се 
превърнат след време в широко посетени обществени сбирки. Всичко 
това ни дава основание да определим, че БИД от 1898 г. нататък се 
изгражда като типично научно дружество на хора с професионален 
интерес към икономическите въпроси195

Първата другарска среща се провежда на 6 ноември 1898 г. Дал 
идеята за сбирките, самият Т. Иванчов се ангажира да представи и 
първия реферат за обсъждане на тема „Причините за ниските цени на 
храните”. Заедно с това се обсъжда и въпросът за мерките, които да се 
вземат, за да могат производителите – земеделци у нас да получават 
по-голяма полза от произведенията на своя труд

. 

196

При обсъждането на втория въпрос ръководството показва на-
гледно как БИД, и в по-широк план науката, може да бъде в помощ на 
управляващите. В края на сезона на срещите – през февруари 1899 г. 
се избира комисия в състав Б. Боев, Ив. Саранов, А. Ляпчев, която да 
обобщи изказванията и да излезе с решение за мерките, които да се 

. Тези въпроси пре-
дизвикват широк интерес и през зимния сезон по тях се правят редовни 
ежеседмични сбирки – общо 15 на брой. Те са посетени както от дру-
жествени членове, така и от други лица. Макар че се осъзнава като 
елитарна структура, БИД не желае да се превръща в затворен интелек-
туален кръг. С решението другарските срещи да бъдат достъпни за 
хора извън организацията, се осигурява възможност, всеки, който се 
интересува сериозно от икономика, да намери в тях подходящия форум 
за споделяне на идеи. И действително на тази първа сбирка присъстват 
много хора. Разгръщат се широки дискусии, които преминават в дух на 
уважение. В тях се включват главно хора от ръководството на дружест-
вото – Б. Боев, А. Ляпчев, Г. Н. Колушки, Г. Т. Данаилов, Ст. Караджов, 
П. Тодоров, П. Баджов, Ан. Манушев, Д. Христов, Ив. Саранов, П. Гер-
манов, С. Ж. Дацов, П. Димчев, Ат. Каракашев, Д. К. Икономов. Достига 
се до общия извод, че причините за ниските цени на зърното на све-
товните пазари се дължат на редица фактори.  

                                                           
195 В цитирано вече свое изследване Р. Аврамов определя БИД като научо-

просветителско дружество на професионалната икономическа колегия в България. 
Аврамов, Р. Комуналният капитализъм…, т. ІІІ, с. 405. По наше скромно мнение тази 
оценка е валидна за първите няколко години от живота на дружеството, след което то 
оформя своя изцяло научен образ. 

196 І другарска среща – СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 3-4, с. 171-181. 
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вземат за подобрение положението на селяните. Комисията предлага 
да се направи анкета на житната търговия у нас, за да се внесат подоб-
рения в нея, тъй като изказалите се са единодушни, че именно неуре-
диците в търговията ограбват труда на селяните. Възлага се на нас-
тоятелството да потърси лица и средства за това проучване197. Тази 
задача изпълнява и то много професионално Б. Боев, който разработва 
„Доклад за изучаване на нашата житна търговия”198. През октомври на 
1900 г. този доклад се предава на министъра на търговията и земеде-
лието. Министър И. Титоров одобрява идеята и обещава да осигури 
средства. Едва през 1902 г. Народното събрание предвижда в бюджета 
за следващата година сумата от 3 000 лв.199 Ръководството на БИД 
настоява проучването на бъде възложено на дружеството. Поради го-
лямата важност на въпроса се настоява още, това проучване да не се 
смесва с провежданата тогава търговско-индустриална анкета200

По това време – през 1897–1898 г., Софийската, Пловдивската и 
Варненската ТИК правят анкетни проучвания за състоянията на отрас-
лите на своите територии, като Софийската камара обръща специално 
внимание на земеделието и свързаната с него житна търговия

.  

201

                                                           
197 Другарски срещи – СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 7, с. 332. 

. Ве-
роятно предложението за анкета е повлияно от примера на ТИК. За 
разлика от техните анкети, тази на БИД е замислена да бъде нацио-
нална, като акцентът бъде поставен само върху житната търговия, кое-
то показва желание, проблемът да бъде детайлно проучен. С това 
решение БИД на дело показва, че е готово да помага на правителст-
вата да формират адекватна на условията стопанска политика, осигу-
рявайки им обстойни научни проучвания. След идването на Народно-
либералната партия на власт през 1903 г. обаче поради влошените 
отношения между управляващите и хора от ръководството на БИД ход 
на анкетата не се дава. Едва през 1909 г. Пловдивската и Бургаската 
камари организират проучване на житната търговия, но само за Южна 

198 Боев, Б. Доклад за изучаване на нашата житна търговия. - Вътрешен 
преглед. // СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 6, с. 501-513. 

199 Известия от дружеството - СпБИД, г. V, 1901, кн.1, с. 64. 
200 Хроника - СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 6, с. 434. 
201 Велева, Л. Стопански проучвания на българските търговско-индустриални 

камари в началото на ХХ в. - В: Историческата наука в полза на България, т. І, - сб. С 
материали от научна конференция в с. Радва – май 2003, С., 2004., с. 69-71. 
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България202

 През втората половина на 1898 г. дружеството все още не е нито 
морално, нито материално закрепнало, не се радва на всеобщо благо-
разположение, а и част от самите му членове са обзети от апатия. Дру-
гарските срещи обаче започват да променят това положение. В края на 
1898 г. се забелязва нарастване и на дружествените членове, и на 
частните абонаменти на списанието. Обнадежден от успеха, редак-
торът на списанието пише: „Най-сетне, след двегодишна, почти отчаяна 
борба за съществуване – единственото в страната ни Българско Иконо-
мическо Дружество захваща да печели по-здрава почва под краката си. 
То вече обръща вниманието и печели симпатиите и поддръжката на 
нашето общество, а това е единствената и най-здрава гаранция за не-
говото по-нататъшно съществуване”

. Изложената по-горе история на анкетата е нагледен при-
мер, как добри идеи биват забавяни или обезсмисляни от партийно-
политически страсти и държавен бюрократизъм.  

203

Другарските срещи през сезон 1899–1900 г. (ноември 1899 – края 
на април 1900 г.) са много добре организирани и проведени. Ръко-
водството извършва сериозна подготвителна работа, за да осигури раз-
нообразни реферати. Настоятелството навременно съобщава за дати-
те на сбирките и за темите както чрез списанието, така и чрез някои 
софийски вестници, които публикуват безплатно обявите. Софийската 
ТИК дава своя салон за място на сбирките. За да привлече повече хо-
ра, ръководството обявява свободен вход и за нечленове. Провеждат 
се общо 18 сбирки, редовно, всеки петък и те са много добре посетени 
от хора от всички кръгове на софийското общество. Най-голям интерес 
предизвиква темата за съдбата на ТИК. През 1898 г. народният пред-
ставител Йовчо Тенев внася законопроект за закриването на ТИК. БИД 
вижда в ТИК близка по цели и задачи организация и твърдо застава 
против това намерение. На този въпрос се посвещават три срещи, кои-
то привличат широк кръг участници. Първата среща наброява 20, а 

. Това насърчава ръководството 
да продължи да организира нови срещи. Решава се, те да се провеждат 
през зимните месеци, когато хората от ръководството, а и най-актив-
ните дружествени членове по-рядко отсъстват от столицата.  

                                                           
202 Велева, Л. Търговско-индустриалните камари…, 208-209. 
203 Известия от дружеството – СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 3-4, с. 169. 
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трета вече 40 души. Изказват се А. Ляпчев, Б. Боев, Г.Н. Колушки, Г. Т. 
Данаилов, Д. Христов – секретар на Софийската ТИК, Т. Г. Влайков, и 
др. Единодушното заключение на всички е, че камарите са необходими 
за страната и не трябва да се закриват. Чрез председателя на дру-
жеството – още на 20 ноември 1899 г. се ходатайства в тази насока 
пред правителството204

Актуален е и рефератът са на д-р Ст. Бончев „Тревненските 
каменовъглени мини и значението на проектираната индустриална ли-
ния Трявна-Търново” във връзка с това, че тогава правителството об-
съжда въпроса за даването им на концесия на чуждо дружество, а също 
и на А. Ляпчев „Доколко е полезно за България допускането и насър-
чаването на износа на нейните каменни въглища”, в който той катего-
рично се обявява против износ на български каменни въглища, защото 
ги разглежда като ценен енергиен източник за изграждаща се нацио-
нална промишленост

.  

205. Останалите теми са също „най-разнообразни и 
крайно поучителни и навременни”. Интересът към срещите стимулира 
работата занапред да продължава с „още по-голямо насърчение” 206

Така бавно и постепенно от края на 1898 г. дружеството започва 
да излиза от организационната криза. Въпреки че през 1898-1899 г. още 
членове напускат дружеството, все пак броят на новопостъпилите е по-
голям и така намаляването на членската маса се компенсира. В нача-
лото на 1900 г. броят на членовете нараства на 109 души (от 80 в нача-
лото на 1898 г.), в края на годината те вече са 140, а в първите два ме-
сеца на 1901 г. се записват нови 15 члена. Всичко това дава основание 
на ръководството да приеме, че макар да не е достигната цифрата от 
първата година – 174 души – кризата в основни линии е преодоляна. В 
отчета за 1900 г. се посочва „Движението на личния състав на 
Дружеството и на абонати на дружественото списание за изтеклата 

.  

                                                           
204 Другарски срещи. СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1-12, с. 544-546. Вж. Велева, 

Л. Търговско-индустриалните камари…, с. 83-84. 
205 Другарски срещи. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 11-12, с. 544-553. 
206 Темите на останалите реферати са Ил. Джамджиев „Навременна ли е една 

училищна реформа у нас”, С. Ж. Дацов „Нашето копринарство”, д-р Ст. Бончев  „Стара-
та минна индустрия в нашата страна и нейното бъдеще”, Г. Н. Колушки „Необходимост-
та и значението на чуждите капитали за културно-икономическото развитие на Бълга-
рия”, Ил. Джамджиев „Еснафското сдружаване”, А. Ляпчев „Как трябва да се разбира 
гладът и кога и как трябва държавата да помага”, Б. Минцес „Институтът за градобит-
нината”- вж. Другарски срещи. // СпБИД , г. V, кн. 6-7, с. 456-460; г. VІ, кн. 10, с. 704-723. 
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година – е било доста утешително, даже най-благоприятно в сравнение 
с всички предшествующи години” 207

В основата на този напредък стои активното поведение на хо-
рата от настоятелството при изпълнение на различните задачи. Освен 
другарските срещи, сериозен принос за успеха има и списанието на 
БИД. През същите тези години то променя първоначалния си облик и 
окончателно се утвърждава като чисто научен журнал. За жалост пове-
дението на по-голямата част от членовете не е задоволително. Те въз-
приемат ангажиментите си формално, не участват с изказвания на дру-
гарските срещи, не предоставят и материали на редакцията на списа-
нието. Това силно тревожи ръководството, но то продължава да вярва, 
че върши много полезно дело. Ето какви са настроенията сред него и 
как то разбира дълга си: ”Защото, не трябва да забравяме, че така като 
постъпваме, ний изпълняваме не само своите доброволни и съзнател-
ни задължения спрямо самото дружество, но и един голям свой дълг 
спрямо целия народ, който рано или късно, все ще има за какво да ни 
бъде благодарен – даже и затова само ако успеем да закрепим за дъл-
ги години това наше дружество и го предадем в ръцете на по-способни 
и по-деятелни бъдещи наши поколения, които, нека се надяваме, че ще 
ползуват и от много по-благоприятни условия за такива благородни и 
общополезни работи, отколкото сегашните условия, при които ний сме 
принудени да работим”

.  

208

 
.  

 
3.3. Етап на обществено утвърждаване (1901–1903 г.)  
 
Началото на ХХ в. носи надежда за българското стопанство. 

След продължилата няколко години финансова и икономическа криза 
(1897-1901 г.) се забелязва икономическо раздвижване. Селскостопанс-
ките реколти от 1901 и 1902 г. са добри и предвид започващото пови-
шаване на световните цени на зърното приходите от износа се увели-
чават. Това създава предпоставки за разширяване площите с обработ-
ваеми земи и нарастване на селскостопанското производство. Благо-

                                                           
207 Известия на дружеството. // СпБИД, г. V, 1901, кн.1, с. 65. 
208 Известия от дружеството. // СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 5, с. 348.  
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приятни са и перспективите пред индустрията: протекционистко законо-
дателство, укрепнала банкова система, натрупани капитали, разширен 
вътрешен пазар209

Най-видно е засилването на дружеството по отношение на при-
вличане на нови членове. За периода 1901–1903 г. тенденцията тук е 
към нарастване. Расте и интересът към другарските срещи както сред 
интелигенцията, така и сред търговците и предприемачите. Все по-чес-
то на срещите присъстват и народни представители от различни поли-
тически партии. В края на 1901 г. при обсъждане реферата на Б. Боев 
за новия държавен заем, което става в рамките на четири срещи, 
интересът е толкова силен, че се налага, настоятелството да наеме за 
тях големия салон на „Славянска беседа”.  

. Във външнотърговско отношение годината 1902 е 
най-добра за целия период на съществуване на Княжеството, защото 
по стойност износът превишава вноса. Време на ентусиазъм и ускоря-
ващо се развитие, в което да се говори върху стопанските проблеми е 
по-оптимистично занимание за широки кръгове от софийското граждан-
ство. В тази външна благоприятна среда от 1901 г. нататък БИД нав-
лиза в етап на своето обществено утвърждаване. В продължение на 
няколко години  дружеството активизира и разширява дейността си и 
успява да се наложи като важен морален фактор в българското об-
щество, мнението на който вече се взема предвид от управляващите.  

До края на сезон 1900–1901 г. срещите са отворени и за свобод-
ни граждани, без те да членуват в дружеството. Това обаче затруднява 
воденето на дискусиите, в които участват предимно хора от ръковод-
ството, особено когато те са посетени от голям брой хора. Ето защо 
през март 1901 г. настоятелството решава рефератите да се изнасят 
публично, при широка публика, а самите – дискусии да са достъпни 
само за членове на БИД. Тогава се взема и друго важно решение – 
научният комитет да ръководи пряко организирането на другарските 
срещи, тъй като броят на депозираните заявки за представяне на ре-
ферати нараства и работата по тяхното отсяване става по-отговорна и 
изисква повече време 210

                                                           
209 България. 20 век. Алманах. С., 1999, с. 295-302; Маринов, Г. Международни 

финанси и икономика на България. Варна, 2010, с. 19-28. 

.  

210 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 2, с. 152. 
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За четирите сезона на другарските срещи от есента на 1900 г. до 
пролетта на 1904 г. се провеждат общо 73 другарски срещи211. Те обик-
новено започват през октомври–ноември и завършват през март–април 
следващата година. Изнасят се общо 25 реферата по проблеми от раз-
лични сектори на стопанския живот у нас и в чужбина212

                                                           
211 За сезон 1900–1901 г. те са общо 15, за сезон 1901-1902 – те са 16, за сезон 

1902-1903 – 19, а за сезон 1903-1904 те са 23.  

. Зад тази суха 
статистика стои огромна и напрегната работа. Основният принцип, по 
който се подбират рефератите, е актуалността. Само беглото преглеж-
дане на темите ни убеждава, че те обхващат много и различни страни 
от стопанския живот с особена важност за момента. Темите са свърза-
ни с подготвени за приемане закони, с предстоящи важни решения на 
кабинетите като приемане на нова митническа тарифа, вземане на 
външни заеми и др. Обсъждат се и конкретни проблеми на отделни 
индустрии. Сериозно внимание се отделя на професионалното образо-
вание, на застраховането и др. Изказват се различни мнения и се раз-
гарят оживени дискусии. Доколко меродавните фактори се съобразяват 
със споделените позиции и предложения е друга тема, която ще бъде 

212 През сезон 1900-1901 г. се разглеждат рефератите ”Мините в Тревненско и 
железницата Търново – Трявна”, изнесен от Р. Д. Михалев и на Г. Т. Данаилов „Митни-
ческият проекто-тариф и икономическата политика на България”. // вж. СпБИД, г. VІІ, 
1903, кн.3, с. 222-230; кн. 6, с. 447-454; с. 8, с. 593-598; г. VІІІ, 1904, кн. 3 ,с. 216-222. 
През сезон 1901-1902 г. - „Един нов държавен заем от гледище на финансовото и на-
родното стопанство” – от Б. Боев, „Държавното застраховане на държавните и на об-
щинските имоти” – от А. Ляпчев, „Продоволственото дело и общинските хамбари” – от 
П. Димчев, „Паричното тържище в България” от Р. Д. Михалев, „Военните набори през 
1891-1900 г. в България” от Я. Помадов и „Оцетната индустрия” от д-р Червен-Иванов - 
СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 5, с. 377-384; кн. 6, с. 456-460 .Сезон 1902-1903 г. – срещите за-
почват на 15 ноември 1902 г. и продължават до края на април 1903 г. „Нуждата от про-
фесионално образование у нас” – реферат от д-р Ив. Златаров, „Кейовете по нашите 
дунавски пристанища” – реферат от Г. Т. Данаилов, „Колонизацията на Добруджа”- ре-
ферат от Б. Боев, „Птицевъдството и неговото състояние у нас” – реферат от Михалаки 
Георгиев – вж. СпБИД, г. VІІІ,1904, кн. 6, с. 460-463; кн. 8, с. 617-623; През сезон 1903-
1904 г. се четат 13 реферата – твърде голям брой – „Финансовият пазар през 1903 г.” – 
от Р. Д. Михалев, „Консулската служба и нашите търговски и дипломатически агенти” – 
от д-р Ив. Златаров, „Селските стопанства и народният учител” – от П. Дичев, „Млекарс-
ките сдружения” – от Д. Ганчев, „Законопроектът за разработване на мерите” – от П. 
Беров, „Електричеството и неговото влияние върху плодородието на растенията” – Д. В. 
Хранов, „Борбата за митнически тариф в Германия” – Пр. Хр. Стоянов,  „Ленът, конопът 
и тяхната индустрия в България”- от Г. Т Данаилов, „Новият закон за горите” – от М. 
Марков, „Новият митнически тариф на Румъния” – от А. Ляпчев, „Причините и последст-
вията на руско-японската война” – от К. Д. Списаревски, „Овощарството у нас и неговия 
експорт” – от д-р Ив. Златаров, „Новата митнишка тарифа на Сърбия” – от А. Ляпчев - 
СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 9, с. 687-696, кн. 10, с. 768-772. 
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обект на бъдещи наши изследвания, посветени на приноса на БИД към 
българската икономическа мисъл. Важното е тук да се подчертае, че 
дискусиите са своеобразен „надежден ход” за обогатяване на стопанс-
кото знание, защото първо, допринасят за формиране на алтернативи 
на решения по важни въпроси, второ, провокират задълбочаване на 
проучванията по вече дискутирани въпроси и трето, защото съдействат 
за по-пълноценната информираност на интересуващата се обществе-
ност по важни страни от икономическата действителност.  

По време на самите дискусии хора от научния комитет водят 
стенографски бележки, от които после да се публикуват извлечения в 
списанието, за да получат дискусиите публичност213

Лидери на БИД поемат върху себе си многобройни задачи. Те се 
ангажират с разработване на реферати, пишат статии за списанието, 
занимават се с организационни проблеми. В същото време изпълняват 
съвестно преките си професионални задължения. Научната висота и 
компетентност, която те показват при анализа на важни стопански проб-
леми, много скоро получава обществено признание и за първи път от 
основаването на дружеството хора от ръководството са привлечени да 
участват в подготовката на правителствени решения.  

.  

Първата стъпка в това отношение прави правителството на Т. 
Иванчов. За нея, разбира се, самият той има дан. В началото на 1900 г. 
Министерството на финансите започва подготовка за сключване на 
новите търговски договори на България с европейските държави. Сро-
кът на старите, подписани през 1896-97 г., изтича в началото на 1903 г. 
Приемането на новите договори е от изключително значение за стра-
ната. Сега тя се опитва по-уверено да води своя самостоятелна търгов-
ска политика. Основните нейни цели са повишаване на вносните мита и 
окончателно премахване на режима на капитулациите. България пред-
варително трябва да формира ясно параметрите на своите искания, а 
също и мерки и практики, с които да ги защитава в хода на прего-
ворите214

През пролетта на 1900 г. Министерството на финансите изпраща 
до много лица и научни дружества, между които и БИД, един проект за 

. 

                                                           
213 Известия от дружеството – СпБИД, г. V, 1901, кн. 1, с. 66. 
214 Икономика на България до социалистическата революция. С., 1989, с. 358-359. 
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митническа тарифа за обсъждане и даване на мнение. По това време 
самият министър-председателя Т. Иванчов е и председател на иконо-
мическото дружество – до май 1900 г. Малко след като начело на дру-
жеството застава Д. Яблански ръководството, предвид изключителната 
важност на темата и като чувства силата на своите компетенции, от-
кликва веднага на поканата и организира на 23 и 24 юни 1900 г. пуб-
лични сбирки, които нарича конференции. На тях Данаилов чете рефе-
рат на тема „Проект за една митническа тарифа във връзка с нашата 
търговска политика”215. Своите възгледи Данаилов развива и в рефе-
рата си „Митническият проекто-тариф и икономическата политика на 
България”, който се обсъжда на редица другарски срещи в края на 1900 
и началото на 1901 г. Идеите му за приоритетното развитие на индуст-
рия, за Балкански митнически съюз и за ефективността на търговската 
конвенция с Турция срещат критика от страна на А. Ляпчев и спорът 
между двамата става гръбнак на цялостната дискусия. Сериозен рефе-
рат по въпроса за ролята и видовете мита изнася и Г. Н. Колушки216

Линията, да се използва потенциалът на БИД при вземането на 
важни стопански решения, продължава и при следващите кабинети. 
През 1901 г. при правителството на П. Каравелов, а по-късно и на д-р С. 
Данев управляващите среди дават индикации, че за своите стопански 
инициативи ще разчитат и на подготвени специалисти извън министер-
ствата

. 
Ползата от цялата тази дейност за управляващите е безспорна, но 
скоро те падат от власт и не успяват да довършат започнатото. 

217

                                                           
215 Известия от дружеството. // СпБИД, г. V, 1901, кн. 1, с. 66. 

. За това благоразположено отношение не е без значение 
фактът, че самият министър–председател Данев, както и финансовия 
министър М. К. Сарафов, са свързани с БИД и са осъзнали голямата 
роля на науката за стопанския прогрес. Разбира се, както се видя от 
биографиите на ръководителите на БИД, и преди 1895 г. правителстве-
ните кръгове използват знанията на интелигенцията, но случаите са 
епизодични, а сега това става много по-организирано и целенасочено. 
През 1902 г. председателят на БИД Б. Боев изразява общото задовол-
ство от проявеното внимание. Във „Вътрешния преглед” на списанието 

216 Другарски срещи. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 3, с. 222-30, кн. 6, с. 447-454, кн.8, 
с. 593-598; г. VІІІ, 1904, кн. 3, с. 216-222. 

217 Боев, Б. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 8, с. 555. 
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на БИД той споделя: „От една година насам станало е на мода да се 
консултира самото общество в лицето на неговите възможно най-ком-
петентни представители по въпроси, които в своето по-широко схваща-
не прекрачват далеч зад интересите на представителните канцела-
рии…Сега полека-лека начеват и в нашите канцеларии да съзнават, че 
„ум харошо, но два-лучше” и като разбраха, че изслушването на чужди 
мнения не само не унищожава чиновничеството, ами даже го подига в 
очите на широката публика – сега консултирането на лица, стоящи 
извън управлението, доби особена симпатия у управляващите”218

Ръководството на БИД поема протегната ръка за сътрудничест-
во с държавното управление, виждайки в това възможност да се 
реализира творческият заряд на дружеството и да се утвърди то като 
важно научно учреждение. Новото отношение към интелигенцията пот-
върждава техните разбирания за нейната ръководна роля в процесите 
на модернизация. Чрез различни форми на работа БИД дава своя 
принос за оформяне на търговската политика.  

.  

Първоначално членове на БИД са привлечени от правителството 
да разработват реферати, в които да осветлят състоянието на отдел-
ните индустриални сектори. Тях те представят на заседанията на Тър-
говско-промишления съвет. Този съвет е създаден през лятото на 1901 
г. от Министерството на търговията и земеделието и в него са поканени 
да участват 108 души – практици, чиновници и теоретици по икономи-
чески въпроси. Съветът се открива на 1 октомври 1901 г. от министъра 
на търговията и земеделието Ал. Людсканов219

Втората важна задача, в която членове на настоятелството уча-
стват, е разработка на проекта на анкета, по която да се проведе замис-
леното проучване на промишлеността. Идеята за индустриална анкета 
се ражда в хода на работата на Търговско-промишления съвет. На база 
резултатите от тази анкета трябва да се изработи адекватна митни-
ческа тарифа. Най-голяма роля за организирането на анкетата се пада 

. На редица негови засе-
дания се обсъждат рефератите на Я. Н. Чакалов, Р. Косев, д-р Мута-
фов, Ив. Маналов, Ц. Каляднджиев.  

                                                           
218 Пак там, с. 555-556. 
219 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. // 

СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 1, с. 62. 
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на ТИК, които осигуряват нейното финансиране220

Я. Чакалов, Р. Косев и Г. Т. Данаилов участват в създадената на 
20 април 1902 г. комисия, която трябва да проучи какви по-тесни тър-
говски връзки могат да се създадат между България и Сърбия, за да 
залегнат те в основата на бъдещия търговски договор. На 7 май 1902 
се създава нова комисия, която заедно с ТИК трябва да организира и 
проведе анкетно проучване на индустрията и търговията. Тя е в състав 
А. Ляпчев, Г. Н. Колушки, Ас. Иванов, Я. Чакалов и Г. Т. Данаилов. Ко-
мисията изработва план на анкетата

. БИД не разполага с 
финансови възможности, а и с клонове в страната, за да бъде използ-
вано за тази задача. Но хора от ръководството му участват в разра-
ботката на документа с въпроси, по които ще се проведе анкетирането. 
В създадената за тази цел комисия са Мих. Георгиев, Дюстабанов, Д. 
Яблански, А. Манушев, Б. Боев, А. Ляпчев, Я. Н. Чакалов, Рачо Косев, 
Гинев, секретарите на ТИК – Златаров, Димов, Маналов, Зоев и още К. 
Г. Попов, Калчев и Г. Т. Данаилов.  

221

През януари 1903 г. цялата анкетна комисия е включена в друга 
по-широка комисия, която да разгледа предложения от правителството 
проект за митническа тарифа. Тя провежда 30 заседания и накрая изра-
ботва един проект за митническа тарифа

. През следващите месеци тя 
работи много интензивно. Отделните индустриални сектори се групират 
в 11 звена, по които следва да се прави проучването. То трябва да за-
върши с рапорти за състоянието им. Именно с написването на тези 
рапорти са натоварени членове на дружеството.  

222

Разбира се, включването на хората от ръководството на БИД 
във всички тези инициативи е обусловено преди всичко от техните про-
фесионални качества и кариера: Б. Боев, Г. Т. Данаилов и Г. Н. Колуш-
ки са хора на науката, преподаватели във Висшето училище, Ас. Ива-
нов е съветник при Земеделските каси, Я. Чакалов е началник на 
отдела по косвените данъци при Министерството на финансите, Р. Ко-

, който е гласуван в Народ-
ното събрание.  

                                                           
220 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. // 

СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 2, с. 138. 
221 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. // 

СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 4, с. 281. 
222 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. // 

СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 1, с. 130-134. 
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сев – началник на отдела по търговията при Министерството на търго-
вията и земеделието, Д. Яблански е утвърдена фигура в икономическия 
живот, К. Г. Попов е безспорно име в статистиката. Но все пак привли-
чането им няма как да бъде отделено от „сянката” на БИД. По това вре-
ме Боев е председател на БИД, Данаилов – редактор на списанието, 
Ляпчев е подпредседател, Яблански е член на настоятелството, Злата-
ров е и деловодител на дружеството, Р. Косев е член на научно-ре-
дакционния комитет, Мих. Георгиев е член на настоятелството223. Вече 
повече от 5 години те, заедно с други съмишленици, проучват икономи-
ческото положение в страната, приготвят реферати по актуални теми и 
участват в дискусиите на другарските срещи. Така произвеждат ново 
знание, което в условията на тогавашната оскъдица от информация за 
реалното състояние на икономиката става изключително ценно за взе-
мане на решения по различни проблеми. И при подбора на членове за 
комисиите, и при подбора на лицата, които да изготвят рапортите, това 
има важно значение. Така например на Г. Н. Колушки се възлага рапор-
тите за химическата индустрия, за масла и тлъстини и за кожарската 
промишленост – теми, по които той често е писал в списанието, Г. Т. 
Данаилов поема рапортите за металната индустрия, каменните въгли-
ща – теми, по които той има разработки. Освен това Данаилов е помо-
лен да напише и две отделни монографии за килимената индустрия и 
за конопената и ленената индустрия224

Всички членове на комисиите влагат знания и енергия в из-
пълнение на задачите. Сред тях се откроява Г. Т. Данаилов, който под-
хожда изключително ентусиазирано към работата и гори в нея. Освен 
преките си ангажименти в комисиите той като редактор на списанието 
работи много за осигуряване на публикации от хора практици и теоре-
тици по въпросите на търговската политика. И действително на страни-
ците на списанието се появяват качествени публикации по темата. 
Данаилов поема и още една задача – да информира читателите за 
хода на подготвителните работи по новите договори, като за тази цел 
от началото на 1902 г. редакцията на списанието открива специална 

. 

                                                           
223 Вж. Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. 

// СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 4, с. 282.  
224 Вж. Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. 
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рубрика в раздела „Вътрешен преглед” – „Българските търговски до-
говори”225. И тази задача изпълнява с усърдие и навреме226

Дейността на комисиите и разработените от тях проекти, и осо-
бено работата, която членовете на БИД свършват, заслужават висока 
оценка. Дошлото в началото на 1903 г. на власт правителство на На-
роднолибералната партия обаче не взема предвид разработените ма-
териали и  не приема проекта за митническа тарифа. Различията по 
въпросите за характера на протекционизма, за размера на митата, как-
то и някои тяснопартийни интереси разкъсват връзката на сътрудни-
чество между БИД и кабинета на Р. Петров. Подготвената и проведе-
ната през 1904 г. индустриална анкета обаче е изключително важно 
събитие от стопанската история на страната и остава като пример за 
плодотворно сътрудничество между силите на властта и силите на 
науката.  

.  

Въпреки че резултатите от свършената работа в голямата си 
част остават неизползвани, дружеството получава обществено призна-
ние. Информациите в списанието на БИД за работата на всички коми-
сии, в това число на разработените проекти и решения, изследванията 
по наболели въпроси на стопанството на страниците на изданието, 
другарските срещи, добиващи все по-голяма популярност – всичко това 
осигуряват една благоприятна публична среда за обсъждане на ико-
номическа политика, за привличане на обществения интерес и най-вече 
този на интелигенцията към стопанските проблеми. И тя, българската, и 
вчастност софийската интелигенция оценява това. Прокрадващият се 
през годините скептицизъм относно ползата от съществуването на БИД 
значително намалява. Всичко това дава основание, ръководството на 
дружеството да заключи, че делото, започнало преди години, вече е 
„хванало” здрава почва. По повод осмата годишнина от основаването 
на БИД Б. Боев не без гордост заявява: „Стопанските явления, наглед 
лесно достъпни за всекиго, принадлежат към категорията на най-слож-
ните. Ето защо още от самото начало не можеше да се очаква особено 
внимание от страна на нашето общество към Дружеството. При всичко 

                                                           
225 Данаилов, Г. Т. VІ годишнина. // СпБИД, г. VІ, 19021 кн. 1, с. 3. 
226 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Бъдещите наши търговски договори. // 

СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 9, с. 611-614. 
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това то има нужната енергия да си пробие път и днес можем вече с 
увереност да кажем, че Дружеството си спечели симпатиите на бъл-
гарското интелигентно общество”. То, пак по неговите думи, вече се е 
превърнало във „важен морален фактор в нашия обществен живот”227

 
.  

 
3.4. Българското икономическо дружество –  
авторитетна институция в обществения живот  
на България (1904–1911 г.) 
 
От 1903–1904 г. нататък БИД вече със статуса на важна инс-

титуция в икономическия и цялостния обществен живот на страната на-
влиза в нов етап на развитие, който условно би могъл да бъде наречен 
етап на зрелост, на по-нататъшно ярко утвърждаване. По това време 
стопанските проблеми все по-сериозно обсебват общественото внима-
ние. „Днес ние сме свидетели на укрепване на един особен интерес към 
народостопанските въпроси в нашите интелигентни слоеве: и прави-
телства, колкото случайни да са те, и преса, и производители и учители 
– всички се интересуват от поминъка на народа, от производството на 
страната, от търговията и пр. Обществено-икономическите въпроси 
днес вече не са един моден артикул, а една духовна потребност за об-
ществото”228

От самото си основаване БИД обединява хора с различни идей-
но-политически предпочитания. Освен това те, особено в лицето на 
ръководните фигури, имат и различия в научните си възгледи – привър-
женици са на различни школи и направления, хора от „всички бои и 
нюанси”. В тогавашните изостанали материални условия и при твърде 
малкия кръг образовани и подготвени хора не е възможно да същест-
вуват специални научни центрове и списания за всяко едно икономи-
ческо течение и школа. Своеобразният еклектизъм на дружеството 
осигурява групиране на твърде слабите сили на българската научна 

, заявява в началото на 1904 г. председателят на дружест-
вото. А това от своя страна създава много по-благоприятна среда за 
разгръщане потенциала на БИД.  

                                                           
227 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 1, с. 140. 
228 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 1, с. 140. 
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мисъл и осигурява възможности за нейното съхранение и развитие229. 
На другарските срещи и на страниците на списанието често се отправят 
критики срещу страни от текущата икономическа политика, но с по-
мощта на аргументи, почерпени от достиженията на тогавашната наука. 
Стопанската политика винаги се разглежда само и единствено като 
държавна политика, без да се разтваря в партийни програми, персо-
нални носители и др. В БИД се ръководят от убеждението, че у нас 
правителствените промени стават главно по външнополитически причи-
ни, че в икономическата политика на кабинетите има приемственост в 
основните й насоки230

Въпреки разнообразието на идеи в БИД, в първите години на ХХ 
в. най-ярките фигури на организацията като Г. Т. Данаилов, Г. Н. Колуш-
ки, К. Г. Попов и др. споделят и някои общи виждания по проблемите на 
българската финансова политика и на протекционизма. По време на 
финансовата криза от края на ХІХ в. те се обявяват за умерен протек-
ционизъм, за искреност на бюджета, против бюджетните дефицити, 
против прекомерния ръст на разходите в бюджета, против разрастване-
то на косвените данъци, против вземането на външен заем като сред-
ство за справяне с кризата и др. Тези, както и други свои идеи, те се 
опитват да прокарат в работата си по подготовката на митническата та-
рифа и търговските договори. Още тогава срещу тях се обявяват ръко-
водствата на някои политически партии. Така например в началото на 
1901 г. Народната партия атакува възгледа на Г. Т. Данаилов за прио-
ритетната роля на индустрията и го обвинява, че подценява земеделие-
то. Стамболовистите недоволстват от позициите му по проекта за бъде-
ща митническа тарифа и особено идеята му за Балкански митнически 
съюз (в. „Вечерна поща”, „Нов век” и „Мир”)

.  

231

Още в първите си дни кабинетът на Рачо Петров демонстрира 
пълно неуважение към БИД. Неговият председател не е поканен при 

. След смяната на властта 
в началото на 1903 г. това отношение с основание внася тревоги сред 
настоятелството на БИД за бъдещите взаимоотношения с управля-
ващите. 

                                                           
229 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското …, с. 23. 
230 Данаилов, Г. Т.. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 4, с. 280. 
231 Другарски срещи. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 7, с. 596.  
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откриване на Бургаското пристанище на 18 май 1903 г., което предиз-
виква гневния протест на редактора на списанието Г. Т. Данаилов. В 
„Хроника” той пише:„ Само оная част от нашето общество, която тъкмо 
посветява и спокойствие и здраве над тези трудни задачи, с които е 
свързано въпросното тържество; само оная част от нашето общество, 
която по цели нощи посветява над проблемата като какви форми да се 
дадат на нашите стопански институти, за да могат те да подтикнат 
страната към прогрес, към една по-висока стопанска система и стадия 
на културата – само тя е била забравена от официална България”232. 
Това отношение, както и доброто познаване на икономическата плат-
форма на народнолибералите, на възгледите на техните лидери и др. 
стават причина, редакторът на списанието да наруши дотогавашната 
линия да не се коментират правителствените промени. Още в началото 
на 1903 г. той изказва открито своите съмнения, че кабинетът е спосо-
бен да води модерна икономическа политика и му предрича скорошен 
край233

В средите на ръководството на дружеството настроенията срещу 
новия кабинет се засилват, след като гласуваният от предишното На-
родно събрание проект за митническа тарифа не се поднася за подпис 
на княза и не става закон. Основният аргумент за отказа е, че проектът 
не покровителства всеобхватно промишлеността

.  

234. Данаилов протес-
тира и срещу решението да се оттегли денонсирането на търговските 
договори и те да останат в сила до 31 декември 1904 г.235

                                                           
232 Данаилов, Г. Т. Хроника. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 4, с. 294. 

 Хората от 
БИД, които участват в разработването на проекта за тарифа, а също и 
в анкетното проучване, приемат това като отказ да се следва най-пра-
вилната според тях от научна гледна точка търговска политика и се 
настройват срещу управляващите. Така от 1903 г. нататък БИД влиза в 
конфликт с правителството, който продължава през целия период на 
управление на Народнолибералната партия.  

233 Вътрешен преглед. - СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 4, с. 280-293. 
234 Вж. Кьосев, Хр. Стопанската политика на второто стамболовистко прави-

телство. 1903-1908. // Годишник на Софийския университет, Идеологически катедри, т. 
59. С., 1967, с. 297-298. 

235 Вж. Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 9, с. 641-
655. 
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През 1903-1908 г., бидейки на власт, Народнилибералната пар-
тия провежда активна икономическа политика – приема се нов закон за 
насърчаване на промишлеността, нова митническа тарифа, сключват 
се търговски договори, вземат се външни заеми, които основно се из-
ползват за въоръжаване на армията, извършва се мащабна строителна 
дейност и др.236 За ръководството на БИД по-голямата част от тези най-
важни икономически решения са неприемливи като съдържане и изпъл-
нение. Предложеният нов проект за митническа тарифа изцяло е отре-
чен от А. Ляпчев237. Решителен противник на финансовата политика на 
правителството е и К. Г. Попов. Той не одобрява практиката за вземане 
на външни заеми, бюджетните дефицити и свръхсметните кредити238. 
Остро се изказва и против прекомерното раздуване на военния бюд-
жет239. По повод последното той пише пророчески: „Трябва да се разбе-
ре истината, че за да бъде силна нашата войска, трябва да бъдат сил-
ни ковчежничествата ни, силни данъкоплатците ни, силни финансите 
ни, силно реномето ни пред Европа, силна политиката ни. Без това и 
целият бюджет да поглъща военния, пак в случай на нужда „не ще мо-
гат да мръднат”240. Попов критикува и работата на Дирекцията на ста-
тистиката във връзка с разработване на материали за новата митни-
ческа тарифа241

                                                           
236 Вж. Кьосев, Хр. Цит. съч.; Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовист-

ка) партия в България. 1903-1920 г. С., 1986, с. 61-76; Саздов, Д. Икономическото раз-
витие на България в програмите и програмните документи на Народнолибералната 
(стамболовистката), Либералната (радославистката) и Младолибераралната (тончеви-
стката) буржоазни партии (от края на ХІХ и началото наХХ в.)- В: Историческата наука в 
полза на България, т. І, - сб. С материали от научна конференция в с. Радва – май 2003, 
С., 2004, с. 41-53. 

. Против отделни аспекти от политика на прави-

237 Вж. Ляпчев, А. Митническата тарифа. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 10, с. 697-
721. Новата приета през 1904 г. Обща конвенционална митническа тарифа почива из-
цяло на принципа на специфичното митническо облагане. Тя предвижда завишение на 
митата на редица стоки. Точно против този принцип се обявява Ляпчев, смятайки, че 
той не е полезен за българската индустрия и снижава нейната конкурентно-способност. 

238 Вж. Попов, К. Г. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 10, с. 728-748; 
Попов, К. Г. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. 9, с. 615-633, Попов, К. Г. Вът-
решен преглед. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. 10, с. 693-738 и др.  

239 За политиката на кабинета във военната област вж. Костов, Евг. Рачо Пет-
ров - офицерът, политикът, държавникът. С., 2004, с. 130-133; Попов, Ж. Политиката на 
второто стамболовистко правителство спрямо българската армия (1903-1908) – Воен-
но-исторически сборник, 1980, кн. 4.  

240 Попов, К. Г. - Вътрешен преглед. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 10, с. 748. 
241 За това освен принципен, Попов има и силен личен мотив, защото веднага 

след като идват на власт народнолибералите го отстраняват от поста директор на 
статистиката. 
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телството, като например железопътната политика, се изказва и Г. Н. 
Колушки242

Несъгласието със стопанските намерения на правителството 
поставя БИД в нова ситуация. От една страна, то трябва да защити 
образа си на научна и политически неангажирана структура. От друга 
страна, игнорирането на споделяните от него идеи изисква противопос-
тавяне на кабинета. Първоначално ръководството рязко протестира 
против критичното отношение на партийния печат на управляващите 
към БИД и съзира в това робуване на тяснопартийни интереси в ущърб 
на един проект за научнообоснована държавна икономическа политика. 
По време на другарските срещи през 1903 г. Г. Н. Колушки заявява: „ 
Желателно е веднъж завинаги от всички да се разбере, че Българското 
икономическо дружество няма място и няма да бъдат допуснати по-
добни лични или партийни разправии; те трябва да бъдат чужди преди 
всичко и за самите въпроси, които се третират в неговото списание, или 
в срещите на неговите членове”

.  

243

Председателят на БИД Б. Боев също се опитва да смекчи проя-
вите на напрежение и да не допусне въвличането на дружеството в 
партийни и политически спорове

.  

244. А предпоставки за това са налице. 
Боев е политически обвързан с Народнолибералната партия.245

Въпреки че ситуацията има явен политически привкус, ръковод-
ството на БИД, за негова чест, съумява да запази единството си и по-
лага усилия споровете и различията да останат в рамките на научното 
поле. На практика критичната линия е по-силна. Във „Вътрешния прег-
лед” редакторът на списанието Данаилов, а също и К. Г. Попов, А. Ляп-
чев, Г. Н. Колушки изказват възражения и несъгласия с редица решения 
на кабинета, като в повечето случаи те правят това професионално и 

 По ре-
шение на кабинета през 1906 г. той е назначен за управител на БНБ. 
Двама от най-силните критици на стопанската линия на правителството 
Г. Т. Данаилов и Ал. Ляпчев са членове на Демократическата партия, 
като Ляпчев е и член на нейното ръководство.  

                                                           
242 Колушки, Г. Н. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 4-5, с. 297-315. 
243 Другарски срещи. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 7, с. 596.  
244 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 2, с. 141. 
245 Натан, Ж., Григоров, К., Беров, Л., Мечев, Ст., Трендафилов, Т. История 

на икономическата …, т. ІІ, с. 62-63. 
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не прекрачват границата на научния тон. От началото на 1905 г. Б. Боев 
напуска председателския пост и е заменен от Г. Н. Колушки, а малко 
след това се ангажира с управлението на БНБ и престава да публикува 
статии и прегледи в списанието.  

Принципните различия, прераснали в публични спорове, естест-
вено създават напрежение във взаимоотношенията, но не излизат 
извън контрол. Въпреки това се стига до някои усложнения. Те са след-
ствие от противопоставянето между Г. Т. Данаилов и финансовия ми-
нистър Лазар Паяков246. Спорът между тях има принципна страна и 
касае въпроса за митническата тарифа247. Заедно с това обаче се 
намества и лична неприязън, плод на стари разправии във връзка с 
различията между двамата по проблемите относно насърчаване на 
индустрията. Не са без значение и някои тъмни страни в министерската 
дейност на Паяков – контрабанда със сол248, сериозно обогатяване 
заедно с други членове на кабинета чрез машинации при използването 
на държавните безотчетни фондове249

                                                           
246 Л. Паяков е човек с много добро за времето си образование, през 80-90-те 

години на ХІХ в. той е директор на Търговската гимназия в Свищов и издава сп. „Про-
мишленост”. Превежда и публикува няколко икономически брошури. През 90-те години 
се отдава на предприемаческа дейност. Има оформени стопански възгледи, но на 
моменти е непоследователен  в следването им. // вж. Натан, Ж., Беров, Л., Цанев, Ст., 
Горов, К. История на икономическата мисъл в България. Т. І, С.,1971,  с. 288-300; 
Николова, Ю. Достойно есть. Свищов през ХІ век до началото на първото десетилетие 
на ХХ в. Личности-събития-факти. С., 2008, с. 370-371. 

 и това очевидно силно дразни 
Данаилов. За съжаление професионално-личностното противопоста-
вяне избива в непристойни действия: под влияние на Паяков прави-
телството ограничава финансовата подкрепа за дружеството, негови 
членове отправят явни нападки срещу ръководство на БИД от трибуна-

247 Л. Паяков като отхвърля гласуваната от Народното събрание тарифа 
предлага нов проект, разработен основно от него. – Вж. Натан, Ж., Беров, Л., Цанев, 
Ст., Горов, К. История на икономическата мисъл…, т. І, с. 294. Към този проект профе-
сорът има сериозни възражения. Принципният спор между привържениците на първата 
митническа тарифа и тази на Паяков е кои производства да се облагодетелстват от раз-
мера на митата. В първата тарифа е заложен принципът чрез митата да се защитават и 
по-дребните предприемачи и фабриканти, докато в тарифа на Паяков размера на ми-
тата на стоките е в интерес главно на едрите промишленици, защитавани и от Закона 
на насърчаване на местната промишленост, како и някои сектори на животновъдството. 
– вж. Ляпчев, А. Митническата тарифа. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 10, с. 697-721. 

248 Шишманов, Ив. Дневник.1879-1927. С., 2003, с. 115. 
249 Аврамов, Р. Комуналният капитализъм…, т. ІІІ, с. 207-217. 
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та на Народното събрание и в печата250. Въпреки че след 1906 г. напре-
жението във взаимоотношенията намалява, редакцията на списанието 
посреща с възторг падането на правителството през 1908 г.251

Споровете между БИД и правителството изразяват наличието на 
сериозни принципни различия между част от представителите на бъл-
гарската стопанска мисъл относно практикуването на протекционизма и 
функционирането на финансовата система. В тях намират отражение и 
разминаванията в предпочитанията към прилагането у нас на привнесени 
отвън модели за организацията на една или друга стопанска структура. 

 

След идването на власт на правителството на Демократическата 
партия начело с Ал. Малинов през 1908 г. отношенията между БИД и 
управляващите се нормализират. Новият кабинет се отнася положи-
телно към БИД и цени неговата работа. Партийното ръководство спо-
деля някои от идеите на хора от дружеството, особено в областта на 
финансите, и се опитва да промени водената дотогава бюджетна поли-
тика с цел да балансира бюджета. И при следващите правителства във 
взаимоотношенията доминират коректността и взаимното уважение. 
БИД продължава да изпълнява своите задачи в по-спокойна обществе-
на среда. Членовете на дружеството и най-вече ръководството му сле-
дят внимателно стопанската политика и съобразно със своите научни 
възгледи анализират силните и слабите страни в нея. Чуват се и одо-
брителни, и критични нотки. Всичко това остава в рамките на един 
пълноценен, разбира се неофициално воден, обществен диалог между 
управляващите и хората на науката, без да се стига до сътресения във 
взаимоотношенията.  

През тези години БИД оказва много ценна помощ на прави-
телството на Ал. Малинов, като взема отношение по стопанската стра-
на на обявената Независимост на България през септември 1908 г. Ре-
дакцията на списанието, оценила важността на този държавен акт, кани 
подготвени лица да напишат статии, в които да анализират въпроса за 
присъединяването на източните железници предвид огромните после-
дици, които има за стопанството ни. Така по темата се появяват някол-
                                                           

250 Данаилов, Г. Т. Хроника. Промяната в кабинета. // СпБИД, г. ХІ, 1907, кн. 7, 
с. 477-478. 

251 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. Финансовата политика и финансовата 
система на народнолибералния режим. // СпБИД, г.ХІ, 1907, кн. 8-9, с. 568-585.  
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ко публикации252

В периода на своето зряло развитие БИД продължава да орга-
низира и провежда другарските срещи. От 1904 г. до избухването на 
Балканската война през октомври 1912 г. те се свикват редовно с из-
ключение на един сезон – 1908–1909 г. Тогава дружеството няма сред-
ства да наеме подходящо помещение за сбирките

. Те съдържат важни предложения за бъдещото екс-
плоатиране на железниците и обвързването им с тарифната политика, 
които са в помощ на правителството при решаването на този въпрос. 
Същевременно се изказват и някои критики по начина на провеждането 
на това важно събитие. 

253. От 1909 г. те вече 
са приютени в аудиториите на Софийски университет. Обобщените 
данни сочат, че за периода 1904–1912 г. се провеждат общо 79 срещи и 
на тях се разглеждат 20 на брой реферата254

                                                           
252 Маналов, Ив. П. – секретар на Пловдивската ТИК – „Източните железници”, 

- г. ХІІ, кн.1, на Т. И. Каракашев „Няколко думи за тарифите на бившите източни желез-
ници, находящи се на българска територия” – г. ХІІ, кн. 2-3; на Хар. Николов „Варна и 
Бургас и откупуването на източните железници” – г. ХІІ, кн. 5- 6, на Б. Боев. „Източните 
железници и царството” – г.ХІІ, кн. 7-8. 

. В сравнение с пре-

253 Известия от дружеството. // СпБИД, г. ХІІ, 1908, кн. 9-10, с. 677. 
254 За сезон 1904-1905 –се изнасят три реферата и се свикват общо 12 срещи - 

„Тарифата за митата и спогодбата  с Турция” от А. Ляпчев,”Новият закон за горите и ми-
нингита” от П. Марков, „Нашите железници” от Ем. Розентал - Другарски срещи. // 
СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 8-9, с. 585-592; През сезон 1905-1906 г. се свикват общо 17 сбир-
ки и се изнасят 5 реферата:”Икономическото значение на железниците изобщо и наша-
та железопътна мрежа в частност” от Ем. Розентал, „Въведените у нас монополи или 
държавни привилегии” от А. Ляпчев, „За сребърните банкноти” от А. Ляпчев, „Нуждата 
от елеватор в Бургаското пристанище и неговото значение за нашата износна житна 
търговия”  от Ат. Каблешков и „Икономическата политика на България в свръзка с но-
вите търговски договори” –от Г. Т. Данаилов- Известния от дружеството. // СпБИД, г. Х, 
1906, кн. 1, с. 77; През сезон 1906-1907 г. се разглеждат три реферата на 12 срещи - 
„Сръбско-българския митнически съюз” от К. Д. Списаревски, „Нуждата на общините и 
данъчната система на държавата” от А. Ляпчев и „Еснафи и синдикати” А. Ляпчев- Из-
вестия от дружеството. // СпБИД, г ХІ, 1907, кн. 8-9, с. 614; През сезон 1907-1908 г. се 
организират 7 другарски срещи, на които се разглеждат два въпроса :” Поглед върху 
икономическото развитие на България” – от Кир. Г. Попов и „Емиграцията в Америка” –
от д-р К. Д. Списаревски. Най-слабият от всички е сезон 1909-1910 г. Тогава се разглеж-
да само един реферат „По законопроекта за кадастъра у нас” от Юрд. Ковачев- Дру-
гарски срещи. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 148-160 и се провеждат 8 срещи в перио-
да ноември 1909 – януари 1910 г. Причината за липсата на реферати вероятно е това, 
че в предишния сезон срещи не се провеждат и се губи ритъма на работата. Поради 
това председателят Б. Боев настоява въпросът с липсата на реферати да се реши като 
всеки член на настоятелството се задължи да представи материал за дискутиране, но 
това предложение не се приема Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1901, кн. 1-2, с. 
145. За следващият сезон 1910-1911 г. постъпват два реферата - „Законопроектът за 
професионалното образование” от Г. Н. Колушки, и „Законопроектът за Българската 
кооперативна банка” от Вен. Ганев - Другарски срещи. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн.1, с. 92-
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дишните години и по двата показателя се забелязва леко намаление. С 
разнообразяването на икономическия периодичен печат се разширяват 
и възможностите за включване в различни форми на дискусии. Освен 
това другите важни научни, културни и административно-стопански инс-
титуции като Софийския университет, ТИК, Дирекцията на статистика-
та, отделните министерства, съсловните дружества и организации съ-
що обогатяват своя вътрешен научен диалог. При все това интересът 
към другарските срещи не намалява и те са все така добре посетени. 
Информации за тях с кратки резюмета на докладите и разискванията 
има в списанието. Само за срещите от сезон 1905–1906 до 1909–1910 г. 
такава обобщения не се срещат. Редакцията въвежда изискване, ре-
фератчиците и участващите в дискусиите сами да предоставят бележки 
на своите изказвания255

Другарските срещи са трибуна за свободно изказване на мнения 
по различни въпроси от различни позиции и научни гледни точки. Въ-
преки че на тях се формират полезни становища за усъвършенстване 
на закони, за подобряване на организацията и функционирането на 
редица стопански системи, никога не се излиза с общо становище по 
разглежданите въпроси. През 1911 г. някои членове на БИД настояват, 
това положение да се промени. Настоятелството категорично отхвърля 
искането като „неуместно и невъзможно”, тъй като дружеството е чисто 

 и именно неспазването на това е основната 
причина за липса на информация. Ангажираността на редакционния 
комитет с многобройните задачи около списанието, както и липсата на 
средства да се поддържа стенограф, също трябва да се вземат пред-
вид. Не би било лишено от логика и предположението, че БИД не желае 
да влошава допълнително отношенията с правителството на Народно-
либералната партия, като публикува някои дискусии, в които звучи и 
критичен тон към аспекти от неговата политика. Въпреки че има реше-
ние на дискусиите по рефератите да присъстват само членове на БИД, 
на практика това не се спазва и най-често достъпът до тях е свободен.  

                                                                                                                              
100, кн. 2-3, с. 222-233, кн. 4, с. 319-326.  и се провеждат 9 сбирки, а за сезон 1911-1912 
– 4 реферата: „Поскъпването на живота” от К. Г. Попов, „Жилищния въпрос изобщо и 
главно в София”от К. Д. Батолов, „Законопроектът на данъка върху приходите” от Евл. 
Ив. Гешов, и „Пенсиите на държавните служители в България” от Г. П. Минчев и се 
свикват 14 срещи - Другарски срещи. // СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 2-3, с. 179-190, кн. 4-5, с. 
336-339, кн. 6, с. 448-449,  

255 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 2-3, с. 223. 
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научно и целта на срещите е обмен на мнения256. За да се внесе ред, 
през 1912 г. се изработва „Правилник за Другарските срещи на БИД”257

През годините членовете на настоятелството редовно предста-
вят реферати, участват и активно в обсъжданията. Най-плодотворен е 
А. Ляпчев – с 6 на брой реферата, следван от Б. Боев – 4 и Г. Т. Данаи-
лов – 3. Най-важните от тях редакцията на списание публикува като 
студии.  

. 
Той отразява дотогавашната практика по организацията и провеждане 
на срещите. Най-важни са четири положения – че срещите са публични, 
че реферати могат да се представят и от не членове на БИД, че на 
председателя на БИД принадлежи правото да определя кой реферат 
ще се чете и че след края на срещите не се вземат никакви общи реше-
ния е резолюции. Срещите се ръководят от председателя на дружест-
вото или неговия заместник.  

 Другарските срещи са пример за ярка народополезна инициа-
тива. Участниците в тях по-скоро доброволно, отколкото по задължение 
се отдават на страстта си към икономическото знание. В тази свое-
образна научна школа те са в състояние свободно да анализират раз-
лични проблеми, макар невинаги да имат силата да привлекат към 
своите дискусии и към резултатите от тях вниманието на меродавните 
фактори.  

През годините БИД е отворено за сътрудничество и за работа по 
общи проекти със съсловни икономически организации и други научни 
дружества. В началото на 1903 г. Народно-земеделското дружество, ръ-
ководено от Д. Хранов, предлага на БИД да се провеждат ежеседмично 
съвместни срещи с изслушване на реферати, да работят заедно по 
въпроса за колонизацията на Добруджа и на другите свободни земи и 
да се опитат да въздействат върху кабинета в защита на тютюнопроиз-
водителите. Въпреки съвместните срещи на ръководствата и уточнява-
нето на насоките на работа, до реални съвместни действия не се сти-
га258

                                                           
256 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 1, с. 87. 

. Вероятната причина за това е падането на правителството на 

257 Правилник за другарските срещи на Бълг. Икономическо дружество. // 
СпБИД, г. ХVІ, 1912 кн. 2-3, в края, без страница. 

258 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 1, с. 142-143. 
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прогресивнолибералите и невъзможността на БИД да работи с каби-
нета на Р. Петров.  

Благодарение на своя научен авторитет икономическото друже-
ство е канено да участва на научни форуми, посветени на проблемите 
на отделни стопански сектори. Така например през 1906 г. Г. Т. Данаи-
лов участва на мелничарския конгрес във Варна, организиран от та-
мошната ТИК като представител на дружеството и изнася реферат259. 
През 1910 г. Ас. Иванов е делегат на дружеството на рибарския събор в 
Свищов, а списанието публикува подробна информация за неговата 
работа и за съдържанието на изнесените доклади260. На тези форуми 
след сериозни анализи и обсъждания се правят редица предложения за 
подобрения и усъвършествания на работата в съответните сектори. За 
жалост обаче, както сполучливо се изразява Б. Боев, всички общест-
вени инициативи у нас, които не са плод на министерски амбиции, по-
падат на непригодна почва и не виждат „бял свят”.261

През годините БИД поддържа най-активни контакти с Търговско-
индустриалните камари. Двете организации се появяват почти едновре-
менно. Те са различни по начин на възникване, вътрешна организация, 
финансиране, конкретни цели, място в обществената структура и др., 
но имат една обща дългосрочна цел – икономическият напредък на 
България, макар и да работят с различни средства за нея. Между БИД и 
ТИК се установяват отношения на взаимоуважение и взаимопомощ. 
Както вече се посочи, ТИК почти редовно всяка година осигуряват сред-
ства за дружеството. От своя страна БИД застава на страната на ТИК в 
критичните и важни моменти. Най-ярката подкрепа е през 1899 г., кога-
то камарите ги грози закриване. На свои другарски срещи ръковод-
ството се изказва категорично в тяхна защита и лично тогавашният 
председател на БИД Т. Иванчов се ангажира да ходатайства за тях 
пред правителството

 Поради това очак-
ванията на БИД за ефективността на научните форуми не са много 
високи.  

262

                                                           
259 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. 1, с. 30-41. 

. През 1903 г. БИД приветства предложения за-

260 Боев, Б. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 9-10, с. 714-729. 
261 Пак там, с. 729. 
262 Другарски срещи. СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, щн. 1-12, с. 544-546; вж. Л. Ве-

лева. ТИК в България 1894-1919. С., 2005, с. 83-84. 
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конопроект за ТИК, който дава по-голяма самостоятелност на камари-
те263. Редакцията на списанието се обявява против решението на пра-
вителството от 1904 г. еснафските организации да се извадят от над-
зора на ТИК и да се поставят под шапката на Българския еснафски 
съюз и така подкрепя работата на самите камари264. През 1907 г. Г. Т. 
Данаилов изказва силни резерви, против идеята за създаване на на-
ционална търговска организация, смятайки че тя ще обезсмисли съще-
ствуването на ТИК265

БИД дава някои препоръки за усъвършенстване на организа-
ционно-техническата страна в работата на ТИК

.  

266, но като цяло високо 
оценява тяхната дейност. През 1910 г. Ал. Цанков пише: „ТИК у нас са 
днес най-интересните учреждения; в тяхната деятелност и въпросите, 
които се повдигат и разискват в годишните им събрания, ние имаме 
едно пълно отражение на всички проблеми, засягащи основите на на-
шето икономическо развитие”267. На страниците на списанието редак-
цията често предоставя информации за инициативи на ТИК и отзиви за 
техни издания. Поради голямата важност на въпроса за източните па-
зари, отчетен от самото настоятелство, в списанието се публикува, 
въпреки че обемът надвишава допустимото, изследването на Ж. Димов 
„Източните пазари”, организирано и проведено от секретарите на ТИК 
от Варна, София и Пловдив268

От своя страна ТИК също виждат голяма роля и значение на 
БИД и му оказват жизненоважна финансова помощ. Постепенно от ТИК 
осъзнават, че отношенията между двете организации биха могли да 
получат по-голяма пълнота, която да намери израз в съвместна дей-
ност и сътрудничество при разрешаването на редица икономически 
въпроси. Двете организации работят в една и съща област, често се 
изправят пред едни и същи задачи и проблеми, които всяка от тях иска 
да разреши със своите средства. При обединение на усилията резулта-
тите биха могли да бъдат по-пълни. Освен това в БИД членуват най-

. 

                                                           
263 Косев, Р. Новият законопроект за търговско-индустриалните камари. // 

СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 10, с. 671-680. 
264 Данаилов, Г. Т. Книжнина. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 8, с. 590-592. 
265 Данаилов, Г. Т. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. ХІ, 1907, кн. 7, с. 462-470. 
266 Данаилов, Г. Т. Книжнина. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 8, с. 590-592. 
267 Цанков, Ал. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 7, с. 512-526. 
268 Димов, Ж.. Източните пазари. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 2-3, с. 101-144. 
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видните икономисти, теоретици и практици, които биха могли със свои-
те познания и опитност да предпазят ТИК от залитане към преследване 
на тясно съсловни интереси. Ето защо ТИК пожелават, по израза на Ал. 
Цанков „да влязат в по-интимни отношения” с дружеството и то е офи-
циално поканено да присъства на втория конгрес на камарите в Плов-
див през май 1912 в качеството на делегат. На същия конгрес се правят 
и промени в устава на камарите, които вече гарантират законно пра-
вото на дружеството да присъства на конгресите със статут на почетен 
делегат с право на съвещателен глас269

По-тесни и близки контакти съществуват между ръководството 
на БИД и на Софийската ТИК. Трима от общо 13 ръководни фигури на 
Софийската ТИК през различните години – Ст. Караджов, д-р Ив. Злата-
ров и С. Ж. Дацов са членове на БИД, активно присъстват като автори 
на изследвания в списанието, а също участват и с реферати и изказ-
вания на другарските срещи. Камарите предлагат и помощ на БИД за 
организиране на практически неделени и вечерни училища. За съжале-
ние през 1911–1912 г. отношенията между двете организации се вло-
шават. Софийската ТИК отказва да отпусне средства за списанието за 
1912 г. – практика, утвърдена през годините. Това действие очевидно е 
повлияно от опита на Народното събрание да спре средствата от дър-
жавната помощ за дружеството.  Освен това камарата игнорира БИД от 
комитета за българо-сръбско сближение – идея, повдигната преди го-
дини от средите на БИД

. Войните обаче не позволяват 
да се разгърнат съвместни инициативи и общи начинания. 

270

Доколкото възможностите и влиянието му позволяват, БИД се 
опитва да подпомага израстването на млади икономически кадри, но в 
тази насока не постига успех. Веднага след смъртта на П. Каравелов в 
началото на 1903 г. настоятелството решава да учреди фонд на негово 
име, от лихвите на който да се издържат млади българчета, които в 

. За това отношение вероятните причини се 
крият в по-скоро междуличностни противоречия, съперничеството меж-
ду двете организации, отколкото в някакви принципни различия по 
темата. 

                                                           
269 Цанков, Ал. Вътрешен преглед. Вторият конгрес на ТИК. // СпБИД, г. ХVІ, 

1912, кн. 4-5, с. 274-288. 
270 Дружествен живот. - СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. І. 
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чужбина да изучават финансови и икономически науки. С начална сума 
от 100 лева се открива подписка за набиране на средства271. През 1904 г. 
настоятелството влиза в контакт с Министерството на финансите и из-
разява желание заедно с него да търси спомоществователи, тъй като и 
самото Министерство набира суми за учредяване на фонд на името на 
Каравелов, но не среща отклик272. Към 1915 г. във фонда има общо 163.10 
лв. – твърде малка сума, която не позволява да бъде използвана273

Една от основните трудности, които БИД среща през годините, е 
липсата на средства за подпомагане на конкретните икономически про-
учвания, които авторите на статии за списанието правят. Проблемът би 
могъл да се реши чрез създаването на специален фонд със средства 
на дружеството, които да се отпускат за тази цел. Тъй като материал-
ните затруднения са почти постоянен спътник на организацията, това 
намерение се осуетява в зародиш. През годините настоятелството ком-
пенсира липсата на подобен източник за финансиране, като дава в 
аванс на познати лица малки суми от бюджета за проучвания. С укреп-
ването на дружеството и в условията на по-добро общо икономическо 
положение през 1911 г. идеята за фонд най-после се реализира. По 
предложение на Ил. Янулов се учредява „Фонд за икономическо проуч-
ване на България при Българското икономическо дружество”

. 

274. Пред-
вижда се средствата в него да идват от бюджета на дружеството и от 
помощи и дарения. Целта му е да съдейства и улеснява непосредст-
веното изучаване на конкретни въпроси от стопанския живот на стра-
ната. Средствата ще се раздават на отделни лица или на група лица за 
извършване на анкети, за разработване на монография или за събира-
не на статистически данни по определена тема. Резултатите от изслед-
ванията стават собственост на БИД275. Към март 1915 г. този фонд раз-
полага със сума от 1 703 лв276

                                                           
271 Некролог на П. Каравелов. // СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 1, с. 1-2. 

. До края на разглеждания период от него 

272 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 1, с.142. В наличните 
извори не се откриват, поне за сега данни, дали такъв фонд е учреден и каква дейност 
е свършил.  

273 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 4-5, с. 261. 
274 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХV, 1911, сн. 1, с. 87-88. 
275 Фонд за икономическо изучаване на България при Бълг. икономическо дру-

жество. // СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 7, последна страница - без номерация. 
276 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 4-5, с. 261. 
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само веднъж се отпускат средства – през 1915 г. 300 лв. на д-р Н. Ми-
хов за проучването „Старата търговия в гр. Русе”277

Ръководителите на БИД винаги са осъзнавали огромната важ-
ност на духовния и културен прогрес на народа като основа за неговия 
стопански напредък. Те ценят изключително много ролята на църквата 
за моралното израстване на народа, особено в периода на Възражда-
нето. В тази връзка дружеството искрено и с огромно уважение почита 
юбилея на Екзарх Йосиф І по повод 25-ата годишнина на неговата 
дейност като поднася благодарствен поздравителен адрес

. 

278. Този жест 
на внимание към Екзарха изразява и уважението към някои от негови 
възгледи. Още в периода преди Освобождението Лазар Йовчев смята 
невежеството за главен враг на прогреса, а науката и просветата – за 
негови единствени алтернативи279

Най-яркото доказателство за това, че БИД си извоюва сериозен 
обществен авторитет като институция с принос за икономическото изу-
чаване на България, е решението на видния български държавник Ив. 
Евстр. Гешов от март 1910 г. да завещае на дружеството ежегодна сума 
от 500 лв. за премиране на най-добрия печатен труд по стопански въп-
роси, излязъл през годината. Това е и израз на неговото желание да 
помогне на младата стопанска книжнина

. Тези идеи, които и хората от БИД 
споделят, няма как да не събудят признанието на ръководството. 

280. В подкрепа на този извод е 
и още едно дарение. През 1917 г. се основава фонд към БИД на името 
на Димитър Бончев от Габрово – неговите наследници даряват на дру-
жеството 50 000 лв. също за научни изследвания и научни публикации, 
в това число и преводни. За тази цел се учредява библиотека „Димитър 
Бончев”281

                                                           
277 Документи и материали по учредяването на Българското икономическо 

дружество. // СпБИД г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 69.  

. 

278 Двадесет и пет годишният юбилей на Негово Блаженство българския Екзарх 
Йосиф І. // СпБИД, г.VІ, 1902, кн. 4, с. 241-242. 

279 Вж. Ставрев, Б. История на социологията в България. С., 2004, с. 40. 
280 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 1-2, с. 144. Настоятелството из-

работва Наредба за раздаване на премията и избира комисия за премиране - вж. Н. 
Константинов. Списанието на БИД…, с. 18. Първите награди за 1911 са за трудовете на 
Дончо Иванов – секретар на Русенската ТИК „Нашето риболовство по Дунава и блатата 
му” и за Г. Тошев – секретар на Бургаската камара за студията му „Риболовството в 
района на Бургаската търговско-индустриална камара и мерките за неговото повдигане” 
– вж. СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. ІІ. 

281 Документи и материали по учредяването на…, с. 69. 
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През разглеждания период не откриваме данни, информации 
или дори бегли следи за контакти на БИД с други европейски иконо-
мически научни дружества. Можем само да предположим, че при свои 
пътувания и специализации в чужбина някои от ръководителите на дру-
жеството като Б. Боев, Г. Т. Данаилов, К. Г. Попов в разговори със свои 
колеги се интересуват от дейността на местните организации, с цел да 
извлекат полезен опит за своята работа.  

 
 
3.5. Българското икономическо дружество в периода  
на войните за национално обединение (1912–1918 г.) 
 
Войните за национално обединение (1912-1918 г.) поставят БИД, 

както и всички други обществени структури, в ново положение. Възмож-
ностите за редовен организационен живот силно намаляват поради 
мобилизацията и трудностите на военното време. Патриотичният енту-
сиазъм в началото и настъпилата по-късно всеобща покруса като край-
ни настроения също разстройват нормалното русло на дейност. БИД е 
изцяло съпричастно към българската национална кауза и ръководст-
вото ориентира работата на дружеството в служба на мечтаното обе-
динение.  

След началото на Балканската война настоятелството на БИД, 
разбирайки много добре важността на историческия момент, само се 
ангажира да помага на правителството. То осигурява разработки по 
въпроса за новата обща стопанска политика с оглед териториалното 
разширение. Още след първите успехи настоятелството веднага орга-
низира една конференция, на която кани освен членове на дружеството 
и други компетентни лица и организации. На нея се обсъждат три въп-
роса. 1. За общата кредитна политика. 2. Аграрният въпрос в Тракия и 
Македония. 3. Преселническия въпрос. След оживени разисквания по 
тези три въпроса се изработва мемоар, който се връчва на правител-
ството на 30 ноември 1912 г. На въпросите за бъдещето след Балканс-
ката война са посветени и другарските срещи за сезон 1912–1913 г., на 
които се дискутират два изключително важни реферата – на К. Г. По-
пов: „Чий трябва да бъде Солун” и на Г. Т. Данаилов „Претенциите на 
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Румъния върху територията на България и гр. Силистра от държавно-
правно, стопанско-културно и народостопанско гледище”282. Тези въпро-
си се разискват и в по-тесен кръг, на заседания на настоятелството и 
редакционния комитет. На тези сбирки се разработват още  два ме-
моара, които също се предават на разположение на правителството283

 Последвалата Втора Балканска война обаче обезсмисля всички 
положени усилия. В отчета на настоятелството за 1912–1913 г. се казва 
„Злокобната участ, която сполетя България от втората половина на м. 
юний, попречи на настоятелството да продължи и закръгли програмата 
си по тая специална дейност. Споменът от тая дейност ще остане да 
напомня за ония велики моменти, които България преживя след първа-
та война и за ония велики надежди, които се рисуваха тогава за бъде-
ща България, които ние правим завет на градущите поколения”

.  

284

 След избухването на Първата световна война в центъра на вни-
манието на настоятелството застава въпросът за военновременното 
организиране на икономиката. Той е нов за него, дори непознат и като 
теория и изисква многостранно разглеждане. Предвид напрегнатата 
обществена атмосфера, неяснотите по въпроса към коя групировка ще 
се присъедини България, ръководството не предлага тези въпроси за 
обсъждане на другарските срещи, а ги дискутира в рамките на самото 
настоятелство. В периода май 1914 – март 1915 г. на 8 свои заседания 
то обсъжда четири основни въпроса – за тютюневото производство, за 
работата на БНБ, за контрола върху храните по време на кризи и За-
кона за обществената предвидливост. По тези въпроси настоятелст-
вото прави устно изложение пред Министерството на финансите

. 

285. 
Наред с усилията да бъде в полза на правителството в този труден 
момент, в средите на БИД има и силно недоволство срещу взетия вън-
шен заем от Германия през 1914 г. и решението за експлоатация на 
мини Перник и Бобов дол286

 Независимо от трудностите другарските срещи продължават да 
се свикват. Въпреки покрусата от Втората Балканска война, настоя-

.  

                                                           
282 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 4-5, с. 287. 
283 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 4-5, с. 287. 
284 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 4-5, с. 287. 
285 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 3-4, с. 260. 
286 Вж. Ляпчев, А. Заемът. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 8, с. 461-473. 
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телството успява да организира сезон 1913–1914 г., пред който се об-
съждат два реферата – „Необходимостта от земеделски кредит” от д-р 
Ст. Христов и „България след войната” от Ал. Цанков. Макар и кратка, 
за тях на страниците на списанието се помества информация287. През 
сезон 1914–1915 г. също има срещи, но те минават доста вяло, не са 
добре посетени, информации за тях в списанието не се поместват. От 
отчета на настоятелството става ясно, че се разглежда само един ре-
ферат: „Застрахователното дело, частната инициатива, обществото и 
държавата”, но не е посочено колко сбирки се провеждат288

След включването на България в Първата световна война дей-
ността на дружеството замира. Изборът да се участва на страната на 
Централните сили, не се приема от всички членове на БИД еднозначно, 
задействат се „филски” и „фобски” настроения и това блокира работата. 
А и много хора от членовете са на фронта. Освен това дружеството ос-
тава и без действащ председател. През есента на 1916 г. К. Г. Попов, 
както вече се посочи, по здравословни причини напуска страната и за-
минава на лечение в Швейцария. Остава надеждата, че след края на 
световния конфликт БИД отново ще заработи според най-добрите си 
традиции.  

.  

                                                           
287 Известия от дружеството. // СпБИД, г. ХVІІ, 1914, кн. 3-2, с. 187-189; кн. 4-5, 

с. 295-300. 
288 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 3-4, с. 260. 
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Глава втора 
 

СПИСАНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 
ДРУЖЕСТВО: ТРУДНИЯТ ПЪТ  
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПЕЧАТ 

 
 

1. Началото. Редакторството на Васил Атанасов  
(1896–1897 г.) 

 
До Освобождението на България от османско владичество труд-

но би могло да се твърди, че съществува оформена икономическа кни-
жнина. Борбата за национална независимост изцяло обсебва водители-
те на народа и в периодичните издания почти не се отделя внимание на 
стопанските въпроси. Първите специализирани икономически списания 
възникват през 60–70-те години на ХІХ в. и са малко на брой – „Журнал 
за наука, занаят и търговия” (1862) на Иван Богоров, „Просвещение 
чрез наука, промишленост и търговия” (1872 г.) на Константин Сапунов 
и „Ступан” (1874 г.) на Димитър Хранов1

В първото десетилетие след 1878 г. вниманието на обществото е 
фокусирано преди всичко върху политическото и държавно изграждане 
на страната. Ходът на икономическата трансформация, макар и бавен, 
поставя много нови, при това доста трудни за висотата на тогавашната 
обществена мисъл въпроси. Отмирането на традиционното и израства-
нето на модерното в стопанската практика изисква да се появят вест-
ници и списания, които да обясняват стопанските проблеми. Първото 
сериозно икономическо списание в следосвобожденска България е спи-

. Те носят ограниченията на то-
гавашния примитивен икономически бит, просветителското начало, а и 
пропагандираните в тях идеи нямат оригинален характер.  

                                                 
1 Горов, К.. Основоположници на българската икономическа мисъл и книжнина. 

С., 1994; Пенчев, П. Д. Социално-икономическите възгледи на българската интели-
генция, отразени в списание „Ступан” (1874-1876 г.) – В: България на Балканите и с Ев-
ропа. Минало, настояше, бъдеще. Сб. с материали от научна конференция- с. Равда 
2005 г., т. І, С., 2007, с. 51-58. 
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санието „Промишленост”, издавано в Свищов от 1887 до края на 1890 г.2

В началото на 90-те години на ХІХ в. се появяват няколко вест-
ника с икономическо съдържание, но в тях е заложено повече инфор-
мационно отколкото аналитичното начало, що се отнася до проблемите 
на производството, търговията или финансите. Такъв облик имат за-
почващият да излиза през 1893 г. в София  „Български търговски вест-
ник”, който е първият опит за създаване на голям стопански информа-
ционен вестник, а също и появилият се през 1894 г. в Сливен вестник 
„Орало”, в който на предем план стоят въпросите на земеделието. На-
ред с тях в София и провинцията съществуват още някои малки като 
тираж и влияние вестници и списания, които не са специализирани да 
обсъждат стопанските въпроси, но се опитват да осветляват някои 
страни от тях. Техният поглед обаче е твърде ограничен. Всички изда-
ния все още носят възрожденския дух – те са популярни, общообразо-
вателни и дори поучителни.  

 
Неговите основатели са високообразовани и напредничави учители от 
Държавната търговска гимназия, които искат да подпомогнат разви-
тието на народната промишленост и да допринесат за умножаване на 
богатството на страната. Изданието обаче заляга повече на преводни 
материали, оригиналните статии са малко на брой и това му придава 
повече популярно-пропаганден, отколкото научен и специализиран ха-
рактер.  

За да се появят научни списания в основните области – иконо-
мика, право, медицина, философия, педагогика, военно дело и др. – 
трябва да са налице две основни условия – ясно очертана действител-
ност като обект за изследване и подготвени кадри за нейния анализ. В 
конкретните български условия съгласуваността на тези две условия на 
терена на икономиката поради нейното сложно естество изисква повече 
време, отколкото за някои други сектори. Ето защо издаването на пър-
вото научно икономическо списание, а именно Списанието на БИД, е 
изпреварено от други специализирани журнали. През 1888 г. започва да 
излиза „Военен журнал” – орган на Министерството на войната, през 
                                                 

2 Иванов, Р. М. Маринова, М. Друмева. Списание „Промишленост”- трибуна 
на прогресивната икономическа мисъл. (По случай 100 години от издаването му- 1 ХІ 
1887 – ХІІ 1890 г.) – Годишник на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Свищов, 
1992, т. 89, с. 79-105. 
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1893 г. – списание „Юридически преглед”, на следващата година - Спи-
сание на българското инженерно-архитектурно дружество, а през 1896 г. – 
„Училищен преглед” – орган на Министерството на просвещението3

Към средата на 90-те години на ХІХ в. под влияние на обектив-
ните закономерности процесите на икономическата модернизация с 
всичките й компоненти на рушене и съграждане вече придобиват по-
ясен релеф. Съзрява и едно ядро интелигентни люде, което се стреми 
да надхвърли ограниченията на миналото и да види новите перспек-
тиви. Тогава настъпва моментът размишленията над всекидневието, 
породени от трудното и болезнено навлизане в реалностите на „истин-
ския капитализъм”, да бъдат заменени с упорита и трудна работа за 
неговото ясно и неемоционално дефиниране. С появата на Списанието 
на БИД специализираната периодика се разраства и придобива нови 
черти, а също и начини за въздействие върху обществото. Поставяйки 
в центъра на своето внимание проучване на българската стопанската 
действителност и намиране на средствата за нейното подобряване, 
новото издание поема по трудния път да работи и за икономическото 
самопознание, и за производствения напредък на народа и страната.  

.  

След избора на органите за управление на БИД през есента на 
1895 г. първото настоятелство пристъпва към изпълнението на най-
отговорната и трудна задача, поставена в устава – издаване на печатен 
орган. Всички са убедени, че трябва да се действа бързо. На своето 
трето заседание от 29 ноември 1895 г. научният комитет избира първия 
редакционен комитет. Той е в състав Т. Иванчов, В. Атанасов, Б. Боев, 
Г. Н. Колушки, А. Манушев, Ив. Саранов, като първият е определен за 
председател, а вторият за редактор. Обсъжда се дали е възможно спи-
санието да се издава от частно лице, като се има предвид Хр. Г. Данов. 
Подготвя се и подробен бюджет. Въпреки че повечето средства се 
предвижда да дойдат от абонамент, немалка сума се очаква и като по-
мощ от държавата. Ръководителите на дружеството не са сигурни как 
ще бъде прието бъдещото списание и далновидно предвиждат средст-

                                                 
3 Вж. Даскалов, Р. Българското общество. 1878-1939. Т. ІІ.  С., 2005, с. 481-482. 

Вж. също и Български периодичен печат. 1844-1944. Анотиран библиографски указател. 
Т. 1-3, С., 1962-1969.  
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ва от правителството4

След отрицателния отговор на Хр. Г. Данов настоятелството ре-
шава само да издава печатния орган на БИД. Редакционният комитет 
изработва „Правилник за редактирането и издаването на Списанието 
на Българското икономическо дружество в София”

. Както по-сетнешното развитие ще покаже, съще-
ствуването на списанието, въпреки нарастващия интерес към него през 
годините, се оказва невъзможно без материалната подкрепа на държа-
вата и на търговско-индустриалните камари. 

5. Липсата на изда-
телски опит, очакванията за многобройни трудности при осъществяване 
на замисъла, страхът от субективизъм и лични амбиции, неизбистре-
ната още конкретна визия на списанието, както и за структура на ръко-
водните органи на самото дружество, вероятно са сред причините да се 
създаде една усложнена система за конструиране и работа на редак-
ционния комитет. Той се избира от научния комитет, наброява 6 души, а 
самият комитет да си избира председател и секретар. Редакторът пък 
се посочва от научния комитет. Отговорността за политиката на списа-
нието се носи колективно от председател, секретар, редактор. Редак-
ционният комитет е предвидено да заседава най-малко един път сед-
мично; той дава разрешение за отпечатване на рецензираните статии 
или подлага на общо обсъждане някоя статия и може да прави съкра-
щения на статиите6

Правилникът не посочва конкретните задължения на предсе-
дателя и секретаря. Очевидно се предполага първият да има ръко-
водно-представителни и координиращи функции, а вторият – техничес-
ки

.  

7

                                                 
4 Константинов, Н. Списание на Бълг. икономическо дружество. // СпБИД, г. 

ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 7. Бюджетът за издаването е 6 480 лв. От тях 4 000 лв. са 
заложени да дойдат от  абонамент (500 броя по 8 лв.), 2 000 лв. помощ от правителст-
вото и 480 лв. приходи от обявления. Предвиждат се за отпечатването на 12 книжки 
2 160 лв., за възнаграждение на авторите по 260 лв. на една книжка – 3 120 лв. и  за-
плата на редактора – 1200 лв. 

. За сметка на това функциите на редактора са точно очертани: той 
определя рецензентите на статиите (за рецензиране се отпускат 10 

5 Константинов, Н. Списание на.., с. 7-8. 
6 Правилник за редактирането и издаването на списанието на Българското 

икономическо дружество в София. // СпБИД, г. І, 1896, кн. 1, с. 64-65. 
7 Практиката много скоро прави излишни длъжността председател и секретар: 

нито един от редакционните комитети не избира секретар, а председател избират само 
първият и третият. 
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дни, а за запознаване от останалите членове на комитета с тях – 4 дни); 
може при необходимост да предостави за рецензиране статията и на 
човек извън редакционния комитет; да замества председателя при от-
съствие. Отпечатаните статии стават собственост на списанието.  

Тъй като се очаква автори на статии да се намират трудно, ръко-
водството прибягва до своеобразен „административен натиск”, като 
записва в правилника: ”Всички членове на научния комитет са еднакво 
длъжни да приготовляват материал за публикуване в списанието”. В 
края на документа са посочени следните 8 отдела, по които ще се пише 
в списанието: І. Икономически въпроси; ІІ. Индустрия, земеделие и 
търговия; ІІІ. Мероприятия по нашата икономическа политика; ІV. 
Съобщения из икономическия живот на другите държави; V. Новости; 
VІ. Критика и библиография; VІІ. Пазарни прегледи и съобщения; VІІІ. 
Обявления. Изрично се посочва, че статиите могат да бъдат научни и 
популярни.  

Администрацията и редакцията на списанието се настанява в 
Министерството на търговията и земеделието на улица „Леге”.  

Наред с организационните въпроси, настоятелството на БИД 
работи и по избистрянето на програмните цели на списанието. Те са 
представени от председателя д-р Ст. Данев в статията „Нашата прог-
рама”, публикувана в първата книжка на списанието. Тя е написана в 
популярен стил, избегнат е професионалният икономически език. В нея 
Данев дава отговор на два основни за обществото въпроса – за иконо-
мическото състояние на страната и за важността на стопанските въп-
роси в съвременния свят. Много накратко се очертава най-характер-
ното за положението в България: невъзможността да се удържи на 
силната външна конкуренция и като следствие от това упадък на за-
наятите, местната промишленост, търговията и земеделието8

                                                 
8 Данев, Ст. Нашата програма. - СпБИД, г. І, 1896, кн. 1, с. 1. 

. Статията 
насочва към извода, че това е резултат от трудното приобщаване на 
нашата изостанала страна към европейския пазар, на който властват 
конкуренцията и икономическата борба. Така ръководството на БИД 
недвусмислено показва, че загърбва твърденията и постановките, които 
се чуват силно през 1895 г., в процеса на конструирането на дружество-
то, за австро-унгарския внос като главното зло за България и за „иконо-
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мически заговор” на развитите държави за унищожение на България и 
че дружеството ще търси научно обяснение на стопанските процеси и 
явления. 

Д-р Ст. Данев посочва изключително голямото значение на сто-
панските въпроси: в някои страни те „първенствуват в сериозността си 
над всички други и разрешаването им отвлича и поглъща вниманието 
почти на цялото общество”9. Заявява се, че е дошло време и България 
да постави на преден план тяхното изучаване, тъй като те са „жизнени” 
за бъдещето и са „единственият залог за нашето нормално развитие” 
„Икономическите язви, които спъват развитието на страната, не са не-
излечими: наша задача ще бъде да посочваме най-подходящите в слу-
чая лекарства” – се казва в статията. На основата на този анализ Данев 
представя и целта на списанието. Заявява се, че „..ние, няколко люби-
тели на икономическата наука, членове на „Българското икономическо 
дружество” се опитваме със съединени сили да хвърлим малко светли-
на върху икономическите проблеми…”10. „За постигането на тая цел ние 
мислим, преди всичко да събираме и обнародваме сведения, колкото 
се може по-точни и по-верни, за нашето икономическо състояние. Въз 
основа на тия и други данни ний ще градим нашите съждения, като се 
стараем да бъдем, по възможност, по практични в заключенията си”11

Представената програма показва, че списанието ще бъде науч-
но. Обединената около дружеството българска интелигенция поема 
трудната и отговорна задача да проучва стопанското положение на 
страната. Резултатите от тези изследвания могат да служат за обогатя-
ване на стопанска политика на държавата, а също и на частни стопанс-
ки субекти за предприемане на мерки за подобрение на тяхната дей-
ност. В по-широк план чрез статията „Нашата програма” БИД оповестя-
ва на обхванатото от икономически ентусиазъм българското общество, 
че мечтаният напредък ще настъпи не чрез патриотични призиви за 

. 
Статията завършва с надеждата, че в тази народополезна дейност, 
имаща научноизследователски характер, ще се включат подготвените 
хора. 

                                                 
9 Пак там. 
10 Пак там, с. 2-3. 
11 Пак там, с. 3. 



 140 

„предпочитане на своето”, а през упорита работа в търсене на решения 
на базата на знанието. В своето развитие през годините списанието ос-
тава вярно на програмните си цели. Това му спечелва име на сериозно 
научно издание, необвързано политически и служещо безкористно на 
обществото.  

Вътрешната структура на списанието се оформя по време на 
разговори на сбирките на настоятелството. В известен смисъл тя е по-
влияна от споменатото вече сп. „Промишленост”12

                                                 
12 Кантурски, Г. Никифор Н. Попов – основоположник на стокознанието в Бъл-

гария. // Народностопански архив, г. ХХVІ, 1973, кн. 4, с. 494. Първата годишнина на 
свищовското издание има 5 основни рубрики – икономия, финанси и търговия; земеде-
лие и индустрия; наука и култура; книжнина и критика; смес. Втората годишнина – 7 
рубрики – икономия, финанси и търговия; земеделие и индустрия; наука и изкуство; ли-
тература; икономическа хроника; книжнина и критика; смес. Третата годишнина има 7 
рубрики – икономия и финанси; индустрия и търговия; земеделие и скотовъдство; наука 
и изкуство; икономическа хроника; книжнина; смес. Вж. Иванов, Р., Маринова, М., Дру-
мева, М. Цит. съч., с. 83. 

 – главно при опре-
деляне отделите, в които ще се групират материалите. За разлика оба-
че от сп. „Промишленост”, в списанието на БИД не се предвижда раз-
дел за наука, изкуство и литература, с което се показва, че то ще бъде 
специализирано научно издание, без да засяга проблеми от общата 
култура. На базата на набелязаните отдели в Правилника, които се раз-
глеждат като тематични направления, списанието развива свои собст-
вени рубрики, отговарящи по-ясно и точно на неговите цели и на нуж-
дите на времето. През първата годишнина те са: „Съобщения и новос-
ти” (съдържа информации по икономически въпроси у нас и в чужбина) 
„Пазарни прегледи” (информация за средните цени на храните у нас и 
на световните пазари), „Преглед на външната търговия на България” 
„Статистически сведения” (пространство, население войска и др., както 
за България, така и за други държави), „Критика и библиография”, въве-
дена в кн. 8-9. Основните изследователски статии, които са същинската 
част на списанието, се публикуват в началото на книжките и не са 
обособени в отделна част. Публикуваните организационни материали 
на БИД – възванията към провинцията за създаване на дружества, спи-
съка на членовете на БИД, правилника за отпечатването и др., също не 
са обособени в отделна специална рубрика. 
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Ръководството на БИД и редакцията на списанието успяват за 
около три месеца да подготвят за печат и през април 1896 г. да издадат 
първата книжка на Списанието на БИД. Годишнината завършва през 
февруари 1897 г. Излизат 12 книжки с общо 974 страници – факт сам по 
себе си впечатляващ! 

Месеците преди излизането на първата книжка, а също и на 
следващите, са изпълнени с много работа главно по набиране на мате-
риали за публикуване и по отпечатването. Подготовката на подобно из-
дание в този кратък срок говори за изключително усилие, базирано на 
вяра в народополезността на делото. Главната тежест в организацията 
пада върху председателя на редакционния комитет и върху редактора. 
Най-сериозният въпрос пред Т. Иванчов и В. Атанасов е осигуряването 
на публикации.  

В онова време разработването на икономически теми само по 
себе си е изключително трудна работа. Към средата на 90-те години 
все още няма достатъчен брой хора с образование и подготовка. Мал-
цината такива работят по държавните учреждения и министерства и са 
натоварени с големи задължения, за да им остане време да се зани-
маят по-сериозно с някакви научни изследвания. Висшето училище и 
Военното училище като единствените висши учебни звена, макар и с 
неикономически профил, все още разполагат с много малък брой пре-
подаватели, способни да се занимават сериозно и с някои стопански 
проблеми.  

Липсва и обработена статистическа информация по редица важ-
ни страни от стопанския ни живот. От 1893 г. Статистическото бюро, и 
по-късно Дирекцията на статистиката, издава ежемесечен бюлетин са-
мо за външната търговия. Статистически обработени данни за обема 
на функциониращия капитал, за годишното производство на страната 
по отрасли, за нивото на консумация, за окръжните и общинските данъ-
ци и др. все още няма. Особена трудност представлява отсъствието на 
каквато и да било промишлена и селскостопанска статистика. Дори за 
размера на обработваемата и необработваемата земя липсват точни 
данни. Едва от 1897 г. започва да се води земеделска статистика, която 
през годините от 1900 до 1903 е преустановена. Данните се събират от 
общинските кметове и невинаги са сигурни. Не се събират точни и 
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подробни данни за спестовните дружества. Първият „Статистически го-
дишник на Царство България”, който съдържа разнообразна информа-
ция, излиза едва през 1910 г. Статистически сведения се публикуват на 
страниците на „Български търговски вестник” и „Орало”, както и в 
„Държавен вестник”, в годишните изложения на Министерството на тър-
говията и земеделието за състоянието на отделни отрасли, в годиш-
ните рапорти на окръжните земеделските надзиратели, годишните из-
ложения за състоянията на окръжията и др., но тъй като данните за тях 
са набирани от неподготвени хора, често се приемат с резерви и съм-
нение13

Важни за проучването на финансовите въпроси са източници 
като „Бюджети”, „Законопроекти за окончателното сключване на бюд-
жета”, „Доклади на върховната сметна палата до народното събрание” 
и „Главни отчети за финансовото положение на държавата”. В тях оба-
че, по мнение на специалисти, липсва каквато й да било система и об-
работката на данните изисква огромна работа

. 

14. Информация по иконо-
мически въпроси може да се намери в архива на Министерството на 
финансите, на Министерството на търговията и земеделието, но най-
често достигането до нея става на база лични познанства и връзки. За 
да улесни достъпа до сведения от различни предприятия и учреждения, 
ръководството на БИД още през втората половина на 1896 г. започва 
да дава на бъдещия автор документ, в които удостоверява, че лицето е 
член на БИД и му е възложена проучвателна задача15

И още нещо – достъпът до излизащите през годините социално-
икономически публикации също е затруднен – по това време в Народ-
ната библиотека не се съхраняват икономически списания. Такива има 
в библиотеката на ТИК, в библиотеката на Министерството на търго-
вията и земеделието, в Статистическото бюро, но и те не са системати-
зирани и невинаги могат бързо и лесно да се ползват. Много от излиза-
щите общински вестници, в които има икономически статии, не се полу-

.  

                                                 
13 Вж. Колушки, Г. Н. Икономически бележки за Варна. // СпБИД, г. І, 1896, кн. 

8-9, с. 585-586. 
14 Вж. Данаилов, Г. Т. Нашата финансова политика (статистико-икономическа 

студия). // СпБИД, г. І, 1896, кн. 5, с. 313-314. 
15 Вж. Колушки, Г. Н. Икономически бележки за Варна. // СпБИД, г. І, 1896, кн. 

6, с. 423. 
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чават в София. Изкушените да правят проучвания се сблъскват и с още 
една трудност – липсата на социално-икономическа библиография за 
излезлите през годините проучвания или обзори, която да ориентира 
авторите. От 1897 г. Народната библиотека започва да издава Библио-
графски бюлетин за книгите, списанията и вестниците, които постъпват 
в библиотеката16

Особено усърдие при намиране на хора, които да подготвят ста-
тии за списанието, проявява Т. Иванчов. „Съвременниците си спомнят 
– пише Н. Константинов – с каква енергия и с каква преданост той ходе-
ше из правителствените канцеларии да търси сътрудници на списание-
то. Той убеждаваше, насърчаваше, даваше теми и образци и се мъче-
ше да импровизира и създаде писатели по икономическите въпроси. 
Неотстъпчивостта и окуражаването му дават резултат – което се вижда 
от първата годишнина на списанието. Особено той бе неотстъпчив към 
шефовете и чиновниците с образование, заемащи служба от стопански 
характер. От тях той неотстъпно искаше – „да му напишат нещо за спи-
санието”

, което е улеснение за изследователската работа. Как-
то през първата година, така и през следващите, „любителите на иконо-
мическата наука” са принудени да правят анализите си и на базата на 
свои наблюдения, както и да предприемат самостоятелни проучвания 
на място. Трудност за тях е още и липсата на методики за научни из-
следвания, познанието за изследователски инстументариум и др.  

17. Самият Иванчов дава пример и написва първата статия за 
първата книжка за 1896 г.18

За да се осигурят материали за списанието, редакционният ко-
митет се опитва да организира, по подобие на партийно-политическите 
издания, своя широка мрежа от сътрудници в столицата и страната. От 
негово име се изпращат писма до хора и от провинцията, които по един 
или друг повод са вземали отношение в печата по въпросите на по-
минъка, с предложение да станат сътрудници на списанието

  

19

                                                 
16 Вж. Кираджиев, Св. София. 125 години столица 1879-2004, С., 2006, с. 52. 

. Сред 
тях са С. Бобчев от Пловдив, Д. Бръчков от Свищов, П. Габе от Добрич, 
Хр. С. Георгиев от Плевен, Ив. Ев. Гешов от София, д-р Сава Иванчов 

17 Константинов, Н. Списание на…, с. 29. 
18 Иванчов, Т. Аналитически преглед на търговията на България с чуждите 

държави през 1895 год. // СпБИД, г.І, 1896, кн. 1, с. 10-38; кн. 2, с. 69-101. 
19 Съобщения и новости. - СпБИД, г. І, 1896, кн. 7, с. 524. 
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от София, Ц. Калянджиев от Свищов, П. Каравелов от София, д-р И. Ка-
сабов от София, Н. Коларов от Бургас, Б. Минцес от София, Л. Паяков 
от Свищов, д-р Сърманджиев от Виена, Н.Чакалов от Пловдив.  

Осигуряването на автори обаче е много трудно. Това особено 
ярко личи от факта, че въпреки изричното указание в Правилника на 
списанието членовете на научния комитет да участват със свои изслед-
вания, за неговата първа годишнина от общо 25 души статии дават ед-
ва 6, а от редакционния комитет – от 6 души, 4 написват статии, остана-
лите 2 работят в информационния раздел. Поканените известни лич-
ности от провинцията и столицата също не откликват според очаква-
нията, въпреки че техните имена са изписани като сътрудници на титул-
ната страница на първата книжка от втората годишнина. С надежда да 
пишат за списанието, се гледа на завършващите Висшето училище сту-
денти. Така например един от тях, Иван. Г. Мициев, става член на БИД 
и дори предоставя материал за публикуване. 

Наред с Т. Иванчов голяма роля по организацията на работата 
през първата годишнина играе редактора В. Атанасов. Той е сред 
учредителите на БИД, избран е за член на първото настоятелство от 
1895 г. и последователно е преизбиран в него до 1900 г. В. Атанасов е 
представител на младата българска интелигенция, която получава об-
разование на границата на двете епохи – преди и след Освобождение-
то. Тя носи както културно-просветните традициите на Възраждането, 
така и прагматичния дух на новото време. Роден е през 1857 г. в Стара 
Загора в учителско семейство, известно с активната си обществена 
дейност. След завършване на училище в родния си град, поради фи-
нансови причини, не може да замине да учи в чужбина, каквото е жела-
нието му и учителства в родния си град. През 1873 г. е вече ученик в 
реалната гимназия в гр. Табор (Чехия), а от 1875 г. – в реалното учили-
ще в гр. Храдец Карлове. Оттук води началото си и познанството му с 
д-р Ст. Данев, който по това време учи в същия град. През 1876 г. Ата-
насов проявява силно родолюбие и заминава в Белград, където се 
включва в ученически легион, но след неуспеха на делото се връща да 
продължи образованието си. През 1877 г. се записва в Пражката поли-
техника да учи химия. Жаждата за образование обаче остава несбъд-
ната мечта. През годините 1878–1881 г. той се връща на два пъти в 
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България да търси стипендия, като междувременно работи като учител 
и инспектор по химия в Лом (1878-1879 г.). Успява да състави и първата 
химическа номенклатура на български език. Убеден от министър Ире-
чек, че България има нужда от учители, той се установява окончателно 
в страната и се посвещава на учителската професия. Редят се учител-
ствуване в Сливен (1881-1885 г.), в Пловдив (1885-1886 г.), в Княжево 
(1886-1889 г.), във варненската гимназия (1889-1890 г.).  

От есента на 1890 г. В. Атанасов се установява в София и поема 
пътя на държавен служител. Първоначално предвид неговите знания и 
опит е назначен за член на една индустриална комисия към Минис-
терството на просвещението, която трябва да търси мерки за поощря-
ване на родната индустрия. През 1892 г. той преминава на работа във 
финансовото министерство, където става инспектор. От там е команди-
рован в Пловдив за уреждане на първата земеделско-промишлена 
изложба и е избран за поддиректор на изложението. През 1893 г. вече е 
в Министерството на търговията и земеделието, където става началник 
на отделението по търговия и индустрия. През 1894 г. организира бъл-
гарското участие на изложението в Анверс20. Сблъскал се с трудности-
те на българското стопанско развитие, с липсата на икономически зна-
ния сред преобладаващата част на занаятчиите и индустриалците, В. 
Атанасов приема присърце идеята за създаване на БИД и работата ка-
то редактор. По-късно неговите съратници признават, че той редактира 
първите две годишнини „с голяма вещина, преданост, енергия и обич 
към делото”, като освен това успява и да напише и разработи някои 
въпроси и така осигурява ценни публикации21

През първата година списанието има общо 23 души сътрудници, 
повечето от които са случайни

. 

22

                                                 
20 Атанасов, В. Спомени из живота и дейността ми. С., 1936, с. 7-48. 

 и участват с кратки информации в руб-
риката „Съобщения и новости”, където се подписват с инициали. В дей-
ствителност основните статии са написани от по-малък брой хора. Най-
много статии предлагат В. Атанасов и Г. Н. Колушки – по 6 статии плюс 
участие в книгописта и информационната част, Ст. Караджов – 2 ста-
тии, Т. Иванчов – една статия в две части и един преглед, Б. Минцес 

21 Некролог за В. Атанасов. // СпБИД, г. ХХХІХ, 1940, кн. 9, с. ІІ. 
22 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 1, с. 141. 
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също се включва с 2 материала. По една публикация имат Г. Т. Данаи-
лов, Б. Боев, Ив. Цонев, Я.Чолаков, Ив. Мициев, Т. Васильов, Н. Има-
ретски, д-р Н. Димчев. Преводни материали, основно от руски език, 
предлагат А. Попов и А. В. Изворов. Х. Н. Колчев води рубриката „Прег-
лед на външната търговия на България” по отделни месеци във всеки 
брой, след като началото с първия преглед поставя Т. Иванчов. Всички 
автори са членове на БИД. Те осигуряват и материали за рубриката 
„Съобщения и новости”. Така в действителност този тесен кръг от хора 
със своите публикации поставят началото на списанието, те са негови-
те истински „първостроители”.  

Големите задачи, които си поставя списанието, изискват, то да 
бъде на необходимата висока и като тематична насоченост, и като съ-
държание, и като методология. По това време правителството на д-р 
Константин Стоилов работи по изпълнение на своята икономическа 
програма. Тя включва покровителство на индустрията, реформи в да-
нъчната система, подобряване условията за развитието на селското 
стопанство, борба против режима на капитулации и сключване на нови 
търговски договори, активна строителна дейност23. Новоприемащите се 
закони и реформи широко се обсъждат в обществото. Най-силно вни-
манието привличат въпросите за уреждане на търговските отношения с 
Австро-Унгария и за пасивния ни търговски баланс24

Статията на Г. Т. Данаилов „Нашата финансова политика” – кн. 
5, поставя началото на проучване на една твърде сложна и крайно 

. Именно на този 
важен и актуален въпрос е посветена и първата статия на първата 
книжка на списанието. Тя е написана от Т. Иванчов – „Аналитичен прег-
лед на търговията на България с чуждите държави през 1896 г.” – кн. 1, 
кн. 2. В нея се прави обширен анализ на характера и особеностите на 
българския внос и износ и се дават практически съвети за подобряване 
организацията на търговията. Като директор на Дирекцията на статис-
тиката Иванчов разполага с данни от бюлетините и с анализа им цели 
да покаже и нуждата от подобни статистически документи и как те могат 
да бъдат анализирани.  

                                                 
23 Вж. Николова, В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът 

на Константин Стоилов (1894-1899 г.). С., с. 93-149. 
24 Вж. Данев, Ст. Някога и сега (Чертици). – СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 2. 
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оскъдно разработена тема в дотогавашната литература. С особена 
важност е статията на Ст. Караджов „Спестовните дружества в Бълга-
рия” кн. 3, която разглежда слабостите и несъвършенствата в органи-
зацията на спестовните дружества, призвани да бъдат двигатели на 
дребния кредит у нас. По това време в България възникват различни по 
характер дружества, но повечето от тях много бързо се декапитализи-
рат от своите акционери, работата им е изпълнена със злоупотреби, 
повечето от ръководствата преследват само личното си облагодателст-
ване, липсва им адекватна вътрешна организация, слаб е и контролът 
върху дейността им25

Посочените три статии имат изцяло научен характер като поста-
новка на проблема, инструментариум и изводи. Те са задълбочени, де-
монстрират много добро познаване на проблемите, а заедно с това ста-
ват пример в методологично отношение за изкушените в икономическа-
та тематика и едновременно база за последващи изследвания. С ня-
колкото статии под общото заглавие „Икономически бележки за Варна” 
– кн. 6, кн. 8-9, кн. 10, кн. 11-12 г. Н. Колушки представя първите регио-
нални икономически проучвания. Присъстват още и темите за търговс-
кото образование, за положението на някои отрасли от промишленост-
та, за дълговете на окръжията и общините ни, за кредита и пр.  

. Всичко това прави темата за дружествата много 
актуална и тя получава развитие и в следващата годишнина на списа-
нието.  

В списанието намират място и статии по въпроси, на които в мо-
мента се търси конкретно решение или се обсъждат програми за бързи 
мерки. В това отношение заслужава да се спомене статията на Д. 
Яблански „Земеделската криза у нас и средствата за нейното премах-
ване” в кн. 4, която предизвиква веднага широка обществена дискусия, 
статията за уредба на дипломатическата ни служба и търговски пред-
ставителства в странство, за денатурирането на спирта за по-евтиното 
му употребление, за постройката на железопътния клон за Девненските 
воденици и пр. Особена значимост има и „Български социално-иконо-

                                                 
25 По повод многобройните дружества, които възникват у нас, и краткият им жи-

вот Ц. Калянджиев иронично забелязва: „В Европа без дружество нищо не става. Нем-
ците без дружество и пиво не пият, а у нас без дружество не се карат”. Вж. Калянд-
жиев, Ц. Някои мисли по повод на развитието на нашата индустрия”. // СпБИД, г. ІІ, 
1897, кн. 4, с. 151-161. 
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мически книгопис за 1896 г.” от д-р Б. Минцес, публикуван в кн. 11–12, 
който редакцията оценява като градивна основа, която ще осигурява 
улеснения за по-нататъшни проучвания.  

Правилникът за издаване на списанието предвижда в него да 
съществува и информационна част, която „…да информира производи-
телите и търговците за мероприятия и наредби било вътре в страната 
ни, било в странство, които имат свръзка с техните прями интереси”26

В края на първата годишнина – пролетта на 1897 г. – мнозинст-
вото от хората в настоятелството вече изпитва сериозни съмнения, 
дали опитът, списанието да поддържа и научна и информационна част, 
е сполучлив. Първоначално те са на мнение, че чрез информационния 
раздел списанието ще стигне по-бързо до частните стопански лица. 
Постепенно обаче се появяват страхове, че в дългосрочен план науч-
ният образ на списанието може да се размие и основната задача на 
дружеството и на списанието – да проучва икономическото положение 
в страната и да намира средства за подобрението му – да остане на 
втори план. Главната причина за тези опасения е фактът, че разделът 
за информация се поддържа по-лесно, сътрудници за него не липсват. 
При това положение изкушението да се даде предимство на този по-
лесен път за списване на журнала е голямо. Взема се предвид и още 

. 
През първата годишнина в рубриката „Съобщения и новости” се поме-
ства многобройна и разнообразна информация по текущата икономи-
ческа политика на правителството, поднесена с благоразположен тон. 
Дават се и много кратки отзиви за откриване на фабрики, приети зако-
ни, дейността на училищата, на железници, за развитието на търговия-
та и др. Обзори по подобни въпроси има и за други държави. Тази ин-
формационна част е предназначена да подпомага непосредствената 
дейност на фабриканти, търговци и занаятчии. Ето как се самореклами-
ра органът на БИД в края на своята първа годишнина: „Списанието 
донася най-пълни и най-точни сведения за всичките мероприятия и раз-
поредби на правителството ни, които се касаят до поминъка на народа; 
освен това то събира във всяка книжка разнообразни съобщения от 
странний свят, които могат да интересуват читателите”.  

                                                 
26 Отчет на Българското икономическо дружество в София за първата му 

годишнина. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 37. 
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нещо – акцентът върху правителствената политика рискува да накърни 
обявените намерения за надпартийност и политическа необвързаност 
на организацията и да противопостави нейни членове, които са с раз-
лични партийни предпочитания.  

Най-ярък защитник на идеята списанието да бъде научно-инфор-
мационно, е редакторът В. Атанасов. Той вижда в БИД преди всичко 
структура за помощ на българските търговци, занаятчии и фабриканти, 
осигурявайки им знания и информация по текущи важни икономически 
въпроси27. Без да се обявява против важността на задачата, да се из-
следва стопанският бит, редакторът акцентува повече на работата да 
се информират читателите за текущата политика и новости като усло-
вие за техния напредък. В началото на втората годишнина на списа-
нието като негов редактор той оповестява: „Нашата програма остава 
досущ същата, която бе ясно изказана в началото на първата годишни-
на: претърсвание на всички въпроси от икономически интерес, проуч-
ване и указание пътя за осигуряването на материални сили на наро-
да ни. Към тая главна част на програмата ний ще се стремим пак да 
развием и тая година информационната част, областта, от която, лас-
каем се да вярваме, е схванато от отделите ни за съобщения и новости 
и чрез която пак ще имаме да държиме нашите читатели в течение на 
по-важните мероприятия в страната ни и в странство, касающи се до 
социално-икономический бит и до разрешаването на задачи за иконо-
мический прогрес”28

Въпросът за характера на списанието не намира отговор през 
1897 г., макар и да се обсъжда. Това е критично време за съществува-
нето на дружеството, застрашено е самото му бъдеще и той се оставя 
да бъде решаван занапред, ако организацията оцелее.  

. 

През 1897–1898 г. БИД изпада в изключително тежко положение 
и неговият „печален край” сякаш е неизбежен. Рязко спада броят на 
дружествените членове. Приходите от членски внос и абонамент са 
минимални, което поставя под въпрос издаването на списанието. А и то 
е прието скептично от обществото, което е още един повод за отчая-

                                                 
27 Некролог за В. Атанасов. СпБИД, г. ХХХІХ, 1940, кн. 9, с. ІІ. 
28 Атанасов, В. При началото на втората годишнина. // СпБИД, г.ІІ, 1897, кн. 1, 

с. 3. 
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ние. В тези условия само благодарение на огромната вяра в полезност-
та на започнатото дело, ръководителите на дружеството – тези малци-
на хора на духа, успяват да съхранят началото и да продължат по труд-
ния път. С голяма настойчивост, като използват всичките си лични кон-
такти и познанства, те осигуряват отново помощ от държавата, макар и 
не в такъв голям размер като в предишната година.  

За втората годишнина правителството отпуска 3 000 лв., без 
които „абсолютно не би било възможно” списанието да просъществува. 
Министерството на просвещението обаче не подновява миналогодиш-
ния си абонамент от 350 броя. Поради това разходите по печатането и 
размера на хонорарите са много намалени. Свива се и обемът на книж-
ките. Втората годишнина струва с близо 3 000 лв. по-малко в сравнение 
с първата, а размерът на отпечатаните страници е с близо 400 по-ма-
лък и възлиза на 523 страници плюс 100 страници с отделна номерация 
книгопис29

 По задълбоченост и научност на проучванията, статиите от вто-
рата годишнина, с малки изключения, отстъпват на тези от първата. 
Ръководителите на БИД са отново най-често срещаните автори, но по-
ради големите ангажименти за спасяване на дружеството те разполагат 
с по-малко възможности да правят сериозни изследвания. А и слабият 
обществен интерес към списанието ги подтиква в своите статии да се 
ангажират с въпроси, които засягат непосредствено дейността на кон-
кретни стопански звена, с цел да привлекат вниманието им към списа-
нието. След подписването на търговските договори с основните евро-
пейски държави в средата на 1897 г. проблемите на външната търговия 

. Първата книжка излиза през юни 1897 г., а последната – май 
1898 г., като повечето книжки са двойни. Редактор на списанието и през 
втората годишнина остава В. Атанасов. Редакционният комитет запазва 
стария си състав, като към него е привлечен М. Сарафов, очевидно с 
идеята да помага за преодоляване на трудностите и той вече наброява 
7 души. Промени във вътрешното оформяне на списанието не се пра-
вят и рубриките остават същите. Няма промяна и в общата редакцион-
на политика и наред с публикуването на статии се поддържа и силна 
информационна част.  

                                                 
29 Отчет на Българското икономическо дружество в София – за втората годиш-

нина от неговата дейност. - СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1, с. 43-44. 



 151 

като обект за анализ вече минават на по-заден план. В статиите се 
разглеждат предимно конкретни въпроси на индустриалното развитие, 
породени от прилагането на Закона за насърчаване на местната про-
мишленост от 1895 г. и въведения в края на 1894 г. акциз върху някои 
стоки, които се произвеждат и у нас. Например в списанието се публи-
куват няколко материала за влиянието на тези законови решения върху 
розопроизводителите и производителите на спиртни напитки. Във връз-
ка с изграждането на Промишлено-търговски музей от държавата (от-
крит през май 1898 г.) в списанието се публикуват обзори за целта и 
значенето на подобни институции в Европа. Единственото по-сериозно 
изследване е на М. К. Сарафов „Нашите осигурителни дружества” – кн. 
2, което впечатлява с висок професионализъм и голяма задълбоченост.  

По-цялос тен и завършен вид има и с татията на Г. Н. Колушки 
„Нашето фабрично спиртоварство”, публикувана в няколко книжки – 6-7, 
9-10, 11-12. В нея се прави исторически преглед на развитието на този 
отрасъл у нас, на законодателството по него, на показаните слабости и 
др. Това изследване среща силен отзвук сред представители на бран-
ша и от него има непосредствена практическа полза, защото става по-
вод да започне ускорената модернизация на спиртната фабрика в Кня-
жево. Преустройството е извършено от акционерите Ив. Н. Хаджиенов, 
С. Консулов, Дим. Греков и в началото на ХХ в. фабриката става една 
от най-модерните30

Кръгът на пишещите си остава все така стеснен. Малката група 
автори от първата годишнина продължава да твори и през втората. Към 
тях се присъединяват само четири нови имена – М. К. Сарафов, В. Кън-
чев, д-р П. Н. Райков и Ц. Калянджиев. Последният е един от малкото, 
които откликват на инициативата на редакцията от предишната година 
да привлича за сътрудници хора с интереси към икономическите 
въпроси.  

.  

Все пак в работата на редакционния комитет се забелязва един 
нов момент: допуска се принципа на дискусионност - авторите могат да 
възразяват на мнения във вече публикувани преди това в списанието 
статии. Това, разбира се, не се оповестява официално като политика. 
По-скоро замисълът е да се даде право на израз на друго мнение по 
                                                 

30 София–120 години столица. Юбилейна книга. С., 2009, с. 259.  
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тема на вече обнародван материал. Помества се дори публикация, кой-
то оспорва мнението на редактора31

 

. Това показва широта във възгле-
дите на Атанасов и на редакционния комитет, желание да се види един 
и същ въпрос от различни гледни точки. В следващите години обаче 
редакцията, без да ограничава свободата на лично мнение, ще преци-
зира отношението си по този въпрос, за да не превърне списанието в 
„дискусионен клуб” и място за лични спорове. 

 
2. В търсене на научния образ 
Редакторството на Георги Н. Колушки (1898–1901 г.) 

 
 Настоятелството на БИД, както и редакционният комитет на спи-
санието, се състои от хора с различен житейски път и възгледи, обеди-
нени от идеята да допринесат за стопанското самопознание на бъл-
гарското общество. В отделните периоди от историческото развитие на 
БИД тази обща кауза се реализира в зависимост от организационното 
състояние на дружеството, влиянието на икономическа среда и днев-
ния ред, който тя задава, както и от личните качества и виждания на 
председателя и особено на редактора на списанието.  
 През 1897–1898 г., както вече се посочи, сред ръководството на 
БИД сериозно се обсъжда въпросът за характера на самото дружество. 
Постепенно се изостава идеята, че то трябва да бъде масова организа-
ция и да се ангажира с решаване на някои практически въпроси. Заедно 
с това много разговори и дискусии се водят за образа на списанието. В 
края на втората годишнина част от най-активно работещите личности 
от настоятелството като Т. Иванчов, Г. Н. Колушки, Б. Боев, М. Сара-

                                                 
31 В първия случай редакцията публикува мнението на П. Н. Райков по въпроса 

за производството на розово масло и закона за тершето, който изразява пълно не-
съгласие с позицията на самия редактор В. Атанасов по същия въпрос (вж. Райков, П. 
Н. По повод статиите на г-да Я. Чакалов и В. Атанасов против закона за тершето. // 
СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 6-7, с. 268-288). Във втория случай се допуска статията на Г.Н. 
Колушки за фабричното спиртоварство, която разглежда последиците от въвеждането 
акциза върху спирта и спиртните произведения, в което той изразява бурно несъгласие 
с позицията по този въпрос, изразена в списанието от Г. Т. Данаилов. (Колушки, Г. Н. 
Нашето фабрично спиртоварство. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 6-7, с. 283-301, кн. 9-10, с. 
431-445, кн. 11-12, с. 473-502. Колушки дори отправя преки обвинения срещу Данаилов, 
че нямал своя позиция, а следвал тази на правителството. 
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фов, Г. Т. Данаилов, вече са убедени, че опитът чрез информационната 
част списанието да придобие по-широко обществено влияние, не се 
оказва успешен. Индустриалците, търговците и занаятчиите проявяват 
слаб интерес към списанието. От една страна, тяхната подготовка, жи-
тейски път, образование, цели в кариерата не формира любопитство 
към научната интерпретация на стопанската действителност. От друга 
страна, кратките разностранни съобщения в рубриката „Събития и но-
вости” не могат да удовлетворят потребността им да получат специа-
лизирана производствено-техническа и юридическа информация, която 
да служи в пряката им дейност. Те имат нужда от друг тип списание, из-
цяло посветено на тази цел. За това състояние на нещата Ц. Калянд-
жиев, учител в Търговската гимназия в Свищов, пише: ”Но списанието 
на Българското икономическо дружество има повечето теоретически, 
отколкото практически цели, или да се изразим иначе: като икономичес-
ко списание, то не може да се докосне до живота в пълната реални 
смисъл на думата; то не може да се впуща в подробни детайли на чис-
то индустриални и по-скоро технически въпроси. Тъй щото, по наше 
мнение, появяването на това списание трябва да послужи за начало на 
едно не по-малко, а може би и по-вече важно списание – Списание на 
Българското техническо общество”. То трябва да предоставя информа-
ция от областта на производството, техниката, химията, хигиената и 
др., а Списанието на БИД да запази научния си характер”32

Вземайки всичко това предвид, в ръководството на БИД назрява 
идеята да се ограничи информационната част и дори да се изостави и 
списанието да публикува само научни статии. С тази нова линия обаче 
не е съгласен редакторът В. Атанасов. Той продължава да държи на 
досегашния облик на списанието и дори да настоява за разширяване 
на рубриката за съобщения. В неговите виждания списанието трябва да 
придобие практическо-информационна насоченост, да помага на пред-
приемачите да стават по-добри в работата си. Тъй като остава малцин-
ство в научния и редакционния комитет, той се отказва от поста. След 
две изключително трудни години редакторство Атанасов е огорчен от 
слабия обществен интерес към списанието, от факта, че то се разпро-
странява основно в средите на чиновническото съсловие, на интели-

.  

                                                 
32 Калянджиев, Ц. Цит. съч., с. 156. 
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генцията, а не сред истинските стопански сили. Силно е разочарован и 
от някои качества на предприемаческите слоеве у нас – липсата на 
инициативност, егоизъм, неумение да си сътрудничат и др., но въпреки 
това има желание да продължи да работи за техния напредък. Атана-
сов вижда призванието си да помага на страната си не в рамките на 
научно дружество, не чрез научни анализи на действителността, а чрез 
разработване на практически инициативи, които да открият перспективи 
пред българското стопанство. Именно на дейност по конкретни практи-
чески икономически проекти той се посвещава, след като го напуска – 
през 1900 г. за последно фигурира в списъците на дружеството33

Новият редактор е Г. Н. Колушки, който от юни 1898 г остава та-
къв до шестата годишнина на списанието. Тогава е избран и нов пред-
седател на БИД - Т. Иванчов, който заменя занимаващия се вече само 
с политика д-р Ст. Данев. От редакционния комитет излизат В. Атана-
сов, Ив. Саранов и Г. Т. Данаилов, като последните двама стават чле-
нове на научния комитет. Новият редакционен комитет е намален от 7 
на 4 души и те са Т. Иванчов, М. Сарафов, Г. Колушки и Б. Боев.   

. Въп-
реки че рано се оттегля от БИД, дейността на В. Атанасов за неговото 
учредяване и особено за началната история на списанието заслужава 
висока оценка.  

 Пред новото ръководство стоят много трудни задачи: дружество-
то трябва да укрепне морално и материално, а на списанието да се 
придаде нов образ. За решаването им усилията на всички структури се 
обединяват. Настоятелството, научният и редакционният комитет дей-
стват като едно цяло. Научният комитет не организира отделни срещи, 

                                                 
33 До 1900 г. Атанасов продължава да си работи в министерството. По негова 

инициатива през юли 1898 г. започва да се проучва въпросът за добиване на меко 
самоковско желязо и за превръщането му в стомана; български ориз се праща за из-
следване във Виена и се извършва проучване на качествата на Меричлерската мине-
рална вода. През 1900 г. напуска министерството и е командирован за една година в 
Париж в качеството на помощник на главния български комисар при промишленото из-
ложение. След като се връща от Париж, известно време работи в пивоварната фабрика 
в Павлово. През 1906 г. отново е назначен за началник на отделението за търговия, ин-
дустрия и занаяти при Министерството на търговията и земеделието, през 1909 г. за 
началник на отделението за държавните привилегии при финансовото министерство, а 
през април 1910 г. окончателно напуска държавната служба. След това се отдава на 
търговска и журналистическа дейност, пише стопански статии и фейлетони в пресата, 
но не публикува статии в СпБИД, (едва през 1929 г. изпраща за там една статия). През 
1907 г. редактира сп. „Финансово-икономически преглед”. 
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а членовете му заседават заедно с настоятелството, когато има да се 
разглеждат въпроси, които се отнасят до дейността му. Редакционният 
комитет се събира само два пъти, а иначе и той взема участие в сбир-
ките на настоятелството, или пък разрешава въпросите чрез споразу-
мение между редактора и отделните членове34. Общите усилия и най-
вече общият поглед за бъдещето носят успехи. Най-бързо идват те що 
се отнася до материалното състояние на дружеството. Като министър 
на народното просвещение Т. Иванчов нарежда неговото ведомство да 
откупи по 294 течения от третата (по 8 лв.) и от втората (по 6 лв.) го-
дишнини на списанието за народните основни и класни училища. Тази 
помощ се оказва спасителна и БИД завършва годината дори с излишък. 
За хонорари и редактиране се отделят 5 134. 94 лв., а за печатане – 
2 327. 35 лв.35

При планиране на третата годишнина се извършва промяна в 
началната дата на издаването. Тя трябва да започне през юни 1898 г., 
тъй като втората завършва предишния месец. Ръководството на БИД 
обаче преценява, че месец юни не е най-подходящият за това. През 
летните месеци, по време на отпуските, по-голяма част от научния и 
редакционния комитет отсъства от София, а и активността на абонати и 
читатели силно спада. Поради това второто общо събрание на БИД от 
юни 1898 г. решава, третата годишнина на списанието да започне през 
м. януари 1899 г. Така тя ще съвпадне с бюджетната отчетна година, 
която е в рамките на календарната и ще позволи на общите събрания 
да се отчита и работата на списанието

 (през втората година сумите са съответно 3 694. 70 лв. и 
2 714. 00 лв.). В края на третата годишнина дружеството вече е стаби-
лизирано финансово. Засилва се и интересът към него, за което изклю-
чително много допринасят инициираните от Т. Иванчов другарски срещи.  

36

                                                 
34 Известия от дружеството. // СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 5, с. 346. 

. На заседание на настоятел-
ството, в споразумение с научния и редакционните комитети от 4 юли 
1898 г. обаче се достига до извода, че ако списанието не се издава 8 
месеца, това може да се окаже пагубно за неговото бъдеще. Ето защо 
се решава третата годишнина да започне през септември 1898 г. и да 

35 Пак там, с. 345. 
36 Пак там, с. 344. 
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завърши към 1 януари 1900 г.37

 Променя се и образът на списанието. Макар идеята за ролята на 
знанието да е изразена от Г. Н. Колушки, тя се споделя и от останалите 
членове на редакционния и научния комитет. Всички са единодушни, че 
изданието на БИД трябва да бъде единствено и само чисто научно спи-
сание. Така то ще отговаря на характера на самото дружество, което по 
същото това време са отърсва от някои практически функции и придо-
бива характер на научно сдружение. Да се бърза с промяната, подтиква 
и самата икономическа обстановка. По това време България вече на-
влиза все по-дълбоко в периода на финансова криза, започнала през 
1897 г. В голямата си част общественото мнение няма ясно разбиране 
нито за причините й, нито за изхода от нея. В тези условия ръководст-
вото на БИД преценява, че за момента повече от всякога са нужни кон-
кретни проучвания на стопанското положение и научно осветление на 
сериозните явления от него, в които се вплитат процеси, събития от 
предходни периоди, действия на субективни и обективни фактори и др.  

 Тя излиза в 12 книжки с общ обем 566 
страници.  

В първата книжка на списанието от 1898 г. (третата годишнина), 
редакцията, в едно кратко обръщение към сътрудниците си, посочва, че 
те трябва да изпращат научноизследователски статии по стопански 
проблеми, без да се включва искането да доставят и съобщения по ин-
тересни страни от икономическата практика. Осъзнавайки, че малко 
хора имат подготовка да анализират събрани данни и информации, 
редакцията се нагърбва с обещанието да окаже помощ на авторите в 
това отношение. В списанието четем: „Тъй като целта на Българското 
икономическо дружество е „проучване икономическото положение на 
страната ни и изнамирване средства за неговото подобрение”, то ще да 
се предпочитат винаги статии, които засягат въпроси, отнасящи се до 
нашето – частно и народно стопанство: занаяти, индустрии, земледе-
лие, селскостопански производства, търговия, вътрешни и външни 
средства за съобщение, кредит, търговски договори, икономическа по-
литика, финанси, държавни и общински даждия и др.т. Особено са цен-
ни статии, съдържащи точни и верни данни по горните въпроси, съб-

                                                 
37 Пак там, с. 344. Действително годишнината започва през септември 1898 г., 

но завършва към февруари 1900 г. поради някои закъснения при отпечатването. 
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рани от самата действителност. Авторите на такива, богати с фактичес-
ки данни, статии да не се стесняват твърде относително обработката 
им и нека имат предвид, че редакцията, подпомогната от Редакционния 
и Научния комитети на др-то винаги е готова да им помогне в това от-
ношение”38

Израз на промяната е премахването на информационната част. 
От кн. 5 на ІІІ годишнина разделът „Съобщения и новости” не се под-
държа и на негово място се появява рубриката „Икономически преглед”. 
Редакцията посочва, че нейната цел е „…да държи в течение читатели-
те с относително по-важните, от икономически характер, обществени 
явления от нашия и чуждия живот, ще си постави за длъжност да освет-
лява характера, смисъла и значението на тези явления, както изобщо 
за обществото, тъй и особено за нашето общество и държава, а най-
много – на ония явления, които пряко или косвено ни досягат”

. 

39

Така шепата учени Г. Н. Колушки, Б. Боев, Г. Т. Данаилов, под-
крепяни най-вече от Т. Иванчов, се заемат да градят новия научен об-
раз на списанието. Тук не става въпрос за вътрешен преврат в ръковод-

. До края 
на третата годишнина новата рубрика се води от Б. Боев и е посветена 
на всестранното осветляване на причините за кризата. В тези прегледи 
Боев обстойно анализира стопанската политика на държавата, без тя 
говори за конкретни правителства, партийни програми и др. Във всяко 
едно решение, законопроект, действие той търси да види доколко дър-
жавата успява или не да защити общонационалните интереси, стреми 
се да очертае икономическата логика, която стои зад определени дей-
ствия, а не да се търсят тяснопартийните интереси, егоистични частни 
претенции (не че такива не съществуват). Така Боев поставя една тра-
диция, икономическият дебат да се извежда от партийно обременените 
дискусии, каквито се водят по страниците на партийните органи и пар-
тийнообвързани издания и се насочва към полето на науката. Това от-
варя вратите на дружественото списание за хора от различни полити-
чески партии, готови да търсят решения, да обменят мнения и да спо-
рят само и единствено от позициите на различните школи и течения в 
науката.  

                                                 
38 За сведение на г.г. сътрудниците. // СпБИД, г. ІІІ, 1989-1899, кн. 1, с. 51. 
39 Икономически преглед. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 5, с. 228. 
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ството или за някаква идейна схизма. Лутането между различни моде-
ли, опипването на почвата, дори пилеенето на енергия е неизбежен 
етап при всяко едно ново начинание в обществена среда, която не е 
достатъчно съзряла икономически и културно. В крайна сметка обаче 
оцелява и получава шанс за развитие онова, което съответства на нуж-
дите на времето, на историческия момент. Радетелите за научно ико-
номическо списание не се чувстват победители, не са обзети от някакво 
интелигентско високомерие, защото знаят, че пътят е труден и че „игра-
та все още не е спечелена”. Тяхната готовност да отдават сили и енер-
гия на това дело им осигурява одобрението и на останалите членове на 
настоятелството, които според възможностите продължават да служат 
на дружеството. 
 Постепенното закрепване на БИД и новият дух на списанието 
стават притегателен център за хора, настина малцина, които са под-
готвени и с нагласа да изследват икономическите процеси в страната. 
 През третата годишнина се появяват и нови автори като А. Ляп-
чев, К. Г. Попов, Захари Стоянов, Ив. Цонев и др., като първите двама 
поставят началото на един дълъг път на активно участие в работата на 
дружеството и на списанието. В сравнение с предходните две, статиите 
от тази годишнина са на най-голяма научна висота. Четири от тях са 
изключително издържани в научно, методологично и фактологично ес-
тество. Именно те най-ясно показват новия образ на изданието като 
сериозно научно списание.  

Първата е на Г. Н. Колушки „Нашето пивоварство” – кн. 1, в която 
авторът в рамките на 40 страници показва зараждането, развитието, 
проблемите и перспективите пред този отрасъл. Тази статия е третата 
след публикуваните в предишните години статии за спиртоварството и 
лозаро-винарската промишленост и с това дава модел за сравнително 
проучване на сродни сектори. Втората е на А. Ляпчев „Дружествата от 
правно и икономическо гледище” кн. 3–4, – една професионална крити-
ка, критика от научна гледна точка, на слабостите в българското законо-
дателство относно дружествата. Третата е на К. Г. Попов „Преглед на 
нашия износ в Турция през 10 годишния период 1889–1898 г.” – кн. 11-
12. В нея се анализира изобилен статистически материал и така К. Г. 
Попов, подобно на Т. Иванчов, запознава четящите как трябва да се об-
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работват и анализират данни, за да се направят точни изводи. Важно е 
изследването на Х. Д. Колчев „Външната търговия на България през 
1898 г.” – кн. 5, в което се прави обстоен анализ на вноса и износа по 
стойност, направленията, категория на стоките, преминали обеми на 
различните митници и приходите от митниците и др. В останалите пуб-
ликувани материали намират място различни стопански теми, но про-
личава ориентация към проблемите на започващата криза. 
 Г. Н. Колушки остава редактор и за ІV (1900 г.) и за V годишнина 
(1901 г.). Редакционният комитет, след като от него излиза М. Сарафов, 
е съставен изцяло от хора от академичното течение – Г. Н. Колушки, Б. 
Боев, Г. Т. Данаилов. Тримата работят неуморно. Те са обладани от 
идеята, списанието да стане истински храм на икономическата наука, в 
това число и на стопанската история. От 1901 г. Б. Боев застава начело 
на БИД и това допринася още повече за успеха на тази кауза. „Като е 
разбирала в широк научен смисъл народното стопанство – като органи-
ческа съвкупност от всички частни и обществени стопанства, Редакция-
та на Списанието на Българското икономическо дружество – пише Ко-
лушки – е поставяла досега една от главните задачи на това списание – 
анализа на нашите социално-икономически явления, както на тези, кои-
то се отнасят до областта на нашето държавно стопанство, така и на 
онези, които засягат и нашите отделни стопанства – окръжни, общинс-
ки, градски и частни. Разясняването на самите условия за тяхното нор-
мално съществуване и отношението им към отделните обществени кла-
сове и единици – това е една такава благородна тема, към разработва-
нето на която е крайно желателно да се притекат възможно повече 
наши научни сили”40

През ІV годишнина желанието на редакцията е, в статиите да се 
разглеждат колкото се може по-широк кръг от теми: данъчна политика, 
развитието на отделни индустрии, лихварството, проблемите на финан-
сите и финансовата криза. Появяват се и нови непознати теми като 
тази за ролята на жената от стопанско гледище, а също и социалната 
тема, свързана с пенсиите. Повечето от публикуваните материали по-

. С цената на огромни усилия делото, на което се 
посвещава редакционният комитет, успява. 

                                                 
40 Колушки, Г. Н. Българското икономическо дружество и неговото списание. - 

СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 1, с. 3. 
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криват основни научни изисквания, като например наличието на биб-
лиографски обзор по темата, цитирания под линия, почти всички прила-
гат историческия подход ,като проблемът се разглежда от неговото 
начало в миналото до днес, използва се и сравнителният подход – про-
следява се как се решава разглежданият проблем или какво е състоя-
нието на изследвания отрасъл в страни от Европа и на този фон със-
тоянието му в България и др. В това отношение за ІV годишнина заслу-
жава да се посочат изследванията на Юрдан Иванов „Налога върху 
солта. Финансово-исторически етюд” – кн. 2-3 в размер на 70 страници, 
в което се разглежда налога върху солта – неговото минало и настояще 
от икономическо-финансово гледна точка; на А. Ляпчев „Каменните въг-
лища – като предмет на износ” – кн. 2-3, 4, 5 – над 70 стр., в която се 
прави обзор на историята на добива на въглища в Европа, Китай, САЩ, 
а после и в България, за да докаже тезата, че българските въглища не 
трябва да се изнасят.  

Специално внимание трябва да бъде отдадено и на един обзор, 
поместен в рубриката „Вътрешен преглед” на кн. 10 от Б. Боев върху 
„Ключът на българския икономически живот през миналото столетие”. 
Възприет от днешната наука като историческо есе и високо оценен41

За V годишнина най-мащабно е изследването на Г. Н. Колушки 
„Чуждите капитали в България” – кн. 6–7. То има характер на моногра-
фия. В рамките на близо 100 страници убедително се доказва от теоре-
тична гледна точка и чрез практиката от световното стопанско развитие 
ползата от привличане на чужд капитал в изостанали и слабо развити 
страни. В теоретическата част Колушки не е оригинален и използва 
главно току-що излезлия научен труд по тази тема на руския учен Б. Ф. 
Бранд „Иностранные капиталы – их влияние на экономическое развитие 
страны”, както и нови френски изследвания, но тъй като темата е край-
но непозната у нас, този преразказ има своето образователно значе-

, в 
него се прави преглед на развитието ни преди и след Освобождението 
и се разсъждава върху въпроса, защо днес сме в състояние на безпо-
мощност и отчаяние. Материалът впечатлява с дълбочина на анализа, 
с болезнения, но обективен извод, че в развитието на стопанството ско-
кове не може да има и че ако се случат, те не носят успех.  

                                                 
41 Вж. Аврамов, Р. Стопанският ХХ век на България. С., 2001, с. 6-11. 
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ние. С приносен характер е втората част от студията, в която на база 
обстойно събиране на статистическа информация за наши предприя-
тия, и особено за тези, които се ползват от Закона за насърчаване на 
местната промишленост, той доказва, че България има индустриално 
бъдеще и привличането на чужд капитал е необходимо. По това време 
българското общество в преобладаващата си част е подозрително към 
чуждия капитал и статията на Колушки поставя началото за преодоля-
ване на тези настроения.  

Голямо е значението и на изследването на Г. Т. Данаилов „На-
шите железници. Статистико-икономическа и финансова студия” – кн. 
2–3, в което той развива идеята за културно-преобразователните функ-
ции на българските железници и подлага на критика някои страни от 
железопътната ни политика. Със статията си „Каква трябва да бъде 
икономическата политика на България – изобщо и частно – спрямо съ-
седните й държави” – кн. 4–5, Д. Яблански придвижва напред спора по 
дискутирания от години въпрос, индустрията или земеделието е бъде-
щето на страната ни. Статията на Б. Боев „Един нов държавен заем от 
гледище на финансовото и народното стопанство” – кн. 9–10, може да 
се разглежда като продължение на неговите възгледи, излагани в руб-
риката „Вътрешен преглед” от предходните години. В нея той анали-
зира политиката на държавата за вземане на външни заеми, изказва се 
критично към нея и се обявява категорично против подготвения нов 
заем от 1901 г. Със статията си „Сравнителен преглед на външната 
търговия на Румъния, Гърция, Сърбия и България” - кн. 9-10. К. Г. По-
пов продължава на база официални статистически данни да анализира 
професионално темата за външната търговия.  
 Като редактор Г. Колушки има заслуга и за сполучливото офор-
мяне на вътрешната структура на списанието. Подреждат се следните 
рубрики – Статии, „Икономически преглед”, (от г. VІ името се променя 
на „Стопански преглед”) (вътрешен и външен) „Хроника42

                                                 
42 Стопанска хроника. // СпБИД, г. V, 1901, кн. 2-3, с. 189. Въвеждането на тази 

рубрика не бива да се възприема като опит да се измени обликът на списанието и да се 
засили информационна му част, а по-скоро като израз на желанието да се дава глас-
ност на най-важни решения и събития от икономическия живот у нас и по света. 

”, „Критиката и 
библиография”, „Разни”. Те се оказват подходящи за научно списание и 
остават непроменени и занапред. Намалява се и броят на книжките – от 
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ІV годишнина те са вече 10 на брой. В предишните години редакцията 
трудно успява да подготви брой всеки месец и много често книжките 
излизат двойни. Затова се приема варианта вместо 12, да се издават 
10 книжки, като тази практика се запазва и през следващите години.  

Не по-малко полезен на делото е Г. Н. Колушки и в още едно на-
правление – осигуряване на нови автори за списанието. Благодарение 
на неговите контакти и настойчивост през ІV годишнина се появяват 
имената на С. Ж. Дацов, Ст. Христов, Юрдан Иванов, Ив. Саранов, А. А. 
Хранов. Особено радващ е фактът, че продължават да се отпечатват 
студентски проучвания, приготвяни като реферати по политическа ико-
номия и финансови науки за семинарите на проф. Данаилов във Вис-
шето училище. Още по-радващото е, че те са посветени на определено 
производство в конкретно селище, разработени са на база теренни 
проучвания и в тях се съдържа ценна информация. Такива се рефера-
тите на Хр. Ст. Хинков – „Градинарство и градинарски сдружавания в 
Търновски окръг” – кн. 2-3; Н. Попов „Задругата у Главанците” – кн. 8-9; 
Ст. Димитров – ”Десятъка в България” – кн. 6; Тяхното включване в спи-
санието е инициирано от Г. Т. Данаилов. В същото време се утвърж-
дава едно ядро от автори, които, освен че правят свои проучвания, 
имат дял и в израстването на по-младите сили, а също и се нагърбват 
да списват вътрешния и външния преглед.  

От кн. 2-3 на ІV годишнина рубриката „Икономически преглед” 
вече е разделена на две – „Вътрешен” и „Външен преглед”. Поддържа-
нето на тези рубрики изисква много добра подготовка, владеене на 
чужд език, сериозни наблюдения върху икономическия живот у нас и в 
чужбина, последователност в анализите. „Външният преглед” запозна-
ва читателя с „вървежа на стопанския живот в чужбина” и с развитието 
на икономическата мисъл, като информира читателите за по-главните 
трудове в европейската икономическа литература43

                                                 
43 Данаилов, Г. Т. Външен преглед. // СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 2-3 с. 188. 

. „Вътрешният прег-
лед” е посветен основно на изключително важните и актуални за мо-
мента проблеми. Ето защо той почти през цялата година се списва от 
Б. Боев, а „Външният преглед” – от Данаилов и по-рядко от Колушки. 
Установяващата се практика „Вътрешният преглед” да се списва от 
едно лице, дава възможност да се представи една цялостна гледна 
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точка, цялостен поглед към най-важните стопански проблеми. Не са 
рядко случаите, при които мнението на автора на прегледа не се спо-
деля в други публикации. Това е израз на свободата при изказване на 
мнения и позволява на читателя да съпостави различни гледни точки.  
 При редакторството на Колушки една от най-често обсъжданите 
теми и в статиите и в прегледите е финансова криза. В търсенето на 
изход от нея повечето от пишещите в списанието се обявяват против 
идеята, България да вземе външен заем, като тази позиция най-ясно се 
изразява от Б. Боев в рубриката „Вътрешен преглед” и в неговите 
статии. Не бива да се забравя, че от началото на 1901 г. именно Боев 
поема ръководството на БИД и това придава на позицията му още по-
голямо значение. Общественото мнение като че ли приема, че БИД 
като цяло се обявява против заема. През 1902 г., след решението за 
вземане на външен заем, А. Ляпчев пише: „Разбира се, силите, които се 
навъртат около Икономическото дружество, изобщо стояха в опозиция, 
но трябва да признаем, че всяка опозиция има граници и че след от-
страняването на монопола в чужди ръце от условията на заема, върхът 
на постижимото беше постигнат и упорството трябва да престане”44

Въпреки разширяващия се кръг от автори основната тежест през 
годините от 1898 до 1901 г. пада върху членовете на редакционния 
комитет, които вършат основната и по-голямата част от научно-изсле-
дователската дейност на списанието. Това ги поставя под огромно на-
прежение, изисква много сили и ентусиазъм, лишаване от лично сво-
бодно време и др. жертви. С най-много отговорности е, естествено, Г. 
Н. Колушки. ”Неговата работа е просто за учудване” – пише по-късно Н. 
Константинов

. 
Въпреки това Колушки не допуска тази преобладаваща позиция да бъ-
де обявена за обща политика на редакцията. Това би противоречало на 
целите на списанието като научна трибуна, където по един и същи въп-
рос могат да се изкажат мнения от позициите на различни научни тече-
ния и школи.  

45

                                                 
44 Ляпчев, А. Заемът, бюджета и народната банка и земеделските каси. // 

СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 6, с. 373-374. 

. С уменията си на организатор и ръководител, с качест-
вата си на учен той оставя сериозна диря в историята на списанието. 

45 Вж. Константинов, Н. Списание на …, с. 10.  
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През тези четири години Б. Боев, Г. Н. Колушки, Г. Т. Данаилов 
съзнават, че ако не успеят да превърнат списанието в научно, делото 
на БИД ще пропадне. Останалите пречки пред него – малък числен 
състав, слаба активност на дружествените членове, вече не са от голя-
мо значение, след като се възприема идеята, организацията да съще-
ствува по модела „ядро-периферия”. Въпросът пред редакцията е, об-
разно казано, да превърнат административния „монопол” върху списа-
нието в научен. Иначе процесът на неговото извеждане на пътя на на-
уката може да стане обратим и то да се лута между научно-популяр-
ното, информационното и научното начало. Този труден път има и 
клопки: липсата на достатъчно подготвени и желаещи да творят хора, 
които да станат редовни автори в изданието. Това обаче в един момент 
се превръща в преимущество за самите тях и им дава възможност за 
личностно израстване като учени. Боев, Данаилов и Колушки използват 
блестящо този шанс и върху една неразорана почва посяват кълновете 
на наука, в голяма степен нова и непозната за България – икономичес-
ката наука.  

 
 
3. Утвърждаване научния характер на списанието.  
Редакторството на Георги Т. Данаилов  
(1902–1907 г.)  

 
През следващите шест годишнини – от VІ до ХІ включително – 

т.е. от началото на 1902 до началото на 1908 г. редактор на спи-
санието е Георги Т. Данаилов. В този момент от развитието на БИД 
едва ли има по подходяща от него фигура за този пост. Г. Т. Данаилов е 
професионален учен-икономист. Той оформя възгледите си под сил-
ното влияние на немската историческа школа от втората половина на 
ХІХ в.46

                                                 
46 Бекярова, К., Велев, Б., Пипев, Ив. История на икономическите теории. С., 

1992, с. 145. 

 Нейните основни положения – отхвърляне на опита да се изгра-
ди универсална икономическа теория и насочването на икономическата 
наука към изучаване на специфичните страни и историята на конкрет-
ните национални стопанства – заемат фундаментално място в общия 
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му мироглед и той с основание се приема за представител на тази 
школа у нас47

Амбициите на Данаилов са големи. Освен анализи на текущата 
стопанска действителност, той възнамерява на страниците му да при-
състват и проучвания за по-далечни исторически периоди. Данаилов е 
убеден, че в процеса на модернизация на България трябва да се из-
ползват опит и образци от напредналите страни, но заедно с това да се 
познават и специфичните черти на българския стопански бит. Само 
така ще може да се изградят институции, учреждения и политики, които 
да не бъдат чужди на народа и да отговарят най-пълно на неговите 
интереси

. Противник на чистата и абстрактна космополитична по-
литическа икономия, Данаилов цени изключително високо ролята на 
стопанско-историческите изследвания. А редакторският пост му дава 
възможности да утвърди списанието като място за такива изследвания, 
което в най-пълна степен съответства на целите на БИД.  

48. Поемайки редактирането на списанието Данаилов обявява: 
„…Списанието” трябва да подлага на изучаване всички явления от ико-
номическия бит на страната: То трябва да се вгледа в много-разнооб-
разните страни на народния ни поминък и с чисти научни методи да го 
анализира, като изтъкне неговите слаби страни и разяснява пътя, по 
който трябва да мине. Едва ли ще има някой да откаже ползата, необ-
ходимостта от тоя род изучавания: те са основа на всяка една рефор-
ма, на най-дребните социално-икономически закони и наредби 

                                                 
47 Натан, Ж., Григоров, К., Беров, Л., Мечев, Ст., Трендафилов, Т. История 

на икономическата …, т. ІІ, с. 74; За възгледите на Г. Т. Данаилов освен споменатото 
изследване  вж. още - Професорите на Стопанската академия „Д. А. Ценов” 1936-1996. 
Свищов, 1996, с. 15.; Седларски, Т. Професор Георги Данаилов-предвестник на 
институционализма в България. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”. Стопански 
факултет. С., 2011, т. 10, с. 5-22. 

 … Пет-
стотин години наред народът ни е бил предоставян сам на себе си, 
развивал се е от своите вътрешни сили. Такъв народ не може да не 

48 Че уклонът, да се пренебрегват българските специфики в стопанското разви-
тие поради незнание и научна изостаналост, е бил налице, свидетелства по-късно Юрд. 
Иванов. Той пише: ”Ние захващахме не само да гледаме през очилата на западноевро-
пейската мисъл на нашето стопанство, но и да мислим с нейния ум. Умът и разумът на 
нашето национално стопанство забравихме и не гледахме на него като на една ця-
лостна единица, да изучим нейната структура и съставни части, да познаем същността 
на стопанството си и този стопански похват, на който исторически е способен нашият 
народ” – Иванов, Юрд. Развитие на нашето национално стопанство и стопанска мисъл 
в миналото. // СпБИД, г. ХХХІV, 1935, кн. 3, с. 148. 
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бъде богат със самобитни норми, при които е израснал, с които се е 
свикнал и които с неговия живот… Ще рече, нуждата от едно детайлно 
изучаване на нашата страна, нашия народен бит е била и ще бъде 
наложителна” 49

Изпълнен с големи планове, с ентусиазъм и разчитащ на поз-
нанията й възможностите си, Г. Т. Данаилов разширява изследователс-
ките задачи на списанието и допринася за утвърждаване на неговия на-
учен характер.  

. 

Една част от целите, които си поставя като редактор – да оси-
гури стопански проучвания за периода на Възраждането, той успява да 
реализира с помощта на своите настоящи и вече бивши студенти. Да-
наилов продължава практиката от предишните години да привлича най-
способните от тях за сътрудници на списанието. Сега той ги насочва да 
разработват теми за самобитни български институции и стопански прак-
тики главно за периода преди Освобождението. В това отношение 
заслужава да се споменат изследванията на Н. Константинов „Стопанс-
ки форми и техника на индустрията в България преди Освобождението” 
– г. VІ, кн. 4; на Г. Данаилов „Първата българска текстилна фабрика” г. 
VІ, кн. 9, „Видинските златари” – г.VІІ, кн. 10, „Бачиите” – г. VІІІ, кн. 1, на 
Ал. Г. Додов „Гайтанджийстовото на гр. Пирдоп” – т. VІІІ, кн. 5, „Задруга 
и собственост” – г. ІХ, кн. 10; на В. Александров „Из историята на един 
западнал поминък – гайтанджийството в Карловско” – т. ІХ, кн. 1, и др. 
Освен това Данаилов подема и инициативата, в списанието да се об-
народват документи с икономически характер от миналото, които могат 
да станат база за нови изследвания. През ХІ годишнина на списанието 
Д. Ахчиев предоставя на редакцията два документа от ХVІІІ в., в които 
се разглежда устройството на занаятите и се уреждат финансовите 
отношения във Видинско – кн. 6, кн. 7. През следващите години той пуб-
ликува и други документи. 

Тези публикациите по проблеми на миналото не са достатъчни, 
за да се състави по-цялостна картина за състоянието на стопанството в 
последните години преди Освобождението. И не това е тяхната цел. 
Значенето им е в друга насока – че те полагат основите за последващи 
и систематични проучвания на този голям исторически период.  
                                                 

49 Данаилов, Г. Т. VІ годишнина. // СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 1, с. 1-2. 
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Разбира се, основните публикации през тези години са посвете-
ни на проблеми от текущото стопанско развитие. В тематично отноше-
ние списанието предлага разнообразни изследвания. Все пак две теми 
са доминиращи и присъстват почти през всичките годишнини. Първата 
е свързана с подготовката и приемането на търговските договори и на 
митническата тарифа. Както вече се посочи, ръководството на БИД 
участва в подготовката и разработването на правителствената полити-
ка по тези въпроси. Като редактор Данаилов информира читателите на 
списанието за всичко, което се върши. Заедно с това той осигурява и 
публикации по търговските проблеми. Няма да сгрешим, ако предполо-
жим, че професорът се насочва към подготвени хора и предварително 
разговаря и уточнява с авторите конкретните теми на техните изследва-
ния. Така се появяват няколко много задълбочени проучвания. През 
1902 г. А. Ляпчев публикува на страниците на списанието голямото си 
монографическо изследване „Към предстоящите търговски договори” 
кн. 4, кн. 6, кн. 7, в което се прави историко-стопански преглед по проб-
лемите на международната търговия, на режима на капитулациите, на 
стопанската политика на балканските държави, в това число и на Бъл-
гария, след като те стават самостоятелни. По темата работи и Я. Н. 
Чакалов, който публикува „Търговските договори на България от 1897 
г.” - г. VІ, кн. 2, кн. 3. и К. Д. Списаревски „Значението на пазаря в Египет 
за българската търговия” – г. ХІ, кн. 6. Значимо е изследването на Ив. 
Маналов „Значението на турските пазари за нашата износна търговия и 
проект за експортен склад в Цариград” г. VІІІ, кн. 1. Договорите и тари-
фата се обсъждат и във вътрешния преглед и на другарските срещи.  

Втората тема засяга социалния въпрос и работническото законо-
дателство у нас. През 1905 г. се приема закон за женския и детския 
труд50

                                                 
50 Вж. Саздов, Д. Социалната политика в законодателството на демократична 

България (1880-1912 г.) С., 2008, с. 417-421. 

, който открива пътя за дебатиране на темата по страниците на 
списанието. На нея са посветени статията на Ив. Маналов „Покрови-
телството на детския и женски труд у нас чрез закона” – г. VІІІ кн. 9., 
двете изследвания на Асен Цанков „Начало на работническо законода-
телство в България” г. ІХ, кн. 1 и „Положението на печатарските работ-
ници в София” г. ІХ, кн. 7; на Ил. Янулов „Инспекция по труда” г. Х, кн. 8, 
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„Килимената индустрия в Панагюрище и нейните условия на труд” – г. 
ІХ, кн. 7 и „Държавната застраховка на работниците в България” г. ХІ, 
кн. 8-9. На социална тема е и изследването на Н. К. Хлебаров „Пенсии-
те в чужбина и у нас” г. ІХ, кн. 4-5, Ал. Цанков „Работническите стачки у 
нас и средствата за тяхното регулиране” - г. ХІ, кн. 4-5 и др. Самият Да-
наилов цени особено изследователските качества на Ил. Янулов и не-
говите разработки. По повод публикуването на статията му за инспек-
цията по труда редакцията помества следната бележка: ”Живият инте-
рес, който възбужда вече у нас работнишкото законодателство и голя-
мото негово социално значение, накараха Редакцията да даде място на 
тази статия, излязла от перото на един млад, но познат вече автор по 
тая материя чрез своя специална брошура”51. Действително Янулов е 
стойностен като учен, гради изследванията си на основата на емпирич-
ни социологически проучвания и е сред родоначалниците на емпирич-
ното социологическо познание у нас52

Извън тези две теми специално внимание заслужава студията на 
К. Г. Попов „Поглед върху икономическото развитие на България” – г. 
ХІ, кн. 4-5. Това е зряло стопанско-историческо научно изследване, про-
дукт на сериозно изучаване на родната действителност. В нея се ана-
лизира постигнатото през последните 30 години и се доказва тезата, че 
страната противно на широко разпространено мнение, не е преживяла 
бурен икономически възход и че има още какво да се желае, докато се 
достигне до такова положение.  

.  

Данаилов прави първия опит за тематично обособяване на една 
отделна книжка от списанието и се проявява като новатор. През 1906 г. 
се открива Варненското пристанище и бидейки добър познавач на 
транспортната мрежа у нас, преценява, че това важно събитие трябва 
да бъде подобаващо отразено. За тази цел Данаилов кани специалисти 
– инженери и икономисти – да представят свои материали за Варна и 
за нейния стопански живот. Не всички обаче откликват на поканата53

                                                 
51 Вж. Янулов, И. Инспекция на труда. // СпБИД, г. Х, 1906, кн. 8, с. 503 – бе-

лежка под линия. 

. 
Книжка 4 на Х годишнина е посветена изцяло на Варна. В статиите на 

52 Вж. Ставрев, Б. История на социологията в България. С., 2004, с. 111-112. 
53 Варна и Варненското пристанище. (Редакционна бележка). // СпБИД, г. Х, 

1906, кн. 4, с. 229 
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А. Иширков, К. Г. Попов, Ив. П. Маналов, Ж. Димов и Х. Н. (Харалан Ни-
колов) разглеждат главно търговската история на града в миналото и 
настоящето. На тази тема е посветен и „Вътрешният преглед” от Данаи-
лов, в който той излага исторически бележки за постройката на вар-
ненското пристанище. Заедно с това се проявява и като добър органи-
затор на дружествени инициативи. През 1906 г. Данаилов ръководи ра-
ботата по отбелязване 10-годишнината от излизането на списанието. 
Настоятелството, след разисквания, решава да не се издава юбилейна 
книжка, а да се направи един индекс на отпечатаните материали в края 
на книжка от Х годишнина. 

Професор Г. Т. Данаилов е безкомпромисен относно научното 
ниво на предлаганите изследвания и държи да не допуска снижаване, 
както и авторите да използват добросъвестно фактите, грижи се още и 
за съблюдаване на научна етика и др. С опита на учен, ценящ емпирич-
ните изследвания, следи стриктно как се борави с различни масиви от 
статистически данни, дали се подхожда професионално към тях, за да 
се избегне едностранчивото и непълно тяхно тълкуване. По тези причи-
ни в едни случай той нарушава следваната от редакцията политика да 
не се допускат спорове между автори, които имат различно мнение и са 
публикували свои изследвания на страниците на списанието. Редакция-
та помества силно критичната статия на Ст. Димитров – докладчик в 
Дирекцията на статистиката срещу изследване на Д. Юрданов, публику-
вано в списанието, тъй като в него той се отнася зле и повърхностно 
към данните и прави противоречиви заключения54

С течение на времето интересите на хората, които следят иконо-
мическата литература, се разширяват. Те изпитват потребност да се 
запознаят и с някои теоретични стопански въпроси. У нас вече има, при 
все че е малобройна, оформена гилдия на учени–икономисти, които ма-
кар и трудно, биха могли, ако им се възложи да направят разработки, 
да удовлетворят тези нужди. Някои от най-активните членове на БИД 
отправят искане към редакцията списанието да публикува и теоретични 
статии. Данаилов обаче е решителен противник на тази идея. Разбира-
нията му за фактите като „хляб” на науката, защитата на историческия 

.  

                                                 
54 Вж. Димитров, Ст. Първи резултати от преброяването на 31 декември 1900 г. // 

СпБИД, г. VІІ, 1903, кн. 9, с. 625.  
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метод, дълбокото осъзнаване на ползата от стопанско-исторически 
изследвания, както малкият брой подобни изследвания за България, са 
сред причините той неотклонно и последователно да отстоява линията, 
в списанието да се публикуват само проучвания, които отразяват бъл-
гарската действителност, а не теоретични статии55

Изключително активен е Данаилов при поддържането на отдела 
„Книжнина”, където публикува отзиви и мнения за излезли от печат 
книги и други публикации у нас и в чужбина по стопански въпроси. 

.  

Данаилов цени и уважава различното мнение. Той приема за 
публикуване материали, в които се споделят изводи, с които той изрич-
но не е съгласен и би могъл в качеството си на редактор да не им даде 
място. Такъв е случаят със спомената статия на К. Г. Попов. Като полз-
ва пълномощията си на редактор, в края на статията той под линия 
заявява, че редакцията, която представлява, не е съгласна с това мне-
ние, но решава да го публикува, защото списанието е достъпно за 
всяка една критика, въпреки възгледите на самия редактор56

В годините на редакторството на Данаилов се осъществяват 
важни промени в структурите на ръководство на дружеството и на 
списанието, в които той самият взема дейно участие. По това време 
БИД е вече утвърдена институция в обществено-икономическия живот. 
Интересът към другарските срещи и към списанието нараства. Науч-
ният комитет, който ръководи срещите, е затрупан с реферати и трябва 
да избира на кои да даде ход. Множество и разнообразни статии се по-
лучават и в редакцията на списанието. А хората от тези две структури 
са едни и същи. Като правило членовете на настоятелството са раз-
пределени да участват в двата комитета и тъй като съставът не е голям 
– 12 души, редакционният комитет участва в научния. Например през 
1901 г. настоятелството е в състав: председател Б. Боев, подпредседа-
тели А. Ляпчев и Ив. Саранов, касиер В. Малчев, деловодител П. Тодо-
ров, зам.-деловодител Ю. Трифонов, членове – Д. Яблански, С. Ка-

. 

                                                 
55 Известия от дружеството. // СпБИД, г.Х, 1906, кн. 1, с. 81-82. 
56 Вж. Попов, К. Г. Поглед върху икономическото развитие на България. // 

СпБИД, г. ХІ, 1907, кн. 4, с. 244. Този случай показва и друго – че властта на редактора 
вече е засилена. Данаилов наистина може да управлява списанието еднолично. Впе-
чатляващо е още и това, че през тази година самият К. Г. Попов е член на редакцион-
ния комитет. 
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раджов, Г. Н. Колушки, Юр. Иванов, Г. Т. Данаилов, М. Георгиев. Науч-
ният комитет е в състав Д. М. Яблански, Б. Боев, М. Георгиев, Г. Н. Ко-
лушки, Г. Т. Данаилов, А. Ляпчев, Юр. Иванов. В редакционния комитет 
влизат Г. Н. Колушки, Б. Боев и Г. Т. Данаилов. Дублирането на задъл-
женията изключително много натоварва членовете на комитетите. А 
отговорностите нарастват. Както вече се посочи в предишната глава, 
първоначално се решава научният и редакционният комитет да се 
слеят в научно-редакционен комитет. В този си вид той съществува от 
1901 до 1903 г. , а от 1904 г. вече се нарича редакционен.  

Г. Т. Данаилов одобрява тези промени и работи за тях. Но те му 
се струват недостатъчни. За по-ефективната работа по ръководството 
на списанието той предлага да се разширят правата и отговорностите 
на редактора. Данаилов има сериозен редакторски опит – член е на 
редакционния комитет през 1897–1898 г. и през 1900–1901 г., а през 
1898–1900 г. – на научния комитет. През тези години той достига до из-
вода, че редакционният комитет като структура с очертаните му права и 
задължения от Правилника е повече пригоден за строго научни спе-
циализирани издания на университети и научни центрове, или за таки-
ва, които излизат на по-големи времеви периоди. За месечно списание 
той, според него, е тежък орган. Освен това Данаилов е на мнение, че 
редакцията на списанието има много висока обществената отговорност. 
За публикуване трябва да се избира между множество и разнообразни 
материали, в които се застъпват различни позиции по текущата сто-
панска политика. Важно е и на кого се поверява списването на „Вът-
решния преглед”, където най-често се оценява политиката на правител-
ството. Когато отговорността е колективна, тя се размива, според Да-
наилов, защото не се знае кой персонално каква позиция има. Поради 
това през 1906 г., след като 4 години вече заема отговорния пост, Да-
наилов пледира за разширяване правомощията на редактора за сметка 
на редакционния комитет и дори за премахването му. Той предлага ре-
дактирането на списанието да се повери само на едно лице – на ре-
дактора, и декларира готовност да се оттегли от поста, за да изключи 
подозренията, че в предложението има лични мотиви. Данаилов пред-
лага още, редакторът да води двата прегледа сам или с други сътруд-



 172 

ници, но с едно условие – в него да се обхванат критически по-важните 
събития от стопанския живот у нас и в чужбина57

Предложението на Данаилов среща разбиране. Настоятелството 
вижда известни основания в него, решава да експериментира и след 
обсъждане го приема по принцип. За да се спази устава, все пак се 
избира редакционен комитет, а веднага след това другите двама негови 
члена упълномощават редактора Данаилов да ги представя. Това се 
приема само като опит за 1906 г.

.  

58

Действително през годините, както се вижда от отчетите на нас-
тоятелството, често пъти членовете на комитета не могат да се събе-
рат заедно, а понякога и да достигнат до общо становище относно 
научната издържаност на позициите на някои автори. Губи се много 
време и енергия в спорове, а това спъва работата. Това с особена сила 
важи за годините от 1902 до 1904 г., когато научно-редакционният  ко-
митет се състои от 5 души (Б. Боев, Г. Т. Данаилов, Г. Н. Колушки, Р. 
Косев, д-р Ив. Златаров), а също и редакционният комитет от 1904 г. (Г. 
Н. Колушки, Б. Боев, Г. Т. Данаилов, Р. Косев, К. Г. Попов). Но, според 
нас, не само това са причините за искането на Данаилов. Имаме осно-
вание да заключим, че по същество те са свързани с неговото желание 
да засили опозиционната роля на списанието срещу кабинета на народ-
нолибералите. Макар, както ще стане дума по-долу, и други членове на 
комитета и на настоятелството да се изказват остро срещу стопанската 
политика на управляващите, Данаилов иска повече самостоятелност, 
поемайки и отговорността за действията си. Още през 1904 г. той се 
опитва да превърне списанието в център за критика на стопанската по-
литика, което по същество променя целите и замисъла на изданието. В 
една подписка за абонамент на списанието се казва: „Списанието има 
за задача да изучава всички явления, които докосват предимно народо-

 и вероятно остава в сила и за 1907 г. 
При отсъствие на редактора „Вътрешният преглед” се списва от остана-
лите членове на редакциония комитет К. Г. Попов или Г. Н. Колушки. 

                                                 
57 Още през 1905 г. по предложение на Данаилов настоятелство задължава 

него в качеството му на редактор да води „Вътрешния преглед”. – вж. Данаилов, Г. Т. 
Вътрешен преглед. // СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 1, с. 36. Очевидно неговата гледна точка не 
се приема от някои членове на настоятелството, поради което той настоява за тази 
добавка към решението. 

58 Константинов, Н. Списание на…, с. 15-17. 
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стопанския бит на нашето отечество. За тая цел то се мъчи да при-
влече сътрудничеството на всички сили, които у нас се занимават с на-
родо-стопански въпроси и с това да стане център на критика (подчер-
тано от автора – М.М) и творчество в нашата икономическа политика”59

Предложението на Г. Т. Данаилов за засилване ролята на редак-
тора по същество представлява отклонение от заложения в Правилни-
ка колективен принцип при неговото ръководене. Зад него могат да се 
видят и лични амбиции. Фактът, че то се приема от настоятелството, 
макар и за една година, изразява общото настроение на ръководството 
в конкретните условия на обтегнати отношения с правителството, на 
редактора да се даде повече свобода с цел по-голяма ефективност и 
отговорност. Това решение обаче не се оказва сполучливо, през 1907 г. 
работата върви много трудно, отношенията с управляващите се нагне-
тяват. Избраният редакционен комитет, пред вид амбициите на Данаи-
лов, не работи и надвисва сериозна опасност от криза в издаването на 
списанието.  

. 
Тази обява, очевидно съставена от редактора, повече не се появява на 
страниците на списанието, вероятно защото не е била приета от оста-
налите членове на настоятелството.  

В предходната глава вече стана дума за принципните различия 
между възгледите на ръководното ядро на БИД и тези на правителст-
вото на Народнолибералната партия в периода 1903–1908 г., което во-
ди до конфликт и напрежение. На този фон трябва да посочим, че през 
тези години списанието на БИД под ръководството на Данаилов се 
превръща, макар и не изцяло, в опонент на правителството по основни 
страни от неговата стопанска политика. Обикновено критиките се по-
местват в рубриката „Вътрешен преглед”. Разбира се, тук не става въп-
рос на списанието да се отреди ролята на идейна опозиция на режима, 
а по-скоро да се признае приносът му за разкриване на слабостите и 
недостатъците на водената икономическа политика от гледна точка на 
определени научни възгледи. След падането на режима Данаилов спо-
деля, че през изминалите пет години читателите на списанието са ви-
дели „.. смели, но безпристрастни критики на държавно-икономическата 
и социална действителност на падналия режим. Тук най-вече се раз-
                                                 

59 СпБИД, г. VІІІ, 1904, кн. 1, с. ІІІ - (в края на книжката). 
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криваха всички ония злоупотреби, които достигнаха до върха на парла-
ментарния цинизъм, тук се изнасяха всички ония действия, които разру-
шаваха основите на стопанската култура и залагаха бъдещето на Бъл-
гария. Известни бяха последиците от това обикновено обстоятелство, 
че „Списанието” изпълняваше само своя дълг на обществен орган: чле-
новете на редакционния комитет, сътрудниците и редактора – бяха 
предмет на хули и инсинуации, даже в Народното събрание. Но не сти-
гаше това! Преследванията отидоха до там, щото на „Списанието” се 
отне за ред години субсидията на правителството, върху което то съ-
ществуваше от самото си основание”60

Все пак трябва да посочим, че въпреки че критиката срещу сто-
панската политика на народнолибералите се води от принципни научни 
позиции, Данаилов като редактор и редакцията като цяло допускат да 
проличат, макар и слабо и известни политически пристрастия. На мо-
менти тонът на критика е малко по-силен, отколкото „носи” едно научно 
списание. За това, разбира се, по-голямата вина се пада на самите уп-
равляващи, които атакуват редакцията и изказаните от нея мнения 
главно с политически аргументи. 

.  

Годините, в които Г. Т. Данаилов е начело на списанието, са 
успешни за изданието. С разнообразните си изследвания, с гледната 
точка на редакцията за стопанската политика на правителството, с мно-
гобройните издържани обзори за важни икономически събития и про-
цеси в международен план то си спечелва уважение сред българската 
интелигенция. 

Като редактор Данаилов се сблъсква със сериозни финансови и 
организационни трудности. Професорът поема списанието при дефи-
цит в бюджета. В резултат на предприетите действия от настоятелст-
вото материалното положение към 1903–1904 г. се стабилизира благо-
дарение най-вече на помощта на ТИК. През 1905 г. БИД отново изпитва 
финансови трудности. Правителството отказва да внесе предварително 
уговорените субсидии за списанието, като причината за това се крие 
във влошените отношения на Г. Т. Данаилов с тогавашния финансов 
министър Л. Паяков и с други министри от кабинета. Официално пра-

                                                 
60 Данаилов, Г.Т. Хроника. Промяната в кабинета. // СпБИД, г. ХІ, 1907, кн. 7, с. 

477-478. 
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вителството дава друго обяснение и обещава да внесе помощта за 
следващата година61

През шестте години списанието на два пъти прекъсва редовното 
си издаване – през 1905г. – ІХ годишнина и през 1907 г. – ХІ годишнина. 
При първия случай поради намалени средства се съставят двойни 
книжки и списанието излиза 7 пъти. Отпечатването на отделните книж-
ки и годишното приключване не стават в срок поради непредвидените и 
продължителни отсъствия от София както на редактора, така и на чле-
новете на редакционния комитет, а и на някои от редовните сътрудни-
ци

. Действително през 1906 г. финансовото положе-
ние е по-добро, но през 1907 г. проблемите започват отново и  големи-
те дефицити се намалят само благодарение на предприети мерки за 
ограничаване на разходите за хонорари и помощта от ТИК.  

62. По-сериозни са проблемите през 1907 г. Редакцията не осигурява 
навременното издаване на списанието – до края на 1907 г. то излиза 
четири пъти и с две двойни книжки, а последната книжка за ХІ годиш-
нина излиза чак през юли 1908 г. (обичайната практика е най-късно до 
началото на следващата година)63

Всички тези натрупани негативи, спънките в работата през 1907 
г. и др. са сред причините, още преди редовните избори на годишното 
общо събрание настоятелството да възложи на К. Г. Попов да поеме 

. По това време Данаилов е обре-
менен от споровете с управляващите, от конфликтите, в които попада, 
и това навярно спъва работата му. За затрудненията в работата до-
принасят и някои от личните качества на Данаилов – склонността към 
надценяване на собственото мнение, лични пристрастия и др. Получил 
по-широки пълномощия като редактор, той изолира останалите членове 
на редакционния комитет – А. Ляпчев и К. Г. Попов от текущата работа.  

                                                 
61 В едно свое изказване през 1912 г. Данаилов посочва, че през 1906-1907 г. 

дружеството отказва да получи помощ от правителството поради влошените отношения 
с него. // СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. ІV-V. В други свои изказвания той обвинява прави-
телството, че спира субсидиите за списанието в знак на неодобрение на неговата линия 
- Данаилов, Г. Т. Хроника. Промяната в кабинета…, с. 477-478. В отчетите за при-
ходите на дружеството през тези години фигурира сума от помощи, но не посочва от 
къде идва тя. Очевидно е, че проблемът с финансиране на дружеството през тези годи-
ни се усложнява и може да се допусне, че истината е някъде по средата - и въпреки 
отказа на Данаилов да получи помощ, тя все пак да е достигнала, макар не в обещания 
размер до дружеството.  

62 Известия от дружеството – СпБИД, г. Х, 1906, кн. 1, с. 78-80. 
63 Известия от дружеството – СпБИД, г. ХІІ, 1907, кн. 5-6, с. 413-415. 
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редакторството на списанието, поради невъзможност Данаилов да вър-
ши тази работа64

Оттеглянето на Г. Т. Данаилов не е абдикация от каузата на 
БИД, а по-скоро израз на желание за пренасочване на силите в друга 
посока след успешно изпълнени обществени отговорности. Професо-
рът е човек с будно политическо чувства, привърженик на Демократи-
ческата партия и от 1909 г. става народен представител от нейно име. 
Свикнал да изпълнява ангажиментите си отговорно, той отдава знания-
та и компетентностите в разработване икономическата политика на 
своята партия, като не изоставя и работата си в университета. След 
продължително присъствие на страниците на списанието и то в момент, 
когато няма достатъчно надеждни автори, той отстъпва място за твор-
чество и изява на новите сили.  

. Скоро след това той официално е сменен и приема 
това с разбиране. Професорът запазва поста си на подпредседател на 
БИД и продължава да бъде такъв и през следващите години. Актив-
ността му обаче като автор рязко спада – през 1908 г. Данаилов води 
„Вътрешния преглед” и след това до 1912 г. на страниците на списание-
то няма негови публикации. Едва в годините на войните отново предла-
га свои разработки. 

За цялостните заслуги съм БИД и към списанието през 1939 г. 
проф. Г. Т. Данаилов е провъзгласен за почетен член65

 
.  

 
4. Кирил Г. Попов начело на изданието  
(1908–1910 г.)  
 
От ХІІ до ХІV–та годишнина включително (1908-1911 г.) списа-

нието на БИД се ръководи от К. Г. Попов. Изборът му за редактор е из-
раз на признанието и вярата на настоятелството в способността му да 
се справи с натрупаните сериозни организационно-технически пробле-
ми. Обновен е изцяло и редакционният комитет. В него влизат д-р Н. 
Михов и Д. Мишайков, които едновременно с това стават и членове на 
настоятелството. Те вече са познати като автори в списанието, особено 

                                                 
64 Константинов, Н. Списание на…, с. 17. 
65 Професор Георги Данаилов. // СпБИД, г. ХХХVІІІ, 1939, кн. 8, с. 467. 



 177 

Мишайков със своите етюди из българското стопанско минало. Н. Ми-
хов и Д. Мишайков са от по-младото поколение членове на БИД, не са 
свързани с основаването му, до този момент са стояли настрани и от 
ръководството. И двамата имат сериозно образование. Мишайков за-
вършва право в София през 1904 г. и е най-ярката фигура в групата на 
изтъкнати ученици на проф. Г. Т. Данаилов66. Специализира статистика 
в Мюнхен и Берлин (1904-1907 г.). Малко по-късно започва и научна ка-
риера във Висшето училище67. На всички постове, които тогава, а и по-
късно заема, той е проникнат „от завиден обществен идеализъм, от го-
рещо желание да служи на обществото с всички свои сили”68

Н. Михов учи в Женева и Брюксел, през 1900 г. защитава и док-
торат по статистика в Брюксел. След завръщането си става учител, ра-
боти в Дирекцията на статистиката, а от 1908 г. е поддиректор на На-
родната библиотека

.  

69

Привличането на тези перспективни изследователи в редакцион-
ния комитет показва намерението на настоятелството, списанието да 
се поеме от млади, при това подготвени и със специално икономическо 
образование сили, които да продължат пътя, положен от по-старите и 
опитни дейци на дружеството. В този си състав комитетът започва да 
осъществява плавната „смяна на поколенията”, събирайки в едно опит 
и младежка съзидателност. Макар и да поема основната тежест на ра-
ботата предвид липсата на опит у Мишайков и Михов, К. Г. Попов въз-
становява колективния принцип на ръководство. По негово предложе-
ние настоятелството на БИД прекратява практиката от последните две 
години, членовете на редакцията да делегират своите права на редак-
тора. Опитът показва, че тя е в разрез с принципите за организацията 
на дружеството и на списанието и носи повече минуси, отколкото 
плюсове.  

. Проявява подчертан интерес към демографски и 
културни изследвания на миналото на България.  

                                                 
66 Натан, Ж. Григоров, К., Беров, Л., Мечев, Ст., Трендафилов, Т. История на 

икономическата …, т. ІІ, с. 91-92. 
67 Енциклопедия България. т.І., С., 1984, с. 309. 
68 Бобчев, К. Н. Проф. Д. Мишайков като човек, общественик, учен. // СпБИД, 

ХLІІІ, 1946, кн. 1-2, с. 3.  
69 Професорите на Стопанската академия „Д. А. Ценов” 1936-1996, Свищов, 

1996, с. 37-38. 
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Работата на К. Г. Попов като редактор преминава в две основни 
направления. Първо, материално и организационно укрепване на спи-
санието и разширяване на разпространението му на пазара на печатни 
издания. Второ, утвърждаване и по-нататъшно обогатяване на неговия 
научен характер. Ако говорим за приемственост с дейността на предиш-
ното ръководство, тя е по-ярка и цялостна по линията на второто на-
правление. Що се отнася до първия кръг задачи и тук приемствеността 
е налице – Попов реализира това, което Данаилов замисля, но не ус-
пява да постигне.  

Още в предишните години списанието на БИД вече се ползва с 
име на авторитетно издание. Въпреки това числеността на неговите 
абонати остава сравнително ниска. Причините в голяма степен са 
следствие от липсата на добре организирана система за спечелване на 
абонати и за разпространение. Помощта на държавата чрез пряка суб-
сидия и чрез абонамент на нейни учреждения лишава ръководството от 
инициатива по, образно казано, търговската страна на издаването. За 
първи път на тези слаби страни в работата обръща внимание редак-
торът Г. Т. Данаилов през 1906 г. По неговите думи други списания, кои-
то са по-слаби от списанието на БИД, имат 2-3 пъти го-голям абона-
мент благодарение на усилената си работа за набиране на абонати70. 
Във връзка с това той нарича помощта от държавата и камарите „…ед-
но зло за Дружеството и Списанието, което прави Дружеството без ини-
циатива” 71. Данаилов предлага да се помисли по-нашироко за оптими-
зиране на абонаментната кампания, като на първо време пледира да се 
даде право на администратора на списанието да получава 20% от-
стъпка за всеки направен от него нов абонамент72

Тежестта да осъществи тези промени, пада върху К. Г. Попов. 
Той е напълно съгласен с изводите на своя предшественик. Попов пре-
красно осъзнава, че в условията на все по-разширяващия се пазар на 

. До края обаче на 
неговото редакторство нови моменти в работата в тази област не се 
забелязват, което вероятно се дължи на инерцията и извеждане на 
преден план на други задачи. 

                                                 
70 Вж. Константинов, Н. Списание на БИД…, с. 15. 
71 Пак там, с. 16. 
72 Пак там, с. 15. 
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печатни издания, бездействието и оповаването на гарантирания дял 
ведомствен абонамент няма да донесе нищо добро. Ето защо той раз-
работва цялостна програма за промяна. Тя включва четири основни за-
дачи: първо, разширяване на техническите възможности за абонамент; 
второ, привличане на специални агенти за набиране на абонати по ок-
ръзи; трето, въвеждане на отстъпки в таксата за абонамент за опреде-
ли категории; четвърто, стриктно съблюдаване сроковете за плащане 
на сумите за абонамент. 

Тази програма се изпълнява бързо и с решителност, и както ще 
видим по-нататък, дава резултат – броят на абонатите рязко се увели-
чава. Попов възстановява и навременното отпечатване на книжките по 
отделните годишнини. През месеците от януари до май 1908 г., още 
преди да бъде избран за редактор, той поема функциите на Данаилов и 
успява да завърши ХІ годишнина. Вече на новия пост, в резултат на 
упорита работа, Попов съумява за кратък срок – от октомври 1908 до 
май 1909 г. да осигури издаване на ХІІ годишнина, а от юни 1909 до 
февруари 1910 г. – на ХІІІ годишнина. Така към началото на 1910 г. 
нормалният ритъм по издаване на списанието е възстановен73

Доколкото възможностите му позволяват, К. Г. Попов развива по-
нататък цялото положително наследство в редакционната политика на 
списанието, оставено от Г. Т. Данаилов. Той прави необходимото, на 
страниците му да присъстват колкото се може по-конкретни стопанско-
исторически изследвания, които със събраните и анализирани статис-
тически данни, да могат да ориентират управляващите и обществото по 
важни проблеми на стопанския живот. През трите години разнообразие-
то от разглеждани теми се запазва. Особено внимание се отделя на 
социалната тема и на въпроса за организацията на българските занаят-
чии. Сред по-важните изследвания за ХІІ годишнина могат да се спо-
менат Хр. Ст. Хинков „Нашето занаятчийско законодателство” – кн. 2-3, 

. В срав-
нение с Данаилов Попов не чувства сериозни притеснения. Дошлото на 
власт през 1908 г. правителство на Демократическата партия се отнася 
положително към БИД, цени неговата работа и възстановява субсиди-
рането на списанието – през 1908 г. то получава най-голямата външна 
помощ – общо от правителството и ТИК сумата възлиза на 5 800 лв.  

                                                 
73 Пак там, с. 17-20. 
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кн. 4; социалният въпрос – д-р П. Цончев „Работническите жилища у 
нас при фабриките и другите индустриални заведения” – кн. 2-3. Важна 
е и статията на Г. П. Минчев „Ръст и стопанско положение на нашето 
земеделие” – кн. 5-6. На Д. Мишайков „Няколко думи върху организа-
цията на статистическата служба в нашите градски общини” – кн. 9-10. 
През ХІІІ годишнина - статията на Ал. Цанков „Нашата индустриална по-
литика”, кн. 1, в която прави преглед на тази политика от Освобожде-
нието до 1909 г.; от П. Хр. Стоянов „За скъпотията в градовете” – кн. 2-3 
д-р Хр. Мутафов „Жилищен въпрос и жилищна политика” – кн. 7-8. Ин-
тересна е и статията на Б. Боев „Балканската проблема и Русия от сто-
панско гледище” – кн. 1, в която развива идеята за оформяне на един 
съюз от земеделски държави, включващ Турция, Русия, България, Сър-
бия, Румъния и Гърция, за да се противопостави на индустриалните 
сили, на Ц. Калянджиев „Няколко думи по учебното дело във връзка със 
стопанското развитие”, кн. 4-5, в която защитава практическото начало 
на американското образование и критикува европейското като много 
класическо и откъснато от живота. За ХІV годишнина – на Н. Констан-
тинов „Лихварството” – кн. 3-4; Г. Танчев „Бубарството в с. Любимец” – 
кн. 3-4; Н. Пиперов „Безредието на държавните финанси” – кн. 3-4, в 
която обвинява правителствата, че не спазват конституцонните поста-
новки за формирането на бюджетите; д-р Хр. Мутафов „Нашето сто-
панско развитие” – кн. 6; Хр. Хинков „Новото занаятчийско законодател-
ство в България” – кн. 7-8; Д. Мишайков „Няколко думи по въпроса за 
застраховката от градобитнина у нас” – кн. 7-8 и др.  

Попов държи, всичко по използването на фактите в статиите да е 
точно и коректно. Като статистик той е много взискателен към авторите 
и следи как те боравят със статическите данни, а когато е нужно, се на-
месва. Така например редакцията дава много висока оценка на сту-
дията на Н. Стоянов, публикувана в ХІV годишнина на списанието, кн. 1 
– „Българските държавни, общински и банкови външни заеми”. Това из-
следване се прави по поръчка на управителя на БНБ и е разрешено да 
бъде публикувано. Перфекционист в проучванията, Попов си позволява 
да направи две професионални забележки на автора за допуснати сла-
бости при извършване на изчисленията. 
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Подобно на Данаилов, К. Г. Попов решително възразява на опи-
тите, в списанието да се печатат теоретични статии. Теоретичните из-
следвания изискват автори с много сериозна научна подготовка, изиск-
ват и голямо количество емпиричен материал, който да се анализира и 
обобщава. В България тези условия тепърва се създават и най-важната 
задача пред икономическата наука е да състави конкретна историческа 
картина за стопанското минало и настояще. Попов отправя много рязка 
критика срещу едни доклад на Варненската ТИК върху състоянието на 
отраслите на нейната територия, защото в него се прилагала „ …мод-
ната днес манера да се облива с бурен поток от теоретична философс-
ка фразеология всеки конкретен факт от стопанския ни живот”. „Ние не 
си познаваме живота – пише Попов, ние сме чужденци в нашата дейст-
вителност. Ножът на анатома не се хлъзнал още върху тялото на наше-
то стопанство. Ние говорим и дигаме шум за нашия живот информи-
рани само от отривочни панорамни снимки на проходящи амбуланти, 
които прилепяме надве-натри към общите теоретични положения. Изу-
чаване, изследване, анализ – това е трудова деятелност върху олтаря 
на която още малко и твърде малко сме допринесли. А за лекари – 
всички сме лекари! Всички церим и церим авторитетно, безпогрешно! 
Церим ние без да знаем какво церим и как церим”74

К. Г. Попов продължава традицията от предишните години, на 
най-важните икономически събития да се отделя специално внимание. 
След обявяването на Независимостта на България през 1908 г. редак-
цията кани подготвени лица да анализират въпроса за присъединява-
нето на източните железници предвид огромните последици, които има 
за стопанството ни. Така се появяват статиите на Ив. П. Маналов – сек-
ретар на Пловдивската ТИК – „Източните железници”, – г. ХІІ, кн.1, на Т. 
И. Каракашев „Няколко думи за тарифите на бившите източни железни-
ци, находящи се на българска територия” – г. ХІІ, кн. 2-3; на Хар. Нико-
лов „Варна и Бургас и откупуването на източните железници” – г. ХІІ, кн. 
5 - 6, на Б. Боев. „Източните железници и царството” – г. ХІІ, кн. 7-8.  

.  

През трите години К. Г. Попов успява да възстанови „маниера” 
на списанието от преди 1903 г., правителствената политика да се оце-
нява само и единствено от научна гледна точка, без да се влиза в преки 
                                                 

74 Попов, К. Г. Книжнина. // СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 2-3, с. 186-187. 
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партийно-политически противопоставяния или прекалени близости. Той 
поддържа „Вътрешния преглед” и в обзорите, които прави, изразява 
умерено одобрение на икономическата политика на демократите, като 
възлага особени надежди на усилията им да водят балансирана бюд-
жетна политика, макар че в определени моменти се съмнява в нейния 
краен успех75. Попов иска да изчисти може би леко накърнения образ 
на списанието като чисто научно, стоящо далеч от политиката. В 
началото или в края на редица книжки през годините често се появява 
следното обявление „Списанието на БИД е икономически архив, в който 
може всеки познавач по икономическите въпроси да се изказва 
свободно. Авторът носи напълно отговорност за своите възгледи, без 
да предполага каквато й да било солидарност с тях от страна на 
редакцията. Редакцията”76

 „Външният преглед” в трите годишнини се списва от д-р Н. Ми-
хов, който води и отдела библиография.  

.  

 Като човек с огромна ерудиция, отлично подготвен в областта на 
статистиката и стопанските въпроси, познаващ много добре родния ико-
номически бит, К. Г. Попов, с прецизните си изисквания към всяка една 
постъпила статия, допринася за повишаване научното ниво на списа-
нието и за укрепване на неговото влияние. Сред най-големите му за-
слуги все пак трябва да поставим и новата абонаментна политика на 
списанието, чрез която то разширява кръга на своите читатели. 
 По мнението на хора от близкото му обкръжение, Попов страда и 
от определени слабости, които пък му пречат в организационната ра-
ботата на редактор – често той показва бягство от отговорност и липса 
на творчество и деловитост на оперативно ниво77. Попов сам съзнава 
тези слабости и още през 1910 г. иска да напусне редакторството78

 

. То-
ва става пред следващата година. След като напуска работата като ре-
дактор, Попов става председател на БИД – длъжност, на която смята, 
че може по-успешно да разгърне своя потенциал.  

                                                 
75 Вж. Попов, Хр. Вътрешен преглед. // СпБИД, г. ХІІІ, 1909, кн. 6, с. 436-447; 

кн. 9-10, с. 638-641 и др.  
76 СпБИД, г. ХІІІ,1909, кн. 9-10 – гръб на титулна страница. 
77 Вж. Цанков, Ал. Моето време. Мемоари. С., 2002, с. 53. 
78 Вж. Константинов, Н. Списание на…, с. 18-19. 
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5. Младите поемат списанието.  
Редакторството на Александър Цанков  
(1911–1915 г.)  

 
 В началото на 1911 г. настоятелство избира за редактор на спи-
санието на БИД Ал. Цанков. В редакционния комитет остават членове-
те от предишния състав – д-р Н. Михов и Д. Мишайков. В този си състав 
комитетът ръководи списанието до края на Първата световна война.  

Погледнат в перспектива, този избор е своеобразен израз на ус-
пеха на начинанието, започнато през 1895 и 1896 г. През тези повече от 
15 години първостроителите на БИД и неговото списание натрупват ог-
ромен опит в ръководството на едно доброволно гражданско обедине-
ние и в списването на един научен журнал. Те успяват със старателно 
усилие да преминат през най-голямата опасност – да се откажат сами 
от каузата и да капитулират пред огромните и разнородни обективни и 
субективни трудности. В живота на организацията те утвърждават фун-
даменталните демократични принципи на свобода на мисълта и пра-
вото на човек да защитава научните си възгледи. Това позволява на 
израстващите млади кадри с икономическо образование, получено у 
нас или в чужбина, да не се затворят в тесните рамки на индивидуал-
ната кариера, а да видят в БИД и неговото списание притегателен цен-
тър за прилагане на придобитите знания, умения и компетенции, и най-
вече възможност да направят нещо полезно за Отечеството добровол-
но и безкористно. Както самите тях навремето! И когато по законите на 
еволюционното развитие настъпва моментът за смяната на поколения-
та, младите икономически кадри, израсли и под влияние на самото дру-
жество, поемат управлението на списанието. Делото попада в на-
деждни ръце. 
 Ал. Цанков е сравнително нов в управлението на БИД. Той е 
сред младите негови фигури и за първи път се появява в състава на на-
стоятелството през 1909 г. Цанков е роден на 29 юни 1879 г. в Оряхово. 
През 1900 г. завършва класическия отдел на Русенската мъжка гимна-
зия, а през 1904 г. юридическия факултет на Софийския университет. 
След това като държавен стипендиант специализира държавни науки и 
политическа икономия – през 1904–1905 г. в Мюнхен, през 1906 г. в 
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Бреслау и през 1907 г. в Берлин. По време на обучението си в Герма-
ния той слуша лекции и участва в семинарите на такива колоси на по-
литическата икономика като Луиджи Брентано, Густав Шмолер, Вернер 
Зомбарт и др. След завръщането си в България той започва кариера на 
държавен чиновник. През есента на 1907 г. постъпва в Централното уп-
равление на Българската народна банка, от 1908 до 1910 г. е чиновник 
при Министерството на промишлеността и търговията. Много бързо 
обаче тази работа губи първенствуващото значение за него и той се 
насочва към научна кариера. От април 1911 г. е назначен за доцент по 
политическа икономия в Софийския университет, където от септември 
1916 е извънреден, а от май 1919 г. редовен професор79

Когато поема редакторския пост, Цанков вече добре познава 
дейността на дружеството. Още от периода на обучението си в София 
като студент на проф. Данаилов Цанков проявява силен интерес към 
проблемите на икономиката и посещава неговите другарските срещи

.  

80. 
Редовен читател е и на списанието. През 1905 г. изпраща от Мюнхен 
един обзор за рубриката „Външен преглед”, посветен на търговските 
договори на Германия81. Освен това вече е натрупал и редакторски 
опит. През 1907 г., докато работи в БНБ, той заедно с Хр. Ст. Хинков 
организира издаването на двуседмично списание „Банков преглед” и го 
редактира цели осем години. Списанието съществува с известни пре-
късвания до края на Първата световна война и създава на Цанков 
добро име сред банковите среди82. За работата си като редактор на 
списанието на БИД Цанков разчита и на помощта на К. Г. Попов, с кого-
то споделят някои общи възгледи и са в приятелски отношения, и на 
Мишайков, с когото се познават от студентските години83

Ал. Цанков ръководи списанието в трудните военни години, кое-
то не му позволява да предлага инициативи, да прави нововъведения и 

. Така подго-
товката и опитът, който има, му отварят бързо вратата към редакторс-
кия пост на списанието на БИД. 

                                                 
79 Пак там, с. 46-48- 
80 Вж. Цанков, Ал. Една епоха. // СпБИД, г. ХХV, 1926-1927, кн. 1-2-3, с. 1. 
81 Вж. Цанков, Ал. Германските търговски договори- Външен преглед. // 

СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 6, с. 412-420. 
82 Вж. Цанков, Ал. Моето време…, с.50. 
83 Пак там, с. 53. 
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др. Тогава цялостната обстановка е неподходяща за издателска дей-
ност. Редакцията среща трудности както при набиране на средства, 
така и при осигуряване на абонамента. Поради мобилизацията някои от 
утвърдените автори вече нямат възможност да разработват материали 
за публикуване. Само през 1911 г. издаването на списанието върви 
нормално – ХV годишнина приключва в срок. Поради избухването на 
Балканската война ХVІ годишнина закъснява и последната книжка се 
появява едва през есента на 1913 г. През 1914 г., макар и със закъс-
нение, излиза ХVІІ годишнина. Малко след включването на България в 
Първата световна война – есента на 1915 г., излиза и последната книж-
ка от ХVІІІ годишнина.  

Все пак Ал. Цанков успява да направи една важна промяна в 
редакционната политика на списанието. Тя касае списването на рубри-
ката „Вътрешен преглед”. Както вече се посочи, през годините тя се во-
ди или от редактора, или при негово отсъствие от членове на редак-
ционния комитет. Целта е да се осигури завършеност в анализите при 
оценка на аспекти от българската стопанска политика, да се постигне 
задълбоченост и пълнота, да се даде в развитие една гледна точка. Не 
е без значение и фактът, че по този начин се гарантира, че рубриката 
ще бъде запълнена, като се има предвид, особено в началото, че няма 
достатъчно подготвени хора, които да я водят. Ал. Цанков премахва та-
зи практика и залага на тесния професионализъм. В зависимост от 
проблемите, които редакцията смята за важни, се канят подготвени по 
тях хора да изложат мнение. Списанието на БИД е вече изградено на-
учно списание, има и подготвени хора, специализирали се в определен 
по-тесен кръг от теми. Това осигурява на читателите и разнообразие, и 
високо ниво на професионализъм в гледните точки. В рубриката „Вът-
решен преглед” пишат Ал. Цанков, К. Г. Попов, Хр. Попов, Ил. Янулов, 
Г. Тошев, Гр. Диков. 

И през тези години статиите са посветени отново на най-актуал-
ните въпроси на деня. През 1911 г. една от централните теми е тази за 
източните пазари и тяхното значение за българската външна търговия. 
Тя е подета на страниците на списанието още в предишните години. 
Сега редакцията дава място на статията на Ж. Димов „Източните паза-
ри”, която по същество представлява монографично изследване на 
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база проведена анкета по инициатива на ТИК във Варна, Пловдив и 
София, в което се съдържат важни изводи за пазарите в Турция, Гър-
ция и Египет – кн. 2-3. По този въпрос е и статията на К. Д. Списаревски 
„Българското търговско параходно дружество и източните пазари” – кн. 
5-6. Продължава присъствието и на социалния проблем.  Сред по-важ-
ните изследвания са тези на Ил. Янулов „Злополуките на труда в Бъл-
гария” – кн. 8 и на К. Г. Попов „Върху поскъпването на живота” – кн. 9. 
Анализират се и данъчни въпроси в статиите на Хр. Ст. Хинков „Законо-
проект за данъка върху доходите” – кн 9 и н Естр. Ив. Гешов „Законо-
проект за данъка върху приходите” – кн. 10, на П. Тодоров „Облагане на 
акционерните дружества в България” – кн. 10. Помества се и мащабно-
то проучване на държавната мина Перник от Ив. Ст. Загралов. „Държав-
ната мина Перник” – кн. 10 и др.  

След избухването на Балканска война БИД проявява, както се 
посочи, силна обществена ангажираност. Редакцията на списанието съ-
що откликва на важните за момента проблеми на стопанския живот във 
връзка с националното обединение. През мирните месеци на 1912 г. 
статиите в списанието са посветени на бюджета на общините, на орга-
низацията на ипотечния кредит, производството на яйца в България и 
др. След началото на войната се публикуват двата реферата от дру-
гарските среши – на Кир. Г. Попов „Чий трябва да бъде Солун” – г. ХVІ – 
кн. 8, 9, 10 и на Г. Т. Данаилов „Претенциите на Румъния върху терито-
рията на България и гр. Силистра от държавно-правно, стопанско-
културно и народостопанско гледище” – кн. 8,9,10. А също и статията на 
К. Г. Попов „Влиянието на войната върху външната търговия на Бъл-
гария” – кн. 8, 9, 10. Темите за войната присъстват в списанието и през 
1914 г. – ХVІІ годишнина. По-важни са статиите на инж. Б. Ангелов – 
„Използването водите на р. Марица и бреговата собственост на нейно-
то легло” – кн. 1, Н. Пиперов. „Законите и обичаите на войната в мина-
лото и днес относно събирането на данъци, налагане на контрибуции и 
реквизиции” – кн. 2-3, Ал. Цанков „България след войната” – кн. 2-3, д-р 
Сп. Ганев „Войната и пощенската спестовна каса” – кн. 2-3, П. Тодоров 
„Нашия военен бюджет” – кн. 6-7; А. Ляпчев „Заемът” – кн. 8. През ХVІІІ 
годишнина има няколко статии, посветени на застраховането у нас, на 
социалния въпрос, на поскъпването на живота. След включването на 
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България в Първата световна война животът на БИД се разстройва и губи 
довоенния си ритъм. Издаването на списанието вече не е възможно.  

 

*  
* * 

 

В периода от основаването до края на Първата световна война 
научният облик на Списанието на БИД се допълва освен от публи-
куваните статии, студии и монографични изследвания и от материалите 
в останалите рубрики. Най-важна от тях е „Икономически преглед”. Тя 
се въвежда през ІІІ годишнина, като в нея се прави само преглед на 
процеси от българския стопански живот. През ІV и V годишнина рубри-
ката съществува под надслов „Икономически преглед” с два раздела – 
вътрешен и външен. От VІ годишнина нататък тя се преименува в „Сто-
пански преглед”, като запазва структурата си.  

В рубриката „Вътрешен преглед” научно се осветлява текущият 
икономически живот. Тук се обсъждат въпросите на бюджета, на да-
нъчната система, житната търговия, селскостопанската реколта, финан-
совата политика, външната търговия, транспортната мрежа на страна-
та, дейността на БНБ, земеделските каси, социалния въпрос, дейността 
на ТИК, цените на храните и много други въпроси. Особено ценни са 
годишните обзори за състоянието на българското стопанство, правени 
от Г. Т. Данаилов, К. Г. Попов, Б. Боев и др. Тези прегледи са силни, це-
ленасочени, в тях много ярко и в същото време ненатрапчиво се про-
карва основната идея на автора. Те предоставят на читателите възмож-
но най-политически безпристрастната персонална гледната точка на 
стопански специалисти и учени-икономисти по важни въпроси, макар че 
в определени моменти умело е прикрита близостта с определена пар-
тийна позиция по даден стопански проблем. Споделените критични 
бележки помагат на общественото мнение да формира позиция по 
важните стопански въпроси. Сред редовните автори освен вече споме-
натите личат и имената на Д. Яблански, Ал. Недялков, Р. Д. Михалев, 
Н. Радев, Г. П. Минчев, Ил. Янулов, П. Тодоров, Хр. Попов, Ал. Цанков, 
Хр. Чакалов, д-р С. Танев, Ат. Яранов, д-р Ст. Христов, Н. Константи-
нов, Н. Михайлов, К. Колев.  

„Външният преглед” запознава читателите със значими стопанс-
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ки процеси, събития, явления от различни страни на света. Те са срав-
нително къси и стегнати без излишни обременяващи подробности. По-
местват се материали за състоянието на земеделието, промишленост-
та, търговията, кредита, транспорта в отделни страни, предимно в Ев-
ропа, на финансовите пазари, на стопански кризи, които съпътстват 
развитието през годините, на икономическото законодателство в раз-
лични страни, на международни търговски договори, споразумения и 
др. Често присъстват и икономически обзори за отделни държави, по-
местват се и информации за международни конгреси на различни ико-
номически институции и конференции по стопански въпроси, за со-
циалното законодателство, за проблемите на кредита, на синдикалното 
движение, на отделните социални групи и др. Тази рубрика повишава 
икономическата информираност на читателите, в по-широк план на 
българската интелигенция, и осигурява база за „съизмерване с остана-
лите” – за съставяне на една по-адекватна и точна представа за бъл-
гарската действителност, за характера на постигнатото през десетиле-
тията след Освобождението. Големи заслуги за успешния старт на тази 
рубрика имат Г. Т. Данаилов и Г. Н. Колушки. Именно те двамата я под-
държат през ІV годишнина, а през V годишната в нея пише само Г. Т. 
Колушки. Работата е доста трудоемка, тя изисква подбор на важни и 
актуални за момента теми, набавяне на литература по тях, критичното 
й осмисляне и др. Ето защо от V годишнина нататък се появяват и нови 
имена. През годините в списването на външния преглед участват К. Г. 
Попов, Р. Косев, д- Хр. Мутафов, Хр. Тахтунов, д-р Д. Влахов, Ив. Зла-
таров, К. Д. Списаревски, П. Хр. Стоянов, Ив. Саранов, Г. С.Гинев, Ив. 
Маналов, Ал. Цанков, Хр.Ст.Хинков, Н. Старчев, А. Ляпчев, П. Тодоров,, 
Д. Мишайков, Н. Сакаров, Н. Михайлов, д-р Ив. Симеонов, Ат. Яранов, 
Ив. Лазаров, Ст. Димитров, П. Габровски, д-р Д. Калинов, д-р Т. Стоя-
нов, Хр. А. Фетваджиев, Ив. Ив. Щван, Зл. Чолаков, Ю. Иванов, Д. Бай-
нов, К. Миляков, д-р П. Козаров. 

Значително по-информационен характер има рубриката „Хрони-
ка”. В нея се излагат предимно статистически данни за различни ас-
пекти от икономическия живот в страната и чужбина като размера на 
реколтите, обем на търговията, ръст на народонаселението и др. и се 
прави кратък коментар по тях. Като осветлява количествената страна 
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на стопанските процеси, редакцията на списанието предоставя възмож-
ност на своите читатели да формират свое мнение по тях.  

На последно място, но разбира се, не по значение стои и рубри-
ката за рецензии и отзиви на икономически изследвания. От І до V го-
дишнина тя е под надслов „Критика и библиография”, от VІ до ХІ – 
„Книжнина”, и от ХІІ нататък „Библиография” с два подраздела – „Ре-
цензии и отзиви” и „Книгопис”. Тук читателите намират информация за 
най-значимите изследвания в областта на стопанската наука на учени 
от развитите западноевропейски държави, Русия, САЩ, а също и от 
България. Рубриките са списвани компетентно, със сериозен научен 
тон и изказ. Изключителен принос за това има Г. Т. Данаилов, който ре-
дица години ги поддържа. Като учен и преподавател той следи постоян-
но всичко, което излиза на книжния пазар у нас и в чужбина и дава свое-
то професионално мнение за качествата и приносите на рецензираните 
научни трудове. Тази рубрика позволява на читателите да са в крак с но-
востите в икономическата наука и в проучванията на стопанската практи-
ка и ги ориентира къде да търсят отговори на въпроси, които ги вълнуват.  

Вътрешното оформление и разпределение на материалите има 
определен порядък, който не се променя с времето. В началото се пуб-
ликуват статиите, след това „Икономически преглед” в двете си части – 
вътрешен и външен, Хроника, Библиография. В края се дават материа-
ли за живота на дружеството – информации за общите събрания, за 
другарските срещи. На последните страници се публикуват рекламни 
материали, както и обявления от различни институции. Те са твърде 
малобройни и не носят сериозни приходи на списанието. Очевидно е, 
че за това сериозно издание няма много желаещи да станат рекламо-
датели, но и редакцията, макар и притисната от финансови проблеми, 
не желае да комерсиализира изданието.  

От изложението се вижда, че всички редактори се оказват на 
висотата на своята отговорна позиция и при нито един не се забелязва 
субективизъм и отдаване на предпочитание към статии с вложени в тях 
близки нему идеи. Възприели научната свобода за изключително зна-
чима обществена ценност, на страниците на списанието те осигуряват, 
според възможностите, разнообразие на теми и гледни точки в името 
на най-пълното и всестранно осветляване на българския стопански бит. 
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6. Абонати – численост и социално-професионален  
профил 
 
Въпросът за числеността на абонатите на списанието на БИД 

изглежда привидно лесен за изясняване, тъй като в отчетите на на-
стоятелството винаги се посочва какъв е бил техният брой през изми-
налата година. При все това при внимателното разглеждане на налич-
ната информация в нея се забелязват някои непълноти и неясноти, 
които лишават настоящия анализ от максимална точност. Ръководство-
то на дружеството групира абонатите в две основни категории – лица и 
институции, нечленуващи в организация и абонати–членове на БИД. До 
1901 г. обаче в годишните отчети невинаги това разделение се спазва – 
например в най-кризисните за дружеството години се посочва една 
цифра, без да се пояснява кои абонати включва тя. Това става причина 
в случаите, когато в отчетите се сравнява броят на абонатите за даде-
ната година с този в предходната, да се появят някои разминавания. От 
1901 г. нататък се публикуват данни само за абонатите–нечленове на 
БИД. За настоятелството именно тази бройка е своеобразното мерило 
за влиянието на списанието сред обществеността. Приема се, че чле-
новете на БИД априори са и абонати на списанието. В много редки слу-
чаи в някои отчети се посочва и броят на дружествените членове, до 
които е изпратено списанието. Направена справка показва, че той приб-
лизително съответства на общия брой на дружествените членове. 

За липсата на пълна точност в изложението допринася и фактът, 
че самите настоятелствата невинаги са сигурни в данните, тъй като в 
хода на отчетната година някои абонати се отказват от намерението си 
да получават списанието. Редакцията практикува твърде либерален 
ред при заплащане на абонамента и не изисква той да се внася в нача-
лото, при правенето на самата заявка, което става причина за отказ на 
някои първоначално изразили готовност да получават списанието лица.  

Не е възможно да се установи с точност за целия период и броят 
на редакциите на различни печатни издания у нас и в чужбина, с които 
списанието на БИД осъществява обмен, тъй като, от една страна, по то-
зи въпрос не във всички отчети има информация, и от друга – не винаги 
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се посочва броят на редакциите по групи – в столицата, провинцията и 
в чужбина.  

Не разполагаме и с пълни данни за размера на тиража, в който 
се издава списанието. Такива има само за две годишнини.  

Значително по-големи са трудностите при намиране на отговор 
на въпроса, кои са учрежденията и институциите, които получават спи-
санието, и какъв е социално-професионалният профил на частните 
абонати. Основната причина за това се крие в недостатъчната инфор-
мация. Абонатите на списанието, които не са членове на БИД, са две 
основни групи – държавни и общински институции и учреждения и ча-
стни лица. За съжаление към настоящия момент разполагаме само с 
един и то непълен списък, за част от абонатите за І годишнина, в който 
са отбелязани професиите на частните абонати и са изредени ведом-
ствените абонати. В отчетите на настоятелствата през годините много 
рядко и то съвсем кратко и общо се посочва от кои социални среди са 
получателите на списанието и кои учреждения разполагат с него. Пора-
ди това направените от нас изводи за професионалния профил на або-
натите са най-точни и доказуеми за 1896–1897 г. Що се отнася до изво-
дите ни за целия период, те, при тази очертана ограничена изворова 
база, естествено страдат от известна липса на очевидност и съдържат 
елементи на вероятност и допустимост. Това обаче, по наше скромно 
мнение, не ги прави несигурни, тъй като косвените аргументи, които 
прилагаме, не са лишени от реални основания. 

Ръководството на БИД пристъпва към издаването на списанието 
с надеждата, че то, предвид засилилия се обществен интерес към 
стопанските въпроси след 1894 г., ще срещне добър прием. Най-ярко 
това се потвърждава от размера на тиража за първата годишнина– 
1 000 екземпляра. Тези амбициозни очаквания, според нас, не са реа-
листични, защото не отчитат в достатъчна степен действието на два 
фундаментални фактора – потребността на стопанските субекти от спе-
циализирано издание от типа на списанието на БИД и традициите за 
достъп и използване на периодичния печат. По това време родните ин-
дустриалци в по-голямата си част нямат сериозно образование, произ-
лизат от еснафа и носят неговата ограниченост. Казано на съвременен 
език, повечето предприемачи, особено до края на ХІХ в., не поставят на 
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научна основа своята дейност. Те са далеч от това да инвестират 
време и сили в предварителна подготвителна работа, да проучват паза-
ра преди да открият своите фабрики и често в инициативите си подра-
жават един на друг. Списанието на БИД със статиите и информациите, 
които предоставя, може да съдейства за формиране както на обща 
икономическа култура, така и на мениджърски умения. На този етап от 
развитието си обаче повечето индустриалци са далеч от подобно раз-
биране. Същото може да се каже и за търговците, занаятчиите и селс-
ките стопани. Много образовани и интелигентни българи след Освобож-
дението загърбват стопанската кариера и се насочват към държавна и 
партийна работа, което се отразява негативно върху качествата на 
производствените сили във всички сектори. Притиснати от чуждата кон-
куренция, от липсата на капитали, от слабости в икономическата поли-
тика на държавата, стопанските дейци нямат нито подготовката, нито 
времето, нито възможностите да използват икономическите знания в 
своя полза, а често не знаят и как да направят това.  

Не по-малко важен е и вторият фактор. След Освобождението, 
следвайки традициите от Възраждането, българите се срещат с печата 
предимно и най-вече в читалищните библиотеки, а също и в новосъз-
даващите се библиотеки на училища, институции и селища. Често оба-
че тези структури не разполагат с достатъчно средства за по-широк 
абонамент. Сред народа тепърва израства културата на личния, на 
частния абонамент, но това става с бавни темпове, за което в редица 
случаи допринася също и липсата на материални възможности.  

В края на ХІХ и началото на ХХ в. разпространението на печат-
ните издания не е лесна задача. Липсват бързи съобщителни връзки 
между различните части на страната, няма и специална държавна орга-
низация за тяхното разпространение, което затруднява достигането им 
до читателите. Поради това се практикува главно абонаментната сис-
тема84

                                                 
84 Стателова, Ел. Политика, партии, печат на българската буржоазия 1909-

1912. С., 1973, с. 70.  

. Списанието на БИД не прави изключение. Въпросът с абона-
мента е изяснен в приетия от настоятелството Правилник за редак-
тиране на списанието. Годишният абонамент е в размер на 8 лв. за 
абонати в България, 10 лв. – за чужбина, отделният брой се продава на 
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цена 1 лв. Заявки за абонамент на списанието се правят в редакцията, 
като се изисква предварителна предплата85

През 1896 г., веднага след като излиза първата книжка, настоя-
телството и най-вече редакцията на списанието прави немалко за при-
вличане на абонати. Официално и в частни разговори и срещи хората 
от ръководството на БИД агитират, пропагандират и дори молят за 
помощ. В края на първата годишнина редакцията на списанието отпра-
вя призив: „Умолява се нашето интелигентно общество да се притече 
на помощ с материална и морална поддръжка, за да може да се оси-
гури съществуването на това наистина полезно на страната ни списа-
ние”

. На практика обаче през 
годините настоятелствата, като се стремят да привличат абонати, не 
изискват предплата и изпращат книжките само по заявка, като изискват 
плащането да стане до края на годината. Много абонати обаче не из-
плащат сумите в този срок и въпреки това им се разрешава да полу-
чават списанието и за следващите години. Така се трупа един сериозен 
несъбран дълг, който създава проблем на дружеството. 

86. На 29 юли 1896 г. настоятелството изпраща писмо до Министер-
ството на търговията и земеделието, с което моли ведомството да при-
кани индустриалците в страната да се абонират за списанието87

Общественото внимание към новото списанието обаче не бихме 
определили като радушно. „Списанието не е тъй още щастливо да се 
радва на такъв прием от обществото ни, какъвто можеше да се очаква” 
– с тъга констатира редакторът в началото на 1897 г.

.  

88 Разочаровани, 
лидерите на БИД търсят и виждат причината преди всичко в липсата на 
икономическо съзнание в общество, за което обвиняват партийния пе-
чат. По тяхно мнение той има партизански характер, малко внимание 
отделя на стопанските проблеми и така не съдейства за формиране на 
икономическо мислене сред народа89

                                                 
85 Правилник за редактирането и издаването на…, с. 65. 

. Разбира се, подобни твърдения 
не са лишени от основания. В същото време обаче основателите на 
дружеството си дават ясна сметка и за истинските обективни причини 

86 СпБИД, г. І, 1896, кн. 11-12- последна страница – без номерация 
87 Съобщения и новости. // СпБИД, г. І, 1896, кн. 6, с. 458. 
88 Атанасов, В. При началото на втората годишнина. // СпБИД, г.ІІ, 1897, кн. 1, 

с. 1. 
89 Пак там, с. 1-2. 
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за резервирания прием на списанието – неразвитостта на самия сто-
пански живот. „Пуснато в една среда, съвсем неподготвена за неговата 
нова и „непонятна” област на нови задачи, то потърси да тури основи за 
жалост на не здрава почва, на което всичко, що се гради, е разбира се, 
малко нетрайно”90

При това положение съвсем логично и обяснимо ръководството 
на БИД търси помощта на държавата. Като се съобразява с начина, по 
който грамотното население влиза в достъп с печатните издания, то 
успява да привлече като абонати ведомства и учреждения, които са под 
ръководството на Министерството на просвещението и на Министерст-
вото на търговията и земеделието: стопански ведомства, училищни и 
общински библиотеки и др. Първият редактор на списанието В. Атана-
сов признава откровено: „Благодарение на вниманието на правителст-
вото ни, на живий интерес, с който Министерството на Просвещението 
и това на Търговията и Земледелието посрещнаха туй първо по рода си 
проявено у нас списание, благодарение на тия две министерства, се 
създадоха първите читатели на това списание, инак то рискуваше да 
пропадне при самото си начало”

.  

91

Установената през първата годишнина практика списанието да 
разчита освен на частни абонати и на абонати–държавни учреждения и 
институции, продължава и занапред. С оглед на три обстоятелства: 
първо, спомената вече липса на точни данни за броя на абонатите от 
тези две категории; второ, непоследователността в политиката на дър-
жавата за подпомагане на дружеството и трето, възможностите, които 
редакторският пост дава за влияние не само върху съдържателния об-
лик на списанието, а и върху неговото разпространение, смятаме за 
подходящо да проследим движението на числеността на абонатите по 
периоди при различните редактори, а в края на обзора да очертаем и 
общите тенденции, доколкото това е възможно.  

.  

През периода, когато списанието се ръководи от В. Атанасов, 
числеността на абонатите е твърде различна за двете години – през 
1896 и 1897 г., като тенденцията сочи намаляване. Списанието, благо-
дарение щедрата помощ на държавата, завършва първата си годината 

                                                 
90 Пак там, с. 2. 
91 Пак там, с. 3. 
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с широк кръг получатели. Според отчета на настоятелството платените 
абонаменти са общо 612. От тях 350 са направени от Министерството 
на просвещението и 160 от Министерството на търговията и земеде-
лието за предоставяне на държавни учреждения. Останалите 102 або-
намента са на частни лица и дружества в София, в провинцията и в 
чужбина. Всички членове на БИД получават списанието безплатно. В 
отчета на настоятелството за първата годишнина се посочва още, че 
общото число на раздадените течения срещу абонамент и на члено-
вете на дружеството е 824, че в края на 1896 г. има неиздължени 62 
абонамента, а в замяна на вестници и списания – местни и в странство 
са изпратени 47. Или всички разпратени течения възлизат на 93492

През втората годишнина положението рязко се променя. Чис-
лото на абонатите не само не се увеличава, но „значително намалява”. 
Вероятно поради организационната криза, в която изпада дружеството, 
а също и поради икономическите трудности, държавата оттегля част от 
подкрепата си за списанието. Министерството на просвещението не 
подновява миналогодишния абонамент за подчинените на него редица 
библиотеки. Така абонаментът пада до 305. Ако приемем, че другото 
ведомство – Министерството на търговията и земеделието запазва або-
намента си от 160 броя, то броят на частните абонати възлиза на 145. 
Тъй като в отчета няма данни, можем да приемем, че в тези 145 або-
нати влизат и 55 половинни (членски) абонамента – през тази година 
членовете на БИД вече не получават списанието безплатно, а плащат 
половин цена

.  

93

Посочените данни сочат, че броят на държавните и обществени-
те учреждения – абонати на списанието, е по-голям от този на частните 
лица. Този извод е обосноваван и от Румен Аврамов и изследването му 

. Че втората годишнина е най-лоша за разпростране-
нието на списанието говори и фактът, че до 1919 г. най-много книжки, 
които остават на склад, са именно от 1897 г., въпреки че ръководството 
през годините продава и подарява течения и книжки и от предходни го-
дишнини. 

                                                 
92 Отчет на българското икономическо дружество в София за първата му го-

дишнина. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1, с. 37. 
93 Отчет на българското икономическо дружество в София – за втората годиш-

нина на неговата деятелност. // СпБИД, г. ІІІ, 1898-1899, кн. 1, с. 44.  
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„Комуналният капитализъм”94

Данните за личните абонаменти са значително по-малко. Те 
показват, че списанието получават 15 фабриканти, 3 търговци, 3 за-
наятчии, 2 адвокати, 3 инженери и 2 архитекти, 1 земеделец, 3 чинов-
ници, 2 учители, 2 депутати, 1 кмет, 1 народен представител, няколко 
студенти в чужбина. Макар и да не разполагаме със сведения за со-
циално-професионалния профил на всички 102-ма частни абонати, е 
логично да допуснем, че преобладаващата част сред тях са представи-
тели на държавната интелигенция. При отбелязания слаб обществен 
интерес към списанието е нормално да приемем, че проявилите внима-
ние към него са хора с образование и по-широки интереси, а именно те 
са ядрото на посочената група. Като се вземе предвид и фактът, че 
списанието получават и всички членове на БИД, които са пак от тази 
среда, обобщаващият извод сам се налага – списанието на БИД се раз-
пространява главно в средите на интелигенцията. Вместо първоначал-
ните очаквания на лидерите на БИД то да стигне до фабриканти, земе-

. В него той анализира информацията за 
вида на учрежденията и на социално-професионалните характеристи-
ки, посочени от самите частни абонати в непълния списък за първата 
годишнина, поместен в кн. 7 на списанието от 1896 г. Продълженият 
списък, поместен в кн. 11-12, не е използван от Р. Аврамов, но анали-
зът му по същество не променя направения от него верен извод. Обоб-
щените данни от двете части на списъка ни дават сведения за общо 
374 абонати за 1896 г. от общо 612, в които не влизат членовете на 
БИД. Те сочат следното – 85 абонамента на клонове на земеделските 
каси в страната, 22 горски инспектори, 18 земеделски надзиратели, 10 
чиновници по филоксерната зараза, 30 училищни инспекторати, 21 ок-
ръжни училищни инспектори, 15 държавни гимназии, 7 държавни прак-
тически училища, 8 класни училища, 5 педагогически училища, 10 биб-
лиотеки, няколко градски клуба и спестовни дружества, 1 окръжно уп-
равление, 1 окръжен ветеринарен лекар, десетина други държавни ве-
домства, също и българските дипломатически представителства в Ца-
риград, Женева, Виена, Белград, Букурещ, Петербург, Цетина, няколко 
военни учреждения, 13 читалища, две ТИК и др.  

                                                 
94 Аврамов, Р. Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. т. 

ІІІ. С., 2007, с. 394. 
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делци, търговци и занаятчии, става така, че изданието се озована на 
чиновническите бюра. „Значи пак само чиновническата среда е област-
та и на нашето списание, и нему е предоставен същият път из канцела-
риите и учителските стаи”. – констатира още през 1897 г. В. Атанасов. 
При това положение за него, както и за цялата редакция и настоятелст-
во, остава да вярва, че като носител на просветни функции интелиген-
цията ще занесе нужното знание сред стопанските сили и ще помогне 
за тяхното професионално израстване: „Не остава освен да молим 
нашите просветени читатели, след като изслушаха тая ми изповед и 
разумяха положението, да бъдат, както са били всякога, посредниците, 
за да проникне задачата на дружеството и неговото списание и в оная 
маса от народа ни, която съставляват търговците, фабрикантите, за-
наятчиите ни и пр.” – завършва отчета си за първата годишнина В. 
Атанасов95

Засега в наличната документация не откриваме списъци на 
получателите на списанието за следващите години, което ни лишава от 
възможността да очертаем какво е съотношението между ведомствени 
и частни абонати. Можем да допуснем, че то варира в полза ту на ед-
ната, ту на другата страна, но като цяло броят на учрежденията, които 
получават списанието, остава сравнително висок. Така например в от-
чета за ІХ годишнина на списанието (1907 г.) Г. Т. Данаилов посочва, че 
от 618 абонати 380 са учреждения

. 

96. Това означава, че частните абона-
ти–нечленове на БИД са 238. Към тях като се прибави броят на члено-
вете на БИД за тази година, до които е изпратено списанието – 187, об-
щият брой на лицата става 425 – т.е. малко по-голям от този на първата 
група. В подкрепа на извода за значителния брой ведомствени абонати 
говорят и някои кратки оценки в отчетите на настоятелствата по въп-
роса, докога стига списанието, като най-често за такива се сочат чита-
лища, ученолюбиви дружества, училища, банкови институции, библио-
теки и др. Не се променя радикално и частният адресат на списанието 
– то е желано предимно от интелигенцията – учители, адвокати, сту-
денти у нас и в чужбина97

                                                 
95 Вж. Атанасов, В. При началото на…, с. 3. 

. Че именно на тези социални групи се разчита 

96 Вж. Константинов, Н. Списание на…, с. 15. 
97 Известия от Дружеството. - СпБИД, г. ІV, 1900, кн. 5, с. 345.  
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от редакцията да бъдат четци на списанието, говори и фактът, че към 
края на първото десетилетие на ХХ в. отстъпка в цената на абонамента 
се прави за студенти, ученици, селски учители и дори на свещеници, 
които по това време са грамотни и просветени люде! Това дава осно-
вания да приемем, че за периода 1896–1919 г. списанието на БИД се 
разпространява предимно в чиновническо-интелигентните среди, както 
и сред държавни и общински институции.

През ІІІ, ІV и V годишнини – (1898–1901 г.), когато редактор на 
списанието е Г. Н. Колушки, неблагоприятната тенденция при неговото 
разпространение е преодоляна. През тези години броят на абонатите 
непрекъсната нараства. При частните абонати сред причините за това 
са агитацията на хората от настоятелството, новият облик на журнала, 
позасилващият се интерес към БИД в условията на започващата сто-
панска криза, другарските срещи, за които има информации в списа-
нието и др. В началото на ІІІ годишнина частните абонати са 245, а в 
края – 345 – със 100 повече. Държавата също е готова да помага – през 
1898–1899 г. Министерството на просвещението осигурява 294 абона-
ти. Много добро е положението през 1900 г. Тогава Министерството на 
финансите нарежда да подведомствените си учреждения да се абони-
рат за списанието. Вероятно и през тази година продължава и ангажи-
мента на Министерството на просвещението към списанието. През 
1900 г. Т. Иванчов е и министър-председател (октомври 1899–ноември 
1900 г.) и министър на външните работи и изповеданията, и заедно с 
това председател на БИД (до май 1900 г.), а Михаил Тенев, който също 
е свързан с дружеството, е министър на финансите и те едва ли са 
безразлични към съдбата на списанието. В отчета на настоятелството 
за тази година четем, че движението на личния състав и на абонатите 
на списанието през изтеклата година „…е било доста утешително, даже 
най-благоприятно в сравнение с всички предшествующи години”. „Изоб-
що и в материално, и морално отношение отчетната година е била, 
може да се каже най-задоволителната между всички досегашни”

  

98

При отчитане броя на абонатите за ІІІ, ІV и V годишнина в доку-
ментите на дружеството не се прави разделение на абонати членове и 

. През 
V годишнина също има нарастване на абонатите.  

                                                 
98 Известия от дружеството. // СпБИД, г. V, 1900, кн. 1, с. 66. 
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нечленове на БИД. От 1898 г. настоятелството спира да прави отстъпки 
за членовете на организацията. Очевидно всичко това е причина за 
някои разминавания в цифрите за броя на получателите на списанието. 
Така например в отчета за ІV годишнина четем, че ако в края на 1899 г. 
абонатите са били 272, то в края на 1900 г. те са 587, като за началото 
на 1901 г. те са 63399. В отчета за 1901 г. е записано, че макар и бавно, 
постепенно броят на абонатите нараства – в края на 1900 г. има 422 
абонати, а в края на 1901 г. – 474.100

На база на посочените дотук данни, можем да обобщим, че ако в 
началото на 1898 г. броят на всички абонати е 245, но в края на 1901 г. 
броят на абонатите частни лица, нечленове на БИД и на учрежденските 
абонати е 474, а ако към тях прибавим и абонатите – членовете на дру-
жеството, броят възлиза на 633.  

. Вероятно при единия случай се 
дава обща цифра на всички абонати – членове и нечленове на БИД.  

От 1901 г. данните за броя на абонатите започват да се подреж-
дат в таблица, която с  вс яка следваща година с е допълва. В нея с е 
вписват само абонатите – нечленове на дружеството, но без да се 
прави уточнение, колко са частните и ведомствените абонати. Тази таб-
лица прилагаме и в нашето изследване и от нея ще съдим за движе-
нието на абонамента през годините. 

През тези години ръководството на БИД полага усилия да орга-
низира по-добре събирането на абонамента. За тази цел се прави опит, 
сумите да се събират чрез Земеделските каси, но няма съществени 
резултати. Заявките, които пристигат по пощата до редакцията на ул. 
Славянска” № 2, където тя се помещава, невинаги са предплатени101

При редакторството на Г. Т. Данаилов – от VІ до ХІ годишнина – 
(1902–1907 г.) тенденцията в движението на абонамента е променлива 
– редуват се години на ръст и спад. Поемайки ръководството на списа-
нието, той очевидно успява да осигури увеличаване на абонамента за 
министерски ведомства, за държавни и общински учреждения, защото 
броят нараства със 150 през 1902 г. и достига до 624. В подкрепа на то-
ва е фактът, че през следващата година се губят 116 абоната. Най-ве-

.  

                                                 
99 Известия от дружеството. // СпБИД, г. V, 1901, кн.1, с. 65. 
100 Известия от дружеството. // СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 2, с. 154. 
101 Известия от Дружеството – СпБИД, г. VІ, 1902, кн. 2, с. 154. 
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роятно ръководството на БИД не успява да задържи увеличението 
поради смяната на кабинета и очертаващите се недобри отношения с 
него. Нарастването през 1904 г. и 1905 г. не е голямо, но все пак е от 
значение за списанието. Спад с 58 абоната има и през 1906 г. Трудно 
бихме могли да определим причината за това – възможно е да е отказ 
на някои учреждения и на частни лични абонати. В последната година 
от редакторството на Данаилов абонаментът е 605 броя. Ако обобщим 
данните, за периода 1902–1907 г. важи израза „движение на място”. 
 
Таблица 3 
Брой абонати на списанието на БИД102

Година 

  

В 
замяна 

Редовни абонати В повече (+)  
или по-малко  (-) 
от предишната 

година 
България В 

чужбина Всичко 

1901 52 467 7 474 ? 
1902 52 ? ? 624 +150 
1903 52 ? ? 508 -116 
1904 52 ? ? 543 +35 
1905 55 ? ? 618 +75 
1906 67 531 29 560 -58 
1907 78 572 33 605 +45 
1908 83 1009 23 1032 +427 
1909 80 1459 25 1484 +452 
1910 77 1540 21 1561 +77 
1911 70 1590 28 1618 +57 
1912 70 1523 26 1549 -69 
1914 70 1540 20 1560 +21 

 
През годините за това, че списанието не се разпространява ма-

сово, за ръководството на БИД е сякаш по-лесно да обвинява общест-
вото в незрелост, отколкото да помисли как с агитация да се спечелят 
нови читатели. С типичната интелигентска непрактичност лидерите на 
БИД, които са повече хора на идеята, отколкото на печалбата, се гри-

                                                 
102 Дружествен живот. // СпБИД, г. ХVІІІ, 1915, кн. 3-4,с. 267. 
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жат за списването на изданието и някак загърбват въпроса с разпро-
странението на вече готовия продукт.  

След като през 1906 г. Г. Т. Данаилов сипва сол в раната и при-
зовава за промени в абонаментно-агитационната политика, през 1908–
1910 г. нововъведения в тази област прави новият редактор К. Г. Попов. 
Той разширява техническите възможности за абонамент – освен чрез 
заявка до администратора в редакцията и чрез Земеделските каси, 
това вече може да се прави и чрез Балканската агенция в София и ней-
ните клонове в провинцията, чрез всички вестникарски настоятелства, 
чрез телеграфо-пощенските станции103

Тези мерки дават много бързи резултати. През годините от 1908 
до 1911 г. – т.е. от ХІІ–ХІV годишнина, както се вижда от Таблица 3, 
трайно се установява тенденцията за непрекъснато нарастване броя на 
абонатите: през 1908 г. с 427, а през следващата с нови още 452! Нещо 
невиждано дотогава! В отчетите на настоятелството няма данни колко 
от тях са частни и ведомствени. Логично е да предположи, че част от 
тази абонати са от втория тип – след идване на Демократическата пар-
тия на власт БИД се ползва с нейното благоволение и правителството 
на Малинов увеличава годишната субсидията за дружеството. Вероят-
но чрез лостовете на държавните механизми се въздейства и върху 
различни структури да се абонират за списанието.  

. Привличат се и специални 
агенти за набиране на абонати по окръзи, на които се дава 20% 
отстъпка от цената на всеки нов абонамент. Като начало такива агенти 
се появяват в Шуменски, Търновски, Варненски и Пловдивски окръзи. 
Въвеждат се отстъпки в таксата за абонамент на студенти, ученици, 
селски учители, свещеници и настоятели, които изпратят абонамента в 
редакцията – абонаментът от 8 за тях е вече 6 лв.  

Значението на административния начин за набиране на абонати 
не бива да се преувеличава. През първото десетилетие на ХХ в. усло-
вията за стопанско развитие в България са вече значително по-благо-
приятни: разширява се протекционистичната политика на държавата, 
нараства вътрешният пазар, увеличава се делът на свободните капита-
ли, израства модерна банкова система, ръст бележи и продуктивността 
на селското стопанство. Предвид неминуемото засилване на конку-
                                                 

103 СпБИД, г. ХІІІ, 1909, кн. 1,начална страница – без номерация;  
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ренцията в различните сектори, нараства и ролята на икономическото 
знание като условие за успех. В тази динамична стопанска среда шан-
совете за разпространение на списанието се увеличават и при съзна-
телната и добре организирана кампания за набиране на абонати, успе-
хът няма как да закъснее. Вероятно няма да е преувеличено да се на-
прави изводът, че сред новите абонати преобладават частни лица. Към 
списанието проявяват интерес и много от завръщащи се от обучение в 
чужбина млади българи, както и тези, които получават висшето си об-
разование у нас, които може би най-силно оценяват ползата от него.  

Осигурил значително добри условия за пласиране на списание-
то, през 1910 г. Попов пристъпва към прекъсване на отношенията с 
онези абонати, които от много време не са си плащали абонамента или 
правят това със значителни закъснения. Това е хроничен проблем за 
дружеството. И още по-тревожното е, че и самите членове на БИД, кои-
то получават списанието, са сред най-нередовните платци. Така напри-
мер за 1911 г. от 283 членове на БИД – абонати, за списанието са пла-
тили само 137 – почти  наполовина, а за 1912 г. – от 292 члена са пла-
тили абонамента си напълно за годината само 120. Като за начало По-
пов изтрива от списъците 250 души. При все това пак има нарастване 
със 77 души. Ако приемем, че нередовните платци са били отчитани 
като абонати на списанието в предишните години, то излиза, че броят 
на новите абонати е 327. Предприетата мярка дава бърз резултат – ако 
през 1909 г. от 1 484 абонати само 655 от тях са платили предварител-
но, както се изисква, то през 1910 от 1 561 абонати вече 936 са платени 
на време104

 Усилената работа на К. Г. Попов в организационен план заслу-
жава високо признание. Именно той е човекът, който успява да осигури 
по-широк прием на списанието сред обществеността.  

.  

Тенденцията към нарастване на абонатите продължава и през 
1911 г., когато редактор на списанието е вече Ал. Цанков. И той, по-
добно на Попов, продължава да се разделя с нередовните платци, като 
заличава от списъците 300 абонати. Независимо от това се регистрира 
увеличение с 57 нови абонати. През 1912 г. е налице спад, поради това, 
както пише в отчета, „че някои се отказват, а други се заличават от спи-
                                                 

104 Известия на дружеството – СпБИД, г. ХV, 1911, кн. 1, с. 82-83. 
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съците”. Вероятно и началото на Балканската война затруднява пла-
щането на абонамента, което обикновено повечето читатели правят в 
края на годината, поради което те се заличават от списъците. През 
1914 има леко нарастване с 21 нови абонати.  
 В периода от 1896 до 1914 г. списанието на БИД бавно и посте-
пенно си извоюва авторитетно място сред периодичните издания. Въп-
реки че при движението на абонатите в някои години има спадове или 
не се отбелязва ръст, като цяло тенденцията сочи нарастване броя на 
неговите получатели. Ако през 1896 г. общият брой на абонатите – чле-
нове, нечленове на БИД и ведомства е 612, то през 1914 той е 1920 
(1560 частни и ведомствени плюс 360 абонати–членове на БИД) – т.е. 
нарастването е малко повече от 3 пъти. Без съмнение това е сериозен 
успех за едно специализирано икономическо списание. Фактът, че то се 
получава от ведомства и институции и то предимно по препоръка на 
принципала, не бива да се тълкува едностранчиво като доказателство, 
че в обществото няма „доброволен” интерес към него. Разпространено 
по този начин, списанието има шанса да достигне до повече хора. „На-
трапването” на списанието на чиновническите бюра и в библиотеките, в 
гимназиите и банковите институции може да изглежда силово, но това 
действие се упражнява единствено, с цел да се допринесе за изграж-
дане на широка обществена икономическа култура, да се съдейства за 
подготовката на стопански кадри. Дали това става, не може да се до-
каже с количествени показатели. Много зависи от това, какво е пред-
разположението към знанието, кодирано в колективния манталитет на 
народа, зависи още от здравомислещата воля, от мотивацията за раз-
витие на онези, в чиито ръце то попада. Но и кой може да каже, че в 
онази обществена атмосфера всички действат като хора на усилието и 
на разумните решения?  

Като подпомага списанието на БИД чрез абонамента на редица 
свои ведомства и институции, държавата всъщност осъществява своя-
та културно-модернизираща роля и заслужава това нейно действие да 
получи висока оценка. Доверила се на образованата интелигенция, тя 
инвестира в едно печатно издание, което много скоро се превръща, как-
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то отбелязва К. Г. Попов, в своеобразна школа за подготовка на мла-
дите сили на българската икономическа мисъл105

 Както вече се посочи, през първата годишнина списанието изли-
за в тираж в размер от 1 000 екземпляра. Той се запазва до 1908, кога-
то във връзка с нарастване броя на абонатите се увеличава на 1 500. 
Други данни относно движението на тиража засега не се откриват. Като 
имаме предвид разширяващото се разпространение на списанието и 
нарастването на броя на дружествените членове, можем да допуснем, 
че в навечерието на войните тиражът достига размер между 2 000 и 
2 500 броя.  

.  

Обществено-икономическият живот в България от края на ХІХ в. 
до войните за национално обединение (1912-1918 г.) съдържа в себе 
си, макар и в зародиш, тенденцията за постепенно леко дистанциране 
от огромните очаквания към държавата като основен модернизиращ 
фактор. Започва да си пробива път разбирането, че отделните стопанс-
ки с убекти трябва и сами по-рационално да организират своята дей-
ност, да скъсат с „невежеството” от миналото, което препятства разви-
тието им. В рамките на тези бавнопроменящи се нагласи разпростране-
ният предразсъдък за „непрактичността” на науката все повече отстъп-
ва място на възгледа, че тя е необходима за по-увереното преминава-
не през различните по характер трудности и препятствия. Именно тези 
променящи се нагласи са най-дълбоката и трайна основа, която осигу-
рява все по-широкото разпространение на списанието на БИД след 
частни лица и обществени учреждения. Макар и с прекъсвания, линия-
та към нарастване на абонамента е успех за прохождащия научен ико-
номически печат.  

Разбира се, пред всяко начинание стои неочакваното, стои рис-
кът. В конкретния случай той се изразява в останалите непродадени 
стотици книжки на списанието от различни годишнини106

                                                 
105 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското икономическо дружество и 

Ступанска България през 1895-1920 г. // СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 21.  

, въпреки че то 

106 През годините редакцията и настоятелството правят опити да продават 
книжки от минали годишнина, често ги и подаряват. И все пак ако се съди от данните, 
книжките за нито една годишнина не са изцяло изчерпани. Дори от първата годишнина 
остават непродадени 140 книжки, въпреки че голяма част от тиража е пласирана още 
през 1896 г. Най-много залежават различни броеве от ІІ годишнина – 1 297 общо книж-
ки. Най-малко са залежалите броеве от VІІ годишнина – 1903г. – 93 книжки. Общо към 
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като цяло е богато на идеи, раздвижено и интересно и носи отпечатъка 
на един изключително добре ориентиран в стопанските проблеми кръг 
от хора. Независимо от възходящия интерес, трябва да кажем, че с 
тематичното си разнообразие и научната задълбоченост то в известен 
смисъл сякаш изпреварва времето и това го прави някак „тежко” за кул-
турно по-бавно съзряващата обществена среда. Въпреки осъзнаването 
на този факт нито за миг редакцията не допуска съдържателно принизя-
ване с цел „по-лесно да се продава стоката”. На читателите се поднася 
наука от най-високо качество за тогавашните родни условия.  

При разпространение на периодичния печат се установява прак-
тиката за размяна на абонаменти между редакциите на различните 
издания. Списанието на БИД не прави изключение. Данните за обмена 
засега са пълни само за първата годишнина. Според отчета на настоя-
телството за 1896 г. то се разменя с 47 други издания, от които 22 в 
чужбина, 20 в София и 7 в провинцията107. Списъкът обаче за издания-
та, с които списанието осъществява размяна, поместен в кн. 7 от 1896 
г. сочи други картина – че размяна се прави с 53 издания, от които 23 в 
чужбина, 23 в София и 7 в провинцията108

                                                                                                                              
1915 г. на склад остават непродадени от всички годишнини книжки в размер на 6 597. // 
СпБИД, г. ХVІ, 1912, кн. 1, с. VІІІ. 

. Най-много течения се изпра-
щат до редакции в Русия – до 15, 4 за Сърбия, 2 за Чехия, 1 до Виена 
(лично за Константин Иречек) и 1 до Анверс. Адресатите са предимно 
специализирани икономически издания, най-вече списания, сред които 
е и списанието на руското „Вольное императорское экономическое об-
щество”, което, както се посочи, служи за модел на Българското иконо-
мическо дружество. В София списанието на БИД се разменя с почти 
всички излизащи към момента тогава специализирани в различни об-
ласти списания. Сред тях са „Мисъл”, „Природа”, „Ветеренарна сбирка”, 
„Юридическо списание”, „Военен журнал”, „Военни известия”, „Железни-
чарски сборник”, „Медицинска сбирка”, „Орало”, „Периодическо списа-
ние”, „Практическо птицевъдство”, Списание та Българското инженер-
но-архитектурно дружество, „Библиотека”, „Светлина”, „Ловец”, до Биб-

107 Отчет на българското икономическо дружество в София за първата му го-
дишнина. // СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 1,с. 37. 

108 Абонати на Списанието на Българското икономическо дружество. // СпБИД, 
г. І, 1896, кн. 7, с. 537. 
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лиотеката на Пощите, до редакцията, която издава Бюлетин на ТИК и 
до „Български търговски вестни”. Списанието се изпраща и до редак-
циите на партийните органи на Либералната партия – в. „Народни пра-
ва” и до редакцията на органа на Народната партия – в. „Мир”. С про-
винцията обмена, по обясними причини, е по-стеснен, но все пак то 
достига но някои по-важни местни издания с икономическа насо-
ченост109

В отчетите на настоятелствата до 1903 г. няма данни с кои ре-
дакции се разменя списанието на БИД. Няма данни и за годините 1906, 
1908, 1910–1913. Информациите, които се срещат в някои годишнини 
на списанието, по въпроса, кои издания се получават в редакцията в 
замяна, не са пълни. Те все пак позволяват да се очертаят следните 
тенденции. Първо, като цяло нараства броят на специализираните из-
данията и най-вече на списанията с икономическа насоченост. Така 
например за 1910 г. в редакцията се получават сп. „Агроном”, „Банков 
преглед”, „Ветеринарна сбирка”, „Горски преглед”, „Земеделие”, „Народ-
но стопанство”, „Естествознание”, „Наблюдател, „Педагогически прег-
лед” и др.

.  

110 Второ, най-силен е ръстът на обмен със списания и вест-
ници в София. Трето, тенденцията за размяна с издания от провин-
цията почти не се променя и тя остава в рамките на положението от 
1896 г. Чeтвърто, бележи спад размяната с издания в чужбина111

Причините за действието на първите три тенденции са обясними 
– разрастването на самия печат, съсредоточаването на важните изда-
ния в София и др. По трудно може да се намери решение на причините 
за спада на обмена с чужбина. Може би ще допуснем известна неточ-
ност или дори грешка, но все пак ще направим предположението, че 
липсата на интерес в чужбина към българските стопански проблеми е 
основната причина. Както се отчете, още през 1896 г. редакцията на 
списанието, осъзнавайки това, дори не прави опит да потърси контакт с 

.  

                                                 
109 Такива са списанията „Економическа сбирка”в Бургас, „Юридически преглед” 

в Пловдив „Библиотека” в Пловдив, ”Светлина” в Пловдив, „Югославянски телеграф” в 
Пловдив, сп. „Младина” в Казанлък, Бюлетина на ТИК в Русе. 

110 СпБИД, г. ХІV, 1910, кн. 9-10, с. 772-773. 
111 Според най-пълните данни, които са за 1907 г., списанието на БИД се раз-

меня със 78 издания, от които 63 в София, 6 в провинцията и 9 в чужбина. През 1908 г. 
списанието се разменя с 80 редакции и това е най-голямото постижение за периода, но 
не се посочва броят по направления. 
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издания от развитите страните от Западна и Централна Европа и се 
обръща най-вече към Русия. Тя обаче никога не е имала силни иконо-
мически интереси към България. С течение на времето това става все 
по-очевидно и намира израз в ограничаването на контактите между 
различните печатни издания. 

Безспорно практиката за обмяна на вестници и списания има 
значение, тъй като допринася за тяхното популяризиране и за повиша-
ване на обществената им тежест. Извън тази обща констатация трябва 
да посочим, че това спомага много и за засилване на познавателните 
връзки между различните сфери на обществения и икономическия жи-
вот, които помагат на редакциите да формират една по-пълна предста-
ва за протичащите процеси в обществото с присъщите му постижения и 
проблеми.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Стопанската политика на българската държава през първите де-

сетилетия след Освобождението не се формира под непосредственото 
влияние на икономическата наука. Доколкото тя има някакво влияние 
(чрез малцината икономически подготвени държавници и политици), то 
се изразява в това да се отстраняват ограниченията на средата и да се 
създават предпоставки и условия за свободно функциониране на ико-
номическите субекти.  

Това положение не може да продължава дълго. От една страна, 
самото усложняване на икономическия живот изисква той да бъде ясно 
дефиниран и направляван в посока, която да работи за общия напре-
дък и благоденствие. От друга страна, с институционалното изграждане 
и укрепване на държавата все по-ясно се осъзнава зависимостта на 
политическия живот от икономиката. Съзрява изводът, че правителст-
вени кризи вече могат да бъдат предизвиквани и по икономически при-
чини, а не както през първите години от свободния ни национален жи-
вот – най-вече по външнополитически.  

Всичко това засилва отговорността на държавата към стопанст-
вото. Тя се нуждае от институции на знанието, които да й предоставят 
нужните изследвания за стопанската действителност, на основата на 
които тя да изработи адекватна на краткосрочните и дългосрочните 
нужди стопанска политика. В тогавашните условия държавата няма въз-
можност да създаде научен икономически център под свое админист-
ративно ръководство. Тази празнота запълва Българското икономичес-
ко дружество. Като дружество с научна цел, част от гражданското об-
щество, то обединява на доброволен принцип голяма част от профе-
сионалистите–икономисти и хора, които имат траен изследователски 
икономически интерес. Разбрала ползата от него, държавата го подпо-
мага материално, макар и скромно, но достатъчно, за да му осигури 
възможност да съществува.  

БИД се утвърждава в обществено-икономическия живот бавно и 
постепенно. То преодолява големи трудности, произтичащи от ниската 
степен на стопанско и културно развитие. Списанието и другарските 
срещи се превръщат във важни трибуни на стопанската научна мисъл и 
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чрез тях БИД придобива голяма роля в цялостния живот на България. 
На страниците на списанието и на многобройните другарски срещи се 
обсъждат най-важните явления от стопанския живот, натрупват се ма-
териали за стопанското минало на страната, подлага се на критичен 
анализ текущата стопанска политика, съзряват редица инициативи, 
правят се монографични изследвания на старите стопански форми, 
защитават се националните интереси в периода на войните и др.1

БИД не е управленско или експертно-консултативно звено, ве-
роятно в позициите и възгледите на неговите видни представители има 
и субективни предпочитания, и несъстоятелни моменти. Въпреки това 
изследванията, поместени на страниците на списанието на БИД, и ре-
фератите, изнесени на другарските срещи, не са схематична черно-бя-
ла фотография на стопанската действителност, която маркира само 
външния релеф и белези, а дълбоки и стойностни, докосващи същи-
ната на различните процеси и явления. Тези знания рационално под-
реждат стопанската действителност, чиято тъкан по принцип е доста 
сложна и мъчно се подлага на умозрителен анализ. БИД и неговото 
списание дават на обществото и на управляващите възможната за мо-
мента най-плътна картина на функциониращата реалност–тоест дават 
самопознание. 

 

Тази кратка история на БИД ни позволява зад конкретността на 
историческите документи да обобщим ясно, какво в крайна сметка е 
мястото на дружеството в обществено-икономическия живот на Бъл-
гария. И няма да сгрешим, ако кажем, че БИД израства като един от 
факторите на икономическата модернизация. След 1878 г. модерниза-
цията в България се разбира в най-широкия смисъл на думата като 
доближаване до съвременна и бързоразвиваща се Европа. Най-често 
срещаната слабост в нейния ход е механичното копиране на чужди мо-
дели и образци2

                                                 
1 Попов, К. Г. 25-годишнината на Българското икономическо дружество и 

Ступанска България през 1895-1920 г. // СпБИД, г. ХХ, 1921, кн. 1-2-3, с. 22.  

. Самопознаващото знание, което БИД осигурява, поз-
волява тази слабост да бъде силно ограничена. В този смисъл БИД е 
своеобразен „научен тил” за управляващите, който произвежда идеи, 

2 Вж. Лалков, М. Българското минало. 1878-1918. Познато и непознато. С., 
1997, с. 107-108. 
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възможности за промени, стига да има държавническата висока за въз-
ползване от знанието.  

И още нещо. Дейността на БИД позволява, политическата ко-
нюнктура да не пречи на стопанския живот. Като се запознава с обек-
тивните тълкувания на икономическите процеси от страниците на спи-
санието и от другарските срещи, обществеността вече може да си из-
гради представа за истинската същност на отделните страни от дейст-
вителността. Това лишава правителствата от възможността да преуве-
личават тежестта на дадена криза или друго явление от стопанския 
живот, за да запазят за себе си ролята на „спасители”. В същото време 
публикациите в Списанието на Българското икономическо дружество в 
някои случаи ги възпират да оправдават неспособността си, да решат 
определени въпроси с дейността на предходни кабинети. 
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