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Abstract: The publication aims to present information about the economic activity 

of the prominent Tarnovo entrepreneur and public figure of the 19th century Evstati 

Selveli. The research uses previously unpublished Greek-language documents: a 

personal notebook of Evstati Selveli kept in the Regional Historical Museum in Veliko 

Tarnovo, an account-book that belonged to a partnership established between him and 

Atatnas Hadzhi Nikolaou, as well as two of their commercial contracts kept in the State 

Archives in Veliko Tarnovo. The mentioned primary sources shed light on the business 

activities which took place in 1842. The partnership of Evstati Selveli and Atanas 

Hadzhi Nikolaou, functioning in 1842, was established in 1841. We have reason to 

assume that its name was "Evstati Hadzhi N. Selveli and Company". The partners 

maintained a wide range of contacts - both in the Bulgarian lands and in 

Constantinople. The publication sheds light on several important issues: the names of 

the business partners; the goods they traded with; the volume and prices of the traded 

comodities; the trade routes along which they were transported; the payment methods 

and terms; the used currency, etc. The commodities that E. Selveli and A. Hadzhi 

Nikolaou imported to the Bulgarian lands were different types of yarns, unbleached 

calico, basma and other kinds of cotton cloth and materials, etc. They exported rose oil 

and silk from the Bulgarian lands to the capital city of the Ottoman Empire. The main 

flow of imported goods came from Constantinople, through intermediaries. From the 

Ottoman capital the goods were transported by ships to Varna from where they were 

dispatched to the interior of the Bulgarian lands. Evstati Selveli and Atatnas Hadzhi 

Nikolaou also maintained close commercial ties with Vienna and, more specifically, 

with another entrepreneur who originated in Tarnovo – Luka Hadzhi Paraskeva. 

Unfortunately, we do not have detailed information about the nature of their contacts 

in 1842. The main conclusion is that during 1842 the traded goods and raw materials 

sent and/or received to/from E. Selveli and A. Hadzhi Nikolaou passed over 
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Constantinople which means that the capital of the Ottoman Empire served as an 

important trading hub for the Tarnovo entrepreneurs. 

Key words: Bulgarian Revival, entrepreneurs and merchants, Evstati Selveli, 

Atanas Hadzhi Nikolaou, Hadzhi Mincho Hadzhi Tsachev 

JEL: N 73, N 93 

 

Настоящата публикация е посветена на стопанската активност на Евстати 

Селвели през 1842 г. Това е продиктувано както от значимостта на неговата лич-

ност в стопанския и обществен живот на българското възрожденско общество, и 

в частност на Търново, така и от факта, че в нашата историография почти липсва 

информация по този въпрос за разглежданата година.  

Изследвайки стопанската дейност на Е. Селвели през 1842 г., е необходимо 

да имаме предвид едно събитие от изключителна важност за развитието на този 

възрожденски предприемач и общественик – учредяването през предходната 

1841 г. на търговско дружество между него и друг именит търновец – х. Минчо 

х. Цачев (Roussev, 2015, p. 420). 

Новата стопанска структура се развива успешно. В началния период съд-

ружниците осъществяват контактите си с главните стопански центрове на Осман-

ската империя и Европа с посредничеството на комисионери. Регистрирани са и 

пътувания, техни или на техни представители, при които се изнасят местни суро-

вини и занаятчийска продукция, а от чужбина се внасят манифактурни и колони-

ални стоки (Atanasova, 2014, pp. 175, 179). За съжаление информацията, която 

предоставят документите за дейността на съдружието през 1842 г., е оскъдна. 

През разглежданата година, успоредно с дейността си с х. Минчо, Е. 

Селвели е в съдружие и с Атанас х. Николау, който е един от най-ранните му 

съратници в стопанските начинания1. За общата им стопанска дейност в началото 

на 40-те години на XIX в. свидетелстват съхранени до днес гръкоезични доку-

менти. Сред тях е договор от 24 февруари 1842 г., според който през същата го-

дина Селвели внася в общата фирма с А. х. Николау 67 000 гроша. Отбелязано е 

и, че с документа се продължава дейността на вече съществуващо съдружие 

между двамата възрожденци, но без да се споменава кога е поставено неговото 

начало2. Отговора на този въпрос откриваме в друг техен договор. Той е от 26 

юли 1843 г. Според него „алъш-веришът“ им е започнал на 1 август 1841 г.3 

                                                             
1  За общата стопанска дейност на Е. Селвели и А. х. Николау в периода 1831–1841 г. 

виж друга моя публикация (Goranchev, 2022, pp. 355–371).  
2  Държавен архив – Велико Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 77, л. 1. 
3  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 73, л. 3. 
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Информация за общата стопанска дейност на Е. Селвели и А. х. Николау 

през 1842 г. се съдържа в тефтер на съдружието. Бележка в него, под която е на-

писано „Евстa[тиос] х. Н. Селв[ели] и дружие”4, дава основание да допуснем, че 

това е наименовението на фирмата, учредена от двамата предприемачи.  

В тефтера са документирани редица факти, предоставящи информация за 

стопанската дейност на съдружниците през 1842 г. Най-ранната дата, отбелязана 

в него, е 20 март 1842 г. На тази дата е записана поръчка за „2 бали прежда, пакети 

120 по 14, 25 гр.“ за сметка на Георгис Гюмушолу 5. 

Следват преписи на няколко писма (с почерка на Селвели). Писани са в Ца-

риград и са адресирани до Йоанис папа Лука във Варна. В първото от тях, от 28 

март 1842 г., адресантът информира адресата, че на същия ден е изпратил до него 

с кораба на кап. Панайотис Циаликис, 12 или 12 ½6 „бали и денкове“ със стоки и 

му поръчва след тяхното получаване да бъдат изпратени в Джумая7 „за получа-

ване от господин х. Марко заедно с моето приложено писмо“. Адресантът съоб-

щава също, че по-късно ще изпрати митническите тескерета8 по пощата. Поръчва 

едната от двете бали прежда, които са изпратени (вероятно по-рано) от човек на 

име Димитриос Йоану Калвокоресис с кораба на кап. Петрос Георгиу, да бъде „за 

моя сметка“ и „ще я изпратите и нея заедно с другата ми стока в Джумая“. По-

долу е указано, че 4 бали с прежда, от натоварените на кораба на кап. Циаликис, 

трябва да се изпратят в Търново за получаване от Е. Селвели9. 

Във второто писмо, от 31 март 1842, се съобщава, че на 28 март10 адресантът 

е изпратил предходно, което е било приложено в друго писмо, изпратено от вече 

споменатия Калвокоресис, който е назован „комисионер“. Съобщава се също, че 

Калвокоресис изпраща на Й. папа Лука митнически тескерета, сред които „има 

едно мое (на Селвели, бел. авт.) за 8 бали прежда и едно за 1 бала американ от 

100 топа“, както и че от кап. Циаликис ще получи още четири тескерета. Адре-

сантът прилага в писмото две тескерета, и допълва, че от кап. Петрос11 адресатът 

ще получи още едно тескере за 100 топа басма12. 

С третото писмо, от 3 април 1842 г., адресантът съобщава, че изпраща с 

                                                             
4  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 65 гръб. 
5  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 9 гръб. 
6  Текстът не е достатъчно четлив. 
7  Днес Търговище. 
8  Тескере – документ, удостоверение, квитанция, документ от митницата за платено 

мито, пътен лист. По въпроса виж (Danova, 2004, p. 908). 
9  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 64 гръб. 
10  Вероятно се има предвид цитираното по-горе писмо. 
11  Вероятно става дума за вече споменатия кап. Петрос Георгиу. 
12  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 65. 
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кораба на кап. Кириакос Кациа…13 денкове14 със стока и поръчва след получава-

нето им да бъдат изпратени „за получаване от х. Марко“15.  

В писмо от 1 май 1842 г.16, с приносител Антонакис Ризон до човек на име 

Костакис Алексоплу в Цариград, адресантът съобщава, че е изпратил паричен 

груп17. Сред разпорежданията в писмото се открояват следните: да плати на „Ма-

нолакис Емануил в Гьол Гетжен хан“ 557 гр. и „да даде подпис за наша сметка 

ако Димитрис комисионерът18 ни предвиди две бали прежда. И да каже на Ди-

митрис да ни предвиди [и] 60–70 топа басма според мострата и да ги направи [в] 

един товар [и] при първи удобен случай да ни ги изпрати в Търново. Преждата 

ако [я] предвиди да я изпрати във Варна на Йоанис п. Лука“19. 

В писмо20 от 3 май 1842 г., с приносител Алексис Михалеолу, адресантът 

дава следната заръка към К. Алексоплу: „[За] басмата да кажете на Димитрос21 

да я поръча в брой и да я платите“. По Михалеолу е изпратен и паричен груп22. 

Откриваме името на К. Алексоплу и върху няколко последователни стра-

ници на тефтера, които свидетелстват за контактите му с Е. Селвели и А. х. Ни-

колау през разглежданата 1842 г. Ще споменем по-важните моменти от техните 

стопански отношения, отразени в разглеждания документ. Първата записка е от 

1 май 1842 г. Отбелязано е, че по Атанасакис Варналис на Алексоплу е изпратен 

груп23“. Групът се състои от различни монети и е на обща стойност 7192 гр. На 

Алексоплу е изпратен груп и на 3 май „чрез Алексис Михалеолу от Джумая (днес 

Търговище)24“.  

На 3 май К. Асексоплу е упълномощен да плати 557 гр., на човек, записан 

като „Манолакис25 в Гьол Геджен хан“. Упълномощен е и да изплаща различни 

полици по задължения на Е. Селвели и А. х. Николау. Изплаща и задължения на 

съдружниците към следните лица: 

 

                                                             
13  Текстът е увреден. 
14  Денк – голям вързоп с вещи. 
15  Вероятно се има предвид вече споменатия х. Марко от Джумая. 
16  Записката в тефтера е направена с почерка на А. х. Николау. 
17  Груп – парична пратка по хора или по пощата за погасяване на задължения и за разп-

лащане. Практиката е още от XVIII век. По въпроса виж (Roussev, 2015, p. 440). 
18  Вероятно става дума за Димитриос Йоану Калвокоресис. 
19  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 63 гръб. 
20  Преписът на писмото в тефтера е направен с почерка на А. х. Николау. 
21  Вероятно става дума за Димитриос Йоану Калвокоресис. 
22  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 1. 
23  Може да означава, че е от Варна. 
24  По-вероятно е да се има предвид, че групът е изпратен от Джумая. 
25  Несъмнено става дума за споменатия в писмото от 1 май 1842 г. Манолакис Емануил. 
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„на Атанасиос Росетис   гр. 8000 

 на Чохаджиолу    гр. 1600 

 на Секиарис    гр. 5452 

 на Матея Родоканакис   гр. 6525 

 на Ипликчи Константинос  гр. 7380“26 

 

На 3 юни А. х. Николау изпраща „по Табакоолу кираджи“ на Алексоплу 207 

½ оки коприна27 при цена на оката 118, 20 гр. и два парични група. Единият е на 

стойност 19 199, 10 гр.28, а вторият – 177 544 гр.29 

С писмо от 3 юни на К. Алексоплу (в случая записан с фамилия Алексопу-

лос) е наредено да плати 186 306 гр. (липсва подробна информация).  

В тефтера е отбелязано, че Костакис трябва да получи 6210 гр., вероятно за 

посреднически услуги30. Отбелязано и че са изпратени още пари, като логиката 

на списването на документа дава основание да допуснем, че са предназначени за 

К. Алексоплу31. 

По човек, записан като „Акман кираджи“32 на Костакис са изпратени 110 оки 

коприна33 по 115 гр. на обща стойност 12 650 гр. (записката е с дата 23 юли)34 и 

паричен груп на стойност 4487, 30 гр. 

На 2 август на Алексоплу е изпратена полица „да плати по заповед на Светия 

търновски господин Неофит35“. Срещу бележката е записанa сумата от 30 000 гр.36  

На 8 август Костакис е изпратил от Цариград юргани на стойност, заедно с 

разходите, 1419 гр. Всъщност, през разглеждания период, Алексоплу се намира 

в Цариград. Това е отразено на няколко от страниците на тефтера37. Отбелязано 

е и, че той е трябвало да плати на „Димитрос, посредника“ сумата от 4165 гр., но 

това плащане не е било осъществено38.  

                                                             
26 ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 37. 
27  Не е отбелязано изрично, но вероятно в суров вид. 
28  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 37 гръб. 
29  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 38 гръб. 
30  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 39. 
31  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 39 гръб. 
32  Кираджия – човек, който транспортира стоки. По въпроса виж (Roussev, 2015, p. 287). 
33  Вероятно в суров вид. 
34  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 40 гръб. 
35  Има се предвид търновският митрополит Неофит (1840 – 1846; 1848 – 1858). По въп-

роса виж (Tyutyundzhiev, 2007, pp. 356–360). 
36  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 36 гръб, л. 38. 
37  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 36 гръб, 37, 37 гръб, 38, 38 гръб, 39. 
38  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 38. 
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Съдружниците изпращат на К. Алексоплу и розово масло. С дата 3 август е 

отбелязано, че по „Табакоолу Хюсмен ага кираджи“ са изпратени две конкуми 39  

розово масло с 1018¼ мускала40 (по 8,18 гр.) на обща стойност 8604, 8 гр. Доба-

вено е, че са изпратени още шест конкуми, а още по-долу са отбелязани „1000 

мускала по 8, 17 [гр.], 1600 още по 8, 20 [гр.], 580 още по 8, 21 [гр.]“, както и още 

„1709 5/6 по 8, 22 [гр.]“.  

На 8 септември от Казанлък съдружниците изпращат още две конкуми с общ 

обем от 2057 ¼ мускала41. 

Някои от записките в тефтера са без посочена година, а някои и без дата. За 

това, че те касаят 1842 г. съдим по косвени признаци – позиционирани са между 

вече цитираното писмо от 3 май 1842 г.42 и бележка с дата 20 март 1842 г.43  

Първата записка е от 10 март. Тогава, със срок 91 дни, съдружниците са по-

лучили от Д. Калвокоресис 1 бала (70 пакета) прежда44 с тегло 245 оки. Цената 

на 1 ока е 17 гр. Общата стойност на преждата е 4165 гроша. В случая вероятно 

става дума за по-горе посочената сума от 4165 гр., която е трябвало К. Алексоплу 

да плати на „Димитрос, посредника“ и която по неизвестни причини не е била 

платена. Тук, обаче, е написано: „Плати Костакис гр. 416545. По-важното в случая 

е, че тази записка доказва, че записаният в тефтера като „Димитрос, посредника“ 

е Д. Калвокоресис. 

Втората записка е от 15 март. Според нея, със срок от 91 дни, търновските 

предприемачи са получили от човек на име Агеластос 210 оки териплик и 50 топа 

каликот. Цената на ока териплик е 24 гр., а тази на 1 топ каликот е 68 гр. Стоката 

е платена на четири вноски от 15 март до 29 декември. В записката е написано 

„На Петрос“, без да е дадено каквото и да било пояснение. Възможно е да става 

дума за вече споменатия кап. П. Георгиу, с чийто кораб вероятно е транспорти-

рана стоката.  

                                                             
39  Има се предвид конкума – съд за розово масло; Според Хр. Харитонов има и мярка за 

розово масло, която по аналогия със съда се нарича конкум, -а. Има голям и макък 
конкум. С някои съмнения се допуска, че големият конкум е равен на 4, 088 килограма. 
По въпроса виж (Haritonov, 2018, p. 196). 

40  Мускал (от арабски) – мярка за тежест, равна приблизително на 4,9 грама. По въпроса 
вж (Penchev, 2005, p. 45, bel.*); Според  Хр. Харитонов: мускал (от тур. „miskal”, от 
арабски) – мярка за тегло и съдче за съхранение на розово масло със същото тегло. 
Равнява се на 1,5 драма, тоест на 4, 8112 грама. Данъчна облагателна единица. По въп-
роса виж (Haritonov, 2018, p. 253). 

41  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 40 гръб. 
42  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 1. 
43  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 8 гръб. 
44  Не е отбелязан номерът на преждата. 
45  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 5. 
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Според записка без дата, със срок 91 дни, Е. Селвели и А. х. Николау са 

получили от Константинос Ипликчи различни стоки: „60 сиала лачиверт по 22, 

20“ гр., „60 от същите микроклада46 и фермашии по 34“ гр., „6047 американ, 2 

педи по 41, 20“ гр., „348 американ, 7 педи по 100“ гр., „45 топа лапес49“, от които 

25 топа по 28 гр. и 20 топа по 25 гр. Добавени са още „10 топа басма по 89“ гр. 

Най-горе е написано „Циаликис50“, като вероятно се има предвид кап. П. Циали-

кис, с чийто кораб са транспортирани споменатите стоки.  

Следва записка (без дата) за стока, която съдружниците са получили от Кос-

такис Ламбикис: „13 топа ангин51 авнес 496 и 2/8 по 3,12 [гр.]“ и 30 топа хасе по 

80 гр. Плащането е направено на три вноски 52. 

Според бележка от 19 март от Савелис Кастелис със срок 91 дни е получена 

следната стока: 70 топа басма лачиверт с цена на един топ 78, 20 гр., 1 бала 

прежда № 8/14 (210 оки, цена на оката 13, 34 гр.) и 2 бали прежда № 12/20 (420 

оки, цена на оката 14, 34 гр.). Над бележката е изписано името „Петрос“. Веро-

ятно се има предвид кап. П. Георгиу, с чийто кораб е извършена доставката. 

Следва записка (без дата) за стока, получена отново от С. Кастелис: 2 бали 

прежда № 12/20 (420 оки, цена на 1 ока – 14, 28 гр.), 1 бала прежда № 8/14 (210 

оки, цена на 1 ока – 13, 28 гр.) и 70 топа басма лачиверт с цена на 1 топ 78, 20 гр. 

Под цитирания текст е записано, че са поръчани 30 топа басма за Статис х. Гер-

гиоолу, който е платил за тях 2355 гр.  

Плащането на стоката, получена от Кастелис, е направено на няколко пъти 

между 18 септември и 3 декември53. 

На 20 март съдружниците са получили от „Секиарис Аргентис и Скилицис 

в Зюмбюл хан“ стока със срок 101 дни. Пратката съдържа 58 топа басма, „4054 

сиала микроклада“ и 70 пакета (вероятно прежда). Теглото на пакетите е 245 оки. 

Цената на една ока е 13, 25 гр. Цената на един топ басма е 74 гр., а тази на един 

от 40-те55 „сиала микроклада“ е 29 гр. Стоката е платена на две вноски. За първата 

е отбелязано: „Костакис56 плати за наша сметка гр. 5452“, а за втората: „На 24 

                                                             
46  Вероятно на малки клончета. 
47  Вероятно 60 топа американ. 
48  Вероятно 3 топа американ. 
49  Вероятно се имат предвид липове. 
50  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 2. 
51  Ангин (или ангина) – гъсто тъкан памучен плат. 
52  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 2 гръб. 
53  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 3 гръб. 
54  Вероятно топа. 
55  Вероятно топа. 
56  Вероятно става дума за Костакис Алексоплу. 
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декем[ври] броих 3338 [гр.]“. Най-горе отново е написано името „Циаликис“57, 

като вероятно се има предвид кап. Циаликис. 

Следва записка, според която съдружниците са получили от „Чохаджооглу, 

синове и дружие“ следните стоки: 65 пакета прежда № 12/20 (с цена на 1 ока – 

13, 35 гр.) и още 65 пакета от същия артикул с тегло 455 оки (с цена на 1 ока – 12, 

20 гр.). Към тези артикули са добавени и 66 пакета прежда № 28/32 и 20 топа 

хасе. Теглото на преждата е 231 оки, цената на 1 ока е 17, 20 гр. Цената на един 

топ хасе е 80 гр.58 

В тефтера има още няколко записки за получени стоки с дата 20 март. Спо-

ред първата съдружниците са получили от Матея Родоканакис „150 мермера“ със 

срок 91 дни. Бройката59 е на цена 43, 20 гр. Тя е платена отново от К. Алексоплу60. 

В бележката фигурира и името „Петрос“61. 

Следващата записка с дата 20 март е за поръчка на прежда „за сметка на г-н 

Цони абаджи“: 1 бала № 12/20 (60 пакета) с тегло 210 оки (цена на 1 ока – 14, 25 

гр.); 1 бала (70 пакета) № 8/14 с тегло 245 оки (цена на 1 ока – 13, 25 гр.); 1 бала 

(65 пакета) № 12/20 с тегло 227 ½ оки (цена на 1 ока – 13, 35 гр.)62. Плащането е 

извършено на няколко вноски63. 

На 20 март 1842 г. е изпълнена поръчка „за сметка“ на Георгис Гюмюшолу 

за 2 бали прежда (120 пакета). Теглото е 420 оки, а цената на една ока е 14, 25 

гр.64 

На 24 март търновските предприемачи са получили „50 богасия“ от ходжа 

Вартан Маркози. Цената на бройка е 8, 10 гр. Плащането е извършено от К. Алек-

соплу65.  

На 25 март, със срок 91 дни, е получена стока от Микес Родоканакис – 1 бала 

(100 топа) „американ астарлик“. Петдесет топа са предназначени за Кириакис Ев-

статиу. Цената на един топ е 52 гр., а общата стойност на останалите за Е. 

Селвели и А. х. Николау 50 топа е 2600 гр. Сумата е платена на 3 декември. От-

ново в бележката фигурира името „Циаликис“66. 

                                                             
57  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 2 гръб. 
58  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 3. 
59  Вероятно топ. 
60  Най-вероятно това е Костакис Алексполу. 
61  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 4. 
62  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 8 гръб. 
63  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 9. 
64  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 9 гръб. 
65  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 5 гръб. 
66  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 3. 
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На 28 март съдружниците са получили от „Кючук Гени хан, от арменеца, 70 

сиала фермайши по 39, 20 гр.“, на обща стойност 2765 гр. От тях са извадени 158 

гр., т.e. цената на „4 сиала“, които „минават в Мавридис“. Остатъчната сума от 

2607 гр. е платена на две вноски.67 

В тефтера, с дата 1 април, е записано: „Дължа на Кириакис Евстатиу за 19 

топа басма по 70 гр. 1330 [гр.]“. Срокът за плащане е 91 дни. Изчистването на 

това задължение е представено така: „Пренасям в сметката на Евстатиос Андреа68 

дето ни дължи гр[оша] 1330“69. 

На 6 април съдружниците получават от ходжа Бетрозин Виченоолу „53 топа 

дирмии женски, 4 педи“ и „17 топа и 4 дирмии от същите“ на обща стойност 3088, 

20 гр., „21 топа70, 6 педи“ на стойност 1354, 20 гр., „5 топа минчесемиа“ на стой-

ност 580 гр., „200 юслука, 6 педи“ на стойност 525 гр., „100 от същите, 2 лакъта“ 

на стойност 425 гр., „100 от същите един и половина лакът“ на стойност 187, 20 

гр., „10 тюлпана, алени пембе“ на стойност 560 гр. Изплащането е извършено на 

три пъти. Второто е осъществено чрез К. Алексоплу71. 

Записка с дата 6 април отразява сумата, която трябва да получи „Димит-

риос72, посредник“ – 771 гр. Получава 770 гр.73 

На 10 април съдружниците са получили от “Ипликчи Константинос Йоану, 

синове и дружие” 2 бали прежда. Срокът е 121 дни. Едната бала (66 пакета № 

20/30) тежи 231 оки, а цената на 1 ока е 16, 17 гр. Втората бала (66 пакета № 

26/32) тежи 231 оки, а цената на 1 ока е 17, 17 гр. Стоката е платена на няколко 

вноски. Поне едно от плащанията е направено чрез К. Алексоплу74. 

Записка с дата 10 април свидетелства, че съдружниците дължат 300 гр. на 

„ходжа Лютфи Казас за една ока коприна лачиверт”75. 

Бележка с дата 14 ноември 1842 г. започва така: „На 14 ноем[ври] [1]842 [г.] 

парите в брой, които получих при пътуването ми до града“. Написана е почти 

изцяло от А. х. Николау. Това дава основание да приемем, че пътуването е извър-

шено от него. А че то е до Цариград, освен от факта, че хората от епохата с тер-

мина „Градът“ назовават османската столица, разбираме и от описания маршрут 

                                                             
67  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 4. 
68  Евстати Андреа е един от най-ранните, установени до момента, съдружници на Евс-

тати Селвели и Атанас х. Николау. По въпроса виж друга моя публикация (Goranchev, 
2022, pp. 355–371).  

69  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 7. 
70  Вероятно става дума за същия артикул. 
71  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 6. 
72  Става дума за Димитриос Калвокоресис. 
73  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 1 гръб. 
74  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 6 гръб. 
75  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 7 гръб. 
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– Дряново, Казанлък, Одрин. Освен това по време на пътуването А. х. Николау 

плаща дългове към стопански партньори, поне част от които се намират в Цариг-

рад: Микес Родоканакис, Кастелис76, Атанасиос Росетис, Агеластос, Секиарис77 

и Ипликчи78. Споменати са и други стопански партньори: Стоянчо Киру (в Ка-

занлък), х. Пенчо (в Дряново) и др. Споменава се и продажба на 54 оки и 250 

драма79 коприна на обща стойност 7483, 20 гр., при цена на 1 ока 137 гр. Пасаж 

от записката свидетелства за връзки на Е. Селвели и А. х. Николау с австрийската 

столица. От бележка, представяща информация за кореспонденцията на съдруж-

ниците, разбираме, че един от техните партньори във Виена е друг търновец – 

Лука х. Параскева80.   

За развитието на фирмата съдружниците ползват кредити. На 10 декември 

1842 г. получават заем от 1412 гр. от х. Димчо х. Боню. Погасен е на 30 декември. 

Друг заем, в обем от 2500 гр., е получен на 16 декември от „Джерон сараф“. Лих-

вата по него е 2 % на месец81. 

На 28 декември А. х. Николау е получил от „Ганчо Цонкович, русчуклия, с 

полица“ 4500 гр. Определено е и връщането на дълга: „Да ги плати в Търново 

съдружникът ми г-н Евстатиос82 след 11 дни“. Плащането е отразено в тефтера: 

„Платихме в Търново на Топалис със заповед на господин Теодорос Минку гр. 

4500“83. 

Изложената информация налага извода, че през 1842 г. Е. Селвели участва в 

поне две съдружия. Едното е с х. Минчо х. Цачев, а другото с А. х. Николау.  

През 1842 г. Е. Селвели и А. х. Николау предприемат пътувания до османс-

ката столица – Селвели в края на март и началото на април, а А. х. Николау – в 

края на годината.  

Съдружниците поддържат широк кръг от контакти – както в българските 

земи, така и в Цариград. Техни стопански партньори са: Д. Калвокоресис (в Ца-

риград), К. Алексоплу (в Цариград), А. Росетис (в Цариград), Матея Родоканакис 

(в Цариград), „Чохаджооглу, синове и дружие“ (в Цариград), К. Ипликчи (в Ца-

риград), „Секиарис Аргентис и Скилицис“ (в Зюмбюл хан, в Цариград), М. 

                                                             
76 Вероятно става дума за Савелис Кастелис. 
77 Ветоятно става дума за Секиярис Аргентис. 
78  Вероятно става дума за Константинос Ипликчи. 
79  Драм – (гр. „δραμί”) мярка, отговаряща на 1/400 от оката (1 282 грама). Тегло – 3, 2075 

грама. По въпроса виж (Haritonov, 2018, p. 134). 
80  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 59 гръб, 60, 61, 61 гръб. 
81  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 10. 
82  Има се предвид Евстати Селвели. 
83  ДА – В. Търново, Ф. 82К, оп. 1, а.е. 82, л. 10 гръб. 



318 

Емануил (в Гьол Гетжен хан), Е. Андреа (в Търново), С. Киру (в Казанлък), х. 

Пенчо (в Дряново), и мн. др., чието местообитание към момента е неизвестно.  

Артикулите, които съдружниците внасят в българските земи, са различни 

видове прежда и американ, басма, ангин, хасе, мермери, богасия, дирмии, минче-

семиа, юслуци, тюлпани, юргани, сиали, каликот, териплик и др.  

Основният поток от вносни стоки към Селвели и А. х. Николау идва чрез 

посредници от Цариград. Там основни техни посредници са Д. Калвокоресис и 

К. Алексоплу. От османската столица стоките се транспортират с кораби до 

Варна. Това са основно корабите на капитаните П. Циаликис, П. Георгиу. Във 

Варна стоките се приемат от местен партньор на съдружниците на име Йоанис 

папа Лука, а оттам се извозват във вътрешността на българските земи с помощта 

на кираджии. Установените до момента дестинации са Търново и Джумая. В 

Джумая се приемат от човек, записан в тефтера като хаджи Марко.  

Съдружниците изнасят от българските земи розово масло и коприна (веро-

ятно в суров вид). Тези стоки се транспортират до Цариград от кираджии. Често 

по тях Е. Селвели и А. х. Николау изпращат парични групове до своите стопанс-

ките партньори.  

Съдружниците поддържат връзки и с Виена и по-конкретно с друг предпри-

емач с търновски корени – Лука х. Параскева. За съжаление не разполагаме с 

подробна информация за естеството на техните контакти през 1842 г.  

Фактите свидетелстват, че през разглежданата година основният поток на 

стоки и суровини от и към Е. Селвели и А. х. Николау се осъществява през Ца-

риград. 
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