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Abstract: Tobacco penetrated the territory of the Balkans at the end of the 16th and 

the beginning of the 17th century, and over time it became the main livelihood for a 

considerable part of the population, as well as an important commercial product with a 

significant contribution to both, the tax system and the financial situation of those 

involved in its production and trade. The high increase in the use of tobacco products in 

the 19th century had commercial and cultural motives. As a result, tobacco production 

areas were expanding and the demand for tobacco on the domestic and export market 

was rising. From the second quarter, and especially from the middle of the 19th century 

on, more and more wealthy Bulgarians established a position in the tobacco sector 

through the production, trade or purchase of tax revenues. Part of this group, from the 

first half of the 1950s on, were Christo and Evlogi Georgiev. The purpose of the present 

study is to reveal for the first time the place of tobacco in the economic enterprises of the 

Georgiev brothers. It aims to outline the rationale behind their decision to venture in this 

economic sphere, as well as to trace the hurdles and dilemmas they faced. 

Correspondence from the 50s–60s of the 19th century between entrepreneurs and the two 

brothers reveals in detail various issues related to the trade or cultivation of tobacco. 

Tobacco was present for a much longer time in the Georgiev brothers’ commercial 

enterprises – from the first half of the 1950s to the period of war between Russia and the 

Ottoman Empire in 1877–1878. In addition, Christo and Evlogi Georgiev sought to 

increase the quantity of traded tobacco through attempts of own production on the 

territory of Wallachia, which was not characteristic of their economic profile until the 

mid-1960s and was a supplement to other large-scale productions. With their 

involvement in the production and trade of tobacco during the period from the beginning 

of the 50s till the end of the 70s of the 19th century, the Georgiev brothers became part of 

the generation that established positions in the tobacco sphere. Regardless of the 

difficulties and dilemmas they often faced, they provided the crucial solid historical basis 
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needed for the establishment of tobacco as an essential element, both, in the economic 

mentality of the following generations and in the economic infrastructure of the 

Bulgarian state from the end of the 19th and the beginning of the 20th century. 

Key words: Georgiev brothers, business enterprises, tobacco, tobacco production, 

tobacco trade, business correspondence 

JEL: N83, N93 

 

I. Въведение 

Тютюнът прониква на територията на Османската империя в края на ХVІ и 

началото на ХVІІ в. и с течение навремето се утвърждава като приоритетен про-

изводствен и търговски продукт със съществен принос както за данъчната сис-

тема, така и за финансовото състояние на заетите лица в сектора (Matkovski, 1966, 

pp. 153–155; Yilmaz, 2005, pp. 27, 38–39). Редица селища в Македония и Тракия 

се очертават сред най-важните зони на тютюнопроизводство, но освен тях расте-

нието завладява и други райони на българското пространство (Hristov, 1973, pp. 

13–14; Pitekov, 2010, pp. 46–50; Neuburger, 2013, pp. 4, 44). До ХІХ в., независимо 

че българското мюсюлманско и християнско население е сред основните произ-

водители на тютюн, търговските операции са главно в ръцете на турци, евреи, 

гърци и арменци (Yurdanov, 1938, pp. 148, 166; Foreign travelogues, 1975, pp. 282, 

444; Yilmaz, 2005, pp. 53–56, 61). Българското присъствие в търговията също е 

регистрирано и то е главно при пласмента за вътрешна консумация или по посока 

пазарите на Трансилвания и земите от Среден Дунав (Maslev, 1991, pp. 141, 226, 

233; Panova, 1980, pp. 45, 126–127, 134, 160; Panova, 1978, pp. 92, 102; Yadkov, 

2003, p. 105). От втората четвърт на ХІХ век все повече заможни българи изграж-

дат позиции в тютюневата област по линия на производството, търговията или 

откупуването на данъчните приходи. Към тази група от първата половина на 50-

те години на ХІХ век се включват и братя Христо и Евлоги Георгиеви.  

В историографията е утвърдена оценката за двамата братя като едри тър-

говци, банкери, политически дейци, меценати. В същото време на румънска те-

ритория те организират различно по вид аграрно производство в качеството им 

на арендатори на мошии (Glushkov, 2014, pp. 7, 25, 47; Kosev, Dikulesku, & 

Paskaleva, 1965, p. 346). В архивните документи са налице сведения за една слабо 

позната страна от тяхната стопанска дейност – тютюнопроизводството и търго-

вията с тютюневи изделия. Целта на настоящото изследване е за първи път да 

разкрие мястото на тютюна в стопанските инициативи на Евлоги и Христо Геор-

гиеви, да проследи перипетиите и дилемите, пред които те са изправени. Изслед-

ването се основава на съхранената кореспонденция между стопански дейци в 
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периода 50-те – 60-те години на ХІХ век, която разкрива различни въпроси, свър-

зани с търговията или отглеждането на тютюн.1 

 

II. Производството на тютюн от братя Георгиеви във Вакарещи 

Тютюнопроизводството на братя Георгиеви е съсредоточено в мошията им 

във Вакарещи, близо до Букурещ, където техен управител е Никола Попов. Тази 

дейност е приоритет преди всичко на Христо Георгиев. Интерес към отглежда-

нето на тютюн проявява и Евлоги Георгиев, но той по-скоро е спорадичен. В едно 

писмо до брат си от края на 1864 г. той иска информация за размера на площите, 

които са засети с тютюн, което подсказва, че Евлоги Георгиев се интересува от 

произведеното количество като стока.2 Участие и в търговски операции с тютюн 

регистрира и Христо Георгиев, но той е съсредоточен главно върху организаци-

ята по производството на растението. 

Според споменатото писмо на Евлоги Георгиев до Христо Георгиев интере-

сът към тютюна датира от 1864 г. През 1865 г. е разменена кореспонденция на 

Георгиеви с Христо Тъпчилещов, относно осигуряването на тютюнево семе. 3 

Данни за отглеждане на тютюн се съдържат и в писмо на Никола Попов от 5 юли 

1866 г., в което се коментират въпроси, около остойностяването на стара реколта 

тютюни от страна на властите.4 Запазените архивни документи ни дават основа-

ние да отбележим, че 1866 и 1867 г. са най-активните години в ангажиментите на 

Христо Георгиев по отношение на тютюна. Още през февруари 1866 г. Попов 

осведомява Георгиев, че е приключил със всички организационни и бюрокра-

тични изисквания и отглеждането на тютюн е узаконено от местните власти.5 По-

пов очаква добив от 2000 кг тютюн, но през 1866 г. произведената продукция е 

само 450 оки в изсушено състояние.6 Той настоява пред Георгиев да бъде намерен 

сигурен купувач в Букурещ до края на годината.7 Тази информация е много 

ценна, защото тя подсказва, че Христо Георгиев има намерение да пласира тю-

тюна на вътрешния пазар. През следващата 1867 г. са добити около 2350 оки тю-

тюн, като според Никола Попов цената ще е около 9 гроша за една ока.8 

                                                             
1  Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив 

(НБКМ – БИА), Ф. 7 (Братя Евлоги и Христо Гергиеви). 
 2  НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 19, л. 187. 
 3  НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1427, л. 3, 9–10. 
 4  НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 19, л. 42. 
 5  НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1098, л. 3. 
 6  НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1098, л. 61, 65, 67. 
 7  Пак там, л. 83. 
 8  НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1099, л. 63. 
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Към производството на тютюн в района на Букурещ се насочват и други пред-

приемачи. Със сериозен и признат опит в тази област е Апостол Конкович. В ко-

респонденцията между Никола Попов и Христо Георгиев често се споменават име-

ната и на тютюнопроизводителите Хаджи Иван, Дармунеску и Спиридон.9 Тук е 

необходимо да се подчертае, че българите имат сериозна роля в стопанското раз-

витие на редица градове от Дунавските княжества като Букурещ, Галац, Браила, 

Тулча, Олтеница, Гюргево (Shterionov, 2012, pp. 140–141). Както личи от цитира-

ната кореспонденция част от тях имат познания за тютюна, което подпомага под-

държането на стопанската и социална среда за неговото производство. 

Христо Георгиев се сблъсква с редица препятствия, които често поставят 

дилемата дали да бъде продължено производството на тютюн или не. Един от 

най-съществените за решаване проблеми е свързан с осигуряването на лице с 

нужния опит и знание по тютюна. Никола Попов разчита на наемането на подхо-

дящо лице от служителите на утвърдени в бранша производители, като спомена-

тия Апостол Конкович.10 От много важно значение е и съхранението и обработ-

ката на готовата продукция. В цитираното писмо от 17 февруари 1866 г. Попов 

информира Христо Георгиев в Букурещ за нуждата от наличие на специално по-

мещение за първична манипулация на тютюна и за складиране на готовата про-

дукция.11 Проблемът се появява със цялата си тежест през есента на 1867 г., ко-

гато трябва да се намери място за складирането на добитите 2350 оки тютюн.12 

Всъщност Никола Попов и Христо Георгиев научават от собствен опит, че 

добиването на тютюн и превръщането му в продукт за търговия и консумация е 

свързано с редица дейности, които в тяхната последователност предполагат оси-

гуряването на качествено семе, подготовка и производство на разсад, правилното 

засаждане на разсада, обработване на растението, бране, низане, сушене, диплене 

и правилно съхранение. През всичките тези етапи трябва да се преодоляват ре-

дица трудности и проблеми. Например в писмо от 14 април 1866 г. Никола Попов 

обсъжда с Христо Георгиев състоянието на селскостопанската продукция и във 

връзка с падналия сняг изразява притеснение относно разсада на тютюна.13 Ни-

кола Попов прибягва до съветите на Апостол Конкович и взима пример от него, 

защото, както сам отбелязва, „друго е кога човек е правил на нещо практика, а 

                                                             
 9  Пак там, л. 26. 
 10 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1098, л. 7, 17. 
 11 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1098, л. 3. 
 12 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1099, л. 63. 
 13 НБКМ, БИА, Ф. 7, а. е. 1098, л. 13. 
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друго само по една теория.“14 Появата на вредители и липсата на опит как да се 

справят с това положение също притеснява Попов.15 

Снабдяването с качествено тютюнево семе е друг съществен въпрос и за не-

говото решаване се търси съдействието на Христо Тъпчилещов в Истанбул. В 

писмо до Христо Георгиев в Букурещ от 24 януари 1865 г., Тъпчилещов го осве-

домява, че негово доверено лице от Енидже Вардар е набавил „една ока тютю-

нево семе“ и иска Георгиев да потвърди дали количеството е достатъчно.16 Тю-

тюневото семе е събрано и изпратено на Тъпчилещов през месец март, който от 

своя страна препраща препратена до Евлоги Георгиев в Галац.17 

Тук е мястото да бъде отбелязано, че въпросът за тютюневото семе има и 

друга страна. Властите в Букурещ имат диференцирана политика за изкупуване 

на тютюна в зависимост от сортовете, които се произвеждат. Затова в писмо до 

Христо Георгиев от 17 декември 1866 г. Никола Попов поставя въпроса за изкуп-

ните цени на „тютюна от семето, що е из Турско“, в случая семето от Енидже 

Вардар, което те традиционно използват.18 Това предполага, че изкупните цени 

на т.нар. „турски тютюни“ са по-високи. 

Немаловажен проблем, пред който са изправени редица тютюнопроизводи-

тели, е опазването на реколтата от посегателства, кражби, повреди и унищожа-

ване, които в отделни случаи отразяват определена социална действителност, а в 

други подсказват за използването на нерегламентирани и противозаконни дейст-

вия на конкуренцията в отрасъла. За пръв път този въпрос се засяга в писмото на 

Попов до Христо Георгиев от 5 май 1866 г., от което става ясно, че той решава да 

наеме за тютюневия разсад охрана, защото, както сам подчертава, „вакарещените 

много крадат.“19 Много по-сериозен проблем възниква на 8 януари 1867 г., когато 

умишлен пожар предизвиква сериозни материални щети и унищожаване на го-

ляма част от селскостопанската продукция, включително и значителни обеми от 

намиращия се на съхранение тютюн. Попов откровено хвърля вината за пожара 

върху Васил Неделкович, с който Христо Георгиев има горчив опит от неус-

пешна съвместна стопанска инициатива в периода 1853–1857 г. (Kosev, 

Dikulesku, & Paskaleva, 1965, pp. 320–321). Вероятно Неделкович също е тютю-

нопроизводител. Междувременно Попов получава информация, че Васил Недел-

кович е увещавал група престъпници да извършат пакости в имението на Христо 

                                                             
 14 Пак там, л. 19. 
 15 Пак там, л. 32, 34. 
 16 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1427, л. 3. 
 17 Пак там, л. 9–10. 
 18 Пак там, л. 88. 
 19 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1427, л. 22. 
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Георгиев20. Опасенията на Никола Попов се оправдават, както личи от писмото 

му до Христо Георгиев от 17 септември 1867 г. В него той описва как неговата 

охрана е принудена да стреля по въоръжени мъже, които обикалят около имени-

ето, за „да крадат тютюна“, а според мнението на селяните се готвят и да предиз-

викат пожар21. 

 

III. Тютюнът в търговската практика на братя Георгиеви 

Търговската дейност на братята Евлоги и Христо Георгиеви е свързана 

главно с операции с различни видове търсени и масови стоки като кожи, памук, 

восък, зърнени храни, ориз, желязо, хайвер, кафе, захар, червиш, анасон, коп-

рина, розово масло и др. (Kosev, Dikulesku, & Paskaleva, 1965, pp. 340–344; 

Glushkov, 2014, p. 27). От средата на 50-те години на ХІХ век са налице сведения 

за сделки и с тютюнева продукция. В повечето случаи тютюнът е част от търго-

вията с други стоки с цел да се използват обемите на транспортните средства. В 

писмо от 3 декември 1854 г. Неделчо Андрейович и Георги Иконому информират 

Христо Георгиев в Букурещ, че изпращат от Гюргево един турски кораб, спаза-

рен за 8 000 гроша, който е натоварен с тютюн, стафиди, лимони, риба и смокини 

за сметка на Алекси Георгиу и Илиади Добрович в Галац.22 Друг контрагент на 

Георгиеви е Стефан Тошкович от Одеса, който в писмо от юли 1855 г. търси тях-

ната помощ за решаването на проблема със забавена пратка с тютюн от османс-

ката столица.23 Информацията в писмото подсказва, че търговията с тютюн неви-

наги върви гладко и изисква усилия, търпение и добра преценка на моментното 

състояние на пазара. 

Българските търговци в Дунавските княжества пласират тютюнева стока, не-

зависимо от трудностите, свързани с подобни намерения. В повечето случаи става 

въпрос за несъответствие между предлаганите обеми от търговците и ограниче-

ните възможности на местни продавачи на дребно. От писмо на Михаил Попович 

от Браила до Христо Георгиев в Букурещ от 6 юни 1860 г. научаваме за деклари-

рано искане на Георгиев от предишно негово писмо до Попович да бъдат изпра-

тени до Браила тютюните на негов приятел с цел разпродажба. Вероятно тук става 

въпрос за сериозно количество тютюнева продукция, защото Попович изказва ре-

зерви относно наличието на голям купувач, а според неговото мнение местните 

тютюнджии в Браила не биха могли да поемат по-големи количества от 3–4 хил. 

                                                             
 20 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1427, л. 7. 

 21 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1427, л. 58. 
 22 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 103, л. 42. 
 23 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1410, л. 15.  
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оки. В крайна сметка Попович прави предложение да се изпрати известно количес-

тво тютюн за мостра, след което да се преговаря за обемите и цените.24 

Внос на тютюн на румънска територия се реализира, въпреки опитите на 

едри земевладелци да организират собствено производство на север от река Ду-

нав. В този смисъл производството на собствен тютюн от братя Георгиеви в 

мошията им във Вакарещи е породено от вече натрупания опит и ползите в об-

ластта на тютюневата търговия, от вече завоюване позиции в пласмента на про-

дукцията и от намеренията да се гарантират по-високи печалби при реализацията 

на собствено произведен тютюн. От друга страна те осъзнават, че собствените 

количества не са достатъчни и не могат да достигнат онова високо качество, ко-

ето притежават тютюните, отгледани на територията на Османската империя, т. 

нар. „турски тютюни“. Затова и с различна интензивност, но за един продължи-

телен период от време, те осъществяват доставки на тютюн за румънските пазари. 

В този смисъл показателна е констатацията на Евлоги Георгиев в писмото до брат 

му от 22 февруари 1868 г., че добър тютюн не се намира постоянно на митницата 

в Галац. В конкретния случай той съветва Христо Георгиев да се преодолее този 

проблем чрез представителството в Истанбул на братя Теологу, които са едни от 

най-сигурните партньори на Георгиеви и с тях те поддържат добри търговски от-

ношения в продължение на години по линия на търговията с манифактурни и 

колониални стоки от Англия (Glushkov, 2014, pp. 30–31). В отделни случаи обаче 

доставяните от тях пратки не отговарят на търсеното качество от клиентите на 

Георгиеви в Румъния, затова и в посоченото писмо е налице изричното предуп-

реждение от страна на Евлоги Георгиев към Христо Георгиев да не се повтори 

случая с вече доставен тютюн от Теологу за г-н Романенко, който е бил с ниско 

качество.25 Братя Георгиеви не могат да си позволят подобен компромис, защото 

така ще пострада тяхната репутация на търговци, които доставят качествени 

стоки за авторитетни партньори или високопоставени личности. Така например 

през юли 1868 г. от Одеса е изпратено известно количество тютюн и той е пред-

назначен за руския консул в Букурещ Барон Офенберг. Евлоги Георгиев съветва 

Христо Георгиев да предприеме необходимите стъпки за своевременното осъ-

ществяване на доставката.26 

Авторитетът и контактите, които Евлоги и Христо Георгиев притежават, ги 

превръщат в предпочитани партньори за търговия и в отделни случаи те са тър-

сени по различни въпроси, свързани с тютюна. Така например в телеграма на Не-

делчо Петрович от Александрия от 24 април 1869 г. до Христо Георгиев става 

                                                             
 24 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1109, л. 133. 
 25 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 23, л. 89. 
 26 Пак там, л. 159. 
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въпрос за сделка с тютюн и молба за парична гаранция от Георгиев за нейното 

реализиране.27 С посредничеството на братя Георгиеви често се извършват и тър-

говски сделки с трети лица. Тютюнът продължава да бъде част от търговските 

операции и в условията на военните действия в годините около Руско-турската 

война от 1877–1878 г., когато неговата консумация в българските земи нараства 

предвид потребностите на руската армия. На 15 декември 1877 г. Васил Рашеев 

от Одеса пише на Евлоги за изпратена стока, в това число и тютюн, който Геор-

гиев трябва да пренасочи към Свищов. Пратката е за Димитър Паскалев и трябва 

да бъде получена от Иван Йорданов в Свищов.28 Доставката е забавена и Васил 

Рашеев е притеснен, че изпратените стоки все още не са получени в Свищов.29 В 

писмото на Рашеев от 3 март 1878 г. до Евлоги Георгиев става ясно, че стоката е 

получена. Иван Йорданов уведомява Евлоги Георгиев да внесе за негова сметка 

на Рашеев 520 рубли, каквато е стойността на изпратеното количество тютюн.30 

 

IV. Заключение 

Прегледът на дейностите на братя Евлоги и Христо Георгиеви в тютюневата 

област дава основание да бъдат направени няколко съществени извода. Преди 

всичко прави впечатление фактът, че тютюнът присъства много по-продължи-

телно време в търговските инициативи на Георгиеви – от първата половина на 

50-те години на ХІХ в. до периода на войната между Русия и Османската империя 

от 1877–1878 г. В повечето случаи става въпрос за търговия с произведена про-

дукция на юг от река Дунав. Тютюнът е част от богатата листа на стоки, с които 

братята извършват собствени или посреднически търговски операции. Търгови-

ята им е позната територия, където те имат изградени солидни позиции, връзки и 

авторитет. Затова и пред тях не стоят дилеми дали да включат тютюна в търгов-

ските операции или не. Това се случва по естествения път на постепенното раз-

ширяване на българското присъствие в тютюневата търговия на Балканите от 

втората половина на ХІХ в. Освен за масовия пазар, братята осъществяват сделки 

и за по-изискани потребители, което предполага и доставки на висококачествени 

тютюневи изделия. 

В същото време от средата на ХІХ век се наблюдава нарастване на потреб-

лението на тютюн на Балканите, предвид появата на цигарата като начин на тю-

тюнева консумация (Neuburger, 2013, p. 29) Това в известна степен амбицира Ге-

оргиеви да увеличат обемите на търгуваните количества и чрез опитите за 

                                                             
 27 НБКМ – БИА, Ф.7, а. е. 1029, л. 123.  
 28 НБКМ – БИА, Ф. 7, а. е. 1192, л. 100. 
 29 Пак там, л. 102. 
 30 Пак там, л. 110. 
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собствено производство. То не е характерно за техния стопански профил до сре-

дата на 60-те години. Тук обаче личи отсъствието на знания, опит, традиции. По-

явяват се трудности, преодоляването на които изискват много усилия и поставя 

въпроса за смисъла от производството на тютюн. Разгледаните по-рано в текста 

случаи, свързани с кражбите, посегателствата и най-вече този с предизвикания 

умишлен пожар, подсказват за проблеми, свързани с конкуренцията в областта 

на тютюнопроизводството. Появата на братя Георгиеви в тази сфера засяга инте-

ресите на вече утвърдени производители, които на се колебаят пред това да из-

ползват всякакви средства, за да защитят собствения си интерес. Това положение 

вероятно е отчетено като рисково от страна на братята и след 1867 г., поне на 

този етап, не са открити документи за тютюнопроизводство от тяхна страна. Не 

е изключено то да продължава поне до 1872 г. когато Христо Георгиев умира. От 

1868 г. обаче се наблюдава активизиране в тютюневата търговия от тяхна страна, 

което предполага, че в тази насока са съсредоточени преди всичко усилията им. 

С участието си в производството и търговията с тютюн в периода от нача-

лото на 50-те до края на 70-те години на ХІХ в. братя Евлоги и Христо Георгиева 

стават част от едно поколение български производители, търговци, предприе-

мачи, откупвачи на данъци, посредници, фабриканти като братя Робеви в Битоля 

и Прилеп, Хаджи Минчо Хаджи Цачев и Славчо Паскалев в Търново, Хаджи Ла-

зов в Серес, Василаки Попович в Сливен, водачите на българския тютюнджийски 

еснаф в квартал Галата на османската столица Иван и Теньо Бозвели, Георги Чап-

рашиков в Горна Джумая и много други. Това е генерацията, която изгражда по-

зиции в тютюневата сфера и независимо от трудностите и дилемите, пред които 

често е изправена, дава нужната солидна историческа основа за утвърждаването 

на тютюна като съществен елемент както в стопанския манталитет на следващите 

поколения, така и в икономическата инфраструктура на българската държава от 

края на ХІХ и началото на ХХ век. 
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