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Предговор 

Настоящето изследване го направих, освен заради повода – 150 
години от рождението на големия българин Васил Иванов Кънчов, но и 

поради фактите, открити в процеса на моята работа, а именно: че 
зараждането на икономическата наука след Освобождението на 
България от турско робство е свързано, както с икономическото 

развитие на България, така и с влиянието на определени исторически 
дадености. 
 Корените на тази икономическа (българска по своя характер) 

школа, аз ги търсех в материалните условия на живот на българския 
народ и неговата историческа традиция, както в Княжество България, 

така и в неосвободените Източна Румелия, и Македония,  успешно 
описани от В. Кънчов в неговата белетристика и научна дейност. 
 В хода на изследването си аз открих и онзи ъгъл на наблюдение на 

политико-икономическите процеси, от който В. Кънчов описва външния 
свят (предмета и метода) за българина, а това е немския икономически 

историзъм, в който за разлика от определението на класическата 
икономическа школа, че държавата съществува заради индивида, 
представителите й (преди всичко немски икономисти) смятат, че 
индивидът съществува заради държавата. Тя е, която подрежда 
живота му, тя е, в която индивидът намира опора. 

 Немският възпитаник В. Кънчов, пръв от българската 
икономическа мисъл, в своята методология използва външното описание 
на икономическите явления в твърде категоричен исторически план. 

Определено и категорично е за засилване регулиращата роля на 
държавата и за националното единство, за притъпяване на социално-

класовите различия в обществото и пледира за поставяне на 
националните интереси над всичко. За всичко това той доказано се е 
учил от немските представители на новата историческа школа Карл 

Бюхер, Густав Шмолер, Вернер Зомбарт, Рудолф Щамплер. 
 

Авторът 
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Веднага след завършването на Ломската гимназия през 1884 г. 

(едва 22-годишен), Васил Кънчов се включва непосредствено в 
политическия и обществения живот на гр. Враца. Първата му дописка, 

публикувана в националния вестник „Средец”, е политическа и е във 
връзка с „Кървавите избори” във Враца от 3 юни 1884 г. До края на 
същата година в печата се появяват още четири негови дописки – три в 

„Средец” и една – в русенския вестник „Славянин”. 
 През следващата – 1885 г. – Кънчов е вече 23 годишен учител в 
родния си град Враца и  в „Дописки в Средец” публикува първото си 

обширно изследване с икономическа тематика, извършено на 29 юли 
1885 г. и публикувано във в-к „Средец”, бр. 150/16 август 1885 г. 

 „ … Единственият главен поминък на нашето население е 
винарството. Почти цялото Софийско окружие се поеше от 
врачанските вина. А сега, когато тракийските вина,  пущани без мита 

изгониха врачанските из Софийското поле, то вече няма пазар за тази 
наша стока, вината останаха непродадени и цената им падна съвсем 
ниско; сиромахът няма отгде да 
прехване пари да плаща. При 
това отгоре в най-работното 
време – жетва и коситба, 
властта зема най-енергични, а 
същевременно и най-беззаконни 
мерки по събирането на 
недоборите (б.а. недобор – сума 

на невнесените парични 
задължения в определен срок, 
данък от минали години). 
Никому не се провождаше 
призовка  на основание Закона за 
събирането на даждията (б.а. 
даждия – остаряла дума - 
данък) и полицията без 
комплименти грабеше работния 
добитък от къщята на хората и 
без присъствието на помощник-
кмета (според закона за 
събиране на даждията), без член от окръжната комисия, само го 
продаваше на пазара … 
 … Полицията изпрягаше воловете на хората по пътя, стоваряше 
по улиците магаретата и когато погледнеш подир жандармите 10-15 
жени (да) тичат плачешком, сърцето ти се свива от мъка! Нима не 
може да се почака, догдето населението продаде храните си и тогаз да 
се земат мерки за вадение пари: нима членовете … от Закона за 
даждията не струват, та се не прилагат в нас или за нас, а за 
авантюристите трябва по-други мерки да се употребят …” 
 Едва ли в  Ломската гимназия, Кънчов е придобил знания и опит в 
изследването на политико-икономическите процеси, Княжество с 

държавен глава Александър І Батенберг (1879-1886) и през годината, в 
която Министър-председател е Петко Каравелов (1884-1886), той е 
разбирал от държавното политическо и икономическо управление? Той 
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Драган Цанков 

дори не познава законите за стопанското развитие на страната ни, 

видно от пропуснатите от него членове на „Закона за даждията”. По-
скоро добрите му познания на обществено-политическия живот във 

Врачанско, покрай Цанковистите, подбуждат опортюнистичния му 
темперамент срещу консерваторите на Петко Каравелов, като използва 
много описателни епитети  и сравнения (енергични и беззаконни мерки, 
без комплименти, сърцето ти се свива и т. н.). От този материал е 
видно, че Кънчов вижда процесите в развитието на държавата ни само 7 

години след Освобождението ни от турско робство, чрез несъществени 
изменения, които не засягат нито производствените, нито обществените 
отношения. Той не може още да прави анализ на различните 

икономически категории, като работна заплата, печалба, рента и поради 
това, че няма откъде да ги научи, те не се разглеждат. Нещо повече – той 

интуитивно  си представя политическата икономия от това време не 
като теоретическа, а като описателна наука  (в същия материал той се 
стреми да осмее Каравелов: „…който се курдисва за сведущ по 
политическа економия…”). 
 Трудното пренастройване на старата феодална система в България 

с вековни традиции – (на родово-общински принцип), имащи своите 
корени в далечното минало – дава отражение в специфичната идеология 
на Кънчов, във визията му към врачанската 

аристокрация и зараждащата се промишлена 
класа. Тук новите икономически форми се 

създават бавно и мъчително в съдружие с 
остарялата феодална икономическа организация 
на производството. В този свой първи труд 

Васил Кънчов „налучква”, че за стопанския 
живот на родната му Враца изключително 
голяма роля и място като регулатор на 

икономическите процеси заема „държавата”, в 
лицето на врачанските първенци Димитър 

Бошнаков и Ангел Сокачев – хора, участвали в 
църковните борби и съзаклятничеството  (1876) 
в гр. Враца. Но той не знае, че врачанският 

еснаф е зависим от градските първенци, било 
заради материална подкрепа, протекции или 
кредит, които ги оформят и като политическа 

аристокрация. Историческите корени на 
имущественото състояние и паричните средства 

на тези врачански първенци са все още неизползвана възможност за по-
висока конкурентноспособност на врачанската икономика на пазарите в 
Цариград и Виена. Кънчов все още не разбира, че тия врачански 

„политици” са преди всичко търговци по дух, по възпитание, по натура, 
по традиция даже, и са пропити изключително с консервативни идеи.  И 

точно тия хора, носители на политическо-икономическите качества на 
своите деди и прадеди, се явяват горещи защитници на 
конституционните (законовите) принципи и прегръщат либералните 

схващания на заточения по това време във Враца Драган Цанков (който 
вече е бил Министър-председател през 1880 г. на България). Но Кънчов 
симпатизира на либералите без да разбира икономическите подбуди и 
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Стефан Савов 

Ото фон Бисмарк 

законодателната основа на икономическите процеси по това време в 

България. Неговата дописка е подписана от 160 души  „…от най- 
първите и най- почтените врачански граждани…” и е предназначена за 

жигосване и критика на правителството на Петко Каравелов, но съвсем 
емоционално и дори политически неосъзнато, Кънчов неотбелязвайки 

емпирично размера на данъците (даждията и недоборите), „забравя” да 
отбележи, че икономическите механизми за действие на държавността – 
министерства, общински съвети и др. – са точно основани върху 

данъчната система, било тя, както той разсъждава, в релацията – тежка 
или лека. И тази данъчна система е съществувала и ще съществува 
винаги и преди Кънчов и след него, и то по закон. Точно две години 

преди това (през 1883 г.) в правителствените среди са 
се появили разногласия, главно между Драган Цанков 

и Петко Каравелов, (които до този момент са 
единомишленици, а после стават врагове, главно около 
визията им към Русия) по въпроса за изменението на 

Конституцията и за някои държавни мероприятия от 
стопански характер. След т. нар. режим на 

пълномощията България през 1884 г. вече е разделена 
политически и идеологически на либерали – русофили, 
около Драган Цанков и на консерватори – русофоби 

около Петко Каравелов и Стефан Стамболов. През 1885 
г. на 6 септември е извършено Съединението на 

Княжество България и Източна Румелия, което е сериозен напредък в 

изграждането на ІІІ-та Българска държава. 
 Васил Кънчов е обладан от идеята да изучава химически 

технологии и от 1886 г. той е студент в Германия – в Политехническия 
университет – гр. Мюнхен. Подбудите да учи висши науки точно в 
Германия, за Кънчов идват по две причини: първата е препоръка от 

неговия кумир и народен представител Стефан (Стефанаки) Савов – 
Ботев четник и родолюбец, а втората е, че по това време Германия е 
най-мощната в политическо и икономическо отношение държава в 

Европа.  
 През април 1871 г. новоучреденият 

Райхстаг (Германско народно събрание) 
приема Конституцията на Германската 
империя, която пък се явява съюзна 

държава. Тази държава обединява 22 
монархии, сред които 4 кралства (Прусия, 

Бавария, Вюртенберг, Саксония). 
Господстващо положение заема Прусия и 
под нейно ръководство започва 

обединението на страната, имаща 55% от 
територията на империята и 60% от 
населението. През този период най-важните 

елементи на държавното управление 
(отбрана, парична система, законодателни 

органи) са били от компетенциите на 
имперските власти. Императорът е 
притежавал огромна власт, но 
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Мито Орозов 

законодателните функции принадлежали на Райхстага. В действителност 

обаче правата на Райхстага са били незначителни, тъй като приеманите 
закони се утвърждавали от Императора. Населението на Обединена 

Германия е 41 млн. души. Император е Вилхелм І (1871-1888), а канцлер 
на ІІ-рия Райх е Ото фон Бисмарк (1871-1890). За 30 години – от 1870-
1900 г. – населението на Германия се увеличава с 15 млн. души, 

завършен е промишленият преврат до 1880 г., увеличава се 
производството на стомана (1870-1900 г.) близо 54 пъти; на чугун – 9 
пъти, а на въглища – повече от 5 пъти. Общото промишлено 

производство се е увеличило около 3 пъти, създадени са нови отрасли на 
промишлеността – електротехническа и химическа. Железопътните 

линии в Империята нарастват от 19 хил. км през 1870г. на 51 хил. км 
през 1900 г.  
 В тази обстановка Васил Кънчов учи 

химически технологии в Мюнхен, а след това 
в Щутгарт, и заедно със своя приятел Христо 

Йорданов, възхитени от наученото, видяното 
и преживяното за Германската индустриална 
мощ, превеждат от немски език  на български 

„Учебник по органическа химия”. Стремежът 
им е не само към сигурното и престижно 
лично бъдеще, но и да допринесат за 

развитието с нещо – макар и малко – на нова 
България. По време на следването си той 

води постоянна кореспонденция с приятелите 
си от Враца – Мито Орозов  (индустриалец и 
народен представител по-късно), в която се 

стреми да обоснове самостоятелно личната 
си визия за политико-икономическите процеси, ставащи в България, 

чрез Руското влияние и отношението на Западно-Европейските държави 
към тези процеси.  
 Наред с това, Кънчов осъзнава причините за бързото развитие на 

Германската индустрия, породени от обединението на страната, 
засилването на националното единство и преодоляването на 
сепаратистките тенденции. Германия е създала единна парична 

единица, еднаквост на търговското законодателство, по-рационално 
използване на природните ресурси. При създаване на новите 

предприятия се ползват нови технологии, осигуряващи на индустрията 
висока производителност и интензивност на труда, високи и ускорени 
темпове на развитие. Кънчов отблизо наблюдава как ограниченият 

преди вътрешен пазар в Германия, поради ниска покупателна 
способност на населението, трескаво изнася немски стоки на външните 
пазари. От 1871 г. до 1900 г. външната търговия на Германия увеличава 

3 пъти обема си, за което способстват ниската себестойност на немските 
промишлени стоки и високото им качество. Но ревниво силната и 

интуитивно неосъзната любов към Русия, кара Васил Кънчов да 
пречупва през призмата на политическото и икономическо развитие на 
Германия всички свои становища по отношения на Освободителя. В 

писмото си от 12/24 ноември 1886 г. до Мито Орозов, Кънчов споделя:  
„… Всичко това са белези за едно по-тясно сближаване между Русия и 
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Германия. Тука сериозно се говори за един съюз между Англия, Австрия, 
Германия и Италия; но догдето Русия сама не се оттегли от Германия, 
едва ли може да се вярва, че Бисмарк ще се зачисли между 
противниците на Русия… Относително печата и общественото мнение 
в Европа мога да забележа, че включително немския, английския и 
италианския печат са на страната на българското настояще 
правителство…” 
 Тези думи са писани след абдикацията на Александър І-ви – 
Батемберг на 26 август 1886 г. и тройната релационна смяна на 

министър председатели в рамките на същата година – Петко Каравелов, 
Васил Друмев (Митрополит Климент), Петко Каравелов  отново и накрая 

– Васил Радославов. Именно за правителството на Радославов, който е 
юрист с диплома от Хайделберг, Германия и най-активния представител 
на националистическото крило на Либералната партия в България, 

Кънчов пише, че западния печат е „… на страната на българското 
правителство…” Обяснението е, че точно Васил Радославов е човекът в 

България, който е обучен на Запад и бидейки немски възпитаник, ще 
прокара прогерманския интерес на Балканите и в България. Той е в 

основата на довеждането в България за княз на Фердинанд І 
Сакскобурготски, а веднага след коронясването му в България (7 юли 
1887 г. – 22 септември 1908 г. и за Цар от 22 септември 1908 до 3 

октомври 1918 г.) да предаде изпълнителната власт на консерватора 
Константин Стоилов  - 10 юли 1887 – 1 септември 1887 г. 
 Васил Кънчов тотално се разминава в своите политически прогнози 

и не е могъл да предвиди, че точно русофилите, начело с Васил  
Радославов, ще доведат за Български княз австроунгареца Фердинанд, 

който в никакъв случай не е симпатизирал на официалната руска 
политика. Нещо повече – от това писмо не става ясно откъде идва 
заблудата у Кънчов, че Петербургския княз Николай Мигрелски, който е 

източно-православен, е подготвян за български владетел. 
 В по-предните редове на писмото си Кънчов пресъздава 
отношението на европейските политици към България, но отново 

непрофесионално и наивно, по любителски, чрез заблудата на 
русофилските си нагласи: „… Преди всичко ние трябва да повярваме, че 
днес, в настоящите години всичката политика е основана на егоизъм, 
на интереси; така щото, ако има държави да се застъпят за нашата 
самостоятелност, те го правят това, защото тъй го изискват 
техните интереси…” 
 Васил Кънчов не може още правилно да разчита политическите 

послания, които чете в Германската преса на Робърт А. Т. Г. Солсбъри 
(1830-1903г., английски държавник и лидер на Консервативната партия 
в Англия, участник в Цариградската конференция – 1876/1877 г. и 

Берлинския конгрес 1878 г., противник на Сан Стефанския мирен 
договор и министър-председател 1885-1886, 1886-1892 и 1895-1902 г.) 

на граф Жаво Калноки (1832-1898 г., австро-унгарски дипломат и 
държавник, министър на вътрешните работи 1881/1895 г. и водещ 
политика за ограничаване на руското влияние на Балканите, човекът, 

насърчил крал Милан да обяви Сръбско-Българската война -1885г.- и 
основно съдействал за избора на Фердинанд І Сакскобурготски за 
Български княз), както и на Уилям Гладстон (1809-1898 г., английски 
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държавник, либерал, министър-председател – 1868-1874 г., 1880/1885 

/1886г.,  1892/1894 г., един от основните защитници на българската 
кауза). 

 Силната привързаност на Васил Кънчов към събитията в Русия и 
отношението им към България, като че ли го кара да не признае пред 
себе си, че руската дипломация под предводителството на цар 

Александър ІІІ, все повече губи почва в България, видно от писмата му 
от Щутгарт – 5 ноември 1887 г. и от Мерано – 18 март 1888 г. до Мито 
Орозов. 

 В първото писмо той прави своето вълнуващо откритие: „… Руския 
цар сега се връща от Копенхаген в дома си. На пътят му в Берлин, 
гдето ще се срещне с германския император. При настоящите усилни 
времена за германския двор (става въпрос за болестта на 91 год. 
император Вилхелм) не се обръща никакво внимание на тази среща. 

Отношенията между Германия и Русия си остават студени, както и 
преди. Всеки ден се трупат все повече войски на Немско-руската и  
Австрийско-руската граници и от трите тези държави. Германската 
Господарствен Банк (Държавната банка), нанесе силен удар на руските 
кредитни ценни книжа. Издаде се заповед да се не приемат занапред в 
Банк и клоновете му руски книжни пари от всякакъв род, вследствие на 
това курсът на руските бумаги  (хартия, в случая има смисъл на ценни 
книжа, а не като платежно средство) много намаля…” 
 От този останал от 5 ноември 1887 г. документ е видно, че Кънчов, 
освен технологиите, изучавани в Мюнхен и Щутгарт, се интересува и от 

функционирането на постоянния немски финансов капитал, чрез 
новосъздадените по това време Немска банка, Дрезденска банка, 
Търговска банка и др. Кънчов твърдо прозира в провежданата от 

Правителството на Бисмарк широка протекционистична политика във 
всички отрасли на икономиката, пътят на държавното управление, 

който е правилен, а именно – че чрез икономика може да се прави 
политика, а не обратното. На по-късен етап той вече е убеден, че 
немският бърз ръст на промишлеността се стимулира от създаването на 

нови отрасли, използването на капиталите вътре в страната и 
интензивното обновление на основния производствен капитал може да 

бъде образец и за българското развитие. 
 Накрая на писмото си в отчаян дух и точно в тази връзка, Кънчов 
споделя: „… Нашето Народно събрание би добре сторило, ако оставяше 
частните дертове (мъка, страдание, горест, печал) настрана, ако 
остави капризите, ако остави климентовци (става въпрос за 
Митрополит Климент – Васил Друмев, който в качеството си на 
Търновски митрополит и възпитаник на Одеската семинария – 1865 г. – 
и Киевската духовна академия – 1869 г., се опълчва директно срещу 
Стефан Стамболов (русофобът), подготвящ изменението на чл. 38 от 
Конституцията, в който изрично се подчертава, че потомците на 
Българския княз „не могат да изповядват друга вяра освен 
православната„) и други подобни въпроси настрана и се завземе да 
търси средства да се извади страната от тежкия кризис, да се 
направят економии в разходите, да се ограничат произволите на 
чиновниците и тем подобни работи, с които да се поутеши народът…” 
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Димитър Рагев 

 В неумолимият русофил Кънчов вече окончателно е надделял 

причинно-следствения елемент от емпиричното анализиране на 
обществено-икономическите процеси и влиянието на немската 

историко-икономическа школа започва да дава своето отражение във 
възгледите му. Въпреки, че не завършва висшето си образование поради 
болест, Кънчов печално изоставя технологиите в кариерното си развитие, 

прави за себе си изводите, че чрез земеделие, преводи и писане на книги 
не може да се изхранва. И именно под влияние на немската 
икономическо-историческа школа е убеден, че за да работи най-добре за 

България, би се отдал на държавна служба чрез Министерството на 
народното просвещение, което се вижда в писмото от 4 април 1888 г., 

писано в Мерано до Мито Орозов. 
 „…Аз бих се завзел енергично със земеделието, ако не трябваше да 
плащам борчове и то в скоро време. Принуден съм, както видиш, да 

търся служба. Аз може би ще се отправя направо в София през Сърбия, 
за да поговоря в Министерството на народното просвещение. Ако няма 
изглед за инспекторуване, ще търся друга служба и то в Тракия, гдето 
климатът ще благоприятствува по-добре за мене…” 

 В чисто технократски стил е и писмото 

на Кънчов от 4 април 1888 г., писано в 
Мерано до Димитър Рагев. В него личи 
усвояването на думи от немската 

икономическа школа в речника на Кънчов, 
като „гешефт” (сделка, търговия), с които той 

предлага, на принципа на томболата, да се 
съберат пари за изграждането на сграда на 
ученолюбиво дружество „Развитие” в родната 

му Враца.  
 Основните икономически идеи, с които 

Васил Кънчов се запознава по време на 
следването си в Германия, носят белезите на 
философския идеализъм, чиято основа е 

прилагането на историческия метод в 
юриспрунденцията, т.е. принципите на историзма в правната наука. 

Кънчов, явно се е запознал с  творчеството на Густав Хуго (1764-1840 г.) 
и Фридрих Карл фон Савини (1779-1861 г.), чиито правно-философски  и 
правно-исторически концепции оказват пряко влияние за създаване на 

теоретическата система на немския икономически историзъм. Според 
тях правната система, установена в отделна страна, е в основата на 
усъвършенстването на политическата власт и на постоянно възходящото 

икономическо развитие. Кънчов съпоставя и се опитва да оприличи, че 
както в Германия, така и в Нова България, новите икономически форми 

се създават бавно и мъчително в съдружие с остарялата феодална 
икономическа организация на производството. И немската, и 
българската политическа класа (но в различни времена) не съумяват да 

овладеят самостоятелно политическата власт, да развият напредничава 
социално-икономическа наука. В средата на ХІХ век немските 

представители на икономическата наука търсят начини и средства за 
по-бързото икономическо развитие на страната, за достигане и 
надминаване степента на стопанския подем в Англия и Франция. Васил 
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Кънчов, четейки автори като Хуго, Савини, Вилхелм Рошер (1817-1894 

г.), Бруно Хилдебранд (1812-1878 г.), Карл Книс (1821-1898 г.) открива, 
че в стремежа си да дадат научна обосновка за стопански подем, те 

търсят предпоставките в историческите корени и националните 
традиции на немския народ. Там намират и неизползваните 
възможности за по-висока конкурентноспособност, идеализират 

срастването на новите икономически форми със стария феодален 
икономически ред. Особено го впечатлява твърдението на К. Книс, че 
отговорност за икономическите явления и процеси носят отделният 

индивид, обществото и държавата, а икономическите явления се 
опознават чрез два способа: 1) статистически; 2) способ на исторически 

изследвания. Духовният живот според Книс не се подчинява на 
определени закони. Той се развива у всеки народ по свои пътища. 
Историческите събития са неповторими и те не могат да се вмъкнат в 

каквато и да е формула на естествените закони, защото те са вечни и 
неизменни, а обществото се развива по други закони , съответстващи на 

начините на производство. 
 В писмото си от Солун до Мито Орозов от 9 октомври 1888 г. 
Кънчов пише: 

 „… Живущите тук постоянни българи са малко и все нови колонисти 
идват от вътрешна Македония. Българските учебни заведения държат 
първо място в Солун във всяко отношение. Нашите две гимназии са 
най-уредените. Мъжката гимназия е колосално здание в сравнение с 
гръцката. Гръцката има не повече от 100 ученици, ние имаме вече 240 
момчета и 100 девойчета. Физически и химически кабинети внесоха 
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изпърво българите тук, после се усетиха турците и гърците. Средна 
Македония е чисто българска вече. Там нито гърци, нито сърби могат 
да върлуват. В северните части сърбите напоследък водят усилена 
агитация, но досега почти нямат никакви успехи. Живеенето тук не е 
тъй евтино, както ми се представляваше. Сега 10 души учители се 
хранят в пансиона. Плащаме по 46 лева месечно. Едвам ще мога и тази 
година да се видя като хората с пари! Па и защо ли ми са? Обиколих 
някои местности около града… Грозде, круши, лимони, нарове, колкото 
щеш…” 

В това първо писмо от новото поприще, на което се изявява 
Кънчов (директор на Солунската мъжка гимназия) след студентстването 

в Германия, проличава влиянието му от немския икономически 
историзъм (не е прав Ив. Райкински, под чиято редакция през 1995 г. 
излиза книжката „ В. Кънчов – из нашето неотдавнашно минало” – стр. 

9, където твърди, че Кънчов е повлиян от социалистическите идеи. 
Напротив – Кънчов е русофил, симпатизиращ на прогресивно-

либералната партия, а социалистите още от създаването на партията си 
в България са русофоби).  За него Македония, макар че не е в границите 
на Българската държава, става поле за научно изследване за дълъг 

период от време, в което той всячески ще търси и доказва 
историческите корени и национални традиции на българския народ. 
 В белетристиката на Васил Кънчов от края на 1888 до началото на 

1898 г., докато работи в Солун, Сяр и Цариград и докато кръстосва 
надлъж и шир цяла Европейска Турция, следвайки задълженията си на 

учител и главен училищен инспектор, той използва огромен исторически 
и статистически материал, извършва много и разнообразни 
икономически и етнографически изследвания. В тези изследвания и в 

писмата му личи  влиянието на новата немска историческа школа в 
лицето на неговите съвременници Карл Бюхер (1838-1904 г.)и Вернер 

Зомбарт  (1863-1941 г.), в които се издигат политическите фактори в 
основни, макар че някои от тях не се побират в рамките на научните 
статистики и изследвания. 

 В такъв дух е и писмото на Кънчов от 1 юни 1889 г. До 
политическия му опонент и русофоб – Министър-председателя на 
България – Стефан Стамболов: 

„ ... Уважаеми господин Стамболов,.... Случи ми се да направя едно 
пътуване до Велес и друго до Прилеп и Битоля. Последний град обърна 
вниманието ми и там аз престоях 10-12 дена. Не само училищата, 
които са потребни за Македония. И други неща трябват. Трябва хубаво 
да се изучи всяка местност и да се работи съобразно нуждите й. Ако в 
Битоля се земеха по-сериозни мерки за работата, то 2-3 години ние 
бихме били тъй сигурни, както в Прилеп. Вие знаете, какъв важен 
пункт е Битоля. По-преди трябва той да се спечели за българите и 
тогаз може да се отива с енергия на юг. 
 Гърците са употребили най-енергически мерки да се укрепят в 
Битоля и в няколко години те са направили големи успехи в тоя чист 
български град. Те имат тука мъжка и девическа гимназия, един цял 
куп доктори. Пръскат сума пари. Нашите училища в Битоля са слаби в 
сравнение с гръцките. Ние нямаме там ни един доктор. А това е много 
лошаво. Един свестен доктор може много нещо да направи. Вие знаете, 
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че д-р Мишайков1 направи Битоля да изглежда български град. Битоля е 
един от тези градове, които сега се развиват, напредват, поправят се и 
имат бъдеще. Тук не се вижда оня  упадък, който навсякъде се 
забележва по Македония. Напротив, градът цъфти. 
  Грях е, ако се не земат мерки да се укрепи българщината в тоя 
град, дето и турците говорят български.  
 Работата се състои, господин Стамболов, в това: не може ли 
българското правителство да накара някои свои свършивши 
стипендианти по медицината да дойде в Битоля... 
  Оше един въпрос има, който трябва да се вземе във внимание. 
Ний нямаме в Македония адвокати. А те са нужни. Колко хубаво би 
било, ако можеше да се отстъпи една по-голяма сума за тази цел. И в 
екзархийския бюджет тя да фигурира нарочно за тази цел. Тук 
трябват адвокати, свършили в Цариград. Те трябва да са местни и да 

познават Ориента. ...” 
 Кънчов, в кореспонденцията си до официалните власти, много 

прецизно и точно регистрира различните икономически процеси, 
наблюдавани в стопанската практика на Македония, като част от 
разпадащата се Османска империя. Той иска български паричен бюджет 

за поддържане на най-основните социални минимуми на българите от 
тези земи – образованието и здравеопазването. Немският възпитаник 

определено и категорично се изказва за засилване регулиращата роля на 
държавата (чрез бюджета) и това е приносът му, като утвърден 
държавник  (само на 27 год.) за влиянието на новосъздаващата се 

българска икономика върху неосвободената част от България – 
Македония. 

В пътеписа „Пътуване по долините на Струма, Места и 

Брегалница”, Кънчов е събрал ценни сведения за географията, 
орографията, историята, етнографията и стопанския живот на 

населението в посетените райони. Той дава описание за гр. Сяр и за 
Серско, за засилващата се активност на селяните при настъпилата криза 
на феодалното чифликчийско земевладение, извлича статистически 

данни от официалната турска статистика, в които изчислява, че към 
края на ХIX в. в Серска каза броят на жителите е 91 900 души, от които 

30 000 българи. Ценни данни Кънчов дава в пътеписа си за образуването 
и дейността на българските общини до и след Освобождението на 
България през 1878 г.  Кънчов дава същия тип структурирани сведения 

на официалните български власти за Неврокоп (Гоце Делчев), Банско, 
Разлог, Кочан, Щип, Малешевско, като данните за последните три 
изобилстват с орографски, хидрографски и стопански данни, също и 

данни за природните суровини и богатства, неформален анализ за 
осиромашаването (обедняването) на населението. 

 В пътеписът „Битолско, Преспа и Охридско”, немският възпитаник 
отделя по увлекателен исторически начин място за народността и 
принадлежността на населението, разпространението на 

                                                 
1
 Константин Иванов Мишайков, род. 1807 г.  в с. Пътеле Леринско, поч. 1880 г. в Пловдив, брат на 

Панарет Пловдивски. Учи в Битоля, Атина, и медицина в Пиза. Работи  като лекар в Битоля и се бори за 

защита на българщината в града – инициатор за създаването на българска община и за откриването на 

училища, купува място за строеж на училище и на черква. Принуден да напусне Битоля през 1876 г., 

завещава на българите имотите си. 
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чифликчийството. Кънчов съобщава, че от 7128 къщи в Битолската каза 

(община) 5108 са български, от 123 села – 100 са чисто български. 
Описва стопанския упадък на гр. Охрид и тежкото икономическо 

положение на българите в него, след Берлинския договор (1878 г.), 
бягството на местната интелигенция в Свободна България. Същото 
положение той описва и в Струга, които страдат от нападенията на 

албански разбойнически банди. 
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В авторското си изследване за миналото и настоящето на Валес и 
Скопие, Кънчов основно дава сведения за стопанския живот (занаяти и 

търговия) и за аграрните отношения. Методът за изследване на Кънчов 
отново потвърждава влиянието на новата икономико-историческа 
немска школа – той е историко-описателен. Този метод е насочен към 

овладяване на историческите традиции в материалния живот, анализ на 
икономическите категории (частна собственост, капитал, работна 

заплата) в исторически план, засилване регулиращата роля на 
държавните институции. По този начин историческият метод, който на 
практика отрича, както историческото развитие, така и диалектиката 

при анализа на икономическите процеси. Твърде пространно Кънчов 
разглежда процеса на преливането на феодалното затворено стопанство, 
подчинено на законите на размяната. Той търси основните причини за 

стопанско развитие  (повдигание, подем) в една еклектическа съвкупност 
на нравствени и институционални фактори, от които  на първо място са 

националния български дух, политическата организация на обществото 
(Македоня тогава е част от Турската империя и само българското 
правителство я е приемало, като част от неосвободените ни земи) и 

държавните институции. Той, както и неговите немски икономически 
вдъхновители не отричат, че именно икономическото развитие и 

икономическата целесъобразност създават държавата и политическата 
форма на управление. Той все още счита, че политическия строй (на 
новата Българска държава, чрез Великите сили е предопределен пътя на 

капитализма) създава и развива икономиката на дадена държава, а 
практиката е точно обратната. На определен етап от икономическото 

развитие възниква националната държава, като политическа 
организация на обществото. Македония към този момент е една 
територия, населена предимно с българи, но част от феодалната Турска 
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империя, и теоретически е невъзможно да има стопански подем по 

български образец. 
 В труда си за гр. Скопие Кънчов дава много данни за развитието 

на града през турския период, в който има многобройно население и 
играе важна роля в стопанския и военноадминистративния живот на 
Османската империя. В края на ХIX век Скопие наброява 32 000 души, 

като 13 000 от тях са българи – Кънчов дава данни за състоянието на 
търговията   (местна, вносна и износна), както и за стоките, с които се е 
търгувало. Отделено е място и на рударската промишленост. 

 В най-значителния по богатото си съдържание, научно обобщение 
и обективност от Македонският период на Васил Кънчов - труд 

„Македония – етнография и статистика”, той използва като основа 
изследванията на Фалмерайер и Йохан фон Хан, за заселването на 
славяните на Балканския полуостров, където пише: 

„ ... Безспорно е днес, че българския народ е главният домашен елемент 
в Македония. До половината на днешния век  (б. а. ХIX век) българите 
завземаха първо място само по множество, както се и представят от 
по-старите познавачи на Балканския полуостров. Днес българите 
завземат първо място в страната и по значение, понеже те вече 
съставят съзнателна маса с определена национална насока...”  Но, за 
съжаление и до днес „насоката” не можа да се реализира, и Македония в 

XХI век се оказа самостоятелна държава, призната пред света първо от 
България. 
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 Границите на българската националност в Македония, които 

чертае Кънчов съвпадат с тези, които дават например английският 
консул в Солун – Блънт, руския консул в Битоля – Хитрово, със 

сведенията на пътешествениците – жените Макензи и Ърби, с 
картографското изображение на Киперт и Германската етническа карта 
на Македония от1847 и 1882 г., на френския картограф Ами Буе. 

 В своето изследване Кънчов допуска съществена грешка при 
обяснението за причините, поради които намалява турското население в 
Македония през ХІХ в., като смята, че те са само биологически, т.е. 

ниска раждаемост, голяма смъртност във време на епидемии и войни. 
Той не отрича промените в социалното и обществено-икономическото 

положение и ролята на чифлишкото земевладение при вътрешните 
миграционни процеси в европейските владения на Османската империя 
и специално за „побългаряване” на обширни райони в полетата и 

равнините, където са възниквали главно мюсюлманските чифлици. 
Вярна е и мисълта за ограничаването на исляма, за да се запази работна 

сила за чифлиците, предимно от неислямисти. На края в етнографската 
част на труда си Кънчов разглежда критически най-важните 
етнографски карти на Македония в ново време и позициите на техните 

съставители, като започва с Пуквил и свършва с Густав Вайганд. Той 
изработва и своя етнографска карта на Македония, която прилага към 
труда. 

 Втората част на монографията на Кънчов е само със статистически 
таблици за Македония и сведения за източниците, от които са извлечени 

данните. Тази статистика, заедно с етнографическата карта дават по-
късно основание в доклада на т. нар. Карнегиева анкета за Македония 
след Балканските войни да бъде записано: „Само българската 
статистика държи сметка за националното самосъзнание на 
населението. Сръбските пресмятания обикновено са основани върху 
резултатите на диалектологията и обичайното единство: повечето от 
тях са теоретични и абстрактни. Гръцките изчисления са още по-
изкуствени, понеже за етническото разграничение те взимат 
влиянието, упражнявано от гръцката култура върху градското 
население и преживелиците, и следите на класическата древност… 
Ние притежаваме картите на Кънчов представляващи българското 
мнение и още по-известната карта на Цвиич, представляваща 
сръбското мнение. Но етнографските понятия на г-н Цвиич се 
променят с развитието на сръбските политически претенции. 
Границите, които той даваше на Стара Сърбия през 1905 г., не са 
същите, които дава в 1911 г. – по време на пълната победа, в 
навечерието на Втората балканска война. Един друг професор от 
Белградския университет  - г-н Белич, печаташе своя карта, основана 
върху изучаване на диалектите и задоволяваща най-скорошните и най-
прекалените сръбски претенции…”   
 Членовете на Карнегиевата анкетна комисия приемат данните на 

българските общини в Македония и статистическите изследвания на 
Васил Кънчов, според които към 1900 г. е имало: 

 Българи – 1 181 336; 
 Турци – 499 204; 
 Гърци – 228 702; 
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 Албанци – 128 711; 

 Власи-цинцари – 80 767; 
 Цигани – 54 557 

 Руси – 4 000; 
 Черкези – 2 837 
 Сърби – 700; 

 Разни – 9 570. 
 Безспорно икономическо достижение в края на ХІХ век и модерен 
за времето си анализ Васил Кънчов прави в статията си „Нещо за 

икономическото положение на град Враца”, публикувана в книжка 5 от 
октомври 1897 г. в „Списание на българското икономическо дружество” 

До този момент в България никой не се е заемал с такава отговорна 
задача. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Вече 35-годишен, Кънчов проявява своята икономическа зрялост и 

е достоен приложник на немската икономическо-историческа школа. 
Политически също е узрял, като съзнава, че няма голяма разлика в 
програмите на прогресивните либерали и демократите. В своето 

произведение той търси движещите сили на икономическото развитие 
на България (респективно в неговата родна Враца) в политическата 

организация на обществото. Според него политическият фактор е 
основен и неговото значение е първостепенно при развитието на 
икономическите взаимоотношения в обществото. Той пише: 

 „… Според занятията и богатствата населението на града (б.а. Враца) 
беше разделено на три класи, които доста ясно се отличаваха една от 
друга и ако имаше време да се продължи тоя ред на работите, 
непременно след години щеше да излезе на сцената строго класово 
деление. Тия три класи бяха: първенци, еснафи и земеделци. 

Първенците християни се казваха чорбаджии… Врачанските чорбаджии 
са играли важна роля в конака (общината) изпърво при войводите, 
после при аяните (турски областен управител) и каймакамите 

(околийски управители).. Между чорбаджиите някои родове са се 
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издигнали високо и имали влияние на правителствените работи, далеко 
зад пределите на града…” 
 Развитието на пазарното стопанство Кънчов обяснява с 

политически обстоятелства, т.е. че политическият живот влияе върху 
условията на човешкото съществуване осезателно по-категорично от 
икономическия живот на обществото. Изследователските постановки на 

неговия икономически историзъм оказват значително влияние, както 
върху политическия живот, така и върху културното развитие на 
българското общество в края на ХІХ и началото на ХХ век. Не случайно 2 

години след публикуването на тази статия Васил Кънчов получава 
предложение за издигане кандидатурата му за народен представител от 

Врачанско. 
 Социално-икономическата политика в статията на Кънчов, неговия 
нов меркантилизъм, държавното покровителство над частната 

инициатива на индустрията и засиления милитаризъм на България 
стават програма при избирането му за народен представител за 

оздравяване на съсипаната и затънала в дълбока рецесия (боледуваща и 
затънала в безнадежност) икономика на Враца. Тази статия на Кънчов е 
вторият голям връх (след етнографическата карта и статистика за 

Македония, призната в Карнегиевата анкета) в изследователската му 
научна дейност и професионално потвърждение за политико-
икономическите му знания, повлияни от немската историко-

икономическа школа. Васил Кънчов в нея предлага: 
„ … Град Враца има условия да се повдигне икономически… 
Бубарството в града може да се повдигне до оная степен, до която е 
достигнало през 1865 г… Черничеви дървета населението ще сади само. 
Образцовият разсадник, който се намира във Враца, може да 
удовлетворява всичките нужди на населението в това отношение. 
Държавната бубарница, която е отворена в града, ако се ръководи от 
способно лице, ще е в състояние да даде нужните познания за 
отглеждане на бубите… Ако се открие заведение за точене на 
коприна, ще се изнася готова коприна с много по-малки разходи и това 

ще помогне за повдигане цената на пашкулите. Ако при едно подобно 
заведение има и фабрика за предене на коприната и за боядисвание, 

тогава ще се постигне още по-голям успех, защото ще се улесни 
домашното тъкание на копринени платове и ще се възроди една хубава 
домашна тъкарска индустрия във Враца, за която вече има много добра 
почва в града… 
 Частна инициатива може много да помогне в това отношение. 
Едно акционерно общество, създадено по инициативата на някои от 
врачанските капиталисти, какъвто е г-н Тодор Балабанов2 и 

управлявано от такъв познавач на работата, какъвто е д-р Христо 
Йорданов, може да направи бързи успехи… 
 Лозарството и винарството, които са несравнено по-важни за 

поминъка на населението във Враца, могат да се повдигнат също тъй 
до онова положение, което са завзимали доскоро…  

                                                 
2
 Създателят на спиртната фабрика в Мездра, на Бараковската колония до Кочериново, предприемачът 

строител на „Лъвов мост” в София и първи председател на Съюза на индустриалците в България 
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 Колкото се касае до търговията със жива стока, от която 
зависи развитието на скотовъдството в окръга, то има условия и за 
нейното повдигание, ако не изцяло, то поне отчасти… 
 Освен тия три главни занятия, от които зависи да се повдигне 
икономическото положение на града, има и други някои доста важни, 
които не можем да отминем неспоменати. На първо място от тях е 
пчеларството … Коларството, на което родоначалник е способният 
и енергичният мъж г-н Д. Орозов (известен с името Мито Орозов – 
индустриалец, основател на коларската индустрия в града)… 
Железарството, в лицето на г-н Христо Стубленски, е тоже направил 

няколко успехи… 
 За да се помогне на града, остава още едно главно условие и то е, 
да се направят добре главните пътища, които го свързват с околните 
градове… 
 Нека не се забравя, че за повдигане икономическото положение на 
един край, потребно е повдигание и на образованието, и на цялата 
култура изобщо…” 
 Тези Кънчови икономически прозрения стават много години преди 

Фредерик Тейлър (1856-1915г.) – бащата на икономическата наука за 
управлението – да разработи своята теория и преди Хенри Форд да 
създаде своята „конвейрна линия” за автомобили в Америка. Нещо 

повече, Васил Кънчов изпревари с повече от 70 години маркетинга като 
наука, като убедително излага в статията си тезата, че оцеляването на 

търговията с добитъка от Враца на чуждите пазари е от основна 
важност за съществуването на икономиката на врачани. Тълкуването му 
съдържа много ценни прозрения и е свидетелство за дълбоко разбиране 

на сложността на човешката мотивираност за труд. Кънчов прави ясна 
разлика между продажба и маркетинг. 

„ … Казахме по-горе, че Враца изкарваше жива стока главно за Цариград 
и Виена. Цариградският пазар остава и до днес отворен за овни, трябва 
само да се победят затрудненията, които спират продажбата им, 
като ги правят много скъпи. А главното затруднение засега е скъпият 
пренос. Докато не бъде готова цялата централна линия (б.а. има в 
предвид ж.п. линията София-Варна), нищо не може да се направи в това 
отношение за врачанските търговци, но щом се свърши тая линия, 
тогава всичката жива стока от Враца ще може да се изпровожда за 
Цариград през Варна, като ще се пренася с българска железница и с 
български параходи. Щом това стане, държавата трябва да се погрижи 
да създаде всичките удобства за бързо превозвание и да намали цената 
за преноса до Цариград до минимум… При износен пренос на 
цариградския пазар ще могат да се продават и говеда и ще се запълни 

отчасти оная вреда, която се нанесе на търговията с говеда във 
Виена… 
 Колкото се касае до отваряние на австрийските пазари за говеда 
и свине, Враца, както и останалите български места в Северна 
България, ще трябва да чака до изтичание сроковете на сегашния 
търговски договор с Австрия…” 
 И тук, в това свое произведение, Кънчов е верен на традициите на 
новата немска историческо-икономическа школа, чиито основен 

социологически принцип е твърдението, че промените в стопанското 
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развитие се опират на промените в политическата организация на 

обществото. Той плахо предупреждава: 
„ … Остава само нашите делегати, които зимат участие в свързвание 
на търговския договор с Турция, да бъдат извънредно внимателни, 
когато се касае до определявание мито на добитъка, защото една 
изпусната погрешка тоя път може да се отрази най-гибелно за 
българското овцевъдство изобщо…”   
 Завършеният немски възпитаник – икономиста Васил Кънчов 
обосновава своите възгледи за икономиката на България с разбирането, 

че стопанството, независимо от неговата организация и отраслова 
насоченост, има два важни момента: производство на стоки и тяхното 

потребление. Той ясно очертава визията си, че пътят на продуктите от 
съответния производител до техния консуматор, определя отделния 
стадии от историческото развитие. Той правилно и научно достоверно 

описва периода на „градското стопанство” (Карл Бюхер – 1847-1930 г.) 
определя три историко-икономически периоди: период на затворено 

домашно стопанство, период на градско и на народно стопанство, по 
който трябва да се ориентира България. Това е периодът на 
постепенното разширяване на размяната, при който икономическите 

отношения се усложняват, явяват се занаятите. Търговията застава 
между производителите и потребителите, тя опосредява движението на 
стоките. Техният път от производителя до консуматора се удължава. 

Кънчов предрича на тази база навлизането на България в периода на 
„народното стопанство”, при който националната държава, стопанската 

деятелност на хората се извършва в по-широко пространство. Създават 
се промишлени отрасли. Обработващата промишленост се отдалечава от 
непосредствените производители. Преди производството на предметите 

на потребление се създават средствата за производство. Пътят на 
материалните блага до потребителя се удължава. Разбира се, този път 

потребителят (жителите на Цариград и Виена) не го усеща, поради силно 
развитата транспортна система.  
 Неслучайно немският възпитаник Кънчов, когато се кандидатира 

за народен представител при изборните му обиколки из Врачанско, има 
основна теза в своите изказвания именно икономическото бъдеще на 
България и нейното законодателно устройство. Така например на 8 

април 1898 г. той говори в с. Лесура: 
„… Според един закон всеки финансов чиновник и всеки стражар, който 
улови тютюн контрабанда, получава половина от глобите. Това е 
настървило жадните за обогатявание чиновници и те са станали 
истински бич за населението. Бирниците са плашила за селяните. 
Настигат селяни по пътищата и ги претърсват за тютюн. Те влизат 
по къщята и тършуват безцеремонно по сандъци и по изби за тютюн. 
Събират лулите им и ги преглеждат… От гледна точка на една 
разумна финансова политика тия непомерни глоби са убийствени за 
хазната. Или трябва саденето на тютюна да се унищожи у нас 
окончателно, или трябва бандеролът да се премахне… Държавата 
може да наложи даждия на работната тютюнева земя, според 
качеството на произведението. Тютюнопроизводството в нас би се 
много увеличило и ние бихме имали добри приходи от износа… 
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 На 10 април 1898 г. на друго изказване в с. Галатин Кънчов 

обяснява: 
„ ... За пръв път от нас се поискаха разяснения върху пенсиите. Тоя 
въпрос по-после често се повдигаше в разговорите ни с населението. За 
българина е чудно и непояснимо, как може един човек да получава пари 
от държавата, без да работи нищо...” 
 В Криводол на 11 април 1898 г. Васил Кънчов взема отношение за 
несправедливите мита на зехтина и маслините, които ги правят скъпи за 
хората.На 13 април 1898 г. немският възпитаник, заедно с Драган 

Цанков и д-р Стоян Данев, се срещат в с. Роман с хората, работещи на 
строящата се ж.п. линия от немския предприемач инж. Едуард 

Наудашер от фабрика „Харкорд” – Германия. Тогавашното село е все още 
крайна спирка на ж.п. линията София-Варна. В кръчмата, в която се 
провежда сбирката, присъстват и моите прадеди Петко Нисторов Лалов 

и Павел Нисторов Лалов, които извеждат двама буйни студенти 
социалисти, искащи да провалят събранието с русофобски изстъпления. 

Благодарейки на моите прадеди, Кънчов завършва изказването си така: 
„ ... Време е нашата интелигенция да се постави на разумна почва по 
тоя въпрос, жизнен за нашето бъдеще, а нашите партии да приемат 
едничката възможна външна политика, която да има за изходна точка 
обединение на българите и икономическа независимост...” 
 Икономическо-политическите възгледи на Васил Кънчов, в зрелия 

му период, изумяват с категоричността си, че участието му в 
политическия живот на Нова България има не само практическо, а и 

нравствено значение. Той е противник на компромисите с 
компрометирани хора и кръгове, като отделя внимание на 
социалдемократите във Врачанско (предимно учители), които четат 

много, но изключително социалистическа литература „...и остават 
едностранчиви сектанти, които не допущат да се споменува за грешки 
в тяхната политико-социална вяра...”, видно от писаното в „Една 
избирателна борба”. Утопичното му и желано от него обединение (на 
русофили и русофоби) на Цанковистите и Каравелистите не се 

осъществява и Васил Кънчов трайно се свързва със създадената от 
последователите на Драган Цанков Прогресивно-либерална партия, 

чиято програма следва и за която работи като партийно ангажиран 
журналист. 
 В почти всички свои писмени творби Васил Кънчов показва 

привързаността си и експертната методология на немската историко-
икономическа школа, провъзгласяваща  вечността на частната 

собственост и на основание на природата на българина и отделните му 
възможности – неизменността на различията и неравенството между 
богатството и бедността. Социалната му икономическа визия впечатлява 

с изясняването на въпросите на труда и трудовото законодателство. Сам 
той си представя икономическото развитие на България, като 
непрекъснати и сложни взаимоотношения между собственици и 

производители и търси движещите сили за това развитие в чисто 
политическата област. 

 Немската историко-икономическа школа оказва влияние върху 
развитието на икономическата мисъл в много страни, а в България 
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освен Васил Кънчов, нейни последователи са проф. Ив Кинкел (1883-

1945 г.) и проф. Г. Т. Данаилов (1872 – 1939 г.) 
 

 
 
 

 

14 юли 2012 г.    Илиян Николов Нисторов 
Враца     Икономист  
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