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Abstract: For the most part of the 19
th
 century Karlovo region experienced a 

sharp rise in its socio-economic and demographic spheres, to end the century, after 

the Liberation in 1878, with a significant decline in its economic potential, and hence 

the demographic situation of the region. In the first half of the 19
th
 century, the sub-

Balkan settlements, led by the regional capital Karlovo, formed a popular center of 

proto-industrial development of the textile industry in the European part of the 

Ottoman Empire through a number of crafts, but mostly through braiding. For 

example, in the third quarter of the 19
th
 century, there were about 2,000 braid 

machines in Karlovo, producing more than 339,730 kg of braid per year. Together 

with the neighboring villages of Sopot and Kalofer, where approx. 1700 additional 

braiding machines were located, the region occupied the leading position in the 

production of braid products in the Ottoman Empire during the 1860s and 1870s. The 

end of the Russo-Turkish Liberation War found the region of Karlovo in a difficult 

socio-economic situation. The war and the atrocities of the bashibozouks resulted in 

destruction and mass emigration in the main craft centers of Karlovo, Kalofer, and 

Sopot. The new socio-economic and geopolitical reality offered a brand new way of 

production and marketing of products in completely new markets, where the ordinary 

Bulgarian craftsman and trader had to compete with the experienced competitors and 

industrialists from Central and Western Europe. The newly introduced tariffs 

significantly increased the product’s export price, and thus the urban population in 

Rumelia gradually began preferring cheaper imported goods and raw materials. As a 

result, the main livelihood of sub-Balkan urban town centers remained the declining 

crafts, most notably braid production, but the local and the central government failed 

to help and slow the economic collapse. The other significant subsistence industry in 

those towns was the rose gardens and rose production, which was also widespread in 

the region. Apart from the few towns, the rest of over 40 villages in the region 

subsisted mainly on agriculture, horticulture, and cattle breeding in the years after 

                                                           
1
  Изследването е осъществено с подкрепата на Национална програма „Млади учени и 

постдокторанти“ към МОН. 
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the Liberation. In conclusion, it could be said that the transition from proto-industrial 

to factory production proved unsuccessful in the first decades after the Liberation, 

despite a few successful initiatives and productions. One of the factors for this, 

especially in the region of Karlovo is, among other things, also the demographic 

factor. 

Key words: Karlovo, Karlovo region, socio-economic development, economic 

characteristics, textile and rose production, demographics. 
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През бурния и наситен на събития XIX в. карловският регион преживява 

рязък подем в социално-икономическата и демографската сфера, за да завърши 

деветнадесетото столетие със значителен упадък, особено след Освобождение-

то, на своя стопански потенциал, а оттам и на демографския облик на околията. 

Както ще видим редица предпоставки обуславят неговия възход и последвалия 

залез. 

Целият карловски регион е напълно овладян от османците още през втора-

та половина на XV в. Оттогава османските власти започват да наричат региона 

Гьопса или Копса, видоизменено от средновековното Копсис, и двете обознача-

ващи река Стряма, която преминава през цялата долина (Irechek, 1899, pp. 368-

369; Fargov, 1995, pp. 15-18). Поради своето стратегическо местоположение, 

макар и не намиращ се на някои от главните османски пътища в Румелия, през 

XVI в. Карлово става касаба и център на новообразуваната нахия Гьопса, към 

която са включени около 50 селища (Boykov, 2018, p. 480; Borisov, 2014). След 

вилаетските реформи през втората половина на XIX в. Стремската долина или 

иначе казано нахия Гьопса се намира в османското териториално-

административно деление към Одрински вилает, санджак Филибе. 

Горната част на нахия Гьопса има богата традиция като стопанско-

занаятчийски център. Още през първата половина на XIX в. подбалканските 

селища, начело с центъра Карлово, се оформят като популярно средоточие на 

протоиндустриалното развитие на текстилната промишленост в европейската 

част на Османската империя чрез редица занаяти, но най-вече чрез гайтан-

джийството и абаджийството. Например, в третата четвърт на XIX в. в Карлово 

работят около 2 000 гайтанджийски чарка, които произвеждат  повече от 

265 000 оки
2
 гайтан годишно (Aleksandrov, 1938, pp. 80-91; Fargov, 1995, p. 19). 

Заедно със съседните селища Сопот и Калофер, където това също е основен 

поминък и са разположени още общо ок. 1700 гайтанджийски чарка, регионът 

                                                           
2
  1 ока = 1,282 кг. Вж. Законъ за новыте меркы, кыла и теглилкы. Цариград, 1870, с. 12. 
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заема без преувеличение челното място по производство на гайтанена продук-

ция в империята на падишаха през 60-те и 70-те години на XIX в. Така гайтан-

джийските чаркове само в трите балкански селища – Карлово, Сопот и Калофер 

(общо ок. 3 700) – се равняват на над 61% от всички чаркове в Европейската 

част на Османската империя (Pailaret, 1983, pp. 347-350). Годишното производс-

тво на гайтан в трите центъра пак в този период доближава внушителните 

500 000 оки, което се равнява на над 620 тона (Aleksandrov, 1938, pp. 90-91). 

След края на Руско-турската война от 1877–1878 г. и подписването на Бер-

линския договор през 1878 г., карловският регион става част от полуавтономна-

та провинция Източна Румелия. Така след промените според Органическия ус-

тав и административните реформи към края на 1879 г., османската териториал-

но-административна единица нахия Гьопса се превръща в Стремска (Карловска) 

околия, една от шестте съставни околии на Пловдивски окръг (Official statistics, 

1880, p. 6). Реформата обаче не променя границите и състава на карловския ре-

гион, както това ясно може да се види на наличните оригинални османски и 

български архивни карти
3
. Интересно е да се отбележи, че новите граници на 

околиите и окръзите почти изключително повтарят тези на нахиите и санджаци-

те. В случая с Пловдивския окръг – османската териториална структура и деле-

ние се запазва на 100% и това ще остане така в следващите няколко десетиле-

тия. 

Краят на Освободителната война заварват карловската околия в тежко со-

циално-икономическо състояние. Войната и зверствата на башибозуците до-

веждат до изтребление и масова емиграция в главните занаятчийски центрове 

Карлово, Калофер и Сопот. В Карлово в рамките на няколко месеца през 1877 г. 

са избити над 1 000 души карловци, измежду които са почти всички първенци – 

търговци, занаятчии, свещеници, учители, лекари и др. (Undzhiev, 1968, pp. 199-

208). Фабриката на Иван Грозев, отворена през 1875 г., също бива унищожена. 

Същото опожаряване сполетява и Калофер, където над 600 души губят живота 

си, Сопот, както и други селища в околията (Dimitrov, 1899, pp. 210-218). В но-

вите следвоенни икономически реалности занаятите, особено текстилните, за-

падат с бързи темпове. Лишени от своите опитни майстори, занаятчии и водачи 

в протоиндустриалните центрове на околията, със заглъхнали работилници и 

опустели дюкяни, празни полски имоти, затворени вековни търговски пътища и 

с не особено добри съобщителни средства, сгушената между полите на Балкана 

и Средна гора Карловска околия започва своя нов период в тежко материално и 

                                                           
3
  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Haritalar, h. 319; BOA, HRT, h. 220; Народна библиотека 

„Иван Вазов“, Инв. ном. Д 12812 и др. 
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демографско положение. Социално-икономическите и геополитически реалнос-

ти вече налагат изцяло нов начин на производство и съответно пласиране на 

продукцията на съвършено нови пазари, където обикновеният български зана-

ятчия и търговец трябва да се съревновава с опитните средно- и западноевро-

пейски конкуренти и индустриалци. Въведените мита оскъпяват значително 

износа на продукция, а градското население из Румелия постепенно започва да 

предпочита по-евтината вносна стока. Освен това домашните работилници и 

занаятчиите започват да се сблъскват и с наченките на местно фабрично произ-

водство. Както правилно отбелязва големият карловски общественик и краевед 

Христо Фъргов преди почти сто години: „Тази борба не бе по силите на Карло-

во”, но същото важи с пълна сила и за региона (Fargov, 1995, p. 28). Икономи-

ческото западане не може да бъде спряно, но част от някогашните процъфтява-

щи занаяти и производства продължават трудно, с различен успех, да опитват 

да се нагодят към новите реалности. 

В първите две десетилетия след Освобождението количеството на чаркове-

те в трите занаятчийски центъра (Карлово, Калофер и Сопот) намалява със ско-

ростни темпове, като в Карлово това става най-бавно (вж. Табл. 1): 

Таблица 1. 

Количество на гайтанджийските чаркове и произведения гайтан 

в Карловска околия
4
 

Град 1860/1870-те г. 1883 г. 1905 г. 

Карлово 2000 850 446 

Сопот 700 150 23 

Калофер 1000 400
5
 (?) 80 

Общо чаркове 3700 1400 529 

Произведен гайтан 

(кг) 

 

627 000 

 

248 000 

 

94 000
6
 (?) 

 

Трябва да се отбележи, че гайтанджийството като един от основните поми-

нъци в региона включва в себе си не само изплитането на самия многонишков 

гайтан, но и производството и обработката на вълната на местно ниво (в т.ч. 

пране, влачене и изпридане), в която участват в пъти повече работни ръце и 

често цели семейства. Също така местната вълна се използва и за направата на 

                                                           
4
  Report, 1883, pp. 15-24; Aleksandrov, 1938, p. 97. 
5
  Изчислено приблизително според наличните данни. 
6
  Изчислено приблизително според наличните данни. 
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аби и шаеци, които остават другите най-съществени занаяти в Стремската око-

лия. Показателно за това са и вълненията и бунтът на карловските и сопотските 

предачки от 1880 и 1882 г. В този момент именно жените са основната работна 

сила в градчетата на околията, след избиването на голяма част от активното 

мъжко население три години по-рано. Така през 1880 г. няколко гайтанджии от 

Карлово и Калофер внасят ок. 1500 оки готова евтина прежда и я разпределят 

между останалите занаятчии в града, за да опипат почвата. Огромната маса от 

безработни перачки, влачарки и предачки на вълна се надигат и предупреждават 

вносителите, че ще запалят работилниците и складовете им. Вносът спира, но 

две години по-късно се стига до така наречения „Бунт на жените предачки“ от 

Карлово и Сопот от 1882 г. Тогава сопотският търговец Илия Мангъров и круп-

ния карловски гайтанджия Васил Козарев внасят ок. 5 000 оки евтина вълнена 

прежда, което се разтълкува като опит да се отнемат и последните начини за 

препитание на вдовиците от подбалканските градчета, започнали да остават 

почти без работа заради новите реалности и вноса на евтина вълна от чужбина. 

Дъщерята на Илия Мангъров пък била женена за друг голям карловски търговец 

на гайтани – Димитър Софтов. Поради всичко това предачките от двата града 

запалват няколко коли с преждата на Мангъров, както и дома на търговеца, а 

той успява да простреля една от жените. Това довежда до силно социално и 

обществено напрежение (Gerasimov, 1986, pp. 45-46; Lambreva, 2016, pp. 245-

246). 

Намесват се Карловската жандармерия и Пловдивската Румелийска войска, 

които извършват множество арести. Недоимъкът не изчезва, както и напреже-

нието в Подбалканския регион. Румелийските власти временно забраняват вно-

са на европейска прежда и се принуждават да назначат и изпратят специална 

комисия, която да разгледа икономическото положение на Карлово и Сопот, за 

да даде конкретни мерки за решаването на тези проблеми
7
. Комисията е в със-

тав: П. Наботков (началник на канцеларията при Дирекцията на земеделието, 

търговията и общите сгради), д-р Л. Дагоров (карловски околийски лекар и член 

на Постоянния комитет), Д. К. Попов (член на Върховното административно 

съдилище) и Д. Иванов (карловски околийски началник)
8
. От рапорта на коми-

сията става ясно, че около 1/3 от населението на околийския център Карлово е 

заето с обработката на прежда и производството на гайтан, докато в Сопот с 

това се прехранва половината от града (вж. Табл. 2): 

 

                                                           
7
  Марица, VI, 496, 10 юни 1883, с. 3. 
8
  Марица, VI, 489, 17 май 1883, с. 2. 
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Таблица 2. 

Заети с производство на гайтан през 1883 г.
9
 

Град Предане Гайтанджии Чаркчии Общо 
% от 

жителите 

Карлово 2150 90 251 2491 30,98 % 

Сопот 
2000 

(от тях 300 мъже) 
50 50 2100 50,87 % 

 

Правителствената комисия установява, че внесените 5 000 оки евтина 

прежда всъщност представляват нищожно количество от нужната суровина за 

Карлово и Сопот, тъй като само в двата града наличните 1 000 чарка поглъщат 

ежедневно 1000 оки прежда. В този смисъл това не представлява реална запла-

ха, но все пак тежкото социално-икономическо състояние в региона и перспек-

тивата за увеличаване на вноса на вълна подбуждат вдовиците към бунт. Друг 

интересен детайл е, че вносната прежда е с изключително ниско качество и са-

мият вносител и търговец-гайтанджия от Сопот смесвал вносната с местната 

вълнена прежда. В този период Карлово и Сопот успяват да произведат ок. 

100 000 оки обработена вълна годишно, а останалите 100 000 оки, които били 

нужни само за гайтаненото производство се доставяли от околните карловски 

села, Габрово, Пирдоп и Копривщица. Готовият гайтан пък се пласирал частич-

но в Румелия, но най-вече в Македония, Босна, Сърбия, Египет и Румъния 

(Report, 1883, pp. 15-24). Всъщност става ясно, че макар и силно западащ отра-

съл главните центрове Карлово, Сопот и Калофер все още произвеждат и изна-

сят значителни количества гайтанена продукция. Като свидетелство за това 

трябва да се спомене един интересен доклад от френския консул в Пловдив Е. 

Касас от същата 1883 г. Касас съобщава, че в Карлово, Калофер и Сопот се про-

извеждат 4 850 000 парчета гайтан и суташ, всяко, от които дълго по 25 метра. 

От тях ¾ (или ок. 3 637 500 парчета) на стойност 1 818 750 франка се изнасят 

към Османската империя, Сърбия и Босна (Michoff, 1950, p. 739). 

Обратно към проучването на Карлово и Сопот от специалните румелийски 

пратеници, в рапорта си правителствената комисия препоръчва редица мерки за 

подпомагане на икономическото положение (Report, 1883, pp. 26-34): 

1. Създаване на Гайтанджийско сдружение по подобие на по-старите ес-

нафи в балканските градчета на околията, които да защитават работниците и 

занаятчиите от монополизация и съсредоточаване на производството в малко на 

                                                           
9
  Report, 1883, pp. 15-20. 
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брой ръце. Към това трябва да се върнат и старите еснафски устави, които рег-

ламентирали как и в какъв вид да се изработва стоката, за да се избегне падане-

то на качеството и използването на некачествени суровини. 

2. Създаване на акционерни дружества, които да доставят нови машини, за 

да създадат работа на жените в горната част на Карловската околия; Правителс-

твото да внесе или модернизира настоящото домашно чакръчено „производст-

во“. 

3. Увеличаване на отглеждането на розови градини, които също са основен 

поминък в Карловска околия, защото климатът е изключително благоприятен за 

това. 

В крайна сметка Румелийските власти обсъждат изводите от доклада и ре-

шават да забранят за постоянно вноса на европейска прежда (Gerasimov, 1986, 

p. 46). Изглежда обаче, че никоя от взетите мерки и дадени препоръки не успява 

да укрепи западащите текстилни занаяти в Стремската долина. Условията, в 

които е поставена Източна Румелия ограничават значително възможностите на 

държавната власт в подпомагането на западащите занаяти. Вестник „Народний 

глас“ пише същата година: „Ний не можем да окажем сериозно покровителство 

на домашната ни промишленост. От нас не зависи да дигаме митната тарифа 

според нуждите на мястото и да оградим онова, което се работи в земята ни, от 

съсипателната вънкашна конкуренция. Сопотските и карловските жени са жерт-

ви на тая конкуренция... “ (Statelova, 1983, pp. 138-139). Така година по-късно, в 

края на 1884 г., гайтанджиите от главните подбалкански градчета подават молба 

до Правителството да разреши вноса на чужда вълна, за да укрепят временно 

своето производство, което и бива разрешено в 1885 г.
10
. В последна сметка 

постепенно в следващите години гайтанджиите с повече чаркове започват да 

отдават под наем или направо да изнасят своите машини в съседните страни. 

Такива са случаите с големите карловски търговци и производители на гайтан 

Владимир Бояджов, който започва износ на чаркове в Сърбия, Иван Вълков – 

също в Сърбия, Димитър Софтов във Влашко и т.н. (Lambreva, 2016, p. 246). 

Същевременно през 80-те години на XIX в. из Източна Румелия постепен-

но започват да се отварят нови фабрични производства и предприятия, които 

обаче са с ограничен капитал и не особено многобройна работна ръка. Послед-

ните се концентрират в по-големите градове, но липсата на опит, ограничени 

капитали и силната европейска конкуренция спъват тези инициативи. Вътреш-

ната търговия от своя страна също се съсредоточава предимно в големите гра-

дове – Пловдив, Стара Загора, Сливен (Statelova, 1983, pp. 139-142). В тази си-

                                                           
10
  Марица, VI, 684, 22 януари 1885, с. 4. 
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туация известно оживление в центъра на Стремска околия – Карлово – предиз-

виква инициативата на крупния карловски търговец и банкер Евлоги Георгиев 

да построи и дари вълнена фабрика на западналия си роден град. Предложение-

то бъдещата фабрика да бъде именно вълнена е направено от Иван Гешов, тъй 

като произхождащ от стар карловски род той е напълно наясно с упадъка на 

гайтанджийството и наличието на множество безработни вдовици и жалкото 

състояние на цели семейства в града. Изпълнител и пълномощник на Георгиев в 

целия процес става именно Иван Евстратиев Гешов, който през 1889 г. купува 

от негово име в горната част на Карлово, в полите на Балкана до реката, голямо 

място със стара воденица. Гешов пътува до Великобритания, където със съдейс-

твието на голямата за времето си компания „Торнтън Брадърс“ се изработват 

плановете на фабриката. Когато архитектурните чертежи, дело на английския 

архитект К. Крес, са готови започва строежа на монументалната сграда. Тя е 

построена в кратък срок и бива официално открита през 1891 г. Оборудвана 

изцяло със скъпи вносни машини от Англия, производството започва още съща-

та година. Въпреки трудностите и редица икономически проблеми в началото, 

през следващите десетилетия Фабриката започва да дава работа на ок. 200 жени, 

но това не подобрява съществено положението в града. Текстилното предприя-

тие е и най-голямото дарение на Евл. Георгиев за родния му град (Zlatanov, 

2020, pp. 142-149). 

Оставяйки подбалканските градчета в северната част на Карловска околия, 

където земеделието и земеделските земи заемат малка част от стопанския живот 

с едно изключение в лицето на розовите градини и розопроизводството, то ос-

таналата част от над 40-те села в региона се препитават основно със земеделие, 

градинарство и отглеждане на дребен рогат добитък в годините след Освобож-

дението. Официалните статистически данни ясно показват тези тенденции. За 

целта са подбрани пет основни отрасъла, отнесени към общите стойности за 

региона: 

Таблица 3. 

Основна заетост в Карловска околия, 1884 – 1892 г.
11
 

Отрасъл 1884 г. 1887 г. 1892 г. 

 Заети Изхранват Заети Изхранват Заети Изхранват 

Земеделие, ско-

товъдство, гра-

динарство 

8 677 22 050 6 722 22 265 5 616 23 963 

                                                           
11
 Results, 1885, pp. 116-117; Results, 1888, pp. 166-167; Results, 1893, p. 162. 
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Текстилна обра-

ботка,  облекла, 

обувки 

754 1639 826 2 152 742 2 050 

Търговия 517 1 342 450 1 410 468 1 673 

Обработка на 

метали 
435 1 092 324 1 048 302 999 

Строителство 162 435 162 495 216 634 

Общо 10 545 26 558 8 484 27 370 7 344 29 319 

Общо за Околи-

ята 
14 408 33 378 11 452 35 620 10 221 37 658 

 

Данните показват, че в новите следосвобожденски икономически реалнос-

ти и с продължаващото западане на занаятчийската и домашната производител-

ност, общата основна заетост в Стремска околия също намалява. По-малкото 

основно заети лица изхранват все повече хора в края на 80-те и началото на 90-

те години на XIX в. Интересно е да се отбележи, че именно от средата на 80-те 

години на XIX в числото на помощниците и слугите, свързани с някаква зае-

тост, се увеличава, което е видимо от данните от преброяванията за 1887 и 1892 

г. Така през 1887 г. помощниците и слугите са 13 915, а в 1892 г. те са вече 

15 631 души. Числото на последните не са включени в обобщената таблица като 

основно заети лица (графа „Заети“), а са отнесени към изхранваните (графа 

„Изхранвани“). 

Розовите градини и розопроизводството са другият съществен отрасъл в 

Карловската околия, който може да се отнесе към по-горната таблица в графа 

„Земеделие, скотовъдство, градинарство“. Правителствената комисия, която 

проучва икономическото състояние на Карлово и Сопот през 1883 г. отбелязва, 

че розопроизводството, макар да не дава прехрана на много жители, има голям 

потенциал за бъдещо развитие в подбалканските селища. Особено ако се завър-

не на нивото и обемите си от преди Руско-турската Освободителна война. Спо-

ред Комисията в годините 1880-1883 Карлово и Сопот добиват средно между 

30 000 и 36 000 оки розов цвят, което дава съответно по ок. 3 000 мускала в 

Карлово и ок. 2 300 в Сопот. Преди Освободителната война, например, Карлово 

произвежда поне два пъти повече мускали – над 6 000 (Report, 1883, pp. 4-6). 

Румелийските пратеници отбелязват, че в периода 1880–1883 г. все повече се 

увеличават розовите насаждения, което в следващите години ще увеличи и до-

бивите. За разлика от другите занаяти и отрасли в региона, розопроизводството 

също бележи значителен спад след Освобождението, но с много по-бавни тем-

пове, защото запазва сравнително добро пазарно търсене. Това вероятно се 

дължи на висококачествените маслодайни рози (Rosa Damascena) и розово мас-
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ло, които се чувстват отлично в специфичния климат на Карловското поле, как-

то и на наличното търсене в Европа. Розовото масло се продава почти изцяло в 

Европа, като най-голямата част се изкупува от Франция. Карловската околия, 

наричана и до днес „Розовата долина“, очаквано е първенец по отглеждане и 

производство на рози и розово масло измежду шестте околии в Пловдивски 

окръг, като осигурява ¾ от всичкия добив. Освен в главните градове в горната 

част на околията – Клисура, Карлово, Сопот и Калофер – суровината се отглеж-

да и преработва и в редица села по средното течение на р. Стряма и около 

Средна гора. Някои от тях са: Копривщица, Текий (дн. Христо Даново), Мити-

ризово (дн. Васил Левски), Аджар, (дн. Свежен), Мраченик, Дъбене, Войнягово, 

Рахманларе (дн. Розино), Дудене (дн. Черничево), Паничери, Чукурлий (дн. 

Песнопой), Слатина, Синджирлии (дн. кв. Веригово, Хисаря), Омарбас (дн. 

Домлян), Горно Кюселери (дн. Каравелово), Демирджилере (дн. Старо Железа-

ре) и мн. др. (Report, 1889, pp. 26-27). Официалните данни ясно илюстрират тази 

картина: 

Таблица 4. 

Розопроизводство в Карловска околия, 1888 – 1891 г.
12
 

 

 

1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 

Карл. 

окол. 

Пл. 

окръг 

Карл.

окол. 

Пл. 

окръг 

Карл. 

окол. 

Пл. 

окръг 

Карл. 

окол. 

Пл. 

окръг 

Розови 

насажде-

ния 

(уврати) 

5 585 8 754   8 500 11 922   

Добит 

розов 

цвят (кг) 

1 974 830 2 825 050   2 882 761 3 044 412  2 393 738 

Розово 

масло 

(мускали) 

134 928 188 135  202 304 165 000 219 952 94 409 140 942 

 

Тази тенденция не само се запазва, но и дори значително се развива в след-

ващите десетилетия. Гюлпаните за варене на розово масло и насажденията се 

разрастват с бързи темпове в Карловската околия. За сравнение през 1898 г. 

добитият розов цвят в околията се равнява на 3 782 929 кг., а произведените 

мускали розово масло 173 984, т.е. има стабилно нарастване спрямо данните от 

                                                           
12
  Report, 1889, p. 27; Statement, 1890, pp. 15-16; Statement, 1891, pp. 13-21. 
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1888 и 1890 г. (Report, 1897, pp. 48-51). През 1902 г. вследствие на българо-

френска инициатива в Карлово отваря врати първата малка фабрика за парна 

дестилация на розов цвят, а през 1905 г. отново с българо-френски капитали се 

построява и първата вакуумна дестилерия за розово масло в с. Кърнаре, Карлов-

ско. Така малките гюлпани и дестилерии постепенно се увеличават. Същевре-

менно износът за Западна Европа се увеличава и в първите години на XX в. се 

появяват първите смесени дружества в околията, най-често френско-български, 

както стана ясно по-горе. Някои от по-крупните фирми и акционерни дружест-

ва, занимаващи се с розопроизводство и розоварене в околийския център Кар-

лово и района от тези години са: „Братя Папазоглу“, „Л. З. Бергер и син“, „Хр. 

Джиджев и сие“, „Хр. Бацуров и сие“, „Братя Х. Димитрови“, „Гъчо Митов и 

сие“ и др. 

Отново в първите години на XX в. в района започват да се отварят тук и 

там текстилни и други фабрични производства, но те остават със сравнително 

локален характер, с неголям обем производство и ограничено число работници. 

Известно оживление и нарастване на тези и други производства обаче настъпва 

след Първата световна война – най-осезаемо към 30-те години на XX в. В този 

междувоенен период в околийския център Карлово работят и се разрастват все 

повече и повече няколко крупни фирми и текстилно-тъкачески фабрики: „Иван 

Вълков и син“ (първоначално сдружение, а по-късно и акционерно дружество), 

„Тодор Енкин и син“, „Спасение“ (кооперативна тъкаческа фабрика) и разбира 

се общинската текстилна фабрика „Евлоги Георгиев“. 

В заключение трябва да се отбележи, че социално-икономическото разви-

тие на Карловска околия след Освобождението има изключително труден и 

неравен път. Новите икономически реалности и свободната конкуренция уско-

ряват процеса на отмиране на старите занаяти и средства за препитание, а мест-

ната власт и централно правителство не успяват да подпомогнат местните зана-

ятчийски и домашни производства. Преходът от протоиндустриално към фаб-

рично производство се оказва неуспешен в първите десетилетия след Освобож-

дението, въпреки единични успешни инициативи и производства. Съществен 

фактор за това специално в Карловска околия се явява, освен всичко друго и 

демографския фактор. Споменатите събития около Руско-турската война от 

1877 – 1878 г., лишаването от стопанския и културен елит в градските подбал-

кански центрове и масовата емиграция и опустошения, нанасят дълбока рана в 

социално-икономическата тъкан на цялата Стремска околия (вж. Табл. 5):  
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Таблица 5. 

Демография на Карловска околия, 1880 – 1900 г.
13
 

Град 1880 г. 1884 г. 1887 г. 1892 г. 1900 г. 

Карлово 8191 7545 8036 7663 7312 

Калофер 3193 3928 3899 3959 4203 

Сопот 4128 3775 3686 3504 3475 

Клисура 1546 1550 1575 1594 1823 

Карловска 

околия 
43 635 47 786 47 072 47 879 54 882 

 

Може да се отбележи като пример, че на околийския център Карлово ще са 

нужни 80 години, за да възстанови своя демографски облик от последните го-

дини преди Освобождението
14
. 
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