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Abstract: During the Bulgarian National Revival period there were settlements 

across Ottoman Bulgaria where a number of public figures, revolutionaries and 

businessmen were born and raised. The reasons for the appearance of such alert people 

are numerous and interrelated. Among the factors can be mentioned the specific natural 

and climatic conditions, the favourable geographical location of such settlements; the 

awake public atmosphere in them; intensive development of craft production and trade; 

availability of near and distant markets; the institutional changes in the Ottoman Empire; 

etc. On the other hand, it seems that very important are social, family and human capital 

– assets that are purposefully created and maintained in such settlements. The purpose 

of the current article is to shed light on regions and settlements where rapid economic 

and social development was not available in the 18th and 19th centuries. The main 

question I will try to give an answer is why an entrepreneurial class did not emerge in 

some regions and settlements during the Bulgarian National Revival period. There are 

several factors that contributed to the fact that a Bulgarian entrepreneurial class did not 

appear in regions such as the Black Sea area, the western and south-eastern Bulgarian 

lands (with some exceptions), etc. The factors are as follows: the privileged status of the 

local population in the 16th and the 17th  centuries did not have a positive impact on the 

socio-economic processes later; the low influence of the Tanzimat reforms; the absence 

of more active market relations; the slower incorporation of some of the mentioned 

regions into the emerging national market; the lack of a larger urban centre in the region 

of Gorna Struma, which would stimulate more active economic processes and 

connections in the region and beyond it; the presence of competing ethno-confessional 

groups (Greeks, Jews) that have entrepreneurial experience and contacts; the specific 

                                                             
1  Благодаря на колегите, които ми дадоха ценни препоръки във връзка с разработената 

тема на годишната конференция на ЦСИИ (Карлово, 23 и 24 септември 2022 г.). Раз-
бира се отговорността за всички евентуални пропуски и неточности е само на автора. 
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economic conditions that helps to cultivate archaic mentality in some regions; the 

complete or partial absence of social and family capital; the lack of human capital, as 

well as institutions (such as secular schools, etc.) that could contribute to its creation and 

maintenance; the lack of Greek cultural influence, which contributed to the formation of 

people with a particular economic thinking and behaviour in other regions. There are 

regions and settlements across Ottoman Bulgaria that did not impress with their dynamic 

socio-economic and public development during the National Revival period. Their 

historical destiny deserves to be researched because it could give us a more realistic idea 

of the socio-economic transformations that took place in the 18th and especially during 

the 19th century. 

Key words: entrepreneurial class, National Revival period, markets, social 

capital, family capital, human capital 
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Редица селища през възрожденската епоха се отличават с някои специфики 

в своето социално-икономическо и обществено развитие. Сред характерните осо-

бености заслужават внимание: привилегиите, дарени от османските власти; ут-

върждаването на селищата като важни занаятчийски и търговски центрове; де-

мографски прираст; установяването и поддържането на търговски, социални и 

културни контакти с близки и далечни земи; изселването на част от местните жи-

тели в Дунавските княжества и пр. (вж. напр. Zhechev, 1977, pp. 42–71; Tonev, 

2007, pp. 49–53; Mitev, 2019, pp. 571–577). Посочените специфики могат да бъдат 

отнесени към редица селища, които впечатляват със своето бурно развитие от 

XVIII в. насетне (Tonev, 2007, pp. 49–53). Някои от тях, като Котел и Свищов, 

дори се характеризират като „феномен“ (Mitev, 2019, pp. 571–577). Това никак не 

е учудващо с оглед на факта, че в селища със сходен профил се раждат множество 

значими обществени фигури, революционери и стопански дейци. 

Следващите редове са посветени не на емблематични селища, които са прив-

личали и продължават да интригуват изследователите, а на региони и поселения, 

които не могат да се похвалят с подобно бурно развитие през епохата на Възраж-

дането. Основният въпрос, на който ще се стремя да предложа отговор, е защо в 

тях не се появява предприемаческо съсловие. За да отговоря на въпросното пи-

тане, ще използвам сравнителния метод. Чрез него могат да бъдат откроени 

важни различия и особености. 

В настоящия текст под предприемач се разбира стопански деец, който е 

склонен да поеме риск с цел печалба. Той не винаги разполага с пълна информа-

ция, същевременно действа в пазарни условия, които се променят непрекъснато 

(Egbert & Sedlarski, 2021, рp. 121–127). С цел откриването на пазарни 
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възможности, предприемачът трябва да разширява своята социална мрежа, прив-

личайки повече „приятели“ (Geloso, 2015, pp. 453–463). Трябва да се отличава със 

своята будност, прозорливост и находчивост. За него е свойствена модерната 

търговска дейност (Roussev, 2020a, pp. 41–44). 

Важни фактори за появата на предприемачи играят: природо-географската 

среда, климатът, социално-икономическото и обществено развитие на даденото на-

селено място или регион. От значение е особеният статут на селищата и привиле-

гиите, дарени от османските власти (Naydenov, 2019). Стопанските дейци разчи-

тали, също така на важни активи като на т.нар. социален (контакти и връзки извън 

семейството), фамилен (контакти, ресурси във фамилията) и човешки (знания, уме-

ния, компетентности) капитал (Davidsson & Honig, 2003, pp. 303–311). 

Вероятно една от основните причини за отсъствието на хора с предприема-

ческо мислене е по-бавното приобщаване на някои региони към българския наци-

онален пазар. Пазарът през Възраждането е стимулиран от развитието на модер-

ната търговия. Прави впечатление, че в някои региони стопанската модернизация, 

респективно динамичните пазарни отношения, които стимулират предприемачес-

ката инициатива, са представени по-скромно или отсъстват напълно. Подобна е 

ситуацията в южните и югозападни български земи (с някои изключения – напр. 

Стара Загора, Пловдив, София), в североизточна и Северозападна България и Чер-

номорието (напр. Шумен, Варна, Бургас), Македония. Нещо повече – Средна За-

падна България се отличава със своето собствено си стопанско, обществено и кул-

турно развитие, което е твърде далеч от модерността във всяка една от посочените 

сфери (Roussev, 2020b, pp. 83–84, 86; Roussev, 2017, pp. 50–53). 

Друг фактор, който се забелязва при прегледа на поселищната литература, е 

този за конкуренцията, идваща от страна на други етноконфесионални общности. 

Когато говорим за стопанската дейност на българите в Одринска Тракия, напри-

мер, е видно, че макар и да има местно българско предприемаческо съсловие, то 

отстъпва позиции на гърци, арменци, евреи и чужденци (Todev, 1994, pp. 51–66). 

В общи линии същата тенденция наблюдаваме в черноморските селища, където 

присъствието на компактни маси гръцко население, спъва предприемаческата ак-

тивност на българите, макар че от 40-те години на XIX в. ситуацията във Варна 

се променя, докато в Бургас българската общност се консолидира по-мъчно 

(Tonev, 1995; Roussev, 2015, pp. 375–389; Shterionov, 2008, pp. 239–319, 344, 371–

391). И още един факт, който струва ми се, е твърде показателен – както във 

Варна, така и в Бургас местните общности на български предприемачи се форми-

рат от пришълци, идващи от развитите от стопанска и културно-просветна гледна 

точка региони – Добруджа, Котленско, Сливенско, Търновско и пр. (Roussev, 

2015, pp. 377–378, 387). 
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В Западна и Югозападна България е имало, макар и не големи, гръцки и 

влашки (арумънски) общности, които търгували с добитък и животинска продук-

ция (Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, p. 234, f. 54; Shterionov, 2008, pp. 

119–134). В този ред на мисли интересен е казусът с Дупница. От една страна 

става дума за развит занаятчийски център. Градът е разположен на главни пътни 

артерии, които го превръщат в ключов транзитен пункт (Medjidiev, 1969, p. 447). 

Освен това се утвърждава като доставчик на различни суровини и на хранителни 

стоки (Radkova, 2015, pp. 115–116). Хинтерландът му е богат, което създава ус-

ловия за все по-широка размяна на стоки между града и околните села (Medjidiev, 

1969, p. 447; Radkova, 2015, pp.115–116). При въпросните дадености е напълно 

логично да се допусне, че се създало „предприемчиво търговско съсловие, което 

ако и в малък размер, поддържало търговията в града и покрайнината ... и вън от 

пределите на Отоманската империя ...“ (Medjidiev, 1969, p. 447). Оценката на мес-

тния краевед е издържана, но съществуват нюанси, които заслужава да бъдат ко-

ментирани. Така например макар да са налични сведения за някои местни бъл-

гарски предприемачи, действащи преди Освобождението, прави впечатление, че 

търговията преимуществено е в ръцете на евреи и мюсюлмани. Последните се 

занимавали също с лихварска дейност (Radkova, 2015, pp. 114–115, 120, 122). За-

пазен е и споменът, че в селището е имало малка гръцка общност (Shterionov, 

2008, pp.125–129). Може да се предположи, че някои нейни представители са се 

занимавали с търговска дейност. В Кюстендил ситуацията е идентична – въпреки 

наличието на богат хинтерланд, не се забелязва появата на мощни предприемачи-

българи. Търговията била в ръцете на местните евреи, чиито монопол бил накър-

нен от заселилите се гърци. Последните успяли да обособят „свой периметър в 

разрастващата се през XIX в. търговия“ (Shterionov, 2000, p. 31). Занимавали се с 

износа на добитък и на животински продукти за близки и далечни пазари. Някои 

местни гръцки фамилии се занимавали с чифликчийство и лихварство 

(Shterionov, 2000, pp. 31–32). Вероятно предприемаческата активност на евреи, 

гърци и пр. се явява конкуренция, а защо не и спънка за по-активната деятелност 

на местните български стопански дейци. Би могло да се отиде и по-далеч като се 

обобщи, че именно това наред с останалите фактори възпрепятства появата на 

предприемаческо съсловие. 

Проспериращото възрожденско търговско съсловие е типично за региони, 

където занаятчийското производство е добре развито (Davidova, 2002, p. 676). В 

тази връзка могат да се посочат редица поселения с развити занаяти и/или прото-

индустрии (напр. Карлово, Калофер, Котел, Тетевен и мн. др.) (вж. обоб. у: 

Stoichev, 1994 [1924]; Ianeva, 2000, pp. 99–119; Palare, 2005, pp. 50–95, 169–177, 

377–379, 381). Подобна производствена активност с цел пласиране най-вече на 
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далечни пазари, не се забелязва в поселенията, разположени в Средна Западна 

България. 

Заслужава внимание и още една особеност. Въпреки че съществуват данни 

за наличието на население със специални привилегии през ранните столетия на 

османската власт (XVI–XVII в.) в Средна Западна България, не личи привилеги-

рованият статут (заедно с други дадености) да е превърнал въпросните поселения 

в цветущи центрове от гледна точка на стопанския и културен живот. Ярко личи 

контрастът с войнушки, джелепкешански, вакъфски и маданджийски селища 

като Етрополе, Троян, Габрово, Котел и мн. др. (Manolova-Nikolova & 

Shekerdzhieva, 2014, pp. 10–11, 18, 58–62, 67; Tonev, 2007, pp. 50–51). 

В Пернишко и Радомирско говорим за съществуването на едни и същи сто-

пански отрасли за продължителен период (от XVI до края на XIX в.) без да можем 

да говорим за качествени изменения – такива, каквито се забелязват в други ра-

йони. В случая иде реч за рударството, което през възрожденската епоха е в упа-

дък, и най-вече за земеделието, скотовъдството, кираджийството и пр. 

(Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, pp. 41–97). Основните доходи на мес-

тните жители се дължат на разширяването на обработваемата земя и засиленото 

отглеждане на добитък, който за малцина е донесъл известно богатство 

(Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, pp. 92, 160–161, 197, 199–201). Пос-

ледно упоменатият факт не бива да се надценява, защото е видно, че сред мест-

ните овцевъди преобладават бедните стопани в сравнение с други региони из 

Българско според класификацията, използвана в родната наука (Manolova–

Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, pp. 7–97, 115). 

Наличните сведения говорят за недостиг на парични средства в региона на 

Средна Западна България. Реформите в Османската империя през 30-те – 40-те го-

дини на XIX в. не водят до никаква съществена промяна. Не се забелязва и тенден-

цията вълната от отглежданите овце, да се превърне в по-скъп продукт, предназна-

чен за пазара (Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, p. 95), каквато е ситуаци-

ята в Сливенско-Котленския регион например (Roussev, 2015, pp. 391–405). 

Местната икономика не се променя поради липсата на градски център, който 

да играе ролята на производствено-консумативно средище, което би стимули-

рало динамични стоково-парични отношения в целия регион, а и извън него. Оче-

видно в посочения географски ареал липсват онези „агенти на промяната“, как-

вито са конкуренцията, занаятчийските сдружения или търговските фирми, ко-

ито активизират стопанския живот в други райони из Българско, свързвайки ги с 

пазарите на Османската империя и извън нея (Manolova–Nikolova & 

Shekerdzhieva, 2014, pp. 94–95). В съседна София, например, функционирали 

множество български еснафи, а и селището притежава обширен селскостопански 
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хинтерланд, който не само задоволявал нуждите на местното население, но и про-

извеждал стоки, които били изнасяни в Истанбул (Dinekov, 1938, pp. 35–37). Мес-

тните предприемачи х. Мано Стоянов, Зафир(аки) Димитров и Атанас Симов се 

възползвали от посочената благоприятна стопанска конюнктура, за да развият 

впечатляваща дейност в съдружие с видния търговец Христо П. Тъпчилещов 

(Dinekov, 1938, pp. 37–47). 

Вероятно утвърждаването на чифликчийството в някои от посочените реги-

они (напр. в Кюстендилско) (Hristov, 1976, pp. 30, 68–69, 70, 106, 114–115, 135) е 

допринесло за това местното население да се „бори“ ежедневно за насъщния, чрез 

което се подхранва несигурността, недоимъка и посредствеността. Бедността (ти-

пична също за Трънския регион), от своя страна, култивира менталност, за която 

размахът, инициативността, нуждата от сметка са чужди. Същото това население 

е покорно на традицията, на рутината и на консерватизма, което възпира появата 

на предприемаческо мислене (Genchev, 2011, pp. 74–75). 

Посочените особености на стопанския живот в селищата от Горна Струма зас-

топоряват местната икономика на основата на родовото живеене, което възпрепят-

ства създаването и поддържането на модерни, светски училища (Manolova–

Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, pp. 95–96). Според наличната (твърде бегла) ин-

формация съществували килийни училища в Мошино след 1839 г. След Кримската 

война (1853–1856) такива учебни институции са засвидетелствани в Чуйпетлово, 

Перник и Студена. Светски школа били създадени след Освобождението, а книж-

нина в региона отсъства (Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, p. 96, f. 123; p. 

116), което е показателно за спецификите на местните възрожденски процеси. Лип-

сата на модернизиращи фактори, каквито са светските училища и книжнина възп-

репятстват култивирането и поддържането на човешки капитал, което също ще да 

е причина за липсата на предприемачески елит, който би могъл да практикува мо-

дерна стопанска дейност (сравни с: Roussev, 2015, pp. 51–271, 627–631). 

И още един щрих, който отличава посочения район на Горна Струма от ре-

дица други региони в централната част на Балканите през XVIII–XIX век. Запа-

зени са сведения за миграционни движения на население от близките райони към 

Пернишката котловина (Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, pp. 76–77), но 

не и на изселване на местни жители към по-далечни дестинации (напр. Румъния), 

какъвто е случаят с тетевенци например (Zhechev, 1977, pp. 42–71). Въпросната 

специфика e важна, защото обяснява пълното отсъствие на социален и фамилен 

капитал (в смисъл на социални контакти между земляци и сродници, подържани 

чрез социални мрежи) тук, който е наличен в други възрожденски селища и който 

в не малка степен спомага за процесите на обнова. 
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Посочените по-горе специфики са типични за региона на Трън и околните 

селища, които са изолирани от активното занаятчийско и търговско развитие. На-

селението се занимавало също със скотовъдство и земеделие, но неособено пло-

дородната почва, високото надморско ниво и планинският характер на Знеполе, 

принудили местните да търсят алтернативни способи за препитание. Нещо по-

вече – бедността се превърнала в трайна характеристика на местния живот. В по-

сочения контекст не е случайно, че гурбетчийството (най-вече дюлгерският за-

наят) се превърнало в траен поминък (Kostov, 1998, p. 21, 82; Manolova–Nikolova 

& Shekerdzhieva, 2014, pp. 148–149, 184, 217, 220–221). 

Местният елит държал на църковнославянската грамотност и обучение, по-

ради което няма податки гръцкият език, книжнина и култура да са пуснали по-

дълбоки корени по тези земи, което е още една важна особеност, характерна 

изобщо за Средна Западна България (Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, 

pp. 232–237). Тъй като през Възраждането гръцкият е езикът на стопанските 

връзки и на по-високото, светско образование, неговото отсъствие също ще да е 

допринесло за това да липсват българи с предприемаческа култура за разлика от 

други възрожденски селища (напр. Свищов, Търново, Сливен, Карлово и др.) 

(Manolova–Nikolova & Shekerdzhieva, 2014, pp. 148–149, 232–235). 

В заключение може да се отбележи, че няколко са факторите, допринесли за 

това да не се появи българско предприемаческо съсловие в упоменатите региони 

(Черноморието, западните и югоизточни български земи). 

1. Привилегированият статут на местното население през XVI–XVIII в. не е 

оказал положително въздействие върху социално-икономическите процеси по-

сетне. 

2. По-слабото или никакво отражение на Танзиматските реформи.  

3. Отсъствието на по-активни пазарни отношения.  

4. По-бавното инкорпориране на някои от посочените региони във форми-

ращия се национален пазар. 

5. Липсата на по-голям градски център в района на Горна Струма, който би 

стимулирал по-дейни стопански процеси и връзки.  

6. Наличието на конкурентни етноконфесионални групи, които имат предп-

риемачески опит и контакти.  

7. Специфичната икономическа ситуация в някои региони, която спомага за 

култивирането на архаично мислене.  

8. Пълното или частично отсъствие на социален и фамилен капитал.  

9. Недостигът на човешки капитал, както и институции /светски училища, 

ученически дружества, читалища и пр./, които биха могли да допринесат за него-

вото създаване и поддържане.  
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10. Липсата на гръцко влияние, което другаде способства за формирането на 

люде с особено икономическо мислене и поведение. 

Изложената фактология показва, че съществуват региони и селища, които 

не впечатляват със своето динамично развитие през възрожденската епоха. Ис-

торическата им съдба също е любопитна, защото би могла да ни даде една по-

реалистична представа за социално-икономическите преобразувания, случили се 

през XVIII и най-вече през XIX в. 
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