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Abstract: The article analyzes the creation of the Bulgarian Trade Agency in 

Dedeagach as an experiment in the Bulgarian foreign and economic policy at the end 

of the 19th and the beginning of the 20th century. It regards the initiative as an attempt 

to expand the economic influence of the Principality of Bulgaria in European Turkey 

in the middle of the Eastern Crisis (1894-1898). Despite the public opinion, which 

favored a military solution to the Bulgarian national question, the prime minister Dr. 

Konstantin Stoilov decided to stay neutral and to use the crisis to strengthen the 

economic ties between the two countries. The Agency functioned only 4 years - from 

1897 to 1901, when it was closed due to financial difficulties of the Principality. The 

Author uses the official correspondence of the Trade Agency with the Bulgarian 

Ministry of Foreign Affairs, the local authorities and private companies to trace the 

activity of the commercial agent Konstantin Hadzhidimitrov and to show the main 

problems of the traders and entrepreneurs in the Ottoman empire. The paper presents 

case studies, which show the complicated trade relations in the Balkans, and seeks an 

answer to the question if the Bulgarian experiment was successful.  
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1. Въведение 

В началото на 1897 г. правителството на д-р Константин Стоилов взима 

окончателно решение за създаване на българско търговско агентство в Дедеагач. 

На 18 януари с княжески указ за негов ръководител е назначен бившият револю-

ционер Йордан Хаджипетров, но заминаването му към средиземноморския град 

е отложено поради възникването на дипломатическо напрежение между 
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Княжество България и Османската империя относно статута на българските тър-

говски агенти. 1 

Българското правителство се възползва от тежкото положение на султан 

Абдул Хамид II в навечерието на Гръцко-турската война и в края на март прис-

тъпва към откриването на агентството. По предложение на Димитър Марков Ха-

джипетров е заменен от цариградския търговец Константин Хаджидимитров.2 

Промяната е извършена поради различното място, което заема Дедеагач в проек-

тираната мрежа от български представителства. Замисълът на д-р Стоилов е те 

да бъдат проводник на държавната политика по националния въпрос. Но морс-

кият град стои далеч от борбата за разпределение на османското наследство – той 

има важно икономическо значение за Одринска Тракия и потенциал да се пре-

върне във врата на България към световната морска търговия.  

На базата на официалната кореспонденция на Министерството на външните 

работи и изповеданията (МВНРИ) с българските представителства в чужбина нас-

тоящата статия представя дейността на българското търговско агентство в Деде-

агач за подпомагане на българските търговци и намиране на нови пазари за бъл-

гарските произведения. Изследването стъпва върху проучванията на българската 

историография за международното положение на Княжество България след Бер-

линския договор и положението на българското население в Европейска Турция 

(Grancharov, 1986; Dimitrov, 2009; Eldarov, 2003; Zhivkov, 2014; Kolev, 2019; 

Konstantinova, 2014; Lelyova 2016; Popov, 1984; Stratelova, Popov, Tankova, 1994; 

Strezova, 2017; Strezova, 2018). Чрез анализ на резултата от конкретни инициативи 

на Константин Хаджидимитров е потърсен отговор на въпроса дали експеримен-

тът с откриването и поддържането на търговското представителство е успешен.  

 

2. Дедеагач – новата звезда в Османското Средиземноморие 

Създаването на Дедеагач се дължи на построяването на отклонение от же-

лезопътната линия Цариград – Одрин, с което компанията на „Източните желез-

ници“ свързва вилаетската столица с проектираното от нея модерно пристанище 

до устието на р. Марица (Kostov, 2017, p. 100). Целта е новият град да обслужва 

търговията на Беломорска Тракия с Централна и Западна Европа. Линията е за-

вършена през 1872 г. и бързо измества старите шосейни пътища, по които прид-

вижването от Одрин до беломорския бряг не само е свързано с множество опас-

ности, но отнема цели 24 часа (Karayovov, 1903, p. 102). През 1896 г. е въведена 

                                                        
1  Централен държавен архив – София (ЦДА – София), Ф. 176К, оп. 21, а.е. 413, л. 15. 
2  ЦДА – София, Ф. 176К, оп. 1, а.е. 1125, л. 2.  
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в експлоатация и линията Дедеагач – Солун, която свързва тракийското приста-

нище с Македония (Kostov, 2017, p. 168).  

Бързото развитие на Дедеагач се стимулира от османската администрация, 

която го издига като център на санджак и изгражда модерни правителствени уч-

реждения в града. Възможностите за развитие привличат търговци, предприе-

мачи и работници от целия вилает и Дедеагач към края на века се състои от около 

1000 къщи, от които 555 гръцки, 350 турски и само 50 български.3 Гръцкият пре-

вес в града се компенсира от съотношението между населението в казата, в която 

предимството е категорично на страната на жителите с български майчин език – 

близо 14 000 срещу 4000 души (Karayovov, 1903, p. 9).  

Основно място в стопанството на Дедеагачко заема отглеждането на тради-

ционни култури като пшеница и царевица, но регионът е известен най-вече с про-

чутите си паламудови дървета – вечнозелен дъб, плодовете на който се употре-

бяват в кожухарската индустрия (Karayovov ,1903, p. 102). Те са особено ценени, 

защото без нужда от инвестиции осигуряват на населението добри доходи 

(Shopov, 2013, p. 15). Съществуват и големи насаждения от тютюн и маслини, 

както и нетипичните за Балканския полуостров метли, още познати с имената 

мътлар и сорго. 

Лошата инфраструктура и скъпият транспорт не позволяват на земеделските 

производители да се възползват от близостта си до имперската столица 

(Karayovov 1903, p. 27). Миграционните процеси в следствие на Руско-турската 

война (1877–1878) и прекъсването на традиционните търговски връзки заради но-

вите държавни граници карат „Източните железници“ да отложат плановете си 

за развитието на пристанището в Дедеагач. Така към края на XIX век не са изг-

радени почти никакви съоръжения – параходите спират далеч в морето и стоката 

се пренася до брега с лодки. При лошо време параходите въобще не спират в 

града, което затруднява редовните търговски операции (Karayovov, 1903, p. 72). 

 

3. Създаване на Българското търговско агентство в Дедеагач  

Константин Хаджидимитров е роден в Сливен през 1865 г. Завършва прес-

тижния „Робърт колеж“ в Цариград и продължава образованието си във Франция, 

където се дипломира със златен медал от Висшето търговско училище в Марси-

лия.4 Постъпва на работа в БНБ, но привлечен от възможностите в османската 

столица през 1887 г. поема ръководството на търговската кантора на баща си – 

„Хаджи Димитров & Син“ в Цариград.5 Говори и пише свободно на български, 

                                                        
3  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 42, л. 43. 
4  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 25, л. 7. 
5  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 42, л. 90. 
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френски, английски, италиански и немски език, също така устно може да кому-

никира на турски и гръцки език.6 

Търговският агент пристига в Дедеагач на 8 април 1897 г. и според устано-

вения ред посещава местния мютесариф и осигурява подходяща сграда за бъл-

гарското представителство. Първите му по-задълбочени контакти с търговците в 

града възникват при обзавеждането на агентството – за тази цел са похарчени 

близо 1925 лв. за стоките на 11 различни търговци.7 На 1 юни в присъствието на 

стотици българи от града и околните села тържествено над сградата на агентст-

вото е издигнато българското знаме8. След неколкодневен спор с местната власт 

относно надписа „Съединението прави силата“ върху държавния герб, в началото 

на юли той е окачен при входа на представителството.9 За нуждите на агентството 

като гавазин е привлечен Димитър Юруков, но за разлика от своите колеги Ха-

джидимитров не разполага със секретари и допълнителен помощен персонал.  

 

4. Мисия и задачи на Българското търговско агентство 

Основната мисия на мрежата от български търговски агентства в Османс-

ката империя е да се превърнат в обединяващ, координационен и ръководен цен-

тър на различните български фактори в Македония и Тракия за постигането на 

националното обединение. Същевременно тяхна длъжност е да уведомяват бъл-

гарското правителство за всичко важно, което се случва в империята на султана 

и да следят за появата на болести, движения на османската армия и други заплахи 

за сигурността на Княжество България. Те трябва да оказват съдействие на бъл-

гарските граждани в поверения им регион, да подкрепят българските търговски 

начинания, да търсят нови пазари за българското производство и да насърчават 

българското религиозно и образователно дело в Европейска Турция.  

От тях се изисква и подготвянето на годишен рапорт за състоянието на тър-

говията, индустрията и земеделието в поверения им регион. За събирането на све-

денията и оформянето им те получават подробни инструкции лично от д-р Стои-

лов, който държи докладите да се изпращат във вид, който е готов за публику-

ване. Целта на министър-председателя е събраните данни да бъдат достъпни за 

всички български търговци и предприемачи, които имат желание за развитие и 

разширяване на своята дейност.10  

 

                                                        
6  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 25, л. 7. 
7  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 26, л. 1-7 
8  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 15, л. 2. 
9  ЦДА – София, Ф. 176К, оп. 1, а.е. 1125, л. 49.  
10  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 42, л. 96.  
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5. Трудности и пречки пред успешното функциониране на Българското 

търговско агентство в Дедеагач 

За успешното изпълнение на своята мисия Хаджидимитров е улеснен от 

факта, че за разлика от своите колеги в Македония, той се намира извън периме-

търа на действие на българските революционни организации и в периферията на 

борбата за разпределение на османското наследство. Защото, както изтъква Ди-

митър Ризов за ръководеното от него агентство в Скопие: „Първите месеци на 

своето съществуване бе усилно занято с чисто политически въпроси, на които 

не можеше да не се даде абсолютна преднина пред търговско-икономичес-

ките.“11 Въпреки това в изпълнението на служебните си задължения той се 

сблъсква с множество и често непреодолими пречки, които възпрепятстват ини-

циативите му. В следващата част от текста с конкретни примери ще се спра на 

по-съществените от тях.  

 

1. Мащабната управленска програма на д-р Константин Стоилов провокира 

княз Фердинанд да възкликне, че държавата и българският народ все още не са 

готови за подобно управление. В думите му има известна доза истина. МВНРИ 

не разполага с необходимия административен капацитет – намирането на компе-

тентни и благонадеждни служители в този период е почти невъзможно. От това 

страда работата на търговските агенти, въпросите и предложенията на които 

твърде често не получават отговор. Тук ще разгледаме три конкретни случая, ко-

ито демонстрират представения проблем: 

а) През 1896 г. Старозагорският благотворителен комитет с председател 

митрополит Методий изпраща свой представител в Дедеагач, който закупува сто-

тици фиданки и над 200 кг семена от паламудови дървета и други редки видове, 

които иска да засади в изграждащия се парк край Стара Загора. Търговските 

сделки не са съобразени с приетия в Княжеството в началото на годината Закон 

за мерки против филоксерната зараза, според който всички подобни стоки, ко-

ито се внасят в страната, трябва да разполагат със свидетелство за произход. Съ-

образявайки се със закона „Източните железници“ отказват да превозят товара, а 

алтернативен транспорт няма. Така фиданките са изхвърлени, но семената са ос-

тавени на съхранение при местния търговец Георги Полтуков с надеждата бъл-

гарското правителство да помогне за транспортирането им.12 Митрополит Мето-

дий подозира, че зад отказа стоят гръцките търговци, които контролират търго-

вията с плодовете на паламудовите дървета.13 Повод за това му дава твърдението 

                                                        
11  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 18, л. 4 
12  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 10, л. 3.  
13  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 10, л. 8. 
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на „Източните железници“, че при тях въобще не е постъпвало искане за подобен 

превоз. След излизането на указа за назначението на Й. Хаджипетров за търгов-

ски агент, комитетът на 12 март 1897 г. изпраща писмо до все още неоткритото 

агентство в Дедеагач с молба за съдействие. Писмото престоява повече от два 

месеца в пощенското писалище – получено е на 21 май от Константин Хаджиди-

митров.14 Агентът се обръща към МНВИ за наставления, но не получава никакъв 

отговор. След като уверява, че семената вече са развалени, той без да съобщи за 

това на старозагорския комитет, определя казуса за приключен.15 Това води до 

финансови загуби и пропуснати ползи от култивирането на паламудовите дър-

вета. Търговията с техните плодове би допринесла за изпълнение на целта на мит-

рополит Методий да се изгради стопански комплекс, който да „помага на бед-

ните и нуждаещите се християни направо чрез помощи и посредствено чрез 

поддържането на едно старо и сиропиталище и духовно училище.“16  

б) Наличието на множество чужденци, пътници и моряци в Дедеагач стиму-

лира консумацията на бира в града. Търговският агент отбелязва лошото качес-

тво на предлаганите напитки, които са произведени основно в Цариград и Солун. 

Според него българските пивовари имат възможност да се наложат на местния 

пазар, дори и ако цената на бирата им е малко по-скъпа. Той моли д-р Стоилов да 

покани част от Софийските фабриканти да изпратят по една каса за мостра от 

произведенията си на местния търговец и български поданик Ашер, като му от-

бележат най-ниските си износни цени. Хаджидимитров допълва, че пивоварни-

ците „Павлово“ и „Прошек“ вече са известни в Дедеагач и могат да се възползват 

от това.17 Отговор от София не е получен.  

в) С построяването на железопътната линия от Ямбол до Бургас през 1890 г. 

се създава възможност част от търговците от Беломорска Тракия да бъдат прив-

лечени от българското пристанище. Пред подобна дилема са изправени и търгов-

ците в Дедеагач. Те се свързват с Хаджидимитров, интересувайки се от това с 

какви съдове става пренасянето на стоката от железницата по параходите в Бур-

гас и цените на логистичните операции. На 15 април 1898 г. търговският агент 

чрез МВНРИ моли възможно най-бързо да получи нужните сведения от Минис-

терството на Търговията и земеделието. Един месец по-късно получава сух отго-

вор на въпросите си, от който по никакъв начин не личи държавата да проявява 

особен интерес към привличането на беломорските търговци. В архива на 

                                                        
14  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 10, л. 3. 
15  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 40, л. 14. 
16  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 10, л. 3. 
17  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 42, л. 76.  
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агентството не се съдържат повече известия за проявен интерес и действия от 

тяхна страна.18 

 

2. Берлинският договор определя Княжество България като васално на Ос-

манската империя и прави ясно разграничение между неговото международно 

положение и това Сърбия, Румъния и Черна гора. Османските посланици в Ев-

ропа зорко бдят за нарушения на правата на султана и се намесват всеки път, 

когато забележат такива. При създаването на българските търговски агент-

ства представителите на независимите държави в голямата си част отказват 

да ги приемат като членове на консулското тяло и поддържат с тях единст-

вено частни отношения.  

Инструкциите към Константин Хаджидимитров са да установи приятелски 

отношения с представителите на консулското тяло в Дедеагач и да се ползва от 

тяхното сътрудничество – задача, която в неговия случай се оказва невъзможна. 

Твърде скоро след стъпването си в длъжност той влиза в конфликт с вицеконсула 

на Австро-Унгария. Поводът е изискването на българското правителство всички 

пътници от Дедеагачко за България да визират паспортите си в българското тър-

говско агентство срещу заплащане на такса – това би позволило на българското 

представителство да се самоиздържа. Управителят на санджака предупреждава 

българите да не дават пари на търговския агент и уверява желаещите да пътуват, 

че виза не им е необходима. Действията му са подкрепени от австроунгарското 

вицеконсулство, което изразява писмено своя протест.  

Противоречията между австрийския представител и Хаджидимитров се за-

дълбочават в началото на август, когато вицеконсулът не изпраща покана към 

българския агент за тържественото отпразнуване на рождения ден на кайзер 

Франц Йосиф – знак на неуважение и непризнаване на равноправния статут на 

българската мисия. Разривът в отношенията между двамата създава неприят-

ности при пренасянето на кореспонденцията на агентството – дейност, която по 

споразумение между Виена и София се извършва безплатно от Австрийските по-

щенски писалища. Конфликтът дава отражение върху помощта, която българс-

кият агент има възможност да оказва на поданиците на Княжеството в техните 

икономически начинания. Тук е необходимо да се изтъкне, че Австро-Унгария е 

най-големият чуждестранен пазар за търговците, обслужвани на пристанището в 

Дедеагач, а параходите на имперската компания „Австрийски лойд“ са най-ре-

довните му посетители.  

 

                                                        
18  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 42, л. 33–35.  
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3. Високата порта и местната власт в Европейска Турция използват всеки 

удобен случай, за да напомни на българските представители, че според нея те 

са османски чиновници и са длъжни да се подчиняват на техните заповеди. Във 

вилаетските центрове управителите ясно разбират необходимостта да се 

търси компромис и да не се предизвикват излишни международни скандали, но 

в по-малките административни области местната власт стига до грубости и 

заплахи в отношенията си с българските агенти.  

Проблемите на Хаджидимитров с местната власт започват непосредствено 

след пристигането му в Дедеагач. Управителят на санджака не приема кореспон-

денцията между двамата да се води на френски език и връща писмата на агентс-

твото. Същевременно османското правителство отхвърля изискването на Кня-

жеството всички пратки до агентите да бъдат освободени от митническа про-

верка и заплащане на мито, което не само оскъпява тяхната дейност, но и създава 

затруднения в ежедневната им дейност. Изпращаните книги и вестници от Бъл-

гария са подложени на строга цензура, от която не успява да се измъкне дори и 

„Държавен вестник“.  

Конфликтът между търговския агент и управителя на санджака ескалира, 

когато на 17 август 1897 г. по случай наближаващата годишнина от възшествието 

на султан Абдул Хамид II на престола, мютесарифът с писмо на турски език го 

кани да присъства на тържествен молебен за здравето на владетеля заедно с ос-

таналите османски чиновници. Хаджидимитров не се явява в уречения час, което 

предизвиква недоволството на местната власт. Връзките между двете институции 

са прекъснати, а мютесарифът забранява на видните българи в града да посеща-

ват търговското агентство и настоява пред Високата порта за отстраняването на 

агента. Това поставя Хаджидимитров пред невъзможност да изпълнява успешно 

задълженията си, но въпреки това д-р Стоилов се застъпва за него, за да не до-

пусне създаването на опасен прецедент в българо-османските отношения.  

 

4. Стремежът на българите за обединение носи постоянна заплаха за це-

лостта на Османската империя. Султан Абдул Хамид II забранява използването 

на думата „Македония“, а Високата порта целенасочено оказва подкрепа на 

Цариградската патриаршия и на сръбската пропаганда, за да създаде баланс 

на силите между претендентките за османското наследство. Така българс-

ките инициативи за строителство на църкви и поддържане на училища често 

са възпрепятствани от местните власти, а в споровете между екзархисти и 

патриаршисти администрацията обикновено взема страната на последните.  

През месец август 1898 г. Константин Хаджидимитров поема инициативата 

за организирането на увеселителен влак от Дедеагач до Цариград по повод 
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предстоящото освещаване на църквата „Св. Стефан“. Целта му е да сплоти бъл-

гарската общност и със закупените билети да събере средства за издръжката на 

още една учителка в града.19 Той приканва българите от Одрин да се присъединят 

към инициативата и се обръща към Димитър Марков с молба да се застъпи пред 

Високата порта за подпомагане на инициативата. Пред него споделя, че очаква 

повече от 200 души от региона да се възползват от предложението.20 Вместо да 

улесни пътниците, султан Абдул Хамид II със специална заповед забранява на 

железниците да обслужват български увеселителни влакове и възпрепятства ор-

ганизирането на мащабни демонстрации в столицата.21 Така благородната ини-

циатива е провалена и Хаджидимитров е принуден да върне парите на закупилите 

предварително билети.  

 

5. Насилието, на което е подложено българското население в империята 

В края на XIX век християнското население в Европейска Турция е подло-

жено на постоянно насилие от страна на официалната власт, разбойнически 

шайки и местни бабаити. Съдебната система не само е корумпирана, но ра-

боти в съзвучие с политиката на Високата порта за възпиране на образовател-

ното дело и икономическия напредък на българите. Ежедневните кражби и 

убийства в Македония и Тракия създават обстановка на несигурност, в която 

никой предприемач и търговец не може да бъде спокоен за живота и собстве-

ността си.  

В началото на 1898 г. българският учител в с. Хаджи Оггулари посещава 

Гюмюрджина, за да получи заплатата си от екзархийския наместник в града – 

около 100 лева за първото тримесечие на годината. На връщане в покрайнините 

на селото си той е пресрещнат и ограбен от двама въоръжени турски овчари. Въп-

реки че още същата вечер крадците са заловени, те са пуснати на свобода с аргу-

мента, че учителят не може да докаже извършеното злодеяние. Запознат с прак-

тиката злосторниците да действат в сътрудничество с местната власт, жертвата е 

принудена да се откаже от обвинението, за да запази живота си. Според местните 

българи откраднатите пари са поделени от съучастниците, а Хаджидимитров в 

доклада си до д-р Стоилов допълва, че зверствата и грабежите във вилаета са 

започнали да зачестяват.22  

През ноември същата година Александър Константинов от с. Даръдере, тър-

говец на аби и гайтани, е намерен мъртъв в покрайнините на град Фере. По тялото 

                                                        
19  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 47, л. 21.  
20  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 50, л. 4. 
21  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 49, л. 1. 
22  ЦДА – София, Ф. 176К, оп. 1, а.е. 1215, л. 2–3.  
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са му открити множество тъмносини петна, въпреки крайното заключение на 

местната власт е, че той е умрял от пиянство. Търговският агент е на друго мне-

ние – според рапорта му в дните преди смъртта си Константинов е уреждал смет-

ките си с клиенти от селата в Скечанска околия и е възнамерявал да продължи 

пътя си за България. Според сведенията на Хаджидимитров той е бил удушен във 

влака от двама мухаджири и един жандармерист, които са го ограбили и след 

това са захвърлили тялото му на пътя.23 Българският търговски агент напомня, че 

през 1896 г. дори английският вицеконсул в Дедеагач е пребит от мюсюлмани.24 

В тези условия икономическото развитие и замогването на населението е невъз-

можно, а търсейки начин за неговото подпомагане, търговският агент в Скопие 

Димитър Ризов стига до извода, че каквито и средства да се заделят за „селското 

население в Македония, те само ще минат през неговите скъсани пазви, за да 

попаднат в дълбоките турски джобове”25. 

 

6. Заключение 

Постоянните конфликти с османската власт в Дедеагач възпрепятстват нор-

малното функциониране на българското търговско агентство и създават поводи 

за напрежение в българо-османските дипломатически отношения. Липсата на ка-

пацитет в Министерството на външните работи и изповеданията и лошата синх-

ронизация между него и Министерството на търговията и земеделието провалят 

откритите от Константин Хаджидимитров възможности за подпомагане на бъл-

гарските търговци и откриване на нови пазари за българските произведения. Не-

големите годишни разходи за функциониране на агентството – 18 220 лв., позво-

ляват то да се самоиздържа чрез заверяването на паспортите на пътниците за Бъл-

гария, но всички опити за налагане на подобен режим на пътуване завършват със 

скандали и уронват престижа на българския представител. Въпреки това до края 

на своето управление д-р Стоилов отхвърля всички искания за смяна на търговс-

кия агент и закриване на агентството.  

В края на 1898 г. политическите опоненти на Хаджидимитров и Високата 

порта намират нов повод да искат неговото отстраняване. Той е обвинен, че при 

затварянето на търговската си кантора в Цариград не е платил всичките си дъл-

гове и в резултат неговият личен престиж и престижът на България са уронени. 

Агентът прави опит да докаже своята невинност, но политическата криза в София 

проваля неговите усилия. В самия край на XIX в. Княжество България изпада във 

финансова криза и ограничаването на правителствените разходи става належаща 

                                                        
23  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 42, л. 102. 
24  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 1, л. 16. 
25  ЦДА – София, Ф. 333К, оп. 1, а.е. 18, л. 6.  
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необходимост. След встъпването в длъжност на кабинета на Петко Каравелов, 

външният министър д-р Стоян Данев уведомява търговския агент, че мисията му 

ще бъде закрита по бюджетни причини. 

Така през април 1901 г. българското търговско агентство е закрито. Експе-

риментът с откриването на институцията се оказва неуспешен. Нейното затва-

ряне е представено от османските власти като извършено по заповед от султана, 

с което е накърнено самочувствието на местните българи и е пропусната възмож-

ността за подпомагане на българските търговци и оказване на консулска защита 

на българските икономически интереси в Дедеагач.  
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