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Abstract: The article presents Bulgarian market main foreign trade relations in 

the period of its foundation, i.e. in the 1850s, 1860s and 1870s. The Bulgarian lands 

foreign trade during this period is presented as an attempt to answer the question which 

foreign markets have the strongest influence on the processes in the Bulgarian 

economic space. The research paper is based on primary archival sources from the 

French Diplomatic Archives (Archives diplomatiques du Ministère des Affaires 

étrangères), mainly on reports of French consuls in Plovdiv (Philippopolis), Varna, 

Kustendje (Constanța) and Tultcha, on the data of archival sources and published 

research results concerning large Bulgarian companies such as  “Evlogiy and Hristo 

Georgievi”, “Hristo P. Tapchileshtov” and others. The main conclusion of this article 

is that the foreign trade dilemmas facing the Bulgarian market in the third quarter of 

the 19th century in the alternative between the East and the West were decisively 

resolved in favour of the West, in favour of Western and Central Europe. Cereals, 

silkworm cocoons, rose oil, wool and tobacco are exported from the Bulgarian lands 

to the European markets while colonial and manufactured goods are imported. Another 

important conclusion is necessary – since its consolidation in the middle and in the 

third quarter of the 19th century, the Bulgarian national market is closely connected to 

the free European market and this is a good reason for the Bulgarians to adjust to the 

free market behaviour – a behaviour that’s not tied with political interventions or 

ideological interventions. 
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I. Въведение 

През 2020 г. в „Известия на Център за стопанско-исторически изследвания” 

публикувах статия, в която предлагам тезата, че има процес на интеграция и 

консолидиране на български национален пазар в рамките на османския още 

преди Освобождението от 1878 г. и че този процес е все по-ясно осезаем в средата 

и през третата четвърт на XIX в. (Roussev, 2020). С настоящата статия същата 

тема намира своето продължение, като тук целта е да се очертаят основните 

външнотърговски връзки на българския пазар в периода на неговото изграждане, 

да се проследи външнотърговският обмен и да се посочи контактите с кои чужди 

пазари дават най-силно влияние върху стопанските процеси в българските земи. 

Изследването се базира главно на неизползвани до момента архивни 

източници. Много подходящи за целта са докладите и донесенията на чуждите 

консули – френски, австрийски (австро-унгарски), английски, белгийски и др. 

Добре известно е, че консулските мрежи на развитите европейски държави 

възникват в зората на модерната епоха с цел да подпомагат тяхното стопанско 

провикване в различни точки на света. През XVIII–XIX в. особено голям е 

интересът към Източното Средиземноморие, към Балканите, към Черноморието 

– райони, към които принадлежат и българските земи. Днес все още голяма част 

от този огромен документален масив, грижливо съхраняван в архивите на 

Западна Европа, остава непознат и неизползван в нашата историческа наука, а 

ценността на съхраняваната в него информация едва ли буди някакво съмнение. 

В статията се позовавам на сведенията на няколко подробни френски консули 

доклада от 50-те – 70-те години на XIX в. – доклади, на които попаднах при 

работата ми във Френския дипломатически архив в Париж през м. юли 2022 г. 

като стипендиант на Френското правителство1. 

Хронологичните рамки на темата се определят от две войни – Кримската от 

1853–1856 г., която повлиява положително стопанското развитие на българските 

земи и ускорява процеса на изграждане и консолидиране на български пазар в 

рамките на османския и Руско-турската от 1877–1878 г., която поставя началото 

на националната държава. 

 

II. Какво показват архивните документи и литературата? 

За да бъдат очертани външно-търговските връзки на българския пазар през 

третата четвърт на XIX в. са използвани сведения на френски консулски доклади 

                                                             
1  От 4 до 30 юли 2022 г. по Програмата „Научен престой на високо ниво – утвърдени 

учени“ на Френското правителство имах възможността да извърша проучвания в 
библиотеки и архиви на Париж. Изказвам своята благодарност на Посолството на Р. 
Франция в България за предоставените ми отлични условия за работа! 
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за стопанското състояние на Пловдивско, за движението на кораби и стоки през 

пристанищата на Варна, Кюстенджа и Тулча (последните два града днес са в Р. 

Румъния), а въз основа на архивни източници и литература са представени 

обобщени данни за външните пазари, на които търгуват седем от крупните 

български фирми през периода. 

 

1/ Френското вицеконсулство в Пловдив е открито през 1857 г. и негов пръв 

агент е Шарл Шампоазо – един от тези, които перфектно изпълняват своите 

консулски функции2. С оглед улесняване на френската търговия в провинцията, 

докладите на Шампоазо, а и на наследниците му в Пловдив, редовно отразяват 

състоянието на реколтата на зърнените храни, следят отглеждането на пашкули 

на копринени буби (това производство е почти изцяло насочено за задоволяване 

на нуждите от суровина на френската копринено-текстилна промишленост), 

информират за добива на розово масло, дават указания какви френски фабрични 

стоки и на каква цена могат да се продават в района. В доклад от 6 февруари 1861 

г. Шарл Шампоазо предоставя подробна и точна информация за износа на 

зърнени храни от района на Пловдив в Марсилия през 1860 г.3 Основните данни 

от доклада са представени в таблица 1. 

 

Таблица 1. 

Обобщени данни за износа на зърнени храни от района на Пловдив  

в Марсилия през 1860 г. 

Стока 
Количество (в 

килета/оки)/цена 
(в грошове) 

Количество (в 
килограми)/цена 
(във франкове) 

Количество 
(за годината) 

Цена (за 
годината) 

Твърда 
пшеница 

Киле от 58–60 
оки/53–55 гр. 

74–76 кг/12–12,50 
фр. (100 кг/15,50–

16 фр.) 

1140000–
1300000 кг 

176700–
208000 фр. 

Зимна/ 
обикновена 

пшеница 

Киле от 52–54 
оки/38–40 гр. 

66–68 кг/9–9,50 
фр. (100 кг/13,50–

14 фр.) 

2100000–
2400000 кг 

283500–
336000 фр. 

                                                             
2  Шампоазо заема официално своя пост на 2 юни 1857 г. и шест месеца по-късно, на 2 

декември с.г. е вече готов с първия подробен доклад за „Търговското състояние на 
провинция Филипополис и на панаира в Узунджово през 1857 г.”, изпратен на 
министъра на външните работи на Франция граф Колона-Валевски: AMAE 
(Дипломатически архив на Министерството на външните работи на Република 
Франция), Correspondance consulaire et commerciale (Серия „Консулска и търговска 
кореспонденция” – по-нататък CCC), Philippopolis, t. 1 (1857–1891), fol. 1, 4. 

3  AMAE, CCC, Philippopolis, t. 1, fol. 41–41bis. 
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Царевица 
Киле от 50 

оки/27–28 гр. 

64 кг/6,25–6,50 
фр. (100 кг/9,75–

10 фр.) 

1000000–
1100000 кг 

97500– 
110000 фр. 

Ечемик 
 

Киле от 40 
оки/20–21 гр. 

51 кг/4,75–5 фр. 
(100 кг/9,75 фр.) 

500000–600000 
кг 

48750–58500 
фр. 

Общо за 
годината4 

   
606450– 

712500 фр. 

 

В същия доклад са дадени интересни сведения за транспортирането на 

стоките и за свързаните с това разходи. Зърнените храни се превозват със салове 

по р. Марица от Пловдив до пристанището Енос, като транспортната цена е 

калкулирана по 2 франка на 100 кг. Превозването им с кораби от Енос до 

Марсилия струва допълнително по 3,50–4 франка на 100 кг. Има и такса за 

правото да се напусне пристанището Енос, която възлиза на 12% върху цялата 

стойност на експортираното зърно.5 

През 1864 г. износът от района на Пловдив към западноевропейските пазари 

включва обичайните за тази търговия стоки (зърнени храни, ориз, пашкули на 

копринени буби, розово масло и др.), но при известни колебания в количествата 

и цените. Въпреки богатата реколта се наблюдава известно намаляване на 

количеството на зърнените храни спрямо предходната 1863 г. заради 

неконкурентните им цени в Марсилия. Причината е в ниското ниво на 

земеделската техника на българския селянин. Оризът от Пловдивско е с много 

добро качество и се продава с 10–15% по-скъпо от ориза на Египет, Италия и 

Бенгалия (в Индия), но също поради слабата земеделска техника и примитивното 

му отглеждане ¼ от реколтата през годината е погубена. В южните области на 

Пловдивския санджак (Родопите) се отглежда качествен тютюн, който се 

изкупува на добри цени от Австрия. Вълната местно производство е с отлично 

качество, но през последните години крупни гръцки фирми, установени в 

Марсилия и Цариград, оказват сериозна конкуренция на европейската търговия. 

Пашкулите на копринената буба, отглеждани в Пловдивско, редом с тези от 

Одринско, и през 1864 г. запазват реномето си на пазара в Марсилия като „най-

високо ценените от целия свят”, макар че поради ширещата се болест по тях 

годишният им добив е намалял на половина. Розовото масло, произвеждано в 

двадесетина села на подбалканските полета е с отлично качество, но то достига 

                                                             
4  Изчислението на общата за годината сума е мое. Направено е на базата на посочените 

в доклада сведения за цените и количествата. 
5  AMAE, CCC, Philippopolis, t. 1, fol. 41bis. 
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до западните пазари отново с посредничеството на гръцки фирми, твърди 

френският вицеконсул в Пловдив.6 

 

2/ Варненското пристанище е най-голямото пристанище на Западното 

Черноморие през XIX в., то е и най-голямото през което се осъществява износът и 

вносът на стоки от и към българските земи през XIX в. (Roussev, 2016). През 1848 

г. вносът във Варна се състои от 14 540 пакета с най-различни стоки: кафе, преден 

памук, манифактурни тъкани, захар, черен пипер и др.7, които се доставят от 

пазарите на Западна Европа директно или през Цариград. За 1857 г. профилът на 

внасяните и на изнасяните стоки се запазва същият. През тази първа година след 

Кримската война (1853–1856) вносът във Варна се покачва и достига 7 099 000 

франка, а износът – 7 764 000 франка. Вносът се състои от тъкани, кафе, захар, 

желязо, мед, сол и др., а износът от жито, ечемик, царевица, лой, вълна, масло, 

сирене, дърва за огрев, птици, брашно и др. От изнесените зърнени храни 

приблизително ¼ са стоварени в Марсилия (40 000–45 000 товара предимно жито). 

Френските кораби участват по-слабо в тази търговия – те съставляват около 1/9 от 

цялата навигация във Варненското пристанище. Във вноса през същата година 

преобладават корабите под турски флаг, следват тези под австрийски, влашки, 

френски флаг и т.н. В износа участват най-много кораби под турски флаг, после се 

нареждат тези под австрийски, гръцки, влашки, шведски и др.8 

Зърнените храни продължават да са основният експорт от пристанището на 

Варна към Западна Европа и през 60-те, в по-малка степен и през 70-те години на 

XX в. Така например само през 1867 г. оттам са изнесени 594 566 товара или 

2 675 547 цариградски килета9 храни (твърда и зимна пшеница, ечемик и 

царевица) от реколтата от 1866 и 1867 г., а през първата половина на 1868 г. – 

още 1 300 000 цариградски килета от реколтата от 1867 г. По-голямата част от 

цялото експортирано зърно е добито във Варненския санджак, останалото 

количество е от Балчик, Каварна и Мангалия.10 

Появилият се в Западна Европа внос на евтино американско (аржентинско) 

жито в края на 60-те години на XIX в. и особено Френско-пруската война от 

                                                             
6  AMAE, CCC, Philippopolis, t. 1, fol. 46–51bis. 
7  Annales du commerce extérieur, publiées par le Département de l’Agriculture, du Commerce 

et des Travaux publics. 3-ème série des Avis divers. Turquie. Faits commerciaux – N : 3. 
Janvier 1850. Paris, 1850, p. 9–10 . 

8  Annales du commerce extérieur, publiées par le Département de l’Agriculture, du Commerce 
et des Travaux publics. 3-ème série des Avis divers. Turquie. Faits commerciaux – N : 12. 
Septembre 1858. Paris, 1858, p. 5 . 

9  Мярка за зърнени храни, която се равнява на около 25 кг. 
10  AMAE, CCC, Roustchouk, t. 1 (1867–1877), fol. 33–34bis: Roustchouk, le 29 Août 1868. 
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1870–1871 г. се отразяват негативно на търговията с български зърнени храни във 

Франция. В допълнение към това е лошата реколта от 1868 г. В един от 

консулските доклади четем следното: „Цялата продукция, с изключение на 

царевицата, е влажна. Най-голямата част от изнесените количества идва от 

резервите от реколтата от 1867 г.”11. Слабата реколта през 1868 г. се усеща по-

чувствително през 1869 и 1870 г., когато и вносът, и износът спадат до 6–8 млн. 

франка. През 1871 г. предлагането на български зърнени храни вече е добро, но 

на борсата в Марсилия, по причина на стагнацията от наскоро завършилата 

война, цените им се явяват непосилно високи12. 

През 1872 г. Варненското пристанище е посетено от 557 платнохода с общ 

тонаж 54 728 и от 270 парахода с тонаж 166 083. През 1873 г. техният брой е с 

близо 170 плавателни съда по-малко. Увеличава се директно изнасяното към 

Франция зърно. Вносът в пристанището през 1873 г. нараства спрямо 

предходната година с близо 1000 франка (нараства и френският внос) и вече 

възлиза на 11 179 272 франка. Увеличение бележи и износът, достигайки до 

13 426 850 франка. Причината е в увеличените цени на българските зърнени 

храни, които приоритетно се изнасят през това пристанище, както и в 

поскъпването с 1/5 на кафето, което се внася тук от Западна Европа. В обобщение 

на доклада, изготвен през ноември 1874 г. от френския консул в Русе Луи-

Габриел Обаре, е посочено, че „Варна е най-значимото място на България по 

Черноморието” и са изтъкнати проблемите, които пречат на стопанското 

развитие на българите (“la race bulgare”), а именно: липсата на подкрепа от страна 

на администрацията, която управлява провинцията; ужасните пътища, които 

съсипват селското стопанство; твърде високите тарифи, които правят 

железницата недостъпна за местната промишленост и търговия; и „продажността 

на търговските съдилища, на решенията на които всеки честен търговец трябва 

да разчита”. Интересен е коментарът на Обаре относно проблемите на българите 

с османската администрация: „…напоследък десятъкът се увеличи с една четвърт 

– подчертава той – а системата за събиране е толкова потискаща и варварска, че 

българската раса се нуждае от цялото апатично търпение, с което е надарена, за 

да издържи, без да се оплаква”.13 

                                                             
11  Annales du commerce extérieur, publiées par le Département de l’Agriculture, du Commerce 

et des Travaux publics. 3-ème série des Avis divers. Turquie. Faits commerciaux – N : 30. 
Avril 1872. Paris, 1872, p. 143 . 

12  AMAE, CCC, Roustchouk, t. 1 (1867–1877), fol. 58–59: Roustchouk, le 18 Mars 1871. 
13  AMAE, CCC, Roustchouk, t. 1 (1867–1877), fol. 134–139bis: Roustchouk, le 7 Novembre 

1874. 
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Тази позиция на Луи-Габриел Обаре, който в никакъв случай не може да 

бъде набеден, че има пробългарски симпатии, е много ясна подкрепа на тезата за 

оформянето по онова време на български национален пазар в рамките на 

османския – пазар, който има своите особености и проблеми в условията на 

османската власт. Това е позиция на съвременник, на свидетел на процесите, при 

това на дипломат, който не е временно и за кратко тук, а цели 6 години (от 1872 

до 1877 г.) изпълнява функциите на френски консул в Русе и който редовно 

обикаля из целия Дунавски вилает, който изготвя най-подробния доклад за 

стопанското и демографско състояние на вилаета, който написва и куп още 

донесения с подобен характер. В „очите” на Обаре Варна е най-важният 

черноморски център на българските земи, а постиженията и проблемите на 

района, който обслужва това пристанище, са посочени като постижения и 

проблеми на стопанското развитие на българите въобще. 

 

3/ През разглеждания период Кюстенджа (дн. гр. Констанца в Р. Румъния) е 

по-малко пристанище от Варна на Западното Черноморие, но е значимо, тъй като 

от 1861 г. то се явява важен пункт заради прокараната първа ж.п. линия в региона 

– линията Черна вода – Кюстенджа. Това пристанище е също износен пункт към 

Западна Европа на добиваното в Добруджа зърно. През 1872 г. през 

пристанището на Кюстенджа преминават 232 плавателни съда (с нарастване на 

стоките до 51 737 т.), от които 129 са натоварени със зърнени храни. В тази 

бройка не попадат параходите на компаниите за пътнически превози. От 

изнасяните стоки главно зърното е предназначено за европейските пазари, 

директно или през пазара на Цариград, а другите стоки – сирене, пресни яйца, 

прясна риба и месо (овнешко, агнешко, телешко) са предназначени за османската 

столица. Вносът се състои от колониални стоки (кафе, захар) и 50 000 каси свещи 

от Марсилия и Анверс, доставени от пазара на Цариград; внасят се още 

английски памучни платове. Като тонаж най-голям е този на плавателните съдове 

под английски флаг, посетили пристанището на Кюстенджа през 1872 г., следват 

тези под османски, австрийски, гръцки, италиански, норвежки флаг и т.н.14 

През 1873 г. по тонаж на първо място са корабите под османски флаг, 

следвани от плавателните съдове под английски, италиански, австрийски, гръцки 

флаг и др. Износът се състои от зърнени храни и вълна, от хранителни продукти, 

предназначени за консумация в Цариград (сирене, яйца, калкан, телета, овни и 

агнета). Интересни са данните за местата, за където се изнася вълната от 

пристанището на Кюстенджа през 1873 г.: 260 526 кг от тази добруджанска стока 

                                                             
14  AMAE, CCC, Roustchouk, t. 1 (1867–1877), fol. 110–115. 
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се насочват към Марсилия, около 250 000 кг са закупени от Англия, а други 

300 000 кг са предназначени за турските текстилни фабрики. През годината 

цената на вълната варира между 1,60 и 2,40 франка за килограм. В Марсилия тази 

стока е позната като „вълна от Варна” тъй като именно Варна има монопол над 

нейната търговия през последните 15 години, е отбелязано в консулския доклад 

за 1873 г. Споменато е още, че по причина на някои неуредици в Марсилия 

намаляват количествата на изкупуваната за Франция българска вълна (в предни 

години се е достигало до 600 000 кг годишно) и че от това се възползва Англия, 

която увеличава своя интерес към стоката. В района на пристанището в големи 

количества се внасят и продават стоки немско производство.15 

 

4/ През 1873 г. през пристанището на Тулча преминават 657 кораба. 

Изнасяните през това пристанище стоки са: зърнени храни, вълна, солена риба и 

сирене. По-голямата част от корабите, които изнасят зърно за европейските 

пазари получават своята конкретна дестинация едва когато стигнат в Цариград, 

в Сирос или в Малта. Зърнените храни се изкупуват от района на Тулча чрез 

комисионери и брокери (при комисиона от 2%), които обикновено работят от 

името на гръцки търговски къщи в Галата и в Браила. Към експорта на вълната 

най-голям интерес проявява Франция и по-конкретно – пазарът на Марсилия. 

Така например само френската компания „Companie des Messageries maritimes” 

изнася от пристанището на Тулча през 1873 г. стоки за 64 520 франка, от които 

вълната е 507 200 кг на стойност 50 752 фр. Солената риба се изнася в Румъния, 

Сърбия и Трансилвания, а сиренето и маслото – в Цариград и Румъния. Вносът в 

пристанището на Тулча през 1873 г. възлиза на 6 456 170 франка, като най-

големият дял принадлежи на Цариград – за 1 952 407 фр. (в тази сума е и вносът 

на стоки от Западна Европа), следва Австо-Унгария – 1 824 134 фр. и Русия – 

1 108 423 фр. От Австо-Унгария се доставят вълнени платове, памук, коприна, 

дрехи конфекция, галантерия, кинкалерия и повечето манифактурни стоки. От 

Русия се внасят кожи и голямо количество алкохол, от Англия (през Цариград) – 

желязо. Френският внос в Тулча през годината възлиза на 70 930 фр.16 

 

5/ В следващата таблица са представени обобщени данни за външните 

пазари, на които търгуват седем от най-големите български търговски фирми 

през третата четвърт на XIX в. 

 

                                                             
15  AMAE, CCC, Roustchouk, t. 1 (1867–1877), fol. 127–132. 
16  AMAE, CCC, Roustchouk, t. 1 (1867–1877), fol. 144–164. Roustchouk, le 21 Janvier 1875. 
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Таблица 2. 

Външни пазари, на които търгуват седем от крупните български фирми 

през третата четвърт на XIX в. 

№ Търговска фирма: 
Външни пазари/държави, 

където търгува: 
Източници: 

1. 
„Евлогий и Христо 

Георгиеви” 
(Пулиеви–Георгиеви) 

Букурещ, Браила, Марсилия, 
Ливорно, Лондон, Виена и други 

европейски градове/ 
Влашко (Румъния), Франция, 

Англия, Испания, Русия, Предна 
Азия 

Kosev, Dikulesku, & 
Paskaleva, 1965, pp. 314–
338; Cohen, 1974, p. 97; 

Glushkov, 1982; 
Naydenov, 2019; Roussev, 

2015, pp. 505–522. 

2. 
„Христо П. 

Тъпчилещов” 

Марсилия, Виена, Лондон, 
Манчестър, Париж, Триест, 

Одеса, Браила, Галац, Фокшан, 
Крайова, Измаил/ 

Влашко (Румъния), Молдова, 
Русия, Англия, Франция, 

Австрия и Италия 

Арх. документи; Nachov, 
1990; Cohen, 1975; 

Davidova, 1996 ; 
Davidova, 1998; Davidova, 
1998a; Roussev, 2015, pp. 

489–496. 

3. 
„Братя Гешови” 

(„Гешоглу & 
Райнов”) 

Виена, Манчестър, Галац, 
Браила, Измаил/ 

Австрия (Австро-Унгария), 
Англия, Влашко (Румъния) 

Glushkov, 1975; Roussev, 
2015, pp. 498–501. 

4. „Братя Робеви” 

Лайпциг, Виена, Будапеща, 
Берлин, Хамбург, Франкфурт на 

Майн, Манчестър, Лондон, 
Глазгоу, Марсилия, Лион, Ню 

Йорк/ 
Австрия (Австро-Унгария), 

Саксония, Бохемия, Моравско, 
Силезия, Англия, Франция, 

САЩ 

Paskaleva, 1962, pp. 67–
77, 80; Roussev, 2015, pp. 

501–505. 

5. „Братя Папазоглу” 

Париж, Марсилия, Лондон, 
Виена/ 

Франция, Англия, Австрия 
(Австро-Унгария) 

Glushkov, Hr. 1972; 
Roussev, 2015, pp. 462–

465. 

6. 
„Николи Минчоолу 

& Е. Селвели и 
дружие” 

Австрия (Виена, Триест, Пеща и 
др.), Англия (Лондон и 

Манчестър), Влашко (Браила, 
Галац, Гюргево), Сърбия 

(Белград), Русия (Одеса) и др. 

Арх. документи; 
Paskaleva, 1956; 
Atanasova, 2004; 

Atanasova, Sv 2014; 
Chapkanova-Staneva, 

2004; Roussev, 2015, pp. 
420–423. 
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7. 
„Станчо Арнаудов  

и син” 

Лондон, Марсилия (фирма 
„Мезера”), Милано („Павези и 

Менини”), Бергамо, Виена 
(„Братя Гешови”) 

Tsonchev, 1996, p. 391; 
Stefanova, 1987, p. 95; 

Roussev, 2015, pp. 433–
443. 

 

Видно е, че основните чужди пазари, към които е насочена търговията на 

крупните български фирми са западно- и централноевропейските: пазарите на 

Австрия (Австро-Унгария), Франция, Англия. Те търгуват активно и по пазарите 

на Долния Дунав – главно във Влашко (Румъния), които пазари през третата 

четвърт на XIX в. (след Кримската война, 1853–1856 г.), поради вече свободното 

плаване в тази част на голямата европейска река, са трайно приобщени към 

европейската търговия. Естествено всички тези фирми развиват търговска 

дейност и в големите центрове на Османската империя извън българските земи, 

особено в столицата Цариград, където, както стана ясно от консулските доклади, 

се осъществява посредническа търговия и с основните стоки от и към Западна 

Европа. Няма съмнение, крупните български фирми през въпросния период 

участват в тази търговия. Доста по-ограничено е тяхното присъствие на 

източните пазари, включително и на руските, а до най-далечните (например 

американските) те достигат чрез посредничеството на други европейски 

търговски къщи. 

 

III. Изводите 

Изложението дотук ни насочва към някои основни изводи. 

1/ Външнотърговските дилеми пред българския пазар през третата четвърт 

на XIX в. в алтернативата между Изтока и Запада е по категоричен начин решена 

в полза на Запада, на Западна и Централна Европа. В периода на консолидирането 

на българския национален пазар, което се осъществява именно през последните 

две-три десетилетия преди появата на националната държава, тежненията на 

българина са към европейското икономическо пространство – от Европа идва в 

българското общество модерната стопанска култура, от Европа (през 

предходните години посредством общуването с гърците, а през въпросния 

период вече директно) се усвоява модерната търговска терминология (Roussev, 

2017), към големите европейски центрове чрез изграждане на свои постоянни 

кантори се стремят крупните български фирми „Евлогий и Христо Георгиеви”, 

„Христо П. Тъпчилещов”, „Братя Гешови”, „Братя Робеви”, „Николи Минчоолу 

& Е. Селвели и дружие”, а и други български търговски къщи от по-малък мащаб. 

Дори приелите руско поданство братя Георгиеви, които политически са проруски 

настроени, през третата четвърт на XIX в. предпочитат да развиват своята 
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основна търговска дейност във Влашко (Румъния) и на западноевропейските 

пазари. 

 

2/ Заслугата за тази външнотърговска ориентация на българския пазар е 

както на българите (интересът, който те проявяват към свободното търговско 

общуване и към стопанската модерност), така и на европейските държави. 

Водени от идеите на либерализма, правителствата на западните държави се 

стремят максимално да улеснят стопанската дейност на своите поданици на 

Балканите, в частност в българските земи – политика, която всъщност е в полза 

и на местното население. Докладите на европейските консули изобилстват с 

информация за възможностите на българския пазар, за цените на които се 

купуват и продават тук стоките, за проблемите, пред които е изправен търговецът 

и производителят. Уви, повтарят се едни и същи проблеми: слабото управление 

от страна на централните и провинциалните власти и постоянно увеличаващите 

се данъци, лошият транспорт и липсата на модерна комуникационна 

инфраструктура, зле работещата съдебна система. Европейските държави са и 

тези, които най-активно търсят разрешаването на проблемите – английската 

компания на братя Бъркли построява през 60-те години на XIX в. с европейски 

капитали и съоръжения първите две ж.п. линии в българските земи: Черна вода 

– Кюстенджа и Русе – Варна; през 1873 г. главният инженер на мостовете и 

пътищата и директор на строителните дейности в пристанището на Марсилия 

Паскал изготвя подробен проект за построяване на модерно пристанищно 

съоръжение във Варна17. Да, не всички европейски проекти за стопанска 

модернизация в българските земи са реализирани преди 1878 г. – ако двете ж.п. 

линии са пуснати в експлоатация и работят, макар и при високи тарифи, то 

проектът за модерно пристанище на Варна, към който очевидно Високата порта 

не се отнася с нужния интерес, ще бъде осъществен близо три десетилетия след 

Освобождението, и отново французи ще бъдат в неговата основа. 

Достатъчен е дори бегъл поглед, за да се откроят разликите в сравнението с 

докладите на руските консули в българските земи през същия период. В тях 

стопанската тематика съвсем не е основна. Тя отстъпва място на всички останали, 

актуални по онова време въпроси – българо-гръцкият църковен спор, 

просветното дело, политическата ситуация (Markova, Vazvazova & Zhechev, 

1990). Не че тези въпроси не присъстват и в докладите на френските, 

                                                             
17  В най-скоро време ще публикувам този интересен документ, който днес се съхранява 

в Османския архив в Истанбул. Документът ми бе предоставен от д-р Николай 
Тодоров, на когото благодаря! 
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австрийските и английските дипломати, но „като по правило” водещата в тях 

тема винаги е стопанската. 

 

3/ Сходните артикули, които присъстват през третата четвърт на XIX в. в 

износно-вносната листа на българските стоки на север и на юг от Стара планина 

също спомагат на процеса за консолидирането на българския пазар през периода: 

зърнените храни, пашкулите на копринените буби, вълната като търсени за 

износа стоки, колониалните стоки и манифактурните произведения като вносни 

артикули. Още със своето зараждане, българският пазар тясно се свързва със 

свободния европейски пазар, а това е добър шанс за българина да усвои 

свободното пазарно поведение – поведение без политически намеси и 

идеологически вмешателства. За съжаление тази свобода ще липсва след появата 

на националната държава, тъй като политически пристрастия и зависимости на 

партии и лидери ще поставят българския пазар много по-ясно и отчетливо в 

дилемата между Изтока и Запада. През 50-те, 60-те и 70-те години на XIX в. 

подобната дилема е решена в полза на Европа, при това тя е решена от законите 

на модерния свободен пазар. 
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