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Монографии 

1.България и Белгия. Икономически, политически и културни връзки (1879-

1914). София, ArtMC, 2004, 160 с.  Второ издание  България и Белгия. 

Икономически, политически и културни връзки (1879-1914). София, 

Издателска къща “Христо Ботев”, 2005, 154 с. 

    

Началото на връзките между българи и белгийци датира векове преди тази 

дата, но през последните две десетилетия на 19 и началото на 20 век те бележат 

изключителен напредък. Редица предпоставки обуславят осезателния напредък в 

двустранните отношения. Те произлизат от специфичните условия както в 

България, така и в Белгия. След Освобождението българите желаят да изградят 

модерна европейска държава и полагат големи усилия в търсеното на образци за 

реализацията на плановете си. Съвсем естествено те обръщат поглед към Белгия, 

една съизмерима по големина страна със  сравнително нова държавност и с големи 

постижения във всички области на обществения, политическия, икономическия и 

културния живот. В съшото дреме белгийците съвсем не са пасивната страна в 

отношенията между двете нации. Тяхната инициативност, позната по целия свят, се 

проявява и по отношение на България. 

 След 1878 г. първо Белгия, а по-късно и България изпращат свои 

дипломатически и консулски представители в ответната страна. Между двете 

държави не съществуват сериозни политически проблеми. Официалните 

отношения се определят преди всичко от икономическите интереси на двете 

страни. През периода до Първата световна война най-впечатляващо е развитието на 

отношенията между двете страни в областта на икономиката и образованието. 

Данните за периода подчертават изключитено важното място на “белгийската 

дестинация” във външнотърговската ориентация на страната. Изключителна 

активност проявяват белгийските инвеститори в българската икономика. Най-



значителните им участия са в индустрията - захарните фабрики в Русе и София, 

електрическото предприятие в София, първата кибритена фабрика в Костенец, 

кожарската фабрика “Пенков и Попов” в Русе и др. Споменатите предприятия са 

основна част от прохождащата едра индустрия в страната. Благодарение на тях в 

началото на 20 век Белгия се очертава като най-големият инвеститор в България. 

Към тях трябва да се добави и създаването на първото трамвайно предприятие в 

София, което, заедно с електрическото осветление, допринася за модернизацията 

на българската столица.    

 Образованието на български младежи в Белгия е втората област от 

двустранните връзки, която се развива по един забележителен начин през 

разглеждания период. До Първата световна война над хиляда български младежи 

избират белгийски учебни заведения в стремежа си към професионални знания. 

Голям е броят на дипломантите при това в почти всички специалности. Специално 

трябва да се изтъкне приноса на малка Белгия за формирането на български кадри в 

техническата и икономическата област. Около една трета от българските инженери 

през тови период получават образованието си в белгийски училища.  

 Общуването между двете нации в областта на културата и взаимното 

опознаване се допълва от многобройните публикации. Мнозина белгийски 

публицисти и общественици имат важен принос за популяризирането на България 

и българската кауза в цяла Европа. В това отношение най-голяма е заслугата на 

известния учен Емил дьо Лавеле. Чрез контактите между интелектуалците от двете 

страни се осъществява пренос на най-модерните за времето си идеи в изкуството, 

културата и общественополитическите учения.   

  Забележка: съдържанието на стр. 35-65 съвпада с темата на първия 

докторат, а на стр. 74-80 и 95-100 с темата на втория докторат 

 

2. Развитие на българо-белгийските отношения между двете световни войни. 

София, АМС, 2005, 172 с.  

(Вж. рецензия на Румяна Първанова в Исторически преглед, 2006, 3-4, с. 281-284) 

 



Книгата е посветена на развитието на българо-белгийските отношения през 

периода между двете световни войни. Изпалзвани са български и белгийски 

архивни документи и публикувани материали. 

 Първата световна война прекъсва изключително плодотворните отношения 

между България и Белгия в началото на 20 век. Най-силно са засегнати 

икономическите връзки, въпреки че двете страни не са пряко конфронтирани. Още 

по време на войната реди 1918 г някои от белгийски предприятия, като захарната 

фабрика и трамвайното предприятие в София, сменят собствениците си. През 

сериозни проблеми са изправени и останалите дружства. 

Отношенията между двете страни през периода 1919 – 1939 г. се развиват в 

много по-нестабилна икономическа обстановка в Европа в сравнение с предходния. 

Аграрна България и индустриална Белгия също са подвластни на финансовата 

нестабилност през 20-те години и на ограниченията в международните 

икономически отношения след избухването на световната икономическа криза в 

края на 1929 г. Тези и редица други фактори обуславят върховете и спадовете в 

двустранните им отношения. В началото на 20-те години на 20 век белгийските 

предприятия, създадени в България преди войната, успяват успешно да възстановят 

дейността си. И през 20-те години Русенската захарна фабрика остава лидер в своя 

отрасъл. “Софийското електрическа компания” построява през 1927-1928 г. най-

голямата в България електроцентрала, намираща се в Курило, недалеч от 

столицата. Сравнително успешно работят и  Кибритената фабрика в Костенец, 

Кожарската фабрика “Пенков и Попов” в Русе и др. Само няколко години след края 

на световния конфликт Белгия не само успява да възстанови предишните си 

позиции в българската икономика, но и да ги засили, особено след стабилизацията 

в страната след 1923-1924 г. До края на 20-те години белгийски финансови групи 

инвестират в десетки индустриални, кредитни, търговски и транспортни дружества. 

В началото на десетилетието белгийски дружества поемат модернизират Спиртната 

фабрика в Княжево и Текстилната фабрика “Беров и Хоринек” в София.  Особено 

важен момент в историята на белгийските инвестиции в България е навлизането в 

страната на Banque belge pour l’Etranger – филиал на Société générale de Belgique. Тя 

стъпва на българска земя  през 1920 г. , а три години по-късно е основава 



“Френско-белгийска банка за България” (Banque franco-belge de Bulgarie), която 

скоро се налага като една от най-големите частни кредитни институции в страната. 

Благодарение на банката белгийски капитали навлизат в многобройни търговски, 

индустриални, кредитни и други дружества.  

Успешната дейност на дружествата с белгийски капитали през 20-те години 

прекъсната под въздействие на Световната икономическа криза от 1929-1933 г. и на 

новите неблагоприятни тенденции стопанския живот. Негативно влияние върху 

развитието на белгийско-българските търговски и финансови връзки  през 30-те 

години оказват засилващатата се намеса на държавата в стопанския живот на 

България и обвързването й с германската търговия и промишленост. Към тях 

трябва да се добави и действието на други неблагоприятни фактори от белгийски 

произход, като смъртта през 1931 г. на известния банкер Josse Allard и основен 

акционер в дружеството “Русенска захарна фабрика” или закриването на Banque 

belge pour l’Etranger през 1935 г. Независимо от неблагоприятните условия, до 

1936-1937 г. Белгия си остава най-големият чуждестранен инвеститор в 

българската икономика. През следващите години размерът на белгийските 

капитали в страната намалява значително. Постепенно  Société générale de Belgique 

се изтегля от участията си в България в това число и от “Френско-белгийска и 

балканска банка” през 1938 г.  

Новата световна война, избухнала през 1939 г., отново повлиява крайно 

неблагоприятно двустранните икономически отношения. При новата обстановка 

белгийските капитали намаляват значително. През 1941 г. Столичната община 

откупува електрическото предприятие в София, две години по-късно Кибритената 

фабрика в Костенец е поета от  българската държава. Процесът на оттегляне и 

намаляване на белгийските инвестиции в България завършва окончателно след 

Втората световна война, когато установеният комунистически режим 

национализира и последните предприятия в страната, в които те участват. В 

следвоенното десетилетие Белгия остава важен търговски партньор на България, 

макар и не в мащабите от преди 1914 г. През 30-те години търговията между двете 

страни е затруднена поради влошената икономическа обстановка в Европа и 

въпреки някои успешни години тя значително намалява в навечерието на Втората 



световна война. Историческото развитие на двустранните икономически връзки 

през периода от 1919 до 1939 г. е ясно повлияно от двете световни войни. 

Проблемите, породени от Първата севтовна война са сравнително бързо 

превъзмогнати и Белгия възстановява позициите си България в търговията и 

индустрията. За съжаление тенденциите преди, по време, и след Втората световна 

война отново прекъсват установените традиции възходящо развитие. До 

повторното им и пълноценно възстановяване изминава доста по-дълъг период в 

сравнение с годините след Първата световна война. Едва след демократичните 

промени в България през последното десетилетие на 20 век, отново Белгия става 

един от най-активнитe партньори на България в стопанската област. 

През междувоенния период българо-белгийските връзки в областта на 

образованието и културата като цяло бележат възход. През 20-те и 30-те години в 

белгийски средни и висши учебни заведения следват стотици българи. Както и 

преди, особено притегателни са университетските технически училища в Гент, 

Брюксел, Лиеж и Льовен, където се подготвят десетки  български инженери и 

архитекти. Принос в тази насока имат и Ecole supérieure des textiles (Verviers) и 

Ecole supérieure de navigation  в Антверпен и други учебни заведения.  И в 

междувоенния период “Висшият институт по търговия” в Антверпен продължава 

да играе важна роля за формирането на български специалисти в тази област. 

Десетки са и юристите и икономистите, получили своето образование в Белгия. 

Някои от тях защитават и дисертации. Между тях заслужава да се спомене името 

на известния социалдемократ Атанас Москов. След известен спад в началото на 20-

те години постепенно набират скорост и връзките между двете страни в областта на 

науката, литературата, музиката и изобразителното изкуство. Непосредствено след 

Първата световна война в България остава силно влиянието на белгийските поети – 

символисти (Езил Верхарн, Морис Метерлинк и др.). По-късно в страната се 

популяризира творчеството и на други автори от Белгия. През междувоенния 

период белгийската публика открива таланта на едни от най-изявените музикални 

изпълнители, като оперните певици Анна Тодорова и Илка Попова, композитора и 

изпълнител Панчо Владигеров и др. В Белгия изгрява звездата на “детето-чудо” 

цигулар Васко Абаджиев, който печели признанието на специалисти и ценители на 



международните конкурси Eugène Ysaÿe в Брюксел и Kreisler в Лиеж през 1937-

1938 г. През междувоенния период се задълбочават и контактите между български 

и белгийски учени – юристи, икономисти и историци. Особено активен е 

известният византолог професор Анри Грегоар, който се занимава с историята на 

средновековната българска държава.  

През междувоенния период се засилват връзките между политически дейци 

и партии от двете страни. Особено впечатляващо е сътрудничеството между 

привържениците на социалдемократическите идеи и влиянието в България на 

известните лидери на Белгийската работническа партия и на Социалистическия 

интернационал Емил Вандервелде  и Луи дьо Брукер, които посещават страната. 

През 20-те и 30-те години се осъществяват многобройни контакти между 

представители и на други обществени и политически течения от България и Белгия. 

 

 

3.От противници в Студената война до партньори в Европейския съюз. 

Българо-белгийските отношения от Втората световна война до наши дни. 

София, ArtMC, 2007, 232 с. 

 

Двустранните връзки между България и Белгия след Втората световна война 

преминават през различни етапи на развитие и са силно повлияни от състоянието 

на международните отношения в Европа и особено от конфронтацията през 

периода на Студената война до началото на 90-те години на 20. век, а след 

разпадането на Източния блок от ускоряването на процеса на европейска 

интеграция.  При настъпилото разделение в Европа след Втората световна война 

двете държави попадат в два противоположни лагера и съответно участват в два 

отделни процеса на политическа и икономическа интеграция, Белгия като  държава 

- основателка на НАТО и на ЕИО, а България – на СИВ и Организацията на 

Варшавския договор.  Ангажиментите, поети от всяка от двете държави към 

техните съюзници, налагат сериозни ограничения върху двустранните им връзки в 

политическата и икономическата област. В развитието на двустранните връзки до 

1989 г. могат да се разграничат няколко периода. Те са обусловени от 



международната конюнктура, но (в по-малка степен) и от вътрешното развитие на 

България и Белгия. В първите години след Втората световна война протича 

нормализация на  дипломатическите и икономическите отношения между двете 

страни. Този процес обаче не търпи по-нататъшно развитие и прогрес. След 1948 г. 

под влияние на Студената война в него настъпва стагнация.  

  Едва през първата половина на 60-те години на миналия век 

конфронтацията между Изтока и Запада намалява, което се отразява благоприятно 

и на двустранните отношения между Белгия и България.  Въпреки 

принадлежността им към двата протовостоящи лагера двете държави успяват да 

подобрят връзките помежду си и през следващия четвърт век да осъществят 

плодотворно сътрудничество в областта на икономиката и културата. Позитивното 

им развитие през периода 1964-1989 г. се изразява в издигане в ранг на посолства 

на дипломатическите представителства,  уреждане на българските финансови 

задължения към Белгия от периода преди края на 1947 г.,  подписването на 

дългосрочни спогодби за търговия и за икономическо, промишлено и научно-

техническо сътрудничество, както и на официални споразумения, отнасящи се до 

ветеринарната област и автомобилните превози и др. В резултат на активизираните 

връзки се увеличава размерът на двустранната търговия през втората половина на 

60-те години и особено на  вноса на белгийски машини и съоръжения за някои 

новоизграждащи се предприятия в България. В областта на индустриално-

техническото сътрудничество се увеличава размяната на информация и на 

стажанти, установяване на пряко сътрудничество между фирми и институти от 

двете страни, главно в аргарния сектор. В някои случаи се стига и до промишлено 

коопериране между фирми от двете страни в машиностроенето и химията.  

Прогресивното развитие в тази област обаче е ограничено поради 

негативното въздействие на редица фактори, свързани с различието в 

икономическите системи в Белгия и България, от тясната им обвързаност със 

съюзниците им, както и от фактори като общата търговска политика на ЕИО. 

Културните връзки през началния период на  Студената война се характеризират 

(не само) с  идеологическа ограниченост. Разведряването през 60-те години 

допринася за значителното им увеличаване, изразяващо се в издаването на 



преводна литература в двете страни, представяне на изложби, концерти на оперни 

певци и музиканти, фолклорни ансамбли и др. Сключенатата през 1967 г. спогодба 

за културно сътрудничество открива нови възможности в тази област. Един от 

първите резултати от нейното изпълнение е откриването на лекторати по български 

език в четири белгийски университета.   

Политическите промени в Европа след края на 80-те години оказват (този 

път) изключително позитивно влияние върху състоянието на двустранните 

отношения между България и Белгия, които бележат възходящо развитие през 

последните 17 години. Обективна предпоставка за него е взаимното допълване 

между двете държави. От една страна България се стреми да изгради модерна 

политическа, икономическа и социална система и има нужда от подкрепа, а от 

друга, Белгия не само разполага с богат опит, но проявява готовност да го сподели 

и да помогне не само със съвети, но и с материални средства.  След 1990 г. 

официалните двустранни отношения в политическата област се активизират и се 

изразяват в контакти и сътрудничество на всички нива. Постигнати са редица 

договорености между България и белгийското федерално правителство в областта 

на икономиката, социалното дело, вътрешните работи и др. Договорно-правната 

рамка се допълва и от други споразумения, уреждащи сътрудничеството с 

общностите и регионите в Белгия. Промените в България след 1989 г. и поетият 

курс към пазарна икономика откриват нови перспективи пред белгийските 

инвеститори. Отново, както и в миналото, те проявяват голям интерес към 

българската икономика. Доказателство за него са инвестициите на белгийските 

компании,  участващи в процеса на приватизация или извън него. В резултат 

няколко от най-големите предприятия в страната са поети и реконструирани от 

световноизвестни фирми, като Amylum, Interbrew (днес InBev), Union Minière (по-

късно Umicore и Cumerio) и  Solvay. През изминалите години, освен в 

модернизацията на предприятията, белгийските групи инвестират и в екологията. 

Наред със споменатите компании,  към България се насочват и десетки други 

инвеститори, които създават фирми в почти всички браншове на индустрията, 

селското стопанство, услугите и др. Благодарение на тяхната активност  Белгия е 

сред  най-големите чужди инвеститори  в страната. След 1990 г. настъпват и 



съществени промени в двустранните търговски отношения. Белгия заема почетно 

място сред водещите външнотърговски партньори на България. През последните 

десет години двустранният стокообмен нараства значително. При това за разлика 

от предишншия период търговското салдо с Белгия е положително за България. До 

голяма степен това се дължи и на белгийските инвестиции в страната. 

Освободено от идеологическия контрол, двустранното сътрудничество в 

областта на културата, науката и образованието също бележи възход след 1990 г. В 

изпълнение на съвместните програми с правителствата на всяка от общностите и 

регионите в Белгия, както и на федерално ниво, ежегодно се осъществява редовен 

обмен на специализанти. В рамките на двустранното и многостранно 

сътрудничество по съвместни проекти работят представители на университети и 

научни институти от двете страни. След известен застой културните връзки между 

двете страни особено в периода след падането на Берлинската стена набират 

скорост. Те се изразяват в организирането на многобройни изложби, обмен на 

театрални и фолклорни групи, концерти на изпълнители на класическа и джаз 

музика и др. Безспорно, най-значителното събитие в двустранните отношения е 

фестивалът Европалия  България 2002.  

Благодарение на усилията на преводачи, съставители и издателства през 

последните 15 години българската общественост има възможност да се запознае 

по-обстойно с най-добрите творби на белгийската литература. За съжаление, за 

разлика от предишния период, след 1990 г. на практика няма никакви произведения 

на български автори, преведени и издадени в Белгия. След началото на 

демократичните промени в България своето развитие получиха и българо-

белгийските отношения в социалната област. С подкрепата на двете правителства 

се реализират многобройни проекти, имащи за цел подобряване положението на 

хората с увреждания и решаването на други важни проблеми.   С присъединяването 

на България към Европейския съюз настъпва нов етап в отношенията й с Белгия. 

Положените здрави основи през изминалите 17 години дават надежди, че 

развитието на икономическите и културните връзки между двете страни ще 

продължи своя възходящ път и в бъдеще. 

 



4. Приемственост, модернизация, перспективи. Десет години “Солвей Соди” 

(1997-2007). София, ЕГ Консулт, 2007, 128 с. 

 

Монографията е посветена на първите десет години от историята на „Солвей 

Соди” . Използвани са публикации и документи от текущия архив на фирмата. 

Десетгодишният период от 1997 до 2007 г. от дейността на приватизираното 

предприятие може да се характеризира накратко с две думи – приемственост и 

модернизация. Първата от тях се отнася не само до поемането на материалните 

активи на девненския содов завод, преминал през 1997 г. към групата „Солвей”. Не 

по-малко важно е и мястото на българските специалисти от всички нива – от 

ръководителите до работниците – които продължават добрите традиции от 

миналото.  

 Модернизацията на девненския содов завод през последното десетилетие е 

видима не само за работещите в него. Тя засяга всички аспекти на неговата 

дейност. Важните трансформации се отнасят не само до изграждането на новата 

линия за тежка сода или до реконструкцията и изграждането на други мощности в 

содовия завод и във филиалите. Съществените промени се изразяват и във 

въвеждането на нова фирмена култура и на нова организация, в постоянното 

усъвършенстване на човешкия фактор. Към тях трябва да се прибави и сериозното 

и отговорно отношение на новия собственик към проблемите на околната среда и 

безопасността на труда. Последното важи и за социалните ангажименти на 

дружество „Солвей Соди” към персонала и към обществото. За успехите в това 

направление говори и признанието от страна на местни институции и на държавни 

и неправителствени организации.  Дейността на девненския содов завод през 1977-

2007 г. показва, че преминаването му към групата „Солвей” изигра огромна роля за 

неговото прогресиращо развитие в новите за страната условия на пазарна 

икономика. С основание „Солвей Соди” е сочен от мнозина като пример за 

успешна приватизация. Благодарение на нея девненският содов завод не само 

запази, но и укрепи лидерските си позиции в световното производство на 

калцинирана сода. Както и преди той си остава и едно от водещите предприятия в 

цялата българската индустрия.  



Наред с успешната модернизация и положителните производствени и 

финансови резултати, не по-малко важно е, че през извършеното през последното 

десетилетие дава изключително оптимистични перспективи. Допълнителни 

надежди в тази насока дават и плановете на неговия собственик за бъдещето. 

Пример за тях е и взетото решение за скорошно изграждане на нова 

производствена мощност за тежка сода. Реализирането на проекта ще увеличи 

капацитета на завода до 1,5 млн. тона годишно и по такъв начин ще затвърди 

лидерското му място в световното производство.  
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България и американизацията през XX век 

 Статията разглежда икономическите отношения между България и 

Съединените щати в сравнителен план в рамките на балкано-американските 

връзки. Търси да представи трансфера на най-прогресивните идеи  made in USA в 

стопанската област.  Икономическото присъствие на САЩ на Балканите става по-

видимо едва след Първата световна война. България обаче не представлява 

значителен интерес за американската търговия и инвестиции 1939 г. В този смисъл 

тя остава далеч от страни като Гърция, Румъния и Югославия.  Единствената по-

значителна инициатива на американските инвеститори в страната е основаното от 

Standard Oil акционерно дружество „Петрол”. 

 След Втората световна война двустранните отношения допълнително са 

затруднени от политическата разделение в света. България не може да се възползва 

от плана Маршал. През следващите десетилетия тя е пренебрегната от 

американската икономика, която проявява далеч по-голям интерес не само към 

страните-членки на НАТО Турция и Гърция, но и към Югославия и дори Румъния.  

 Американските икономически интереси в България нарастват едва след края 

на 80-те години на XX век, без обаче да заемат солидни позиции. Като цяло през 

цялото столетие трансферът на американски технологии и ноу-хау в страната e 

силно ограничен и се осъществява главно индиректно – посредством 

западноевропейски и дори съветски фирми. 

 

6. L’espace économique balkanique vu par les Occidentaux (de la fin du XIXe siècle 

à la Deuxième Guerre mondiale.- In : Popescu, D. (ed.) Les pays de l’Europe 



Centrale et de l’Europe de l’Est: allez, retour, allez vers l’économie de marche 
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Балканското икономическо пространство през погледа на Запада 

(от края на XIX век до Втората световна война) 

 

 Статията е разглежда вижданията на западни  учени (икономисти, георгафи, 

историци и др.) и политици, отнасящи се до разделението на Европа на 

икономически простпанства и мястото на Балканите. През периода до 1914 г. 

балканското икономическо пространство е схващано на Запад като хомогенна 

група, обхващаща шест държави – България, Гърция, Румъния, Челна гора, Сърбия 

и Османската империя. През време на Първата световна война излиза на преден 

план германската концепция за „Средна Европа”, която включва някои балкански 

страни в единен икономически блок с Централна Европа. След 1919 г. се появяват 

нови идеи за един вид „икономическо реставриране” на бившата Хабсбургска 

империя. От страна на победителите във войната се появява проекта за създаване 

на Дунавска федерация, в която са включени и новата югославска държава и 

Велика Румъния. Като контратеза германските икономисти отново издигат идеята 

за „Средна Европа” в различни варианти, които по един или друг начин частично 

се отнасят и до Балканите. Немалко автори обаче търсят различията в стопанското 

развитие между отделните държави от региона и дори вътре в тях.  

 

7. Banque Bulgare de Commerce (1895-1947): les créateurs et leurs successeurs. – 
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from 18th to 20th Century. Athens, Historical Archives Alpha Bank, 2002, рр. 181-

200. 

 

Българска търговска банка (1895-1947) : създателите и техните наследници 

       

Развитието на Българска търговска банка (БТБ) преминава през три главни 

етапа: 1. Създаване и консолидация (от 1895 г. до Първата световна война); 2. 



Тясно сътрудничество с френската ПАРИБА (1921 – нач. на 30-те години) и 3. 

Период, свързан с икономически и политически проблеми, завършил с 

национализацията й комунистическия режим през 1947. Статията е посветена 

преди всичко на главните лица, свързани със създаването и развитието на тази 

банка, на тяхното поведение по време на изпълнения с много обрати 

половинвековен период. Представена е икономическата обвързаност на нейните 

основни акционери със зараждащата се едра бружоазия в България по примера на 

създателите й от Русе - предприемачите Панайот Попов и Стефан Симеонов и най-

вече на представителите на финансовите „династии” Бурови, Губиделникови и 

Гешови, които са явяват и важни фигури във влиятелната преди 1914 г. Народна 

партия, а по-късно и на нейните  правоприемници.  Благодарение на тяхната 

дейност БТБ през почти целия разглеждан период е една от основните търговски 

банки в страната.        
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et XXe siécles. Perspectives internationalеs. Construction of  a Tourist Industry in 

the XIXth et XXth Century. International Perspectives. Neuchâtel, Alphil, 2003, рр. 

231-240.   

 

Туристическата индустрия по черноморското крайбрежие 

на България и Румъния (1945-1989) 

Развитието на туризма в Европа след Втората световна война показва 

наличието на различни модели- националин, регионални и пр. В тази връзка 

особено интерес представлява туристическата индустрия в Източна Европа. В нея 

съществуват различни тенденции, свързани с икономическите и географските 

особености. В този смисъл развитието на туризма в България и Румъния има дости 

общи черти и се различава от другите страни-членки на СИВ. Главната отлика е 

преди всичко обусловена от подема на вътрешния и международния туризъм по 

Черноморието. През периода на управление на комунистическите режими в двете 

страни туризмът става социален феномен и част от позитивния образ на 



„социалистическите страни”, а България и Румъния благодарение на изградената 

база по черноморското крайбрежие се превръщат в „туристическия рай” на 

„реалния социализъм”.   

 

9. Technischer Fortschritt, Modernisierung und Öffentlichkeit in Bulgarien. Ende 

des 19. Jahrhunderts und Anfang des  20. Jahrhunderts.- In: H. Heppner und R. 

Preshlenova (Hrsg.) Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die 

Moderne. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, S. 83-96. 

 

Технически прогрес, модернизация и публично пространство в България 

в края на 19 и началото на 20 век 

 

Статията е посветена на влиянието на техническия прогрес върху 

модернизацията и публичното пространство в България до Първата световна война. 

Изградените железопътни линии са символ на прогреса на страната, но тяхната 

заслуга е значително по-голяма за икономиката поради обслужването на основните 

стопански райони в страната, отколкото за  движението на хора. Железопътният 

транспорт несъмнено играе роля за повишаване на мобилността на българите, за 

миграцията от селото към града, за връзката на хората от провинцията със 

столицата и другите културни центрове.  Той изиграва важна роля за разширяване 

на публичността  и на публичното пространство в България посредством приноса 

му за разпространението на основната масмедия през епохата - пресата. те правят 

възможен превоза на дълги разстояния, т. е. разпространението на централните 

столични издания в по-отдалечените селища на страната.  

 Най-новите технически достижения в областта на транспорта в края на 19 и 

началото на 20 век са автомобилът (задвижван с двигател с вътрешно горене) и 

електрическият трамвай. И двата вида транспорт оказват силно влияние върху 

градския живот, а първият от тях - и върху междуградския и (по-късно) върху 

международния превоз на хора. Първите телекомуникации - телеграфите и 

телефоните също играят определена роля в тази насока. Огромната част от 

регистрираните като "частни" телеграми са изпращани от търговски и 



индустриални фирми, банки и пр. Един от основните получатели са вестниците. 

Телеграфът навлиза трайно и в политическия и обществения живот на страната.  

Голяма част от многобройните форуми (събрания, митинги, конгреси и пр.) на 

партийни организации или различни дружества "четат" или "приемат" 

приветствени или протестни телеграми. 

 Въздействието на модерния транспорт, телекомуникации, аудиовизуални 

средства без съмнение действат за разширяване на публичното пространство в 

страната. Тяхното влияние за преместване на границата между публичното и 

частното е значително по-слабо отколкото в развитите западни държави, които са 

образец и двигател на пазарното стопанство и на демократизацията на обществения 

живот. 

 

10. Към историята на икономическите връзки на Холандия с Османската 

империя и България (от 40-те години на 19 в. до Първата световна война). - В: 

сборник Турция, Балканите, Европа. История култура. Изследвания в чест на 

проф. Дженгиз Хаков. София, Парадигма, 2003, c. 362-379.   

 

 Статията е посветена на търговските и финансовите връзки на Холандия с 

Османската империя и (от 1879 г.) България до Първата световна война. През 1840 

г. Холандия сключва търговски договор с Османската империя, като се стреми да 

запази привилегиите си, придобити преди повече от два века. През периода до края 

на 70-те години настъпват промени в обема и структурата на холандския внос в 

империята. Постепенно на място на вълненотекстилните произведения идват 

захарта, свещите и кафето като главни импортни стоки. В същото време 

османският износ за Нидерландия е съставен почти изключително от 

селскостопански произведения. През следващите три десетилетия холанският внос 

в Турция се увеличава три пъти, докато в обратната посока нарастването е една 40 

%.  Същевременно още след Кримската война холандските банки проявяват 

интерес към османските заеми, ной постепенно към началото на 20 век той 

намалява.  Търговските връзки между Холандия и България след 1879 г. имат 

сравнително ограничен обхват, дори и след откриване на пряка параходна линия 



Ротердам-Варна и на нови нидерландски консулства в Княжеството. По-значителен 

е интересът на холандските корабостроители към сделки с българското 

правителство.  

 

11. Развитие на железниците в Гърция до 1912 г. - Железопътен 

транспорт, 2004, 7-8, c. 38-40. 

 

Железопътното строителство в Гърция започва на практика едва в началото 

на 80-те години, въпреки че първата отсечка Атина –Пирея  (9 км) е построена още 

през 1869 г. Главната заслуга за изграждането на железопътната мрежа в страната 

имат правителствата, ръководени от Харилаос Трикупис. Именно през периода от 

1882-1893 г. е построена основната част от железопътната мрежа на Гърция до 

Балканските войни. В началото на 20 век е пусната в експлоатация т. нар. 

Централна линия, свързваща Пирея и Атина с Лариса и Папапули (на тогавашната 

граница с Османската империя), с която общата дължина на железниците в Гърция 

в навечерието на Балканските войни достига 1594 км. Подобно на Османската 

империя и за разлика от другите балкански държави в Гърция e въведена 

концесионна система на изграждане и експлоатация на железниците, която се 

запазва до Първата световна война. Отделни части от построената мрежа в страната 

са поети от компании, създадени главно със западни капитали, най-голямата от 

които е  Дружеството на железниците Пирея – Атина – Пелопонес (СПАП).  

 

 

12. L’industrie du gaz dans la périphérie européenne avant 1914: le cas d’Athènes et 

de Bucarest. L’histoire du gaz dans les Balkans avant 1945. Aperçu des sources et 

historiographie.- In: Paquier, S., J.-P. Williot, (dir.) L’industrie du gaz en Europe 

aux XIXe – XXe siecles. Bruxelles, etc., P.I.E. – Peter Lang, 2005, pp. 181-190, 427-

429.  

 

 

Газовата индустрия в европейската периферия през 1914 г.:  



по примера на Атина и Букурещ 

 

 Статията е посветена на създаването и развитието на газовата индустрия на 

Балканите по примера на столиците на Гърция и Румъния, където тя за първи път е 

въведена в региона. Въвеждането на новия вид енергия особено за публично 

осветление е обусловено от демографското и пространствено нарастване на Атина 

и Букурещ. В двата града още през втората половина се обсъждат начините за 

осветление, като изборът е между петрол или газ, произвеждан от въглища. 

Последният способ е въвъден за първи път в Западна Европа четири десетилетия 

по-рано. В края сметка управата на Атина избира газът, а тази на Букурещ – 

петролът, за който вече има доказателства за големи зълежи в страната. 

 През 1857 гръцката столица дава концесия за газово осветление, което две 

години по-късно става факт, благодарение на западни предприемачи, които 

построяват и първата фабрика за производството му. Едно десетилетие след това и 

властите в Букурещ дават на свой ред подобна концесия като се отказват от 

петрола.  И тук благодарение на западни инвеститори е построена фабрика за 

производсто на газ през 1871 г. и е въведено улично осветление. До Първата 

световна война настъпват някои промени в двете предприятия, но те не засягат 

съществено общата им характеристика: ограничено ползване на газа, при това 

главно за публично осветление и то преди всичко на централните градски части. И 

в двата случая инициативата за създаването на газовите фирми и вложените 

капитали в тях принадлежат на западни финансово-индустриални групи. 

 

13. Dutch capital and the Balkan states in the 19th and early 20th century. - Etudes 

balkaniques, 2005, 1, pp. 37-51. 

 

Холандският капитал и балканските държави (през 19 и в началото на 20 век) 

 

Холандските инвеститори проявяват интерес още към първите балкански 

ценни книжа. На борсата в Амстердам се търгуват облигациите на първите заеми 

на гръцката държава от 1824-1826 г. Скоро гръцкото правителство преустановява 



всякакви плащания и десетилетия наред след това облигациите от двата заема 

наречени по цвета им “червени гърци” и “сини гърци” са обект на  контестация от 

страна на заинтересованите холандци. Едва през 1879 г. е уреден частично 

проблемът, но доста нерешени въпроси остават дори и в началото на 20 век.  

Проблемите с гръцките облигации се отразява  негативно и върху интереса на 

холандските финансови кръгове към останалите гръцки заеми през периода до 1914 

г., които не се приемат на борсата в Амстердам. Проблемът с гръцките облигации 

повлиява в известна степен негативно върху интереса в Холандия към заемите на 

Османската империя. Въпреки изгодните им условия холанските инвеститори са 

много предпазливи към тях. Въпреки това, през 1881 г., когато се създава 

Администрацията на Османския публичен дълг, Холандия се оказва на трето място 

сред чуждестранните притежатели на турски ценни книжа, отстъпвайки единствено 

на Франция и Англия.До Първата световна война постепенно делът й намалява. 

През последната четвърт на 19 и началото на 20 век холандските капиталисти 

проявяват интерес и към ценни книжа, издадени от други балкански държави - 

Румъния, Сърбия и България. Тяхното участие се осъществява  благодарение на 

тесните връзки на амстердамски финансисти с банки от Франция и Германия.  

По отношение на преките инвестиции, безспорно най-значителен интерес сред 

холандските делови кръгове представлява румънският петролодобив. Първите 

инвестиции в в него са от периода на 90-те години на 19 век. Те нарастват 

значително през първото десетилетие на 20 век. В навечерието на Първата световна 

война Холандия е сред най-големите чужди инвеститори в петролодобива, а 

благодарение на него и в румънската икономика като цяло. Нейните инвестиции се 

оценяват между 60 и 100 млн. леи. През периода до Първата световна война 

холандски инвеститори  проявяват сравнително ограничен интерес към Османската 

империя, преди всичко към добивната промишленост.  Подобно е и положението с 

рудодобива в Сърбия и Гърция. Най-отличителната черта на икономическите 

отношения между Холандия и България след 1907-1908 г. е засиленият интерес 

сред холандските корабостроители и свързаните с тях транспортни и търговски 

фирми към страната.  От Ротердам са доставени няколко морски съдове за нуждите 

на Бургаското и Варненското пристанище.  През 1912 г. холандски инвеститори 



създават във Варна дружеството “Българска корабостроителница”, което се заема 

със сглобяването на морски съдове, чиито части са произведени в Холандия.  

Техните усилия за разрастване на дейността на дружеството в България са 

ограничени значително от войните от 1912-1914 г. 

 Развитието на икономическите отношения на Холандия с Балканите, 

особено в началото на 20 век, показва, че интересът на холандските   инвеститори 

към балканските икономики се влияе както от тяхната специализация (напр. 

добивната индустрия и корабостроенето), така и от по-привлекателните стопански 

и политически условия в региона след началото на новия век.  В същото време  

може да се констатира, че тяхните инвестиции са привлечени главно от природните 

богатства в балканските държави.  

 

14. Обучението на български младежи в белгийски висши търговски училища 

до Първата световна война. - В: Сборник в чест на Радослав Попов. София, 

Академично издателство «Марин Дринов”, 2005, c. 267-278. 

Статията е посветена на следването на български студенти главно в 

реномирания Анверски Висш търговски институт (АВТИ). Българските студенти се 

“появяват” в него през 1883-84 г.  и скоро стават една от най-многобройните групи 

в института. До Първата световна война в него се записват не по-малко от 180-200 

души от студенти от български произход. Още първите студенти от  създават своя 

организация - през 1885 г. е основано дружеството на „Бъдеще”. Една значителна 

част от българските студенти в АВТИ не успяват да го завършат. Те се преместват 

в други учебни заведения или се завръщат в България, поради финансови проблеми 

или недостатъчна подготовка в средното училище. Наличните сведения показват, 

че от 1886  до 1914 г. общо 105 българи завършват двугодишния курс на АВТИ. По 

този показател България отстъпва единствено на Румъния сред  балканските 

държави. Сред завършилите го най-голям е делът на занимаващите се с частна 

търговска и индустриална дейност, а на второ място е групата на заетите в 

банковата и финансовата система. Сред тях са някои от известните стопански 

дейци в страната - д-р Петър Косев, Михаил Михайлов, Марко Рясков и много 



други. Обучението им в Белгия е съществен фактор за включването им в 

българския стопанския елит в края на 19 и първата половина на 20 век.    

 

 

15. Железниците в Сърбия до Балканските войни. - В: Юбилеен сборник 

Изследвания в чест на 80-годишнината на професор Кръстьо Манчев, София, 

Парадигма, 2006, c. 317-322. 

 

Железопътният транспорт навлиза в Сърбия сравнително късно, дори и в 

сравнение с останалите балкански държави. Причините за това са свързани с 

политическата и икономическата еволюция на страната. В историята на първите 

железници в Сърбия изключително важна роля играе международният фактор. Под 

диктата на Австро-Унгария съгласно Берлинския договор страната е задължена да 

построи на своя територия отсечката от трансевропейската магистрала, свързваща 

Западна и Централна Европа (Виена и Будапеща) с Цариград и Солун. Тези 

основни артерии са изградени едва през 1888 г., когато са свързани и с българските 

железници. В началото на 20 век отново един железопътен проект, свързан с тази 

страна нашумява в Европа. Плановете за изграждането на т. нар. “Адриатическа 

железница” (жп връзка между Дунав и Адриатическо море), привличат вниманието 

не само на съседните държави, но и на великите сили, но така и не се реализират. В 

навечерието на Балканските войни в кралството има 1225,4 км железопътни линии. 

В сравнение с останалите балкански държави, железниците в Сърбия са 

“конкурентни” единствено по отношението на дължината на построените линии 

спрямо територията на страната.  Трябва да се има предвид, че по-голямата част 

(54,5 % ) от железниците в страната са теснолинейни. Освен това по всички 

показатели като цало балканските държави, в това число и Сърбия, са на 

последните места в Европа. 

 

16. Die neue technische Intelligenz: Zur Ausbildung bulgarischer 

Ingenieurfachleute zwischen 1945 und 1989. - In: Brunnbauer, U., W. Hoepken 

(Hrsg.) Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. 



Historische und ethnologische Perspektiven. München, Verlag Otto Sagner, 2007, S. 

191-204.  

 

Новата техническа интелигенция: образованието на българските инженерни 

специалисти от 1944 до 1989 г. 

 

Разглежданият период практически обхваща цялата история на висшето 

техническо образование в България преди началото на демократичните промени. 

След като преди това повече от 60 години държавата не успява да създаде подобни 

учебни заведения и «избира” явно неподходящ момент по време на Втората 

световна война, на комунистическия режим се “пада” историческата възможност да 

го стори. От количествена гледна точка резултатите от развитието на висшето 

техническо образование са наистина впечатляващи. От около 4500-5000 студенти 

през втората половина на 40-те години техният брой нараства повече от десет пъти 

в края на 80-те години. Демократизацията на висшето образование в тази област е 

постигната, поне разглеждана като масовизация.  За нея говори и големият дял на 

жените сред следващите и завършилите инженерни специалности. За разлика от 

довоенния период обаче се ограничава подготовката на български инженери в 

чужбина, не толкова като брой на студентите, а преди всичко с загубване връзката 

с образователните системи на развитите западни държави.  

Интересно е да се направи сравнение между България и  останалите държави от 

Източния блок по отношение на подготовката на инженерни специалисти. На пръв 

поглед тя е сходна и само някои национални и времеви особености в развитието на 

отделните страни определят сравнително високият темп на България при 

подготовката на инженерно-технически специалисти.   

 

17. La Belgique et la formation des élites bulgares (1879-1914). -  Studia Politica. 

Romanian Political Science Review, 2008, VIII, 1, pp. 57-63. 

 

Белгия и формирането на българските елити (1879-1914) 

 



През разглеждания период Белгия предлага една прагматично устроена 

образователна система, от която се възползват и български младежи. Във висшите 

училища в Брюксел, Гент, Лиеж, Антверпен и други градове получават 

образованието си стотици юристи, икономисти, инженери, архитекти, офицери и 

други специалисти и сред тях мнозина от видните представители на стопанските и 

интелектуалните общности на България. Белгийските възпитаници играят важна 

роля в обществения и икономически живот в страната, а също и съдействат за 

преноса на знания и технологичен опит от развития Запад и за развитието на 

двустраннте връзки. В заключение може да се каже, че Белгия е една от държавите, 

играещи важна роля за формирането на политическите, икономическите, 

техническите и военните елити в България в края на 19 и началото на 20 век. 

 

18. Белгийско-българските финансови връзки - минало и настояще. - сп. 

Банки Инвестиции Пари, 2008, 7-8,  c. 55-59. 

 

Отношенията между България и Белгия бележат забележителен прогрес още 

през първите десетилетия след Освобождението особено в икономическата област. 

Благодарение на инвестициите на известни финансови и индустриални групи 

начело със Société Générale de Belgique, Solvay, Josse Allard и др. Белгия се нарежда 

на първо място сред чуждестранните инвеститори в българската индустрия в 

навечерието на Първата световна война. 

След 1919 г. Белгия не само успява да възстанови предишните си позиции в 

българската икономика, но и да ги засили. До края на 20-те години белгийски 

финансови групи участват в десетки индустриални, кредитни, търговски и 

транспортни дружества. През 20-те години на века Société générale de Belgique 

посредством своя филиал Banque belge pour l’Etranger проявява сериозен интерес 

към кредита в България и чрез своя филиал Banque belge pour l’Etranger  участва в 

създаването през 1923 г. на една от най-големите частни банки в страната през този 

период – Френско-белгийска банка за България.  

През периода на студената война финансовите връзки между двете държави 

са силно ограничени. Политическите промени в Източна Европа след края на 80-те 



години се отразяват изключително позитивно върху отношенията между България 

и Белгия. Промените в България и поетият курс към пазарна икономика привличат 

белгийските инвеститори. Световноизвестни компании участват в приватизацията 

на някои от големите предприятия - фирмата Amylum закупува предприятието 

Царевични продукти-Разград, Interbrew става собственик на пивоварната Каменица 

в Пловдив, Union Minière (сега Umicore) придобива Медодобивния комбинат в 

Пирдоп, а групата Solvay поема завода Соди Девня. Благодарение на тези сделки 

Белгия отново се нарежда сред най-значимите чуждестранните инвеститори в 

България. Сравнително по-късно се реализира интересът на белгийски финансови 

групи към кредита и застрахователното дело в България. Израз на признанието на 

успешните реформи е навлизането в страната на Dexia. Една от водещите 

финансови групи не само в Белгия, но и на Стария континент, KBC Group 

придобива мажоритарните дялове на ЗПАД ДЗИ и на СИБАНК.  

 

19. Техническото и търговското образование в България до Първата световна 

война – дискусии, идеи, реализации. – В: Костов, А., Д. Парушева, Р. 

Прешленова (съст.) И настъпи време за промяна. Образование и възпитание в 

България XIX–XX век. София, Институт по балканистика при БАН, 2008, c. 

38–64. 

 

Статията е посветена на професионалното образование в България с 

търговска и техническа насоченост (частта за техническото образование съвпада 

с темата на „големия докторат”). Разглеждат се дискусиите в българското 

общество по въпросите на професионалното образование в страната, на държавната 

политика в тази област и по-важните проекти. Важно средство за ускоряване на 

развитието на професионалното образование в страната е създаването на 

търговско-индустриалните камари (ТИК). Въпреки усилията на властите към 

началото на 1900 г. в България има само едно търговско училище (в Свищов). Под 

влияние на стопанския подем в страната в началото на 20 век се създават още 

няколко подобни учебни заведения, между които и първите частни училища като 

това на Петър Мусевич - Бориков в София (1900) и Училище „Евлогий Георгиев” в 



Пловдив. С приемането на редица закони се регулира  професионалното търговско 

образование в България – държавно и частно. Съперничеството между двете 

министерства – просветното и търговско-земеделското - има за резултат 

откриването на още няколко търговски училища. Така към първото министерство 

през 1906  г. е открит търговски отдел към Трета мъжка гимназия в София. Към 

МТЗ и намиращите се под негова егида ТИК пък са открити училища във Варна 

(1904), Бургас (1905), Пловдив (1910 г.) и София (1912 г.).  В областта на 

търговското образование недържавния сектор проявява значителна активност и 

след Балканските войни е открито и Училище „Меркурий” в София. Принос към 

развитието на търговското образование в България имат и някои от т. нар. 

„инородни” или „иноверски” училища, в които се обучават и голям брой български 

младежи - търговски отдели към Немското класно училище в Русе,  Румънското 

класно училище в София, Еврейското класно училище във Видин, както и към  

католическите колежи в Пловдив и в София. В резултат на тридесет и петгодишни 

дискусии в страната и усилията на правителства, различни организации и личности 

в навечерието на Първата световна война се оформя системата на българското 

професионално образование с търговска насоченост. За прогреса говорят и  

данните на официалната статистика: от две търговски училища – през 1900 г. 

(държавното в Свищов и частното в София) – броят им достига до осем през 

1913/14 г. пет средни - две държавни и три към ТИК, и три нисши – частните (две в 

София и едно в Пловдив). През споменатия период се увеличава повече от пет пъти 

и броят на записаните в тях ученици в тях - от 301 до 1694 души.  След 1906 г. 

в областта на търговското образование е направен „пробив” и в него се появават и 

жените. Първите девойки се записват в някои от нисшите училища. През 1910 г. за 

първи път те прекрачват прага и на средното училище (в Пловдив). 

 

 

20. Развоj научних и културних веза између Бугарске и Републике Српске у 

посљедње двиjе децениjе. - У: Република Српска двадесет година развоја - 

достигнућа, изазови и перспективе.  Бања Лука, АНУРС, 2012,  c. 603-614. 

 



Развитие на научните и културните връзки между България и Република 

Сръбска през последните две десетилетия 

Настоящата статия е посветена на интересна и важна за изследователите 

тема. Тя има за цел да представи, макари накратко, пътищата и начините, по които 

се развиват културните и научните връзки между институции и хора от две страни, 

различни по своя статут, големина и брой на населението. В нея се обръща 

внимание на условията, в които се развиват двустраннните връзки между българите 

и босненските сърби през последните две десетилетия. Също така се търси 

влиянието на широк кръг от фактори, като се започне от съществуващите традиции 

от предишния период и се стигне до политическите и международните фактори.  

Проучванията ни дават основание да твърдим, че връзките между България 

и Република Сръбска в областта на науката, образованието и културата преуз 

последните две десетилетия се развиват по възходящ път, независимо от огромните 

проблеми, съпътстващи тези страни през разглеждания период. Особено видимо е 

ускоряващото се сътрудничество между тях през последните десетина години. Този 

процес се дължи на влиянието на редица фактори. Сред тях обаче не толкова силно 

е въздействието на традициите от “югославския период”, колкото  на 

изграждащите се, в значително променени условия, нови отношения, както между 

България и Република Сръбска, така и в международен план. В резултат могат да се 

отчетат характерни явления. Едното от тях се отнася до активността на Република 

Сръбска в търсене на сътрудничество, нещо което е качествено ново в сравнение с 

положението от преди разпадането на Югославия и се дължи на стремежа към нова 

държавност сред босненските сърби особено след 1995 г. Второто е свързано с  

приноса на разширяващите се културни и научни връзки за опознаването между 

населението на двете страни и за по-доброто разбиране на проблемите на 

Балканите и в частност в Босна и Херцеговина сред българското общество.  

 

21. Обучението на български лесовъди в хърватски учебни заведения от 70-те 

години на 19 век до края на Втората световна война. - In: Hrvati I bugari kroz 

stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik/ Хървати и българи през вековете. 



История, култура, изкуство и език. Zbornik radova sa znanstvenog skupa 

održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 2010. Zagreb, HAZU, 2013, 275-292.  

 (резюме) 

 

Настоящата статия e посветена на обучението на български лесовъди в 

хърватски учебни заведения от 70-те години на 19 век до края на Втората световна 

война. Проучването обхваща три образователни институции. Първата от тях е 

Стопанско-лесовъдското училище (Gospodarsko-šumarsko učilištе) в Крижевци, 

чийто принос за формирането на български специалисти може да се открие още 

през периода преди освобождението на родината им от османска власт през 1878 г. 

По това време десетина от тях се обучават в него, главно в земеделския му отдел. 

През 1872-1874 г. двама от тях завършват лесовъдство.  

След освобождението си България изпитва остра нужда от подготвени 

специалисти в областта на лесовъдството. Училището в Крижевци е един от най-

притегателните центрове за обучение на българи по тази специалност, като през 80-

те и 90-те години на 19 век в него учат лесовъдство 22 души. 

Създаването на Лесовъдната академия (Šumarska akademija) към 

Философския факултет в Загреб и повишените изисквания към студентите в нея не 

намаляват интереса на българите. През периода до Първата световна война в това 

учебно заведение се записват петнадесет български младежи, като тринадесет от 

тях се дипломират. Двама от тях, след дипломирането си като лесовъди,  завършват 

и двугодишното образование по землемерство в хърватската столица.  

След Първата световна война българите проявяват сравнително слаб 

интерес към новия Стопанско-лесовъден факултет (Gospodarsko-šumarski fakultet)  

на Загребският университет. Сравнително по-многобройно е присъствието им в 

него едва по време на Втората световна война.  Нещо повече – през този период те 

са най-многобройната група сред чужденците, учещи лесовъдство в Загребския 

университет. До края на войната в хърватската столица се дипломират осем 

българи по тази специалност.  Хърватските възпитаници са едни от най-изявените 

дейци и ръководители на горското дело в България през разглеждания период, като 

особено трябва са споменат имената на трима от тях: Стефан Дончев, Георги 



Петров и проф. Васил Стоянов. Независимо от по-ограничения характер на 

настоящето изследване, то доказва, че безспорно Хърватия е важен център за 

формиране на първите генерации български лесовъди в периода до Втората 

световна война. За значението на учебните заведения в Крижевци и Загреб 

красноречиво говорят дори само няколко „количествени” сравнения. В периода до 

Първата световна война, когато България изпитва остра нужда от добре подготвени 

лесовъди, на Хърватия се пада повече от една четвърт от специалистите, заети в 

горското дело на държавни, общински и частни длъжности. След 1919 г. се 

увеличава значително броят на академично подготвените кадри в България. 

Именно тогава обаче се повишава ролята на хърватските възпитаници, които вече в 

зряла творческа възраст оказват влияние върху развитието на по-младите си 

колеги. 

 

22. Архиепископ Анджело Ронкали - апостолически делегат в Истанбул (1935-

1944). - В: Eлдъров, Св., Ал. Костов, Българският папа. Архиепископ Анджело 

Джузепе Ронкали - папа Йоан ХХІІІ и България. София, Парадигма, 2014, с. 

75-87.   

      

През 1935 г.  архиепископ Ронкали поема новата си десетгодишна мисия на 

Балканите – този път в Истанбул като апостолически делегат в Турция и Гърция. 

Като „истински епископ и пастор” той се справя успешно със задачите си и 

подобрява отношенията вътре в латинската католическа общност в Турция. 

Същевременно Ронкали съдейства за нормализирането на отношенията мужду 

Гърция и Ватикана. Пред особено големи предивикателства е изправен 

апостолическият делегат в Истанбул след избухването на Втората световна война. 

Той не само се справя по блестящ начин с тях, но и се изявява като отличен 

дипломат, чиито действия са са пропити с християнско милосърдие. Той съдейства 

за облекчаване на положението на военнопленниците от различни държави и към 

преодоляване на продоволствената криза и глада в окупирана Гърция през зимата 

на 1941-1942 г.  



Безспорно най-коментираният аспект от дейността на Ронкали в Истанбул е 

свързан с подпомагане на преследваните от хитлеристка Германия евреи в цяла 

Европа. В най-големия град на неутрална Турция представители на еврейски 

организации  търсят съдействие и Ронкали  се оказва един от малцината, които 

откликват на молбите им за помощ. Той помага на пристигнали в Истанбул евреи 

да отпътуват за британска Палестина. Чрез Светия Престол и контактите си с 

власти и влиятелни лица в различни страни Ронкали допринася за спасяването на 

хиляди евреи като съдейства за изкарването на визи и други документи, 

улесняващи тяхното бягство от опасни райони. Многобройните му акции често 

излизат извън пределите на Турция. Благодарение на усилията му е предотвратена  

депортацията в лагерите на смъртта на хиляди евреи от  Франция, Словакия, 

Румъния и Унгария. Ронкали се възползва от добрите си отношения с цар Борис III, 

като търси и намира неговото съдействие облекчаването на побожението на 

евреите в България, както и за транзитното преминаване на заплашени от 

унищожение евреи от Източна Европа към Истанбул и Палестина.   

 

23. Болгарские проекты экономической интеграции стран Балканского 

полуострова в начале ХХ в. - В: Балканы в европейских политических 

проектах ХІХ – ХХІ вв. Москва, 17 печ. стр. (приета за печат) 

 

В статията се представят дискусиите в България относно регионална 

икономическа интеграция на Балканите в началото на ХХ век и преди всичко 

вижданията на някои от видните представители на българския интелектуален 

и стопански елит.  Протекционизмът в международната търговия от края на 

XIX и началото на ХХ век води до митнически войни, затруднено движение 

на стоки и капитали и пр. Изход се търси в икономическата интеграция на 

междудържавно ниво чрез търговски споразумения. В частния сектор също 

се използват нови форми, с които се прави опит да се преодолят пречките 

създадени от него. Към началото на ХХ век сред елитите се водят сериозни 

спорове относно насоката на икономическата и търговската политика на 



България.  В този контекст на преден план излиза дискусията за 

икономическата интеграция на България със страните от Балканския 

полуостров.  Първата по-отчетлива идея по темата е изразена от Георги Т. 

Данаилов, който предлага въвеждането на  протекционистичната митническа 

политика и сключването на митнически съюз със съседните държави и преди 

всичко с Румъния и Сърбия. Според него митническият съюз е само стъпка 

към създаване на политически съюз. Най-изявеният радетел за икономическа 

интеграция на Балканите е професор Бончо Боев, който е ангажиран от 

правителството и в подготовката на споразумението за митнически съюз със 

Сърбия от юли 1905 г. Същият обаче предвижда в бъдещия стопански съюз 

да влязат и останалите балкански държави - Румъния, Гърция и Турция. В 

дискусията се включвати други участници - Коста Д. Списаревски,  Георги 

Д. Тошев, д-р Иван Златаров и други. Изразените от тях мнения и идеи са в 

пряка връзка със съществуващите в началото на века проекти за регионална 

икономическа и политическа интеграция. 

 


