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Abstract: The proposed paper is devoted to some basic concepts such as power, 

markets and entrepreneurs. On the basis of some explanations and theoretical clarifi-
cations, I discuss their presence and role in the economic life during the Bulgarian 
National Revival period (19th century). Markets are created by enterprising people or 
function to meet their needs. In their turn, merchants carry out their activities by 
means of markets. In addition to specific places (the Uzundzhovo fair, the Sliven fair, 
etc.) where purchases and sales are made, markets may be considered as networks 
through which sellers and buyers interact with each other during the mentioned peri-
od. Goods, financial resources, information and trust, which are key to maintaining 
business relationships, circulate in the networks. Different types and levels of power 
are also important. They are crucial factor in case of unfair treatment or a dispute. 
Sometimes they are an obstacle that hinders enterprising people and their work. The 
proposed conclusions can certainly be enriched with more empirical data. However, I 
am convinced that economic theory would help to clearly define key terms, and the 
empirical data can illustrate and even correct imposed perceptions. 
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Някои изследователи изразяват опасението, че в икономическата теория 

съществуват твърде много дефиниции на термини, които трудно могат да бъдат 
използвани в историческо изследване. Понякога изобщо не се предлагат работ-
ни определения на читателя, а другаде историкът сам формулира такива. В ня-
кои случаи те не се опират на казаното от други учени. В употреба влизат и 
понятия, използвани в различни клонове на социалните науки, без да бъдат при-
годени към конкретния случай и изследователски метод. Твърди се дори, че 
миналото трябва да бъде изследвано със своите собствени категории, а не чрез 
помощта на допълнителни средства като концепциите в икономическата наука 
(Lamikiz, 2017, pp. 39-61).  
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Считам, че някои от изказаните съмнения са крайни, особено що се отнася 
до последното съждение. От друга страна смятам, че изборът на най-правилното 
в дадения изследователски контекст определение, е изключително важен. Чрез 
него всеки учен, в зависимост от своите цели, би трябвало да въведе читателя в 
разглежданата проблематика. За целта той следва да подбере онази дефиниция, 
която е подходяща и която би помогнала да се осмислят, класифицират и анали-
зират конкретните исторически факти. Подобен подход е ценен в стопанско-
историческите изследвания, защото в тях по правило се анализира голям обем 
от еднообразни данни.  

В посочения контекст трябва да се изтъкне, че ключови за настоящото из-
ложение са три понятия, които могат да бъдат дефинирани по много начини. В 
тях се влага различен смисъл и съдържание, но чрез тях както икономическата 
теория, така и стопанската история, биха могли да влязат в още по-интензивен 
диалог помежду си и да хвърлят повече светлина върху ролята на властта, паза-
рите и предприемачите в стопанското развитие на България в миналото (за 
връзката между икономическата теория и стопанската история вж. Penchev, 
2015, pp. 197-263). 

Целта, която си поставям, в настоящия текст е именно въз основа на воде-
щи теоретични концепции да акцентирам върху споменатия триптих (власт-
пазар-предприемач) в контекста на „българския“ XIX в. За целта ще използвам 
непубликувани документи, отнасящи се до епохата на Възраждането1.  

Няколко необходими терминологични уточнения 
Във фокуса на настоящото съобщение са три категории, които би следвало 

да бъдат дефинирани още в самото начало с оглед на осъществяването на пос-
тавената цел. По отношение на понятието власт съществува следното определе-
ние: 1. Право и възможност да се управляват волята и действията на други лица. 
2. Представители, органи на управление в определена област (Andreychin, 2001, 
p. 102). Нещо повече – в икономическата теория се набляга на властта като въз-
можност да се упражнява въздействие върху поведението на другите посредст-
вом разпореждането с човешките, информационни и материалните ресурси. 
Целта е постигането на определен резултат. Съществуват четири вида власт в 
дадената организация като в случая искам да обърна внимание върху т. нар. 
наказваща власт – заплахите за наказание и наказанията са основа на посочения 
тип власт (Dimitrov & Dimitrov (eds.), 2005, p. 107).  

 

                                                           
1  Множество податки за пазарите и пазарните отношения през Възраждането вж. Va-
sileva, 2019. 
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Една от най-дискутираните концепции от икономистите, както в миналото, 
така и в съвременната наука, е тази, свързана с пазара. Пазарът представлява 
централна категория, която продължава да привлича вниманието на изследова-
телите (подробно вж. Sedlarski, 2013). 

Съществуват следните определения по отношения на пазара: 1. Място, къ-
дето се продава и купува, обикновено на открито и главно през определени дни. 
2. Търговска и занаятчийска част на града; чаршия. 3. Купуване, пазаруване. 4. 
Цялостна система на покупко-продажба, стокова размяна и движение на стоки и 
капитали в определен район, отделна страна или в целия свят (Andreychin, 2001, 
p. 608).  

В наличната документация, отнасяща се до епохата на Възраждането (тър-
говска кореспонденция и тефтери), съвсем естествено пазарът присъства като 
тема. Значението, което се влага в термина пазар покрива в някаква степен вся-
ко едно от посочените определения (Вж. публикациите в сборника: Kosev (ed.), 
2014).  

По-любопитни са вижданията на представителите на т. нар. нова икономи-
ческа социология и на новата институционална икономика, които разглеждат 
пазара като социална мрежа, която се състои от група участници, поддържащи 
клиентски взаимоотношения помежду си (Sedlarski, 2013, p. 203. Вж. също: 
Carruthers & Babb, 2013, pp. 5-9). В този смисъл пазарите представляват „соци-
ални договорености“, подпомагащи многократната размяна между голям брой 
участници. Те могат да бъдат производители, посредници, потребители и пр. 
(Sedlarski, 2013, p. 202, f. 272). Пазарът представлява също така „легитимен ред“ 
или „регулираща структура“, която упражнява контрол над извършваните сдел-
ки. Важно е да се отбележи, че всеки един от участниците е мотивиран да под-
държа така описаната организация поради намаляването на транзакционните 
разходи за размяната (Sedlarski, 2013, p. 50, 203).  

В социалните мрежи може да циркулира поток от надеждна информация 
(доверие), а освен това те спомагат за намаляване на транзакционнните разходи 
чрез премахването на анонимността при размяната. Тъй като между членовете 
на мрежата възникват договорни отношения, личността вече има значение. Ре-
путацията се формира при многократно взаимодействие между членовете на 
мрежата. В нея циркулира информация, отнасяща се до конкретни личности, 
което понижава риска от нарушаване на договорните отношения. В случай на 
некоректни действия от страна на личността, те биха предизвикали ответни 
действия срещу нея (Sedlarski, 2013, pp. 238, 241-242). Някои учени считат, че 
важен фактор „за развитието на мрежови форми е историята на предишни лич-
ни взаимоотношения и репутационно знание, които осигуряват плодотворен 
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контекст за възникването и еволюцията на икономическа размяна“ (Larson, 
1992, p. 99. Цитира се по: Sedlarski, 2013, p. 246). От тази гледна точка личните 
познанства между участниците представляват релевантен за пазара социален 
капитал. Те се осланят на доверие, което се изплаща чрез намаляване на тран-
закционните разходи по сделките, което рефлектира върху увеличаването на 
общото благосъстояние на страните (Sedlarski, 2013, p. 246). 

Не по-малко интересно и важно е понятието предприемач. Съществуват 
множество дефиниции. В контекста на настоящото научно съобщение би могло 
да се каже, че предприемачите са лица, занимаващи се с определена стопанска 
дейност с цел печалба. В текста ще приведа примери, свързани с т. нар. търгов-
ско предприемачество, при което търговците предприемачи, се явяват посред-
ници между производителите и пазара, т. е. тяхната функция е посредническа и 
арбитражна. Изпълнявайки своята посредническа функция, тези люде са готови 
на рискове и опасности в икономиката, и именно тях се опитват да оползотво-
рят в името на печалбата (Вж. Kirzner, 1973; Χατζηϊωαννου, 2003, p. 25; Casson 
& Godley 2005, p. 28, 43; Chatziioannou, 2005, p. 373; Minoglu, 2005, p. 183; 
Casson & Casson, 2013, pp. 38-40; Chatziioannou, 2017, pp. 8, 10. В българския 
исторически контекст вж. Naydenov, 2017a, pp. 343-355; Drumeva, 2017, pp. 356-
374; Marinova, 2019, pp. 25-42; Naydenov, 2020a, pp. 1-37). 

Спецификата на търговското предприемачество се свързва с по-малкия 
размер на капитала, с мобилността и бързото приспособяване към потребителя, 
тъй като този тип предприемачество е свързано с него. За развитието му са не-
обходими две условия: 1. относително устойчиво търсене на стоки, поради кое-
то е задължително доброто познаване на пазара и 2. Най-ниска цена на закупу-
ване на стоки от производителя, която да позволява на търговеца да изплати 
разходите си и да получи печалба след продажбата на стоките (Hristova & 
Stoyanov, 2015, рp. 41-42).  

Търговците-предприемачи разчитат на мрежата от сътрудници с оглед на 
обмена на информация. От тази гледна точка някои анализатори дори разглеж-
дат предприемачеството като „мрежова дейност“ (Dentchev, Velpen & Izquierdo, 
2013, p. 104). Една от съществените способности, която предприемачът трябва 
да притежава, е умението да създава, поддържа и разширява мрежа от партньо-
ри, чрез която може да се получава информация, да се акумулира познание. 
Чрез нея може да се създаде възможността за взаимно обучение, за сътрудни-
ческа дейност. В дадената мрежа както „приятели“ (т.е. външни за даденото 
семейство хора), така и членовете на семейство, могат да обменят сведения от 
различно естество (Dentchev, Velpen & Izquierdo, 2013, pp. 104-115). Успешният 
предприемач би идентифицирал ключовите мрежи, към които да се присъедини. 
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За целта той се нуждае от доброто познаване и разбиране на отношенията, кои-
то съществуват в разнообразните мрежи (Casson, 2011, p. 46).  

Мрежите, в които отношенията между членовете се основават на взаимно 
доверие, играят важна роля при синтезирането на информация по възможност 
от различни източници. За целта предприемачът трябва да познава „правилни-
те“ хора, които биха могли да дадат сведения и/или съвет (Casson, 1997, p. 813). 
С оглед дейността на търговците-предприемачи важна е тяхната репутация. Ако 
търговецът успее да се сдобие с добър авторитет, то той би трябвало да съхрани 
този ценен актив. Важна е честността, защото слухът за некоректно отношение 
би се разпространил в мрежата и би ощетил предприемач (Casson, 1997, p. 816). 

Бележки за властта, пазарите и предприемачите 
през епохата на Възраждането 

Властта  

В запазената документация се откриват интересни податки за т.нар. наказ-
ваща власт, до която се е прибягвало при простъпки от страна на търговеца-
предприемач. Могат да се посочат следните примери. Към март 1859 г. етро-
полският търговец на кожи Павел Панчов дължи сумата от 4, 993 гр. на карлов-
ците Пулиеви2. Те заявяват, че ако некоректният длъжник не изплати своя дълг, 
то „наскоро ще ви призовеме във Филибе и ще ви докачи голяма пагуба“3. Веро-
ятно в случая става дума за търговско съдилище, което знаем от други докумен-
ти, че е функционирало по това време в Пловдив (Masheva, 2015, pp. 164-165). 
През 1872 г. русенецът Петър Попов признава, че има „съдружеска распра и 
счетове с братята си Георги и Иван“4. Тъй като тримата не са успели да се спо-
годят, са помолили две лица да разгледат документите на тяхното общо съдру-
жество и да „дадат по право правдините, комуто принадлежат5. Двете страни – 
Петър Попов от една страна и Георги, и Иван Попови от друга, се задължават да 
приемат решението без да го оспорват. В случай, че двамата арбитри не могат 
да отсъдят се предвижда, да изберат трето лице, което да се произнесе по спор-
ните моменти. Неговото решение би имал характера на окончателно по разг-
леждания казус6. От друго писмо личи, че тези документи са били разгледани от 
арбитрите като на 14 януари 1872 г. Петър настоява братята му писмено да из-

                                                           
2  Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив ф. 
183, оп.1, а.е. 32, л. 314. Писмо от Н. Т. Пулиев и Стефан П. Василев в Карлово до 
Павел Панчов в Етрополе, 26.03.1859 г. 

3  Пак там. 
4  НБКМ- БИА, ф. 550, а.е. 3, л. 471. 
5  Пак там. 
6  Пак там. 
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ложат своята гледна точка по претенциите му. Петър дори настоява с доста им-
перативен тон Георги и Иван незабавно да дадат необходимите книжа на арбит-
рите. Идеята е да не се протаква разследваният казус, защото Петър няма време, 
а и „не е в интереса ми, както съм ви писал друг път“7. Във връзка с конфликта 
по финансови въпроси между сродниците Иван Т. Пулиев (Горан) и Евлоги 
Георгиев, също се прибягва до официалните власти за съдействие. В тази връзка 
Иван Пулиев се допитва до руския консул за съвет и именно пред него заявява, 
че би привлякъл Евлоги пред руските съдилища, за да си потърси правата (вж. 
Naydenov, 2018, pp. 260-261, 266-267).  

Така представените сведения идат да покажат, че макар и сигурни търговс-
ките сдружения, изградени на роднинска основа, не са застраховани от конф-
ликти между съдружниците-роднини. От тази гледна точка коментираните ка-
зуси ни доближават до реалния живот и истинските човешки взаимоотношения 
през възрожденската епоха. 

В някои случаи възрожденските предприемачи са се обръщали за помощ 
към официалната власт и нейните представители по определен казус. През яну-
ари 1851 г. Евлоги Георгиев отправя прошение до руския консул в Одрин Ни-
колай Мухин. Поводът е убийството на Христо Тодоров Пулиев (вуйчо на Ев-
логи) от албански разбойници през лятото на 1850 г.8. Разбойниците задигнали 
коня и всички вещи на Хр. Пулиев. Злодейците били заловени в Никополско, 
където извършили още едно престъпление. Молбата на Евлоги Георгиев е да му 
бъде оказано съдействие пред „турското началство“ за връщането на коня и на 
вещите на покойника, които са необходими на наследниците на Христо Т. Пу-
лиев9. Интересно е, че Евлоги се подписва като руски поданик в цитираното 
прошение, което подсказва, че разчита на покровителството на руската власт, за 
да получи възмездие (сравни с: Statelova, 1987, pp. 8-9; Zhechev, 2007, p. 41; 
Glushkov, 2014, p. 21; Roussev, 2015, p. 509). Воден именно от мотива да убеди 
адресата на прошението в правотата на своите искания, Евлоги е изписал мно-
гозначателната дума „милост“ след края на текста10. 

През юли 1860 г. видният свищовски търговец Цвятко Радославов отправя 
протест до „Чесно Правителству Свищовъ“, защото е претърпял загуба от сдел-
ка, сключена с търговеца А. Кофуполос. В случая става дума за копринено семе, 
което не е доставено навреме до Радославов. Той е принуден при тези обстоя-

                                                           
7  Пак там, л. 473-474. 
8  Научен архив на Българската академия на науките, ф. 18, оп. 1, а.е. 165, л. 1. На места 
текстът е задраскван и е доста нечетлив. 

9  Пак там. 
10  Пак там.  
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телства да купи друга стока, която да пласира по „Букурещкия“ си договор11. 
Цвятко Радославов е категоричен, че иска да му се платят всичките загуби и 
разноски12. 

Няколко години по-късно Димитър х. Ничов пише на Христо Георгиев, че 
се е наложили да преустанови своята дейност във Виена заради многото длъж-
ници. Актът на прекратяване дейността на съдружието е станало със съдействи-
ето на търговското съдилище13. 

В някои случаи официалните власти препятстват дейността на търговците. 
Например през февруари 1860 г. русенският търговец Йоан/Иван Мавриди тър-
си помощ от руския вицеконсул в Пловдив Найден Геров. Поводът е, че през 
1854 г. Иван е имал два кораба, натоварени с търговска стока, които били взети 
за военни нужди от руските власти. През юни същата година корабите били 
изгорени, което накърнило интересите на Мавриди. Той отправил прошение до 
пруското вицеконсулство в Русе, което защитавало същевременно и руските 
интереси. Отговорът на Азиатския департамент е, че претърпяната загуба се 
дължи на военната обстановка по време на Кримската война (1853–1856 г.) и не 
било нужно ищецът да бъде обезщетен. В създалата се ситуация предприемачът 
се аргументира с това че корабите му не са били използвани от турските власти 
за военни нужди, за да бъдат изгорени. Освен това умолява Найден Геров за 
съдействие, посочвайки: „Ний молим да ся отнесем с просба до Государя Импе-
ратора можем ли сполучим удовлетворение?“14. Не знаем как се е развила ситу-
ацията по-късно, но прави впечатление намерението на Мавриди да отправи 
исканията си до най-висшата инстанция. 

През 1860 г. габровските първенци отправят апел до Георги поп Симеонов 
по повод на това че новият паша е забранил те да се събират в църковната одая 
по търговски дела, какъвто е обичаят в Габрово и околните селища15. Очевидно 
решението на провинциалните власти накърнява установена практика, което не 
се нрави на местните стопански дейци.  

През 1862 г. търновецът Атанас Михайлов съобщава на Евлоги Георгиев от 
Виена, че някой си Татич (партньор на Михайлови) не е австриец. Поради тази 
причина австрийските власти не са дали позволение да бъде създадена фирма 
под наименованието „Михаилов и Татич“. В създалата се ситуация съдружието 

                                                           
11  НБКМ-БИА, II В 6029. Писмо от 28.07.1860 г. 
12  Пак там. 
13  Пак там, ф. 7, а.е. 932, л. 25. Писмо от 5.05. 1867 г. 
14  Пак там, ф. 22, оп. 2, а.е. 483, л.1-2. Писмо от 23.02.1860 г. 
15  Пак там, II А 2811. 
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останало под наименованието на Атанас Михайлов16 (За Михайлови вж. 
Atanasova, 2014, pp. 167-173).  

Коментираните примери трябва да бъдат поставени в контекста на „инсти-
туционалните пречки“ пред людете, които дръзват да се занимават с предприе-
маческа дейност (Fogel, Hawk, Morck, Yeung, 2008, pp. 541-579). 

Пазарите 

Възникването, развитието и разпространението на пазарните отношения в 
Османската империя се явяват важен фактор за обновлението (стопанско, кул-
турно и пр.) в българските земи през XVIII и XIX в. Независимо за какъв тип 
пазари става дума, те са центрове на търговската обмяна и с течение на времето 
се превръщат в мощен стимул за стопански подем. Благодарение на тях се осъ-
ществява стокообмен в българските земи, както и с чужбина. Способстват също 
за интензификация на занаятчийското, манифактурно и земеделско производст-
во. Закупуването и продажбата на различни стоки, води до циркулирането на 
капитали, които водят до раздвижването на производството по райони и изобщо 
на стопанството в Българско (Kosev, 2014, pp. 13-14; Paskaleva, 1966, p. 60). 

За функционирането на пазарните отношения способстват много фактори 
(институционалната обстановка в Османската империя, политиката на властите 
и пр.), но в случая искам да акцентирам върху изграждането на различни по 
обхват и мощ търговски мрежи. Както бе посочено, именно чрез мрежите, могат 
да се провидят пазарите и отношенията между купувачи и продавачи.  

Някои от мрежите се простират преимуществено в българските земи и са 
свързани с пазаренето и закупуването на различни видове местни земеделски и 
занаятчийски стоки, и техният експорт. Типичен е примерът с търговската къща 
„Пулиеви-Георгиеви“, при която базираните в Карлово братя Христо и Никола 
Т. Пулиеви са отговорни за доставянето на артикулите в Галац и Букурещ, къ-
дето пребивавали техните сродници Евлоги и Христо Георгиеви. От друга стра-
на, споменатите видни стопански дейци Георгиеви разчитали на своята мрежа в 
Дунавските княжества, а по-късно – успяват да я разширят и влиянието им се 
простира освен в Османската империя, също във Франция, Великобритания и 
Италия. Друг пример ни предоставя търговската мрежа на братя Русович от с. 
Арбанаси, Търновско. Те също разполагат с връзки в редица селища в българс-
ките земи, но и в Централна Европа, Румъния, както и в Истанбул (Paskaleva, 
1966, pp. 57-74; Naydenov, 2017b; Goranchev, 2018, pp. 197-273; Dobrev, 2020). 

Писмата, изпращани от и до братя Кръстич от Свищов, свидетелстват че 
дейността на тяхната фирма се простира в българските земи и Румъния. Под-

                                                           
16  Пак там, ф. 7, а.е. 814, л. 3. Писмо от 11/23.05. 1862 г. 
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държали дълготрайни контакти с клона на габровските търговци Арнаудови в 
столицата на Османската империя, но също така разширили периметъра си на 
дейност в Италия във връзка с продажбата на бубено семе (подробно вж. 
Naydenov, 2019a, pp. 56-83). 

Обилният документален материал, излязъл изпод перото на Христо Петков 
Тъпчилещов и служителите в неговата кантора след 1851 г., предоставя данни 
за мощната мрежа на балкапанския търговец. Става дума за контакти в 72 насе-
лени места, от които 53 града в Османската империя и 19 извън нейните грани-
ци (Davidova, 2013, p. 130). 

Посочените примери позволяват да се разграничат различни видове мрежи 
– локални, национални и международни. В тях действат предприемачи от раз-
личен ранг, които се намират в йерархична зависимост помежду си (Casson, 
1997, pp. 811-813). Във връзка с функционирането им в наличната кореспонден-
ция непрекъснато циркулира информация за пазара/пазарите. Някъде в писмата 
се има предвид конкретното физическо място, където се купуват и продават 
стоки (напр. Узунджовски панаир, Сливенски панаир, Ескиджумайски панаир, 
или „Букурещка“/“Галацка пиаца“ – пиаца ще рече пазар, тържище), а другаде - 
говорим за „пазар“ в абстрактен план - изобщо като система на покупко-
продажба на стоки и движението на капитали (Вж. напр. Dimitrova, 2014; 
Mincheva, 2014; Naydenov, 2017). 

Така например през 1839 г. Никола Т. Пулиев съобщава на брат си Христо 
в Карлово „Пияцата на цените и на стоките ...“ в Галац17. Няколко години по-
късно споменатият Христо пише на Евлоги Георгиев, който е във Влашко: „... и 
напишете каква стока се намира в пиацата и колко и коя цена“18 . 

В края на 50-те и началото на 60-те години на XIX в., когато се забелязва 
стагнация в търговията, братя Димитър, Петър и Алеко А. Кръстич многократно 
изтъкват в писмата си, че състоянието на пиацата е „тежко“, „окаяно“ и дори 
„мъртво“. Твърди се, че търговията е замряла, „защото продавачи много, а ку-
пувачи малко“19 (подробно вж. Naydenov, 2019, pp. 336-339). 

Във връзка с размаха на дейност на братя Георгиеви, интересна е бележка-
та на техния сродник Христо Н. Пулиев (син на Никола Тодоров Пулиев) през 
1876 г. Като служител в галацкия клон на фирмата на „Евлоги и Христо Георги-
еви“ Христо Н. Пулиев осведомява Евлоги, че: „от Европа няма нищо ново за 
хра 

                                                           
17  Пак там, II В 10 153. 
18  Пак там, ф. 183, оп. 1, а.е. 28, л. 98. 
19  Пак там, ф. 170 Димитър Ангелович (Ангелов) Кръстич и братя Петър и Алеко Кръс-
тич, II В 3735. 
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храните. В Италия научавам, че владяло тишина по причина на много пристиг-
нувания. В пияцата ни стават ограничени дела“20. 

Изхождайки от концепцията за пазара като социална мрежа, състояща се от 
група участници, които поддържат клиентски взаимоотношения по между си 
(Sedlarski, 2013, p. 203), важен е механизмът на изграждане на дадената мрежа. 
В някои случаи това става на основата на по-ранни контакти, а другаде иде реч 
за установяването и поддържането на чисто нови връзки. Ще посоча два приме-
ра. Първият е свързан с карловците Пулиеви и техните усилия да разширят 
мрежата, наследена от баща им Тодор Пулиев. По-големият му син Христо пи-
ше на двама сливенски търговци през 1842 г.: „Като нямахме познание сос ни-
кого вашенца, питахме няколко наши приятели и научихме вашите честни име-
на, каквото по хубаво са научихме от нашия братовчед г. Христо Д. Пулоглу, 
комуто по лани сте копували яморлуци и като научихме честните ви имена ви 
забилежихме за приятели от сега, каквото ви са молим и ваша милост да ни 
имате от сега за приятели“21. Очевидно в дадената мрежа се разчита както на 
сродници, така и на познати за получаването на ценна информация къде и с 
кого могат да се поддържат бизнес отношения. Другият пример е свързан със 
свищовските братя Димитър и Петър А. Кръстич, които създали своя търговска 
къща през април 1858 г. От една страна те разчитат на контакти, които техния 
баща Ангел е създал (вероятно такава е ситуацията с габровците Станчо и 
Христо Арнаудови) или пък самите братя Кръстич са успели да изградят преди 
1858 г. Димитър, например, до 1858 г. проявява интерес към артикули, с които 
по-късно активно търгува. Събира и преценява необходимата му информация за 
пазара и потенциалните партньори, и/или конкуренти. Създава контакти и при-
ятелства, изгражда съдружия, чрез които осъществява сделки. От друга, братя 
Кръстич полагат много усилия още в първите месеци след създаването на тях-
ната фирма, за да създадат мрежа от „приятели“, която би им служила в търгов-
ските дела (подробно вж. Naydenov, 2020a, pp. 1-37). В циркулярното писмо, 
което пращат до своите бъдещи контрагенти, братя Кръстич настояват „да ны 
почтете съсъ честните ваши ордини; и бъдете уверени, че ще ви слугуваме поч-
тенно с всяко прилежание и вярност, както вы също, което действията ни ще го 
покажат“22.  

                                                           
20  НА-БАН, ф. 34к, оп.1, а.е. 763, л. 16. Писмо от Христо Н. Пулиев, Галац до Евлоги 
Георгиев, Букурещ, 9.04. 1876 г. 

21  НБКМ-БИА, ф. 183, оп. 1, а.е. 28, л. 88. Хр. Т. Пулиев, Карлово до Никола Циновали 
и Теодор Влах, Сливен, 4.04.1842 г. 

22  Пак там, ф. 170 Димитър Ангелович (Ангелов) Кръстич и братя Петър и Алеко Кръс-
тич, II В 5043, л. 2. 
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В друго циркулярно писмо, отправено до Христо П. Тъпчилещов, се по-
сочва, че търговско съдружество под наименованието „Хр. Поп. & Ив. Б. Попо-
въ и содр.“ е разтрогнато и на негово място ще действа ново под название 
„Иван Б. Попповъ и Др.“ На балкапанския търговец е заявено: „Прочее умоля-
ваме са да ни почетете със честните Ви заповеди, и бъдете уверени, че ще ви ся 
заслужва всякоги със голяма искренност и уверение, както и до сега ви е позна-
то чрез многогодишната ни опитност“23.  

Приведените примери идат да покажат, че такива фактори като социалните 
мрежи, приятелството и моралните устои (в случая доверието, искреността, 
честността, верността) са особено важни и не могат да бъдат разглеждани от-
делно от предприемаческата активност. Напротив, можем да кажем, че те са 
„вградени“ в стопанската дейност и я направляват (Sedlarski, 2013, p. 235, f. 
324).  

Предприемачите 

Независимо от това къде работят дадените предприемачи (в Българско, Ду-
навските княжества, Южна Русия, Централна Европа или в Истанбул) или от 
какъв калибър са (дребни, средни или едри), те са хора, които умеят да поемат 
риск с цел печалба. Примери за подобни дейци са хаджи Христо Рачков, Къню и 
Геню Сахатчийски, Станчо Арнаудов и неговите синове, хаджи Гьока Павлов, 
Цвятко Радославов, братя Кръстич, братя Георгиеви и техните сродници Пулие-
ви, Христо П. Тъпчилещов и мн. др. Те умеят да преценяват добре обстоятелст-
вата и да насочват усилията си там, където биха имали успех. Смели са и не се 
страхуват да предприемат рисковани стопански начинания. Отличават се с ин-
туиция, будност, амбиция, работливост, прозорливост, смелост и пр. Не всички 
са високо образовани, но въпреки това умеят да преценяват своите партньори и 
да създават временни или постоянни съдружия. Отличават се с природна инте-
лигентност, която им помага да разпознават и привличат на своя страна „пра-
вилните“ партньори, на които може да се има доверие. Далновидни са и умеят 
да се адаптират към променящите се фактори на външната среда по начин, по 
който успешно да постигат целите си. Те поддържат и развиват търговски мре-
жи, чиято сърцевина е изградена на роднинска основа, но са привличани и 
„външни лица“. Умеят да комуникират и да създават и поддържат социал-
ни/предприемачески мрежи, посредством които обменят и тълкуват важна ин-
формация, касаеща търговските им дела (напр. данни за цени на стоки, за тех-
ния превоз, за състоянието на пазара, за действията на търговците и пр.) (Срав-
ни с: Vlami & Mandouvalos, 2013, pp. 98-118; Casson, 2010, pp. 8-41). С други 

                                                           
23  Пак там, I A 6267. 
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думи казано това са хора със специфично икономическо мислене и стопанска 
култура, появили се в резултат на различни фактори и дългосрочни натрупва-
ния.  

Ето някои конкретни примери за въпросните предприемачески качества. 
През април 1857 г., Иван Тодоров Пулиев пише на Христо Георгиев: „Приятел 
ми Меситин, на когото на думите уж по вярвам отличавам ги и за по-вещ казова 
ми чи можи ми намери да пазарим кашкавал … белки и по-доло нещо. Подоб-
ното предприятие за мене е трудно най-паче като не познавам хората, но пък 
ако някак Г. Брат Ви ми нареди да вляза в покупка, ще са труда, колкото по-
наздраво ако намера да стъпя, тъй да извърша нещо, та нека е помалко“24. Иван 
се е съобразявал с мнението на своите роднини, но личи също така предприема-
ческият му нюх. Същото нещо бихме могли да кажем по отношение на желани-
ето му да се възползва от благоприятните условия за печалба през лятото на 
1857 г. Синът на Тодор Пулиев споделя: „за влашката войска се чакат убуща от 
Русия само скроени не ушити, по това станах любопитен и чух, че в Русия в 
Херсонската губерния са работила много табакария всякакъв вид, и доста чиста. 
Рекох на нашите в Галац да поискат на Г. Тошковича, да отреди да ни купат от 
панаират наближил, от всякой вид по едно парче, и да ни пратат за мостра … 
Мене много ми са щеше да са упитаме“25. Не личи Иван да е търгувал впоследс-
твие с тези стоки, но е особено интересно желанието му да се възползва от обс-
тоятелствата и да предприеме начинание с артикули, които са се търсели заради 
особената военна конюнктура. 

Братя Димитър, Петър и Алеко Кръстич също демонстрират добра ориента-
ция, съобразителност и прозорливост, занимавайки се с предприемачество в един 
момент на тежка икономическа ситуация в Османската империя и в българските 
земи в частност – става дума за края на 50-те и първата половина на 60-те години 
на XIX в. От една страна, свищовци търгуват с разнообразен асортимент от стоки, 
което ги предпазва от по-големи загуби. От друга, те разчитат на своите познати 
и дългогодишни партньори Станчо и Христо Арнаудови за финансова и морална 
подкрепа. Между тях съществуват дългогодишно контакти и доверие. Примерът 
на братя Кръстич и Арнаудови показва, че неформални норми на поведение; ин-
формацията, касаеща спазването на етични норми; социалните мрежи и доверие-
то между членовете в дадената мрежа, представляват важен социален капитал, 
чрез който се редуцират т.нар. „транзакционни разходи“ и се създават колективни 
и индивидуални блага (Naydenov, 2019b; Naydenov, 2020b). 

                                                           
24  Пак там, ф.7, а.е. 1146, л. 39.  
25  Пак там, л. 55.  
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Любопитно е, че Димитър, Петър и Алеко не се страхуват в определени пе-
риоди да търгуват със стоки, които биха донесли печалби заради засиленото 
търсене. В случая става дума за морска сол, ракия и най-вече зърнени храни, 
пашкули и бубено семе. Търговията със зърнени храни, например, била доходо-
носна, но и твърде рискована поради нестабилността на пазара, където цените 
им често спадали или се покачвали. Търговците трябвало да бъдат пресметливи 
и гъвкави, да следят движението на цените, да използват мостри и т.н. Същото 
може да се каже за търговията с бубено семе и пашкули, която дори отвела 
Алеко Кръстич в Италия (подробно вж. Naydenov, 2019b, pp. 340-342). Придру-
жен от Янко (син на Станчо Арнаудов), Алеко Кръстич пристига в Италия през 
есента на 1862 г. Двамата подхващат търговия с бубено семе. Христо Арнаудов 
настоява за бързата продажба на стоката, което би донесло печалба. Брат му 
Янко и Алеко Кръстич прилагат друга стратегия. Те искали да уловят високи 
цени на пазара и в същото време да продават качественото и търсено габровско 
семе на избрани клиенти (вж. подробно: Stefanova, 1989, pp. 113-122; Naydenov, 
2020b).  

Същата предприемаческа тактика е приложена през следващата 1863 г., ко-
гато Алеко е критикуван твърде остро от Христо Арнаудов. Поводът за това е, 
че Алеко е настоявал семето да не се продава бързо по текущите цени, а да ча-
кат възможно най-добрия момент за осъществяване на сделката. От запазените 
писма личи, че Алеко притежава предприемачески нюх. Несигурността не го 
плаши и е склонен да поема риск. Взема решения на основата на информацията, 
която притежава. Нещо повече – стратегията, предложена от младия свищовец, 
е класически пример за арбитражните функции на търговците-предприемачи 
през епохата. Те се стремят да закупуват стоката по-евтино и да я продават с 
надценка, така че да спечелят от разликата в цените (Naydenov, 2020b). 

Пазарите и предприемачите представляват „скачени съдове“. Пазарите са 
създадени от предприемчиви хора или функционират, за да задоволяват техните 
потребности. От своя страна търговците извършват своята дейност благодаре-
ние на тържищата. Освен конкретни места, на които се извършва покупко-
продажба, пазарите през Възраждането представляват мрежи, посредством кои-
то продавачи и купувачи влизат във взаимодействие. В мрежите циркулират 
стоки, финансови средства, но също така – информация и доверие, които са 
ключови за поддържането на бизнес-отношения. Различните типове и нива на 
власт също са от значение. Те са важен коректив в случай на нелоялно отноше-
ние или възникнал спор. Понякога се явяват пречка, която затруднява предпри-
емчивите люде. Предложените изводи със сигурност могат да бъдат допълнени 
с още емпиричен материал. Убеден съм обаче, че икономическата теория би 
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спомогнала за ясното дефиниране на ключови термини, а емпиричният матери-
ал може да илюстрира и дори да коригира наложени схващания. 
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