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Abstract: The practice of giving money with interest is a long tradition in different 

societies. Today’s examples are studied by the microeconomics. This paper investigates 

the case of Ivan Hadzhi Teodorov and his family. The study in based mainly on 

unpublished documents from his archive at the Museum of the Revival Period – AIK 

“Daskalolivnitsa” in town of Elena and from the Bulgarian Historical Archive at the 

National Library “St. Cyril and St. Methodius”- Sofia. The main emphasis of the 

research is giving of money with interest, following the example of the Elena’s notable 

Hadzhi Teodor and his successor from the mid-19th century. In the process of research, 

several conclusions were drawn: the interest on the allocated matches does not exceed 

the percentage of other money lending examples presented by authors from the same 

period. The research shows that Elena’s notables were not only lenders but also 

borrowers of money. The documents reveal the existence of an orphanage fund, created 

by Hadzhi Theodor – a practice in which there is something human and noble. 

Key words: interest, notable, usury, orphan funds, Elena 

JEL: N33, N83, N93 

 

Практиката да се дават пари с лихва не е от днес. По същество е заклеймя-

вана от философи, икономисти дори и от световните религии. Един от водещите 

трудове по отношение на икономическата наука е дело на Адам Смит. В своят 

magnum opus „Богатството на народите“, А. Смит обръща внимание на капитала, 

който се дава под лихва: „ Попитайте един богат човек със здрав разум на кой 

от тези два вида хора е заел по-голямата част от своя капитал – на този, който 

според него ще го приложи рентабилно, или на онзи, който ще го изразходва, без 
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да работи – и той ще ви се изсмее на въпроса.“ (Smith, 1983, p. 248). Това про-

никновение, което съдържа цитатът на А. Смит ще бъде нишката, която ще след-

ваме в настоящето изследване. За съжаление стопанските практики в микроико-

номиката на дн. гр. Елена от XIX в. не са били обект на задълбочено изследване. 

Разбира се, тази неустойчивост в изследванията се дължи най-вече в липсата на 

документален материал. Новост в нашето изследване са документи, които ще ни 

дадат възможност за сравнение и анализ и с други такива стопански практики по 

българските земи, което пък би допълнило общата картина в историческите изс-

ледвания по теми свързани със стопанска история. Също така това е подходящ 

случай за преосмисляне на наслоената представа за първенците на дн. гр. Елена 

като „безсърдечни лихвари“ (Grancharov, 2014, p. 10). 

В основата на настоящето изследване са документи от Български истори-

чески архив , ф. 36 и нови документи от архива на Иван Хаджи Теодоров, съхра-

нявани в Музей на Възраждането "Иларион Макариополски" - Архитектурно-ис-

торически комплекс "Даскалоливница".1 Но преди да продължим с анализа на 

документите от еленския музей е нужно да изясним кой са хаджи Теодор и него-

вият наследник. 

Кои всъщност са хаджи Теодор и неговият наследник 

Според Юр. Грънчаров – един от изследователите на еленското чорбаджийско 

съсловие, прародител на фамилията е Топал Тодор, грък от Анхиало. Неговият нас-

ледник хаджи Стоян Топал Тодор се преселва в Котел, а от там в Елена. Тук намира 

своята сподвижница в живота, която го дарява със син, известен впоследствие като 

хаджи Теодор. Хаджи Стоян Топал Тодор имал сестра Юрдана, която се венчава 

за сина на Михал хаджи Стоян – Стоян и по този начин се свързват двата най-

големи рода в Елена: този на Михайловските и на Топал Тодор. 

 

 

Фигура 1. Родословно дърво Михайловски 

                                                             
1  Искрено искам да благодаря за оказаното пълно съдействие на директорката на Музей 

на Възраждането „Иларион Макариополски” – Архитектурно-исторически комплекс 
„Даскалоливница” г-жа Стелияна Попова! 
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Фигура 2. Родословно дърво на рода на Топал Тодор 
 

Иван хаджи Теодоров взема за съпруга Анна Радивоева (1841–1909), също 

от голям еленски род. Раждат им се пет деца: Теодор, Екатерина, Станка, Мария, 

Петко, Иваничка, Роза и Димитър. 

Теодор Иванов Теодоров завършва Еленското училище. Учи последователно 

в Априловската гимназия в Габрово и в гр. Николаев, дн. Украйна. През 1883 г. 

завършва Юридическия факултет на Новорусийкия университет в Одеса. Завръ-

щайки се в България прави кариера като адвокат и политически деец. Тук ще бъдат 

отбелязани само най-значителните му изяви и постове, които заема: от 1894 до 

1896 г. заема поста на председател на VIII ОНС. Като такъв води делегацията, из-

пратена с решение на Народното събрание за помирение с Русия (1895 г.). До 1923 

г. е многократно избиран за народен представител. От 1896 до 1899 г. заема посто-

вете на министър на правосъдието и на финансите в кабинетите на Константин 

Стоилов. Отново заема поста на министър на финансите през периода 1911–1913 

г. в кабинетите на Ив. Ев. Гешов и Ст. Денев. През 1918 г. става министър на вън-

шните работи и вероизповеданията в правителството на Ал. Малинов. През 1918–
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1919 г. се издига до най-високият пост в държавата: министър-председател. Ръко-

води делегацията на България по време на Парижката мирна конференция. Поради 

нежеланието си да подпише унизителния Ньойски мирен договор подава оставка. 

Теодор Теодоров се жени за Рада Теодорова, дъщеря на Найден Геров и Ма-

рия Пулиева. Неговите пет сестри също се свързват с видни обществени фигури. 

Мария става съпруга на един от водачите на Народната партия в Източна Руме-

лия, а именно Михаил Маджаров. Екатерина се жени за Стефан Бобчев. Станка 

става пък съпруга на банкера Георги Губиделников. Иваничка минава под венчи-

лото със Стефан Огнянов, общественик и кмет на Русе. Роза се омъжва за Нико 

Буров, известен русенски банкер. Това в общи линии представляват наследни-

ците на легендарния Топал Тодор. Една изключително предприемчива фамилия 

възпитана на труд и учение. Не случайно х. Теодор е дългогодишен епитроп на 

църквата „Успение на Пресвета Богородица“. В своите спомени Юрдан Ненов 

споменава, че за няколко години увеличава църковния капитал, от лихвите на 

който се поддържали еленските училища (Nenov, 1896, p. 366). В едно свое спе-

циално изследване за рода на Иван хаджи Теодоров, Росица Стоянова и Веска 

Николова отбелязват, че според някои източници се споменава, че хаджи Теодор 

се занимавал с лихварство. Авторките в своята монография използват различни 

източници от НБКМ (БИА) да пресъздадат една родова хроника, базирана на 

лична кореспонденция и спомени (Stoyanova & Nikolova, 2021, pp. 9–10).  

 

Пари с лихва 

Съществуват много примери на институции и частни лица осигуряващи пари 

с лихва. Например според Кондиката на Елинското училище в Търново получава-

ната лихва бива 8, 10, 12, а по някой полици и 15 % от средата на XIX в. (Vladov, 

2011, pр. 291–297.). Кредити раздавали и училищните каси. Посредством една сту-

дия на Веселин Горанчев посветена на Арбанаси знаем, че тамошното взаимно 

училище, както и други училища от тази епоха, работили и като кредитни инсти-

туции. В гръкоезичен документ, преведен от автора, отнасящ се за 1846–1847 г. са 

записани кредитополучателите, които взели заем от училищната каса. Записани са 

също и лихвите, които дължат. Авторът посочва и лихва, срещу която училището 

отпуска заеми – тя е в размер на 20 % (Goranhev, 2017, p. 50) Подобно на други 

места през епохата, и в Шумен заемите от частни и от обществени каси са офор-

мяни чрез „запис" („темесюк") за срок от шест месеца, обикновено с падеж на го-

лемите християнски празници Гергьовден или Димитровден, а размерът на лихвата 

(„файдата") тук достига до високите размери от 15–20 % (Roussev, 2015, с. 391). 

В действителност документи, които удостоверяват практикуване на лихвар-

ска дейност от фамилията съществуват и ние ги открихме в архив на Иван Хаджи 
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Теодоров, съхраняван в Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ – 

АИК „Даскалоливницата“ в гр. Елена. 

Съществуват 34 броя записи за отпуснати пари с и без лихва2. Броят на кон-

трагентите е 31, тъй като Стойко Драган се е възползвал три пъти да вземе пари 

назаем. През 1863 г. хаджи Теодор му отпуска пари с лихва 12%. През 1868 г. и 

следващата 1869 г. същият се възползва от заемане на пари, но вече отпуснати от 

Иван Х. Теодоров с лихва 15%. Записите на давани пари с и без лихва обхващат 

период от 1842–1876 г. За тридесетина години дадените суми надхвърлят 29 000 

гроша. Отпуснатите суми с и без лихва варират от 45 до 3469 гроша, като средно 

отпусканата сума е 854 гроша. Преобладаващият срок за връщане на отпуснатите 

пари е една година, близо 74% (или 25 записа). Останалите записи са с продъл-

жителност от 9, 6, 5, и 3 месеца, като е важно да се отбележи, че става дума за 

единични записи. Не може да не отбележим и два записа със срок съответно от 5 

и 41 дни. Твърде къси като времетраене, вероятно са използвани като задължи-

телно плащане по отношение на някаква търговска сделка. В три от записите не 

става ясен срокът за връщане на взетите назаем пари. 

Анализът на записите – тема на настоящата статия, който може да бъде нап-

равен е в няколко направления. На първо място е видно, че отпускането на пари 

не е самоцел на х. Теодор и неговия наследник. 

 

 
 

Фигура 3. Брой контрагенти, получили пари с и без лихва  

от фамилия Теодорови 

                                                             
2  Музей на Възраждането – АИК „Даскалоливницата“ – архив на Иван Х. Теодоров: а. 

е. А 157. 5, А. 157. 32, А. 157. 33, А. 157. 35, А. 157. 36, А. 157. 37, А. 157. 41, А. 157. 
43, А. 157. 44, А. 157. 45, А. 157. 46, А. 157. 48, А. 157. 49, А. 157. 50, А. 157. 51, А. 157. 
52, А. 157. 53, А. 157. 55, А. 157. 60, А. 157. 61, А. 157. 62, А. 157. 66, А. 157. 68, А. 157. 
69, А. 157. 70, А. 157. 85, А. 157. 86, А. 157. 87, А. 157. 89, А. 157. 90, А. 157. 91, А. 157. 
92, А. 157. 96. 
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Визуализацията на фигура 3 е повече от показателна за броя контрагенти 

през годините. Впечатление правят годините 1858 и 1861 г. 

Не без значение е и самата лихва. Според С. Бобчев въпросът за лихвата (фаисъ 

или файда) е недобросъвестно представен: „Легенда е, че еленските чорбаджии да-

вали на сиромаси-колибари на заем пари с 40–50 и повече процента. От записи (ти-

мисюци, сенети), които имам на разположение и от тефтери, които съм преглед-

вал и от които един държа на разложение на желающите – тефтер за десетки 

години преди Освобождението, се вижда, че никога в Елена не се е вземало по-

голяма лихва от 12 %, в изключителни случаи, когато е било за много късо време – 

от Гергьовден до Димитровден – тази лихва се уголемявала до 15%. При това нека 

се има предвид следующето: чорбаджията не е бил наклонен и понякога реши-

телно се е отказвал да дава пари на заем за сватби, за правене на къща и други 

таквиз непрозиводителни работи…“ (Bobchev, 2016a, p. 27). По отношение на из-

следваните от нас записи най-голям дял заемат заемите с лихва 15 (8 бр.) и 20% (8 

бр.). Без файда (т. е без лихва – 4 бр.), според царския закон – 4 бр. С лихва между 

10 и 12% са общо 7 записа. В своя статия Хр. Атанасов отбелязва, че масова прак-

тика е заемането на пари с лихва в размер на 1% на месец или 12% годишно 

(Atanasov, 2018, p. 68) Видимо е, че твърденията на Ст. Бобчев по отношение на 

лихвата се потвърждават в по-голямата си част. В нашия случай заемите с 15 и 20% 

лихва вероятно изразяват риска на кредитора. Това се доказва и от документи от 

БИА, ф. 36 на Георги Попсимеонов. В четири писма хаджи Теодор се обръща към 

каза векила с молба за съдействие относно дадени пари на лясковчани, които поради 

някаква причина се бавят да му ги върнат. Вероятно проблемът се проточва, тъй 

като първото писмо е с дата 24 юли 1853 г. Няколко месеца по-късно еленския пър-

венец отново пише писмо с дата 30 октомври 1853 г. в което става ясно следното: 

„Почтений Господину Кир Георги приятелски Ви поздравявам. 

30 октомври 1853 от Елена 

Молим те заради мойте пари от лясковчаните дето до днес 23 месеца глави 

1500 гроша за които ваша милост добре си хаберлия…“3. 

Еленските първенци не само отпускат пари с лихва, но понякога те се явяват 

и кредитополучатели. В едно уверение с дата 19 май 1840 г. става ясно, че братята 

на някой си Йоан ковача, поради неговата кончина от 1836 г., са продали родова 

къща, а парите (1000 гр.) са дадени на хаджи Теодор с файда. Идеята е лихвата 

да се използва от вдовицата на Йоан за отглеждането на децата. Ако предполо-

жим, че лихвата е 12 или дори 15% годишно, можем да изчислим, че става дума 

                                                             
3  Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Български исторически архив 

(НБКМ–БИА), Ф. 36, а. е. IIД259, IIД260, II Д261, IIД262. 
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за суми между 120 и 150 гроша. Оказва се, че тези суми са прекалено недоста-

тъчни на вдовицата и тя за 4 години тегли не само лихвата, но и намалява глав-

ницата на 600 гроша4. Именно това е уверението от 1840 г., с което семейството 

си получава парите от хаджи Теодор, вероятно поради намалената главница не се 

генерират достатъчно средства като лихва. 

Разглеждайки документите от архива на Музея на Възраждането – АИК 

„Даскалоливницата“, открихме друга интересна практика, която може да се оп-

редели като сирашка каса. Тези създадени каси имат задачата да управляват имо-

тите на сираците, да дават суми от тях с годишна лихва, която варира обикновено 

от 9 до 15%, и впоследствие да предават активите на вече пълнолетния сирак. 

Това са институции, които доскоро оставаха извън вниманието на българската 

историография. В последните години се появиха специализирани изследвания, 

посветени на тях (Manolova-Nikolova, & Atanasov, 2017, pp. 1–27; Manolova-

Nikolova, 2017, pp. 375–387). 

 

Фигура 4. Документ от архива на Иван хаджи Теодоров (А.203.55) 

                                                             
4  Музей на Възраждането – АИК „Даскалоливницата“, Архив на Иван хаджи Теодоров, 

А.203.58. 
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Сумата която е натрупана на Недювите сирачета възлиза на 1651,5 гроша. 

Лихвата която плаща за три години (1833–1836) хаджи Теодор възлиза на 742,5 

гроша или това са 15% годишна лихва. След събирането на посочените суми, об-

щата сума нараства на 2298 гроша. Подписват се хаджи Цончо хаджи Поп, Иван 

Стоян Кършо, Димитър Михал, хаджи Цончо, Стоян хаджи Петко и Михал хаджи 

Стоян като свидетели на тези пари. Тези бележки несъмнено подхранват тезата 

на Ст. Бобчев за хаджи Теодор като състрадателен и набожен човек, а не сребро-

любец и алчен човек (Stoyanova & Nikolova, 2021, p. 13). Неговият наследник 

Иван хаджи Теодоров също е характеризиран като уважаван член на еленското 

възрожденско общество (Bobchev, 2016b, pp. 229–238). 

В предходните редове бе направен опит за анализ на сведения, свързани ос-

новно от Музея на Възраждането – АИК Даскалоливницата гр. Елена. Тези нови 

документи хвърлят определена светлина върху стопанския и икономически жи-

вот на селището. Изследваните документи дават възможност да бъдат очертани 

тенденции, близки до други примери за даване на пари под лихва, представени в 

изследванията по стопанска история. Другият извод, който може би е най-същес-

твен се корени в самото кредитиране, което до голяма степен дава възможност за 

развитие на стопанския и духовен живот в едно микрообщество. Използването 

на кредити за осигуряване на средства за производство, търговия и покупко-про-

дажба на имоти е средство за увеличаване на капиталите и променя среда води 

до икономическо развитие и дава нови икономически възможности. 
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