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Abstract: The following research intends to examine and uncover the economic 

and trade network of Karlovo’s entrepreneur Evlogi Georgiev in 1839, based on his 

earliest preserved trade notebooks as a source kept today in the Historical Museum of 

Karlovo. It was precisely on 1 January 1839 that the famous “Pulievi – Georgievi” 

Company was established. The partners, Evlogi and his uncles Pulievi, signed the 

contract and distributed their roles and functions. The entity had three headquarters 

across the Balkans – Karlovo (operated by Hristo Puliev), Bucharest (operated by 

Evlogi Georgiev) and Galați (operated by Nikola T. Puliev). Thus, the main 

relationship and points of commercial and economic activity was as follows: Karlovo 

– Bucharest – Galați. The sources showed that the model of economic activity and trade 

includes the purchase of goods (mostly raw materials and semi-finished products) 

mainly from Karlovo and the region, which were sent through the network of associates 

on several main routes to the Danubian principalities for sale. Almost all exported 

commodities were transferred via Svishtov and Zimnicea on the Danube. The main 

products that “came out” of Karlovo region were woolen braid lace, woolen and cotton 

yarn, lining, leathers, bags, rice, baize, coarse woolen cloth or frieze, silk, madder, 

rose oil, etc. Evlogi Georgiev’s network operated in a considerable geographical area. 

The range extended into the hinterland of the European part of the Ottoman Empire 

(Rumelia), along the Danube River and to the north of then free-trading Danube 

principalities. The network itself of “Pulievi – Georgievi” Company relied exclusively 

on social capital – the Bulgarian emigrants and merchants along the Danube River. In 

this way, an effective structure of trusted collaborators and commissioners was built in 

                                                             
1  Изследването е част от проект към Фонд „Научни изследвания“ – КН-06 ОПР 05/02 от 

17.12.2018 г. „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и 
европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Ге-
оргиеви“. 
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vital topographical points along the Danube River, which was of capital importance. 

Such network of trusted partners with fast contacts and exchanged information make 

the commercial activities efficient. Skillful coordination and leadership at the 

operational level by the Karlovo’s entrepreneurs, together with honest relationships 

throughout the network, increased the added value. The high quality Bulgarian goods, 

the main subject of trade, were also an important element of the success. All this leads 

to the conclusion that the economic and trade network for a long distance operations 

of E. Georgiev and his uncles built in 1839 was precisely the necessary stable and 

effective foundation, the first most important step, for the transformation of the 

Karlovo’s entity into one of the largest Bulgarian companies in the 19th century. 

Key words: Evlogi Georgiev, Economic and Trade Network, “Pulievi – Georgievi” 

Company, Karlovo’s entrepreneurs, 19th century, Karlovo, Bucharest, Galați 
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Настоящото изследване цели да разкрие стопанско-търговската мрежа на 

Евлоги Георгиев през 1839 г. – т.е. самото начало на неговата търговска дейност. 

Изследването е базирано на извлечените и обработени данни от най-ранните за-

пазени търговски тефтери на Е. Георгиев от 1839 г., съхранявани в ОИМ–

Карлово. Това са два тефтера, както следва: 

1. Сметководен тефтер, Инв. № 129, съдържащ 45 л. (89 стр.), от 4 април до 

23 ноември 1839 г.2 

2. Търговски тефтер, Инв. № 113, съдържащ 327 л. (655 стр.), обхващащ ця-

лата 1839 г. Състои се от три части. Първата е сметководна – 78 л. Втората  „Иж-

дивенiета за стоки” – 50 л. Третата „Коппia” – 198 л.3 

Двата карловски тефтера са изписани прилежно с черно мастило, което е 

запазило добре своята свежест. Хартията и при двата тефера е типична за XIX в. 

– груба и с дебелина над 100 гр/м². Тефтерите носят значителни следи от времето, 

но за сметка на това се съхраняват в отлични условия в Карловския музей4. 

Карловските тефтери са преглеждани повърхностно от проф. Виржиния 

Паскалева преди почти 60 години (Paskaleva, 1964, pp. 196–202), а в последните 

години с тях е работил и д-р Ивайло Найденов (Naydenov, 2017). 

В началото е важно е да припомним, че именно на 1 януари 1839 г.5 се създава 

общата търговска фирма „Пулиеви – Георгиеви”, в което към своите вуйчовци и 

                                                             
2  Общински исторически музей – Карлово (ОИМ – Карлово), Инв. № 129. 
3  ОИМ – Карлово, Инв. № 113. 
4  Тук е мястото да благодаря за оказаното ми съдействие на гл. уредник Петя Цолева–

Иванова от ОИМ–Карлово. 
5  Всички дати в изследването са по Юлианския календар, или т. нар. стар стил. 
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търговци братя Пулиеви се включва и тогава 19-годишният им племенник и сирак 

Евлоги Георгиев. Тримата съдружници се съгласяват да работят с „вярност и лю-

бов, без всяка неправда“ (Glushkov, 2014, p. 26). Капиталът от 145 000 гроша на 

новото сдружение е разпределен по следния начин (виж таблица 1): 

Таблица 1. 

Вложени средства и седалища при основаването 

на фирма „Пулиеви – Георгиеви“, 01.01.1839 г.
6
 

СЪДРУЖНИК КАПИТАЛ (грошове) % СЕДАЛИЩЕ 

Христо Т. Пулиев 68 000 46,9 Карлово 

Никола Т. Пулиев 50 000 34,5 Галац 

Евлоги Георгиев 27 000 18,6 Букурещ 

ОБЩО 145 000 100 ◼  

 

Основни клонове в Дунавските княжества за новата фирма „Пулиеви – Ге-

оргиеви“ според договора от 01.01.1839 г. стават Букурещ и Галац. Те не са под-

брани случайно, тъй като Пулиеви са установили своята дейност в Галац няколко 

години преди това. Освен като точка от консулската и вицеконсулската мрежа на 

европейските империи, геополитическото и икономическото значение на Галац 

нараства драстично с обявяването на пристанището му за porto franco, или сво-

бодно пристанище, през 1837 г. и след ратифицирането на договора от Балта Ли-

ман от 1838 г. По този начин двата дунавски центъра, избрани за седалища на 

„Пулиеви – Георгиеви“, започват да имат огромно икономическо значение в тър-

говията на Османската империя. На практика целият търговски трафик от Средна 

и Западна Европа по р. Дунав до османската столица и обратно преминава през 

Букурещ (Гюргево) и Галац. Съвсем не е съвпадание, че тъкмо тук през 1860-те 

години са открити първите жп линии в Османската империя, за да свържат р. 

Дунав и Черно море. Не по-малко важно е обстоятелството, че в тези първи десе-

тилетия на XIX в. десетки хиляди българи се установяват по поречието на р. Ду-

нав – между Букурещ и Тулча – от които една значителна част се занимават със 

занаятчийство, дребно земеделие, транспорт и търговия. Малки компактни кар-

ловски „колонии“ от началото на века могат да бъдат открити във всички тези 

дунавски центрове (Zhechev, 2007, pp. 26–30, 214; Todorov, 2021, pp. 54, 117; 

Undzhiev, 1968, p. 150; Kosev, Dikulesku & Paskaleva, 1965, pp. 305–310). 

Тези предпоставки и контекст са от значение за разгръщането на стопанско-

                                                             
6  Данните за взети от Glushkov, 2014, p. 26; Roussev, 2015, p. 505. 
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търговската мрежа на карловската фирма. Тук освен споменатите геополити-

чески, икономически и чисто географски обусловености, имаме и още един клю-

чов компонент налице – наличието на социален капитал на местата на бъдеща 

търговска дейност по поречието на р. Дунав. Така ipso facto Е. Георгиев и Пули-

еви още от самото начало на общата си стопанска дейност контактуват успешно 

с базираните по места българи или съграждани от Карлово. 

След създаването на общата карловска фирма „Пулиеви – Георгиеви“ на 

01.01.1839 г., Евлоги Георгиев прави първи самостоятелни стъпки и започва тър-

говската си дейност още от 1 януари, нагазвайки направо „в дълбокото“7. Евлоги 

тръгва от Карлово за Дунавските княжества на 3 март 1839 г.8, но не пристига 

веднага в Букурещ. Преди да пристигне във влашката столица, той вероятно пре-

бивава в Галац при вуйчо си Н. Пулиев. Карловските тефтери показват катего-

рично, че на 2 април 1839 г. Евлоги пристига в Букурещ, където се установява9. 

Два дни по-късно, на 4 април, 19-годишният карловец очевидно вече се е ориен-

тирал в букурещката обстановка и започва първите си търговски операции, които 

включват купуването и осигуряването на превоза на 12 чувала прежда и 2 денка 

гайтан от Гюргево към Букурещ10. През следващите дни активността на Евлоги 

постепенно се увеличава11. На 10 април той пише за първи път от Букурещ до 

Христо Пулиев в Карлово какви стоки са му нужни и какви са цените на ориза и 

различните видове гайтани12. Първоначално отсяда в хана на Хитю Папазоглу 

със своя близък приятел от Карлово Георги Лазаров, с когото споделят стая13. 

Интересно е да се спомене, че съдържателят на хана Х. Папазоглу също е карло-

вец, който през 40-те години на XIX в. се сродява с рода Пулиеви чрез дъщеря си 

Неда, която се венчава за Иван Т. Пулиев. 

Трудностите в тези първи седмици на реална търговска дейност в една чужда 

обстановка са големи. „Алашъ-веришите много зле варватъ до сега, ами Господ 

да е напомощъ. Г. Лазаров една торба от мешините не е дал още. Така освен това, 

человеци с характеръ добръ днес, за които да не смее человекъ да злопомисли, 

оутре ги виждашъ мафиози, та им продаватъ стоката намезитъ. Нема на некой 

иснаф алашъ-веришъ на стоката, ама сичките спатъ.“, пише Евлоги на 21 април 

от Букурещ до Хр. Пулиев в Карлово14. Въпреки това младият карловец, макар без 

                                                             
7  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, л. 1–2. 
8  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 38. 
9  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 1. 
10  ОИМ – Карлово, Инв. № 129, л. 1; Инв. № 113, Иждивенiета за стоки, л. 81; 82. 
11  ОИМ – Карлово, Инв. № 129, л. 1; Инв. № 113, л. 3, 7. 
12  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 1. 
13  Пак там, л. 5. 
14  Пак там. 
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особен опит, проявява от самото начало в Букурещ много голяма съобразителност, 

смелост и активност. Не изпада в униние пред препятствията. Ориентира се много 

добре в динамичната и непроста среда на букурещките тържища, като много пред-

пазливо наблюдава какви стоки се търгуват или не, на какви цени, и какви коли-

чества стока са или ще бъдат нужни. В тези трудни и напрегнати първи седмици в 

Букурещ Евлоги не забравя да изпраща част от малкото припечелено на брат си 

Христо в Карлово. Дори мисли за покойната си майка, изпращайки до вуйчо си Хр. 

Пулиев в родния град пари, „които да развалите на бешлици, така ако требовать 

на калугерките пари за помянъ на покойната ми майка, да имъ дадете, и косура 

да земете врасъ васъ си с файда.“15 Друг показателен признак за личността на 

младия Евлоги е начинът, по който той описва своята най-ранна предприемаческа 

дейност. Сметководната част в карловските тефтери е водена изключително при-

лежно и пунктуално, а изказът в копирната търговска кореспонденция е на гладък 

и богат български и гръцки език. 

В същото време от началото на 1839 г., съдружниците са на своите места – 

седалищата на карловската фирма. Никола Пулиев е локализиран в Галац, а брат 

му Христо Пулиев в Карлово. Това разпределение и функциите на съдружниците 

са ясно и точно описани в контракта на фирмата от 1 януари 1839 г. (Glushkov, 

2014, p. 26; Roussev, 2015, p. 505) Така основната релация и възлови точки на 

стопанска дейност на „Пулиеви – Георгиеви“ в 1839 г. е: Карлово – Букурещ – 

Галац (виж фигура 1): 

 

Фигура 1. Основна релация на стопанска дейност  

на „Пулиеви – Георгиеви“, 1839 г.
16

 

                                                             
15  Пак там, л. 4. 
16  ОИМ – Карлово, Инв. № 113; Инв. № 129. 
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Благодарение на карловските тефтери можем да очертаем ясно търговско-

стопанската мрежа от сътрудниците и комисионерите на Е. Георгиев през 1839 г. 

От тях става ясно, че основният модел на стопанско действие и търговия включва 

изкупуването на стоки (суровини и полуобработени продукти) основно от Кар-

лово и региона (но не само), които чрез мрежата от сътрудници се изпращат по 

няколко основни маршрута към Дунавските княжества за продажба. Основни 

крайни цели са, разбира се, Букурещ и Галац като седалища на карловската 

фирма, където се намират Е. Георгиев и Н. Пулиев. 

Начална точка на мрежата е Карлово и целият карловски регион. Местните 

стоки са събирани и изпращани от базирания там Хр. Пулиев чрез неговите род-

нини и контакти17 и най-вече посредством близките до Е. Георгиев карловски 

търговци и общественици Георги Лазаров и брат му Иван (Йоан) Лазаров, Ни-

кола Каратопраклиев, Никола Георгиев, Антон Велков и др.18 Карловецът Георги 

Лазаров и неговият брат Иван били много доверени лица и сътрудници на Евлоги 

и често пътували до Влашко, изпълнявайки различни задачи за него19. Към края 

на 1839 г. научаваме например, че Евлоги все още е отседнал при Папазоглу и се 

кани да пътува към българските земи, като пренасочва писмата си да бъдат при-

емани от Иван Лазаров, който по това време също се намира в букурещкия хан20. 

По същия начин карловците Антон Велков и Никола Георгиев имат сътрудни-

ческа роля и пътуват при нужда по точки от търговската мрежа на Евлоги, под-

помагайки стопанската му дейност21. 

От Карлово и региона стоките се придвижват в денкове, товари и чували 

чрез кервани и волски коли към Свищов. Дунавският град се явява централна 

точка в стопанско-търговската мрежа на карловци и над 95% от изпратените то-

вари за износ минават оттам. Като възлова и разпределителна точка в мрежата, в 

Свищов сътрудници и комисионери на Евлоги са доверените търговски къщи 

                                                             
17  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 36–38, 101–103, 106, 108–109, 135–136, 147–148, 

187. 
18  Пак там, л. 3–5, 15–17, 31–33, 36–38, 42–43, 49–50, 54–56, 59–61, 66, 72–73, 77–78, 85–

87, 91–93, 93–94, 100–101, 101–103, 113–114, 121, 126–127, 135–136, 169–170, 191–192, 
197,  

19 Пак там, л. 93–94, 101–103, 105, 105–106, 106, 107, 108–109, 111–113, 122, 191–192, 195–
196. 

20 Пак там, л. 195. 
21 Пак там, л. 54–55. 
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„Боро Ненович и дружина”22 и „Христо Попович и дружина”23, с които той об-

щува с голяма честота. В контактите си със свищовските партньори и другите 

сътрудници по мрежата Евлоги използва и довереник на име Козма Тричков от 

Враца, който пътува от Букурещ, за да извършва парични разплащания и поръчки 

към тях на място24. Често в кореспонденцията К. Тричков е наричан „оказио-

нин“25. Друг „оказионин“ за Евлоги, но от Свищов е Атанас Сищовли26. Като въз-

лова точка на карловската фирма, в Свищов при нужда прихожда и ръководите-

лят на карловското седалище Хр. Пулиев27. 

Следващият важен пункт от главната транспортна артерия на мрежата е от-

срещният на Свищов румънски град Зимнич. В Зимнич доверени комисионери 

и сътрудници се явяват търговската фирма „Димитриу и Алекси Асдероглу”28, 

които не само получават и препращат стоките, но и продават част от тях в града 

и околностите. Освен тях, сътрудници, но в малък мащаб са и „Сахатчиоглу и 

Йоани Х. Стоянов и дружина“.29 Главните партньори от Зимнич Асдероглу от 

своя страна пренасочват оттук под вещото ръководство на Евлоги търговския по-

ток по два пътя: 

1) основен, по вода, към Гюргево за Букурещ, Браила и Галац. 

2) разклонение, по суша, към Александрия и Плоещ. 

В Гюргево сътрудник на Е. Георгиев е Георги Стефану30, а в Браила – Атанас 

Дойчович31. Тръгвайки по разклонението по суша на север от Зимнич стигаме до 

Александрия. Там търговски партньор на Евлоги пък е Костаки Николау32. Не на 

последно място Евлоги поддържа няколко надеждни сътрудници в Плоещ, където 

като крайна точка на сухопътното разклонение се продава немалко количество от 

изнасяните карловски продукти. Тези сътрудници са търговската къща „Х. Петър 

                                                             
22  Пак там, л. 33–34, 39–40, 41–42, 45–46, 50–51, 54–57, 61–62, 66, 81–82, 88–90, 95–96, 98–

99, 105, 113–114, 120–121, 133–134, 136–137, 141–143, 149–150, 162–163, 165, 176, 188, 
196. 

23  Пак там, л. 6, 13, 20, 27, 65–66, 69–70, 71–72, 76–77, 80–81, 105–106, 115–118, 124–125, 
128–129. 

24  Пак там, л. 36, 39, 40–41, 41–42, 45–46, 105, 113–114, 115–118, 120–121, 196. 
25  Пак там, л. 38, 39 и сл. 
26  Пак там, л. 27. 
27  Пак там, л. 57–58. 
28  Пак там, л. 2–3, 6–8, 9–10, 14–17, 20–21, 22–23, 40, 51–52, 52–53, 67, 70–71, 82–83, 90, 

99, 114–115, 131–132, 134–135, 137, 143–144, 151, 161, 163–164, 165, 170–171, 174–175, 
176, 178–179, 186–187, 197. 

29  Пак там, л. 96, 109–110, 122. 
30  Пак там, л. 78, 83–85, 110–111, 124, 168, 171–172, 174, 179, 181, 184–185, 190, 194. 
31  Пак там, л. 147, 155, 160–161, 173–174, 179–180. 
32  Пак там, л. 8–9, 18, 30, 47, 192–194. 
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Хаджи Павел Божилов”33, „Васил Мина и дружина“34, както и Тома Йоанну35 и Ди-

аманти Йоанну36. Стоките за Плоещ не пристигали само през Свищов, Зимнич и 

Александрия, но и често били изпращани директно от Букурещ от Евлоги37. В Бу-

курещ младият карловец си сътрудничел с Петър Икономов и брат му (братя Ико-

номови)38 , Михалаки Попович39  и с търговската къща „Динко Георгиу и дру-

жина“40. В крайната точка Галац сътрудник пък бил Андрей Х. Василев41. 

Второстепенен търговски маршрут на мрежата през 1839 г., който се изпол-

звал много рядко, включвал транспорт на стоките от Карлово директно за Русчук 

и оттам за Гюргево и Букурещ42. В единични случаи износни продукти достиг-

нали до Свищов били изпращани оттам „по сухо“ или по земя за Русчук, но това 

са по-скоро изключения43. 

Гореописаната стопанско-търговска мрежа за далечна търговия на Е. Георгиев 

и вуйчовците му визуализирана би изглеждала по следния начин (виж фигура 2): 

 

                                                             
33  Пак там, л. 25, 29–30, 35–36, 45, 52, 58–59, 97, 104, 139–140, 146–147, 158–159. 
34  Пак там, л. 35, 45, 52, 58. 
35  Пак там, л. 140–141, 145–146, 157–158, 185. 
36  Пак там, л. 97–98, 99–100. 
37  Пак там, л. 97–98, 99–100, 111–112. 
38  Пак там, л. 45–46, 159–160. 
39  Пак там, л. 66, 82, 88, 96, 109, 122, 178,  
40  Пак там, л. 108–109, 169–170, 191–192. 
41  Пак там, л. 63–64, 136, 156, 160, 173 
42  Пак там, л. 129. 
43  Пак там, л. 142. 
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Фигура 2. Стопанско-търговската мрежа на Евлоги Георгиев, 1839 г. 

 

Анализът на търговската кореспонденция на Е. Георгиев напълно допълва 

визуализацията на стопанското-търговската му мрежа през 1839 г. Топографс-

кият разбор на точките от мрежата откроява безспорно главния маршрут за износ 

на карловските стоки, който минава през Свищов и Зимнич (виж таблици 2 и 3, 

фигура 3): 
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Таблица 2. 

Анализ на кореспонденцията със сътрудници и комисионери 

на Евлоги Георгиев през 1839 г.
44

 

№ АДРЕСАТ ЛОКАЦИЯ 
ЕЗИК 

ОБЩО 
БЪЛГАРСКИ ГРЪЦКИ 

1. 
 

Христо Т. Пулиев 
 

Карлово 31 
 32 

Свищов 1 

2. „Д. и А. Асдероглу и др.“ Зимнич  32 32 

3. Никола Т. Пулиев Галац 12 16 28 

4. „Боро Ненович и др.“ Свищов 27  27 

5. „Христо Попович и др.“ Свищов 13  13 

6. Георги Стефану Гюргево  12 12 

7. „Х. Петър Х. Павел Божилов“ Плоещ  7 7 

8. Костаки Николау Александрия 5  5 

9. Атанас Дойчович Браила  5 5 

10. Тома Йоанну Плоещ  4 4 

11. „Васил Мина и др.“ Плоещ  4 4 

12. 
 

Васил Д. Пулиев 
 

Галац 3 
 4 

Карлово 1 

13. Никола П. Пулиев Галац 1 1 2 

14. Диаманти Йоанну Плоещ 2  2 

15. Иван Лазаров 

Карлово 1 

 2 Зимнич  
Карантината 

1 

16. „Сахатчиоглу и Йоани Х. Ст. др.“ Зимнич  2 2 

17. Георги Лазаров Карлово 1  1 

18. Павли Н. Пулиев Карлово 1  1 

19. Иван Т. Пулиев Галац 1  1 

ОБЩО 101 83 184 

                                                             
44  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 1–198. 
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Таблица 3. 

Анализ на кореспонденцията със сътрудници и комисионери 

на Евлоги Георгиев по топографски принцип, 1839 г.
45

 

ГРАД БРОЙ ПИСМА 

Свищов 41 

Зимнич 35 

Карлово 35 

Галац 34 

Плоещ 17 

Гюргево 12 

Александрия 5 

Браила 5 

ОБЩО 184 

 

 

 

 
 

Фигура 3. Визуализация на кореспонденцията на Евл. Георгиев 

по топографски принцип, 1839 г. 

 

                                                             
45  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 1–198. 
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22%
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19%
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3%
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3%



275 

Какви били стоките, които фирмата „Пулиеви – Георгиеви“ изнасяла от бъл-

гарските земи на север от Дунав през 1839 г.? Това били суровини и ниско обрабо-

тени стоки. А именно: гайтан46, аби47, прежда48, мешини49, каплами50, ориз51, па-

мук52, коприна53, толуми54, гьон55, брош56, розово масло57 и други. Това е основният 

асортимент през 1839 г. Географски разпределени (виж таблица 4) – от Карлово, 

като зараждащ се текстилен център, и околностите му най-много се изнасяли тек-

стилните продукти гайтан, прежда, аби, каплами, мешини, гьон, толуми, брош и 

по-рядко розово масло, което не се продавало лесно58. От Пловдивския и Пазар-

джишкия район се изнасяли големи количества ориз и памук, а вероятно и коли-

чества мешини и каплами. Коприната, най-често първокачествена (долапска), пък 

произхождала от Севлиевско-Търновско. Макар динамиката на търсенето на бъл-

гарските стоки в Букурещ и Галац да е променлива, от карловските тефтери за  

1839 г. ясно се открояват като най-оборотни карловските гайтани, мешини, кап-

лами и пловдивския ориз. Поради тази причина Евлоги често организирал изпра-

щането на по няколко хиляди топа карловски гайтан, няколкостотин тори с ме-

шини и по няколко стотин чувала ориз към дунавските центрове на фирмата59. 

Транспортираните стоки за износ били опаковани в денкове и чували. В обоз-

начени денкове пътували гайтаните, мешините, капламите и абите. Някои от тях, 

като мешините, били покрити с чулове. С отбелязани марка, число и пореден номер 

пък в чували пътували памукът, коприната, брошът, преждата и оризът60. Когато 

продавал чувалите с ориз – една от най-оборотните стоки – Евлоги винаги таксувал 

и самите чували като амбалаж по 2 гроша61. Тъй като чувалите с ориз били най-

тежки (ок. 130–140 кг), логично е те да били от най-здрава тъкан и да са се 

                                                             
46  Пак там, л. 1, 11, 12, 32, 37, 54, 57–58, 59, 68, 94, 102, 111, 130, 149, 152, 167, 169, 183. 
47  Пак там, л. 37, 42, 43–44, 94, 97–98, 102, 111, 191–192. 
48  Пак там, 8–9, 25, 30, 31, 47, 118, 152, 167, 184, 192. 
49  Пак там, 10, 37, 68, 94, 111, 130, 149, 152, 156, 166, 170, 177, 180, 192–193, 196. 
50  Пак там, л. 34, 49, 68, 111, 130, 149, 152, 160, 169. 
51  Пак там, 10, 12, 14, 34, 41, 49, 79, 94, 98, 102, 111, 114, 119, 127, 129, 142–143, 149, 152, 

177, 191. 
52  Пак там, л. 11, 19, 31, 41, 168, 172, 184, 195. 
53  Пак там, л. 41, 42–43, 85–86, 94, 103, 119, 129, 133, 137, 142, 149, 152, 167, 171, 181, 

183, 191. 
54  Пак там, л. 152, 160. 
55  Пак там, л. 156, 157–158, 177, 195. 
56  Пак там, л. 94, 130, 167, 192. 
57  Пак там, л. 32, 49, 59, 79. 
58  Пак там, л. 32. 
59  Пак там, л. 12, 34, 41, 54, 98, 102, 111–112, 130, 142, 152 и пр. 
60  Пак там, л. 9; ОИМ – Карлово, Инв. № 129, л. 1–89. 
61  Пак там. 
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използвали многократно. Същото не важи за чувалите с прежда, памук или брош – 

при продажбата им Евлоги не взема пари за амбалаж62. И наистина тази практич-

ност от страна на карловци за повторното използване на амбалажа – чували, въжета 

и чулове – е налице63. На 11 юли 1839 г. Евлоги пише до Хр. Пулиев в Карлово, че 

е изпратил през Свищов към него един денк с 23 чула и 27 въжета64. На 21 декември 

1839 г. пък пише до К. Николау в Александрия: “[…] испратете чoвалите празни 

заедно с чулатъ отъ мешините на Зимнича до г. А. Асдероглу комисионерина, и му 

кажете, чи са мои, та да ги държи тамо доде замина да си ги зема.“65 

А на какви цени се продавали разглежданите износни български артикули? 

От тефтерите успяха да се извлекат цените на търгуваните стоки от карловската 

фирма на букурещките тържища, които дават ценна информация за регионалната 

икономика през този период (виж таблица 4): 

 

Таблица 4. 

Основни търгувани стоки и техните цени  
на фирма „Пулиеви – Георгиеви“, 1839 г.

66
 

№ СТОКА КОЛИЧЕСТВО 
ЦЕНА67  

(грошове) 
ПРОИЗХОД 

 
 

1. 

 
 

Гайтан 
 
 

бояма 

Топ 

1,1 – 1,3 

Карлово и региона 
борма 3 – 3,5 

10-ца 4 – 5 

12-ца 7 – 7,5 

2. Ориз68 Ока69 12,2 – 14 Пловдивско-Пазарджишко 

3. 
Ме-

шини70 

обикн. 
Тора 

27 – 30 
Карлово и региона 

червени 32 – 40 

4. Каплами Толум 10 – 13 Карлово, Пловдивско 

                                                             
62  Пак там. 
63  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 41. 
64  Пак там, л. 53. 
65  Пак там, л. 193. 
66  ОИМ – Карлово, Инв. № 113; Инв. № 129. 
67  Цените са от букурещките тържища. 
68  1 чувал с ориз според карловските тефтери е ок. 100–110 оки (130–140 кг). 
69  1 ока = 1,282 кг. 
70  1 тора с мешини според карловските тефтери е ок. 10 мешина. 
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5. Прежда71 Ока 8 – 9 Карлово и региона 

6. Аба Топ 34 – 35 Карлово и региона 

7. Памук72 Ока 4 – 4,2 Пловдивско 

8. Коприна Ока 86 – 100 Севлиевско-Търновско 

9. Розово масло Мускал 7 – 8 Карлово и региона 

10. Брош73 Ока 3,75 – 4 Карлово и региона 

 

Логистиката на тези износни стоки през 1839 г. е съпътствана с редица обек-

тивни оперативни трудности. Едно грубо изчисление на един керван стока като 

обем и тонаж показва, че той е твърде значителен за времето си. Примерен керван 

пренасящ 150 чувала с ориз и 1200 топа гайтан, заедно с каплами, мешини, аби и 

прежда, означава пратка с голям тонаж и голям физически обем. Тук само оризът 

тежи ок. 20 000 кг, мешините също са тежки, а останалите текстилни продукти – 

доста обемни. Евлоги често организира такива количества за износ. Следва друг 

важен компонент от логистиката – складирането на стоките. За ефективността на 

стопанско-търговската мрежа е много важно във всички ключови точки да са оси-

гурени складове. Карловската фирма използва такива маази (магазии) във Сви-

щов, Зимнич, Гюргево и Плоещ на своите доверени сътрудници и комисионери 

и заплаща такси магазинаж за съхраняването на различни обеми стоки74. Така 

нужните продукти много по-бързо се поръчват оттам и изпращат до Букурещ, 

Галац или Плоещ, вместо тепърва да тръгват от Карлово. Транспортираните 

стоки обикновено са задържани на карантините в Свищов, Зимнич, Гюргево или 

Галац за известен период, най-често между 7 и 20 дни, преди да бъдат освобож-

давани75. Понякога карантинирането трае и значително повече от 20 дни, когато 

върлуват болести76. Последният етап от логистиката, след карантинирането, е 

плащането на митото (гюмрук) и транспортирането ѝ от карантината (кириа)77. 

Понякога тук възникват проблеми със скъпите услуги или изобщо липсата на 

                                                             
71  1 чувал с прежда според карловските тефтерите е ок. 50–55 оки (65–70 кг). 
72  1 чувал с памук според карловските тефтерите е ок. 50–55 оки (65–70 кг). 
73  1 чувал с брош според карловските тефтери е ок. 50 оки (65 кг). 
74  ОИМ – Карлово, Инв. № 129, л. 48, 76; ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Иждивенiета за 

стоки, л. 80–100. 
75  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 5. 
76  Пак там, л. 167. 
77  ОИМ – Карлово, Инв. № 129, л. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 21, 28, 43, 48, 54, 55, 65, 82; 

ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Иждивенiета за стоки, л. 80–100. 
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кираджии, които да превозят стоката78. 

Друга съществена част за пълното разкриване на стопанско-търговската сис-

тема е каква е мрежата от контрагенти на Е. Георгиев – т.е. на кого продава тези 

изнесени продукти през 1839 г.? Отговор на този въпрос дава сметководната част 

от карловските тефтери, които очертават контрагентите на Евлоги в Букурещ и 

околността, където той продава една много значителна част от изнесените арти-

кули. Анализът им показва безпорно, че контрагентите на карловския търговец в 

този ранен период са основно българи – занаятчии, дребни търговци, бакали и пре-

купвачи. Към повечето контрагенти е отбелязано в тефтерите и топографски къде 

се намират в Букурещ, както и професията им. Общият брой на записаните конт-

рагенти е 82 лица. От тях 63 са базирани в Букурещ, а останалите са разпределени 

в Плоещ, Михал Вода, Св. Константина, Св. Никола, Шарбан вода, Крайова, Ол-

тени, Зимнич, Александрия, Свищов и Цариград. (виж таблица 5 и таблица 6): 

 

Таблица 5. 

Контрагентите на Евлоги Георгиев, 1839 г.
79

 

№ КОНТРАГЕНТ ЛОКАЦИЯ 

1. Авраам Г. Б. (с/у Хану Роши) Букурещ 

2. Аггел Бомбакарин Букурещ 

3. Апостолаки Бахар Букурещ 

4. Атанас Антониу Б. (Фиряска) Букурещ 

5. Атанасий Цариград 

6. Атанаско Бомбакарин Букурещ 

7. Бенко Драганов Табак Букурещ 

8. Боро Ненович и дружина Свищов 

9. Васили и Мина и дружина Плоещ 

10. Владимир Николау Бакал (с/у Беловите къщя) Букурещ 

11. Георги Б. (Поду Бейлику) Букурещ 

12. Георги Захария Бакал Олтени 

                                                             
78  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 4, 14. 
79  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, л. 1–79, 103–130; Инв. № 129, л. 1–89. 
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13. Гица Б. (Поду Бейлику до банята) Букурещ 

14. Диаманти Бакал (с/у Х. Папазоглу) Букурещ 

15. Димитър Бакал (Сибов човек) Букурещ 

16. Димитър Диаманту (Поду Могошои) Букурещ 

17. Димо Абаджи Букурещ 

18. Динко Георгиу и дружина Букурещ 

19. Дино Бакал (Михал Вода) Михал Вода 

20. Добри Каваф Букурещ 

21. Драгоман Вамишо Букурещ 

22. Енчо Абаджи Букурещ 

23. Енчо Каваф Зимнич 

24. Иванчо А. Бомбакар Букурещ 

25. Иванчо Бакал (Додеску махале) Букурещ 

26. Иванчо Йордану (Поду Могошои) Букурещ 

27. Илия Абаджи Букурещ 

28. Илия Бакал (Поду Бейлику) Букурещ 

29. Кириджа Шалварджи Букурещ 

30. Киркор Арменец Богасер Букурещ 

31. Константи Аггели (С/у Пушкар) Букурещ 

32. Костаки Лазаров и Добри Кавафи Букурещ 

33. Костаки Николау Александрия 

34. Кости Б. (Фиряска) Букурещ 

35. Лазар Бакал (човек на Сиба) Букурещ 

36. Маринчо Абаджи Крайова 

37. Маринчо Бакал (с/у Величоя) Букурещ 

38. Михал Б. (Замфир Чарши) Букурещ 
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39. Михалаки Поппович Букурещ 

40. Ниделчо Б. Михал Вода 

41. Никола Б. Св. Константина 

42. Никола Бояджи Букурещ 

43. Никола Кюсето Абаджи / Б. (Замфир Чарши) Букурещ 

44. Никола Крестов Каваф Букурещ 

45. Никола П. Пулиоглу Карлово 

46. Никола Т. Пулиоглу Галац 

47. Николаки Т. Б. (Замфир Чарши) Букурещ 

48. Опри Шалварджи Букурещ 

49. Панайот Б. (Замфир Чарши) Букурещ 

50. Петраки Костов Каваф Букурещ 

51. Петраки Стоянов Каваф Букурещ 

52. Петръ Абаджи Букурещ 

53. Петръ Б. Свети Никола 

54. Петър Икономов и брат му Букурещ 

55. Радокан Бакалин (Замфир Чарши) Букурещ 

56. Рали Конубоолу Букурещ 

57. Саркис Бабик Ибришимджия Букурещ 

58. Сибо Бакал Букурещ 

59. Слави Шарбан Вода 

60. Стефан Антониу Б. (Замфир Чарши) Букурещ 

61. Стойко Абаджи Букурещ 

62. Стойно Търновалият Букурещ 

63. Стоянчо Генов Каваф Букурещ 

64. Таки Б. (Човек на Дина Б.) Букурещ 
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65. Теодор Б. Свети Константина 

66. Тома Йоанну Плоещ 

67. Тончо Бояджи Букурещ 

68. Флори Б. (Поду Могошои) Букурещ 

69. Х. Георги А. Плоещ 

70. Хаджи Тончо Бакал (Замфир Чарши) Букурещ 

71. Хаджи Памукоглу Букурещ 

72. Х. Петър Ха. П. Божилов и дружина Плоещ 

73. Ха. Симеон Халварджи Букурещ 

74. Христо Б. Петешли Букурещ 

75. Христиамаа Габровецо Букурещ 

76. Христо Г. Бомбакарин Букурещ 

77. Христо Попович Свищов 

78. Цанко Бакал (Замфир Чарши) Букурещ 

79. Янаки Б. (с/у Хану Манук) Букурещ 

80. Янаки Кутоф Букурещ 

81. Янаки Шалварджи Букурещ 

82. Янако Бакал (Липисканските) Букурещ 

 

Таблица 6. 

Контрагентите на Евлоги Георгиев по топографски признак, 1839 г.
80

 

ГРАД БРОЙ ЛИЦА 

Букурещ 63 

Плоещ 4 

Свищов 2 

Михал Вода 2 

                                                             
80  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, л. 1–79, 103–130; Инв. № 129, л. 1–89. 
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Св. Константина 2 

Св. Никола 1 

Шарбан Вода 1 

Зимнич 1 

Крайова 1 

Олтени 1 

Цариград 1 

Александрия 1 

Карлово 1 

Галац 1 

ОБЩО 82 

 

Видно е, че освен в Букурещ и околността, част от продукцията на карловс-

ката фирма се пласира и в точки от търговската им мрежа, както стана ясно. Нес-

лучайно сред контрагентите фигурират някои от имената на известните ни дове-

реници и комисионери на Е. Георгиев. Като най-продавана стока сред контраген-

тите на букурещките тържища категорично се откроява ориза, а на второ място 

гайтаните81. 

Интересно е да се подчертае, че всички приходи младият Евлоги изпраща об-

ратно към Карлово посредством очертаната мрежа от сътрудници. Така в корес-

понденцията му от 1839 г. много често може да се забележи следният израз до не-

говите доверени лица: „Приключеното ми веднага изпратете за Карлово.“82 То-

ест Евлоги, заедно с вуйчовците, изнася и продава чрез своята мрежа българските 

стоки отвъд граница, а връща обратно в родното Карлово печалбата във вид на 

твърда „валута“ – различни пари и монети. Това ставало с регулярното изпращане 

на специални малки пратки (вързопчета, чувалчета), наречени „аманет“, които 

носели означения с букви и цифри: например марка „АЕ No. 1“, „APG No. 7“, 

„APG No. 9“ и пр.83 В тези вързопчета се съдържали различни османски монети – 

жълтици царски, госари нови, госари вехти, рубиета, махмудии меки, махмудии 

                                                             
81  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, л. 1–79, 103–130; Инв. № 129, л. 1–89. 
82  ОИМ – Карлово, Инв. № 113, Коппiа, л. 14, 20, 27, 36, 42, 51, 62, 70, 81, 89, 90, 114, 

121, 137, 176. 
83  Пак там, л. 27, 36, 64, 81, 89, 94, 102, 106, 107, 112–113, 135–136, 137, 176 и др. 
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твърди, карбовни нови, карбовни твърди, бешлици нови, бешлици вехти, икосари 

нови, икосари вехти, икелици, озлуци, сфнаци, стамболи, алталаци и др.84 

По това време през 1839 г. Христо Георгиев, на едва 15 години, живее при 

роднините Пулиеви в Карлово. Евлоги не спира да се грижи за по-малкото си 

братче и редовно му изпраща различни пособия, дрехи и обувки от Букурещ и 

Галац85. Същото той прави и за роднините Пулиеви в родния град86. Малка част 

от печалбата на Евлоги се предавала на по-малкия му брат, а останалото – на 

вуйчо му Хр. Пулиев в Карлово, при когото имал партида87. Последният факт е 

много интересен, тъй като показва, че Евлоги вероятно още от самото начало на 

своята предприемаческа дейност е планирал да включи и брат си Христо в нея. 

Това се потвърждава и от наличната кореспонденция в карловските тефтери 

между Евлоги и вуйчовците му, като той ги подтиква да въвличат все повече и 

Христо в общата им стопанска дейност: „Брата ми кир Христа, ако е возможно 

недейте го даржа саде тамо, ами го провождайте и по ванъ, като до Филибе, 

Пазарджик и Свищов, кога стане потреба.“, пише той на 16 юни 1839 г.88 Така 

и става, на 1 юли 1839 г. Христо Георгиев се намира вече в Свищов по търговски 

дела89. Няколко дни по-късно Евлоги в писмо до търговската къща „Боро Нено-

вич и дружина“ в Свищов пише: „[…] Приключеното ми дайте на брата ми, ако 

е още тамо, ако ли не, изпратете съ перво за Карлово.“90 

Впечатляващо е, че 19-годишният карловец още от началото на своята тър-

говска дейност зад граница започва съзнателно и целенасочено да отделя от сво-

ята печалба за регулярни дарения за Карловското училище. Това показва отно-

шението му в тази ранна възраст към образованието и благодорнастта, която той 

питае към карловското училище. Виждайки, че доверениците от „Боро Ненович 

и дружина“ отделят от всяка сделка пари за свищовското училище, той им спо-

деля, че повечето хора са неблагодарни и затова не даряват средства за учили-

щата. „[...] и въ Карлово имами школа, та требова тамо да давами.“91, пише той 

до Б. Ненович. В тефтерите обикновено парите за подпомагане на карловското 

училище са наричани „школа параса”.92 Освен че Е. Георгиев дарява редовно за 

карловското образование, той упорито подтиква своите сътрудници по 

                                                             
84  Пак там. 
85  Пак там, л. 4, 11, 107. 
86  Пак там, л. 36–37. 
87  Пак там, л. 10. 
88  Пак там, л. 33. 
89  Пак там, л. 49. 
90  Пак там, л. 50. 
91  Пак там, л. 39. 
92  Пак там, л. 46, 56, 71. 
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търговската мрежа, приятелите и роднините Пулиеви в Карлово да правят съ-

щото през цялата 1839 г.93 Това става с големи усилия от негова страна, защото 

„никой не ще да дава“, но все пак успява редовно да събира малки суми за шко-

лото в подбалканския град, най-често от Боро Ненович от Свищов94. 

В заключение можем да обобщим, че разкритата стопанско-търговска мрежа 

на Евлоги Георгиев заедно с вуйчовците Пулиеви през 1839 г. според карловските 

тефтери обхваща един немалък географски ареал. Този ареал се простира в хин-

терланда на европейската част на Османската империя (Румелия), по поречието на 

р. Дунав и на север от него в свободнотъргуващите Дунавски княжества. Мрежата 

на „Пулиеви – Георгиеви“ се опира изключително на социалния капитал – българ-

ските емигранти и търговци и земляците от Карлово по поречието на р. Дунав. По 

този начин се изгражда една ефективна структура от доверени сътрудници и коми-

сионери във възлови топографски точки по р. Дунав, което е от капитално значе-

ние. Такава мрежа от партньори, с които контактите и разменената информация 

протичат бързо и почти винаги без проблеми, прави търговските активности наис-

тина ефективни. Умелата координация и ръководство на оперативно ниво от 

страна на карловските съдружници, заедно с искрените и честни отношения по ця-

лата мрежа, увеличават добавената стойност. Качествените български стоки, които 

са основен предмет на търговия, също са важен елемент от успеха. Всичко това 

води до извода, че изградената стопанско-търговска мрежа на „Пулиеви – Георги-

еви“ през 1839 г. е именно необходимата много стабилна и ефективна основа, пър-

вата най-важна крачка, за бъдещото превръщане на карловското съдружие в една 

от най-големите български фирми през XIX в. 

Като всяко начало на стопанска дейност и в този случай трудностите не лип-

сват. В този най-ранен етап от търговската дейност на Евл. Георгиев виждаме една 

смелост, ефективност и бърза адаптация към чуждите пазарни реалии. Въпреки 

малкото си опит и опирайки се отчасти на контактите на своите роднини Пулиеви, 

Евлоги проявява силен характер и гъвкавост. От април 1839 г. той умело насочва 

потока на изнасяните стоки от Подбалкана и Тракия, както и от други краища на 

българските земи, през Свищов към Букурещ и Галац, или където те са нужни в 

мрежата на карловската фирма. Изворите показват и друго важно качество за про-

хождащия предприемач Евлоги, а именно неговата пунктуалност, която личи не 

само от образцовите му тефтери. Той регулярно следи и изпраща информация по 

цялата мрежа за цените на най-важните търгувани стоки в Букурещ, какво търгуват 

конкурентите и каква е стойността на различните османски пари и монети, за да 

                                                             
93  Пак там, л. 39, 46, 56, 57, 66, 71–72, 75, 132, 133, 162, 169. 
94  Пак там. 
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може да се възползва мигновено от всяка отворила се възможност95. На местно 

ниво, в този ранен период Евлоги контактува и продава стоките в Букурещ и реги-

она основно на българи и много рядко на чужденци. Цялата печалба от дейността 

си той връща обратно в родното Карлово. Не спира да подпомага отдалеч брат си 

Христо и роднините с каквото може. По-забележителното, е че от самото начало 

зад граница Евлоги отделя пари от сделките си за редовни дарения за карловското 

училище и активно „лобира“ и подтиква своите сътрудници и роднини да правят 

същото, гледайки далеч напред в бъдещето. 
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