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ПЪРВА ЛИ Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА РИБНА КОНСЕРВНА 

ФАБРИКА ПРЕЗ 1925 Г. В БУРГАС? 

 

През декември 2015 г. Държавният архив – Смолян публикува три 

интересни рекламни снимки на консервната фабрика на братята Илия и 

Георги Кацарови в Бургас. В придружителния коментар към тях се твърди, 

че тя е „Първата българска рибна консервна фабрика” (регистрирана 1925 

г.) [1]. В морскоисторическата литература тази версия е известна поне от 

1998 г. [2]. От друга страна, през 2002 г. автор на монографично 

изследване на междувоенното морско стопанство на България уверява, че 

„Първата българска рибоконсервна фабрика е основана през 1899 г. от 

Пантелей Генов във Варна” [3, с. 166]. Привържениците на двете версии 

(1899 и 1925 г.) изглежда тихомълком са се споразумели за мирното им 

съвместно съществуване в литературата (вкл. в интернет) и поне досега не 

съм открил нито един коментар, колкото и плах да е той, по очевидните 

противоречия както между тях, така и за разнообразните твърдения 

относно историята на фабриката от 1899 г. Същевременно прави 

впечатление и фактът, че липсва отделно специализирано изследване на 

историята на консервната индустрия в страната. Тук ще представя 

накратко само някои моменти от историята на консервирането на 

риба през периода 1878 – 1925 г., като  правя следните уговорки: 

- терминът „консервирам” през разглеждания период означава „Пазя 

нещо по особен начин от развала” [4, с. 921], [5, с. 728], а тази технология 

както тогава, така и сега, практикува методите: стерилизиране, 

пастьоризиране, замразяване, кисела ферментация, сушене, пушене [6]. 

Пак тогава терминът „консерва” описва обаче различни понятия: 

„Хранителна потреба (риба, овощия и всяко друго съестно вещество),  

опазена от развала в кутии, херметически затворени” (подч., И.А.) [4, с. 

921], [5, с. 728] и „хранителни продукти, приготвени тъй, да се запазят от 

развала” [7, с. 224], [8, с. 182], т.е. във втория случай обемът на понятието е 

значително по-широк, защото съдържанието му не ограничава начина на 

съхранение на консервирания продукт. Прегледаната досега литература по 

история на консервирането не съдържа понятийно-терминологични 

уточнения, но текстовете подсказват, че авторите тихомълком приемат 

съвременното тясно значение на термина консерва – стерилизиран 

хранителен продукт, херметически затворен в метална кутия. Тук приемам 

предимно същото значение, но допускам, че в онези години като консерви 
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са определяни и продукти, съхранени в стъклени, порцеланови и дървени 

съдове. Конкретно за консервирането на риба изрично уточнявам, че не 

разглеждам методи за консервиране като опушване и сушене (например 

приготовлението на чирози);  

- историята на консервирането на други продукти (месо, зеленчуци,  

плодове и др.) засягам само дотолкова, доколкото е свързана с 

консервирането на риба; 

- всички дати до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар (ст. ст.). 

На 1 септември 1889 г., по време на заседание на втората редовна 

сесия на Варненския окръжен съвет, окръжният управител Иван Драсов 

отделя специално внимание на състоянието и развитието на риболова като 

основен поминък за част от местното население и предлага „да се наемат 

такива лица, които умеят да приготовляват (консервират) риба по същий 

начин, както в странство” [9]. Изпълнението на това предложение не е 

известно, но две години по-късно, на 27 ноември 1891 г., Народното 

събрание приема закон за даване на концесия на Петко Хр. Тъпчилещов да 

изнася през Бургаското пристанище в странство „консервирани чрез сух 

[и] студен въздух продукти от произведения” (подч., И.А.) [10], [11]. От 

условията на закона става ясно, че концесионерът планира да създаде 

консервно предприятие [13, с. 61], но  не открих сведения за 

осъществяването на концесията. Месец преди нейното гласуване 

списанието за наука, изкуство и индустрия „Светлина” помества обширна 

статия за лова на сардини във Франция, която съдържа информация и 

относно  технологията за консервирането на вкусната морска риба [14]. 

Организаторите на Първото българско земледелческо-промишленно 

изложение през 1892 г. в Пловдив решават да подкрепят това производство 

и в отдела за чуждестранните изложители предвиждат специален клас за 

„Апарати и инструменти по риболовството и нужните средства за 

приготвяние консерви от риби” [15, с. 6]. По същото време  интерес към 

консервите проявяват и български военни специалисти [16], [17]. 

 

Имал ли е Пантелей А. Генов консервна фабрика във Варна? 

През 1897–1899 г. Пантелей Алеков Генов от Свищов  работи в 

консервни фабрики в Белгия (Анверс) и Франция (Булон сюр мер) [18].  

Непосредствено след завръщането си в България подава молба до 

Общинския съвет във Варна да му отпусне място, на което да построи 

„фабрика за правяние консерви” и отначало, като че ли, му потръгва с 

нейното уреждане. На 15 март с.г. местните общинари вземат решение да 
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му предложат да съобщи къде и каква площ иска да му отпуснат за 

построяването на бъдещото предприятие [19], а в края на същия месец 

определят тричленна комисия, която да определи „място за построявание 

от свищовский жител П. Генов фабрика за консервирание меса, риба, 

плодове и др.” [20, с. 1]. Още на 3 април 1899 г. Общинският съвет във 

Варна взема решението да отстъпи на П. Генов безвъзмездно „правото 

ползувание от общинското място отзад винарницата (избата) на Д-ството 

„Грозд”, състояще от 11200 кв. метра (80 м лице към града и 140 м 

дълбочина), но само за целта, за която го иска – съгражданието върху му 

фабрика за консервирание меса, риба, плодове и др. т. – и докато трае тая 

индустриална фабрика” [20, с. 2]. Пет години по-късно обаче, на 19 юли 

1904 г., местният Общински съвет отменя това решение и постановява „да 

вземе обратно мястото, отпуснато безвъзмездно на свищовския жител 

Пантелей Генов с условие да построи фабрика за консервирание на риби, 

месо и т.н., който обаче не отстоял на задълженията си” (подч., ИА) 

[21].   

 Първоизточниците категорично доказват, че през периода 1899–

1904 г. П. Генов не успява да построи нова консервна фабрика във 

Варна.  От друга страна, в литературата са разпространени версии за 

събитие през 1899 г. във Варна, свързано с историята на  консервната 

индустрия в страната. Например:  

 Версия 1 (1981г.). „След завръщането (от Франция през 1899 г., 

И.А.) си организира във Варна първата бълг. консервна ф-ка” (подч., 

И.А.) [18]; 

 Версия 2 (1982 г.). „Първото бълг. консервно предприятие е 

създадено през 1899 във Варна от П. А. Генов” (подч., И.А.) [22, с. 520].  

 Версия 3 (1983 г.). „През 1894 г. Пантелей Генов построява (подч., 

И.А.) във Варна консервна фабрика. Започва най-напред с 

производството на рибни консерви (подч., И.А.), впоследствие усвоява 

производството на консерви от меса, а от 1899 г. и на консерви от 

зеленчуци и плодове. През същата година той регистрира официално 

своето предприятие като „Първа българска фабрика за консерви”. 

Виждайки голямата перспектива от тази дейност, П. Генов премества 

своята фабрика в богатия с плодове и зеленчуци Пловдив. Редица българи-

градинари, завърнали се по това време от чужбина, също се залавят с 

производството на плодови и зеленчукови консерви и скоро в страната се 

създават и започват работа десетина консервни работилници в 
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Килифарево, Дебелец, Пловдив, Джулюница, Варна и др. При своето 

участие в международните изложби в Лиеж – 1905 г., и в Лондон – 1907 г., 

българските консерви получават награди за своето високо качество” [23, с. 

92].  

Версия 4 (2010 г.). „Действително братя Генови изграждат и 

откриват във Варна „Първа българска привилегирована фабрика за 

консервиране на храни „Братя Генови”, с което поставят началото на 

консервната промишленост във Варна” (подч., И.А.). Авторът на версията 

не уточнява през коя година е „изградена” фабриката, но внушава, че е 

станало след  април 1899 г. [24, с. 268]. Пет години по-късно същият автор 

не споменава нищо за  събитието от 1899 г., но отбелязва, че „Първата 

българска привилегирована фабрика за консервиране на съестни продукти 

„Братя Генови”, каквото е и името на фирмата, е регистрирана във 

Варненския окръжен съд през 1907 г. Те откриват във Варна първата 

фабрика за консерви и поставят началото на консервната промишленост 

във Варна” (подч., И.А.) [25, с. 320-321]. Новият текст не споменава вече 

нищо за евентуално изграждане на фабрика, нито уточнява годината на 

„откриването”, но разбираемо е, ако читателят приеме, че то се е случило 

най-рано през 1907 г. (?).  

Версия 5 (2011 г.). „[...] през 1909 г. (в Пловдив, И.А.) се появява 

Първата българска привилегирована фабрика за консерви на Пантелей 

Генов с фабричната марка „Хубавата градинарка” [...]” [26]. 

Версия 6 (2011 г.). „Отначало (1899 г.?, И.А.) пристига във Варна, 

където стартира доста примитивно (подч., И.А.) [...] първите му 

консерви се сблъскват с яростния консерватизъм  на „гражданята”, на 

които им се струвало твърде глупаво да ядат туршии от ... тенеке. [...] 

разбира първата си стратегическа грешка по отношение на избора на място 

– Варна е морска столица, но не е зеленчуков район. За да реализира 

дейността си, му се налага да докарва продуктите от Пловдив [...] втора 

крачка – премества се в София, [...], но проблемите си остават същите. [...] 

И ето, че през 1909 година на мястото на сегашния площад 

„Шахбазян” (Пловдив, И.А.) открива врати първата консервна фабрика в 

България [...]” [27]. 

Версия 7 (2015 г.). „[...] Генов се опитва да реализира идеята си за 

консервна фабрика първоначално във Варна (1899 г.) и Русе. През 1908 г. 

се премества в Пловдив [...] Основната дейност на предприятието се 
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съсредоточава върху консервирането чрез стерилизиране на зеленчуци, 

плодове, риба и месни продукти [...]”(подч., И.А.) [28, с. 48]. 

Версия 8 (2016 г.). „Фабрика за пълнене на компоти и затваряне на 

консерви откриват във Варна през 1899 година. Основателят Пантелей 

Генов обаче така и не успява да я развие, затова я мести в София. И там 

бизнесът не потръгва и така през 1908-а фабриката идва в Пловдив. 

Започват да правят компоти от стерилизирани зеленчуци и плодове, 

затварят в буркани също риба и месо. Пловдивските градинари и 

зеленчукопроизводители, заедно със земеделците от близките села, 

зареждат производството и то се разраства [...] А през 1914 си построили 

и собствена фабрична сграда. През 1909 година в предприятието са заети 

35 работници, а средната им надница е 1,58 лева. По това време са 

консервирани 68 715 кутии с различни зеленчуци, 547 кутии плодове и 

1450 кутии риба на обща стойност 56 360 лева” (подч., И.А.) [29]. 

 Пантелей А. Генов (1868-1934 г.) – 

http://www.marica.bg/f/news/604/640_e96d2bed754d44c7dc2efe3d5529237b.jp

g] 

Този поменик от версии с изобилие от противоречиви и отчасти 

неясни твърдения не претендира за изчерпателност, но все пак дава добра 

представа за бъркотията в литературата за началната история на 

консервното производство в страната. Същевременно има нещо, което 

обединява всички автори – нито един от тях досега не е публикувал 

източници за твърденията си (цитирани тук)… 

 Каква е съдбата на консервното производство на П. Генов през 

първото десетилетие след 1899 г. въз основа на новоиздирени сведения?  

  Най-ранното новоиздирено сведение, че П. Генов започва 

консервно производство края на XIX – началото на XX в., е реклама на 

Първата българска привилегирована фабрика за консерви „Братя А. 

Генови” в Пловдив от декември 1910 г. Според нея фабриката е „Основана 

в 1899 год.”, но не е посочено къде. Рекламата съобщава: „От 10 години 

насам нашите консерви (зеленчуци, плодове, риби и др.) са известни както 

в СТОЛИЦАТА, така и в провинцията [...]” [30]. От този текст следва, че 

производствената дейност на фабриката „Братя А. Генови” започва през 

https://www.marica.bg/f/news/604/640_e96d2bed754d44c7dc2efe3d5529237b.jpg
https://www.marica.bg/f/news/604/640_e96d2bed754d44c7dc2efe3d5529237b.jpg
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1901 г. и рибните консерви са част от продукцията й. Вестникарско 

съобщение от август 1901 г. потвърждава следното: „Г-н Генов, който се е 

специализирал в Белгия и Франция, е захванал да приготовлява в 

столицата овощни консерви. Както съобщават от компетентна страна, 

приготвените от него консерви са твърде добри. Г-н Генов щял 

постепенно да увеличи предприятието си, за да го направи на 

фабрика” (подч., И.А.) [31]. Очевидно по онова време термините 

„предприятие” и „фабрика” не са синоними, а описват различни понятия. 

Според третата част на първата българска енциклопедия, издадена през 

1907 г., фабриката е „Голямо заведение, в което се обработват сурови 

материали” [32, с. 2689]. Тогавашната представа за големината на 

фабричното заведение става до известна степен ясна от минималните 

показатели за получаването на специални облаги, определени в Закона за 

насърчение на местната промишленост и търговия от 1905 г.: „Всички 

промишлени предприятия [...], които си служат с мотори или водна сила 

най-малко от 5 конски сили, употребяват 15 постоянни работници в 

продължение на поне шест месеца от годината и си служат с 

усъвършенствувани машини и уреди на стойност не по-малко от 20 000 лв. 

[...]” [33, с. 13]. Изглежда, към август 1901 г. П. Генов е организирал  

консервното си предприятие в някакви временни условия и все още не 

претендира да е създал консервна фабрика. През следващия месец в печата 

се появява съобщение, че той е „открил вече в София клон от своята 

фабрика за консерви във Варна”, но софийският клон „ще приготовлява 

изключително консерви от плодове” [34]. През ноември 1901 г. Народното 

събрание решава да предостави на П. Генов „концесия за една фабрика за 

консерви. Районът на концесията е варненски, шуменски и русенски 

окръжия” [35]. В това решение прави странно впечатление фактът, че 

концесията не обхваща и софийското окръжие. 

На 1 януари 1907 г. Варненският окръжен съд вписва в своя 

Дружествен търговски регистър фирмата „Братя А. Генови” с главно 

заведение – Варна и клон София. Нейни притежатели са Пантелей и Иван 

А. Генови от Варна, които „откриват фабрика за консервиране на разни 

съестни продукти под название: „първа българска привилегирована 

фабрика за консервиране разни съестни продукти на братя Генови Варна – 

София.” [36]. На Балканското изложение в Лондон, открито на 22 април 

с.г.,  фирмата участва, но само със зеленчукови и плодови консерви [37, с. 

131]. Вероятно по това време тя или не произвежда рибни консерви, или те 
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все още не са конкурентоспособни за външния пазар. На 10 декември 1908 

г. Софийският окръжен съд вписва в своя Търговски дружествен регистър 

търговската фирма „I българска привилегирована фабрика за консерви на 

Бр. А. Генови” с главно заведение в София. Тя е съставена от П. А. Генов и 

Ив. А. Генов с предмет на дейност „търговията с консервиране на разни 

съестни продукти, зеленчуци, плодове, риби и пр.” [38]. На 21 март 1909 г. 

Пловдивският окръжен съд вписва в своя Търговски дружествен регистър 

търговската фирма „първа българска привилегирована фабрика за 

консерви братя А. Генови” с главно заведение в Пловдив и клон в София 

и предмет на дейност „консервиране на разни съестни продукти, 

зеленчуци, плодове, риби, птици, месо  и др.” [39]. Предполагам, че 

известната търговска марка „Хубавата градинарка” на консервите на тази 

фабрика е регистрирана през следващата година. 

 Реклама във вестник „Реч” 

от  15 януари 1910, с.2 

От новоиздирените сведения следва, че в предмета на дейност на 

фабриката „Братя А. Генови” консервирането на риба се появява за 

пръв път през 1908 г., когато седалището на фирмата се премества в 

София. Засега липсват първоизточници, които да потвърдят кога в 

действителност започва производството на тези консерви, но, според 

наскоро публикувани сведения, през 1909 г. са произведени вече „1450 

кутии риба” [29]. 

  

Други сведения за консервно производство в България до 1925 г. 

 През юни 1899 г. в печата се появява съобщение, че Стоян Иванов от 

Свищов е сключил „договор с едно французско дружество за туряние в 

експлоатация едно ново изобретение за консервирание „в прясно 



 8 

състояние месо, риба, плодове, кожи, течни продукти и др.” [40]. За 

изпълнението на договора липсват обаче сведения. 

 На 2 август 1899 г. в Русе е открит занаятчийски конкурс с 

международна изложба на земеделски машини и оръдия, като в 

изложението участват около 400 изложители от Северна България [41]. В 

него са представени и хранителни продукти, включително консерви [42]. 

Като участници в този раздел са известни: по консервирано месо – Рафаил 

Г. Мощев от Шумен и Иоца Павлов от Русе, по консервиране на зеленчуци 

– Ник. Хр. Станев от Русе [43]. 

На 7 март 1900 г. вестник „Вести” съобщава, че eдно белгийско 

дружество „щяло тия дни да изпрати в България една комисия, която да 

изучи условията за изнасяние консервирани меса за Белгия. Дружеството 

имало намерение  да постави два апарата за консервирание на месо, в двата 

пристанищни града на Черно море” [44]. Допускам, че проектът за 

създаване на консервна фабрика в България от 1900 г., намиращ се във 

фонда на Иван Евстратиев Гешов (ф. 242), съхраняван в НБКМ-БИА в 

София, се отнася до въпросното белгийско начинание [45, с. 109], [46].  

Към началото на ХХ в. П. Генов положително не е единственият 

в страната производител на консерви. Във връзка с това прави 

впечатление фактът, че държавата обръща внимание на зараждащото се 

производство и приетият през януари 1905 г. Закон за насърчение на 

местната промишленост и търговия предвижда специални облаги да 

ползват предприятията от групата „Разни способи на консервиране 

съестни продукти от всякакъв род, скотобойни и обори, предназначени 

за гоене на добитък с цел за консервиране и износ на меса и 

преработване животински отпадъци от тия скотобойни и обори” (подч., 

И.А.) [33, с. 14], [54]. Няколко месеца по-късно на Световното изложение в 

белгийския град Лиеж  (април-ноември 1905 г.) със зеленчукови консерви 

участват търновците Кънчо Дюлгеров и Иван Гайтанджиев [55, с. 145], 

като първият от тях печели сребърен медал [56]. 

През 1910 г. в Бургас Тодор Търколев основава риботърговска 

фирма. По време на IV Мострен панаир във Варна през август 1935 г. тя 

представя консерви сардела с търговска марка „Лебед”, произведени в 

риболовния център в Бургас [48], но не разполагам с източник дали това 

производство започва преди 1925 г.  
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 Търговската марка на фирмата на Т. 

Търколев от Бургас към 1938 г. - 

https://www.google.bg/search?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE

%D1%80+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B

5%D0%B2%22&biw=1280&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwii17mXpdXOAhVGuBQKHSr1D0wQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=br-

3TTcy-3oUuM%3A] 

Показателен е фактът, че в края на 1910 г. IV сесия на Бургаската 

търговско-индустриална камара (БТИК) обсъжда доклада „Риболовството 

в района на Бургаската търговско-индустриална камара и мерките за 

неговото повдигане”. Една от мерките в това направление е „изпращане на 

специализант за проучване на консервната рибна промишленост в 

развитите страни” [75, с. 207]. За засиления интерес към рибното 

консервиране в края на първото десетилетие на ХХ в. свидетелства и 

обстоятелството, че в появилите се вече кина е прожектиран руският 

индустриален изглед „Фабрикация на консерви от риба в Астрахан” 

(документален филм от ок. 6 минути, представен август 1911 г. в София) 

[49].  

През 1912 г. братята Михаил Д. Карагьозов и Любен  Д. Карагьозов 

от Свиленград, които се занимават с търговия, пристигат в Бургас и 

„основават фирма, която произвежда солени, пушени и рибни консерви” 

[50]. През юни с. г. Индустриалният съвет при Министерството на 

търговията, промишлеността и труда взема решение да признае права за 

специални области на „Н. А. Павлов в Бургас за консервиране зеленчуци, 

овощия, риби (подч., И.А.) и месо с район околиите Бургаска и Айтоска” 

[51]. През следващата година голяма испанска къща преговаря с 

българската държава да получи „концесия за рибни консерви край новия 

наш беломорски бряг”. Предвижда се нейната фабрика да се построи в 

Порто-Лагос [52], но бързо последвалата загуба на новопридобитите земи 

очевидно осуетява начинанието. През същата година е издадено  

https://www.google.bg/search?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22&biw=1280&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii17mXpdXOAhVGuBQKHSr1D0wQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=br-3TTcy-3oUuM%3A
https://www.google.bg/search?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22&biw=1280&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii17mXpdXOAhVGuBQKHSr1D0wQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=br-3TTcy-3oUuM%3A
https://www.google.bg/search?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22&biw=1280&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii17mXpdXOAhVGuBQKHSr1D0wQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=br-3TTcy-3oUuM%3A
https://www.google.bg/search?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22&biw=1280&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii17mXpdXOAhVGuBQKHSr1D0wQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=br-3TTcy-3oUuM%3A
https://www.google.bg/search?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22&biw=1280&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii17mXpdXOAhVGuBQKHSr1D0wQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=br-3TTcy-3oUuM%3A
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обемистото ръководство:  Унгаров, Г. Как да си приготвим здрава и 

евтина зимнина. Практ. ръководство за консервиране хранителни продукти 

<зеленчук, овощия, месо, риба, масло и пр.> сиропи, компоти, конфитюри 

и приготовляване на изкуствени вина и вина-ликьори. С предг. от Асен 

Златаров. С., Ал. Паскалев и сие (1913). 162, V с. с ил. [53, с. 20]. 

През 1914 г. е основана фабриката за консерви и деликатеси 

„Братя А. Я. Кирякови” във Варна. Най-ранното съобщение за това 

начало е фирмена реклама по време на IV Мострен панаир във Варна през 

август 1935 г. Според същата реклама, фирмата е придворен доставчик и 

притежава първата фабрика за сардели, произвеждани от черноморска 

риба и предлагани с търговска марка „Лъв”, има предприятия във Варна и 

Бургас [48]. Засега обаче не е издирен и публикуван първоизточник, който 

да потвърди годината на основаването и началото на производството на 

рибни консерви [57].  

През 1915 г. бъдещият професор Стефан Консулов разглежда в 

специална статия три условия за развитие на индустрията за рибни 

консерви в страната: „наличността на едно голямо постоянно количество 

евтина риба”; дървено масло, което „трябва да бъде от най-фино качество”; 

„кутиите за консервите, както и каучуковите пръстени, с които напоследък 

почнаха да затварят херметически кутиите, вместо да ги лепят, по стария 

способ, херметически”. Авторът обосновава, че по онова време тези 

условия липсват в България, но сведенията за налично производство на 

рибни консерви са неясни: отначало категорично твърди „у нас не се е 

зародила още консервната индустрия”, а към края на статията пише за 

„зараждащата се рибна консервна индустрия у нас”. От друга страна обаче, 

във въведението си авторът съобщава известните начини за съхраняване на 

рибата – „чрез сушене, пушене, солене, мариноване или пък стерилно, в 

херметически затворени кутии”, и изрично прави уговорката, че 

последният начин е най-разпространен, респ. „него главно имаме 

предвид, като говорим за рибна консервна индустрия” (подч., И.А.). 

Доколкото Ст. Консулов съобщава, че през 1915 г. „няколко души са взели 

специални облаги (подч., И.А.). за рибна консервна индустрия в новите 

земи” [60], допускам, че той в статията си разглежда само консервните 

предприятия, регистрирани по Закона за насърчение на местната 

индустрия от 1909 г., т.е. големи (за тогавашните условия!) предприятия. 

Непосредствено след Първата световна война интересът към 

консервирането на риба се засилва и в специализирания периодичен печат 
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се появяват сведения на тази тема [61] до [65]. Впрочем, още през август 

1918 г., при командировка в Германия, секретарят на БТИК д-р Анастас 

Стоянов „посещава Хамбург, Бремен, Кил  и други градове по Балтийско 

море”, където на място се запознава „с пазарната конюнктура, с 

практическата дейност на „Германското дружество за морско 

риболовство”, начините, които то използва за поощряване на немския 

риболов и свързаното с него фабрикуване на консерви, рибно брашно, 

рибен тор, мрежи и пр.” [75, с. 310]. 

През 1921 г. във Варна е основана фабриката за консерви „Черно 

море” [58, с. 58], която   „Произвежда компоти от плодове, зеленчукови, 

месни и рибни консерви” [59, с. 88], но засега началото на производството 

на рибни консерви не е публикувано в литературата. Според сведение от 

1935 г., първите в България инициативи за „създаване на местна индустрия 

на производството на сардели” се появяват през 1923 г., но „биват 

осуетени с наложения висок акциз от около 30 лева за килограма сардела.  

Поради същите причини не можа да се развие в по-големи размери и 

застъпеното производство в тритех консервни фабрики във Варна през 

1928-1932 години” [66]. Тази акцизна политика е израз на тогавашното 

схващане, че рибните консерви са луксозна стока и по същата причина те 

са включени и в списъка на Закона за запрещение на стоките, които не са 

от първа необходимост. В този закон фигурира позицията „Риби всякакви: 

консервирани чрез херметическо затваряне, каквито са напр.  сардините” и 

до 17 юни 1924 г. този вид вносни стоки „трябва да бъдат разпродадени 

или изнесени за странство” [67]. 

 Централният вход на фабриката за 

консерви „Черно море” във Варна (снимката не е датирана, но е 

представена в периода 1911–1920 г.) -  

http://catalog.libvar.bg/view/tmp/photos/100824.jpg ] 

В началото на 1925 г. Съюзът на индустриалците в България 

„направил постъпки пред министъра на финансите за освобождаване от 

https://catalog.libvar.bg/view/tmp/photos/100824.jpg
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акциз консервираните чрез херметично затваряне на риби” [68]. През юни 

с. г. министърът на търговията, промишлеността и труда Димитър Христов 

внася в Народното събрание законопроект за признаване на Морското 

индустриално акционерно дружество „България” във Варна права на 

индустриална концесия за рибарство и отраслите му по българското 

Черноморско крайбрежие. Този законопроект предвижда и права „За 

преработване на риба чрез консервиране, замръзване, солене, мариноване и 

пр. в разни съдове с и без херметическо затваряне”. След обсъждането му в 

пленарната зала той е изпратен за разглеждане в две комисии – към 

Министерството на търговията, промишлеността и труда и към 

Министерството на земледелието и държавните имоти. На 18 юли с.г. във 

Варна е проведена конференция под ръководството на министър Д. 

Христов и с участието на представители от Варненската и Бургаската 

търговско-индустриална камара, както и на специалисти по риболова и 

морски въпроси. Конференцията подкрепя напълно идеята за споменатата  

концесия и прави редица препоръки по текста на законопроекта. 

Конкретно за производството на рибни консерви предлага: „Индустриална 

концесия за преработване на рибата чрез консервиране, замръзване, солене 

и т.н. не бива да се даде за цялото крайбрежие, а само за един определен 

район от него [...] Преди всичко съществуват и засега (към юли 1925 г., 

И.А.) предприятия, които са добили известни права по съществуващия 

закон за насърчение местната индустрия и тия техни права трябва 

изрично да се запазят и занапред, без да се зачекнат от даваната нова 

концесия. Също трябва да се определи точно какво се разбира под 

консервиране и солене, тъй като и понастоящем голяма част от 

наловената у нас риба се соли и консервира, макар и по примитивен 

способ (подч., И.А.) и в това отношение не бива по никой начин да се 

пречи на нашите рибари чрез тази концесия” [69, с. 2 и 5]. 

  

 Отново за тъй наречената „първа българска рибна консервна 

фабрика” на братята Илия и Георги Кацарови в Бургас 

Въпреки доброто ми желание не открих научна публикация за 

историята на консервната фабрика на братя Кацарови, а издирените досега 

сведения за нея се оказаха противоречиви и неясни. Според информация от 

1980 г. на Окръжния държавен архив в Бургас, през 1920 г. там е основано 

Събирателно дружество „Братя Илия и Георги Кацарови” с предмет на 

дейност „търговия с местни и иностранни риби”. При представянето на 
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фонда на тази фирма, обемащ 146 архивни единици за периода 1922-1947 

г., не се споменава нищо за производството на рибни консерви – кога е 

регистрацията на съответната специализирана за това фирма, кога е 

построена фабриката, кога са произведени първите рибни консерви; 

известно е, че към национализацията през декември 1947 г. фирмата има 

наименованието  „Братя Н. Кацарови” – първа българска рибна консервна 

фабрика – Бургас” [70, с. 82-83], но кога е регистрирана с него не е 

отбелязано. През 1988 г. солиден академичен източник твърди, че 

рибноконсервното предприятие на братя Кацарови е основано през 1926 г.  

(от 1947 г. – рибноконсервна фабрика „Славянка”) [71, с. 238]. През 1998 г. 

в бургаското списание „Море” известяват, че „Преселниците от Тракия 

братя Кацарови откриват първата българска фабрика за консервиране на 

морски риби в 1925 г.” [2], а три години по-късно в същото списание 

разшириха значително предмета на дейност, претендирайки, че тези братя 

основават първата българска консервна фабрика (??) и дори „уточняват”, 

че това се случило на 15 септември 1925 г. [72].  

Според издадения през 2000 г. пътеводител на Държавния архив в 

Смолян (съхранява Семеен фонд Кацарови), братя Кацарови „През 1925 г. 

заедно купуват място и машини. Построяват и регистрират първата 

Българска рибно-консервна фабрика” [73, с. 151-152]. Неотдавна получих 

допълнителни сведения  за това начинание, според които братя Кацарови 

„В 1925 г. закупуват дворно място, изграждат постройка, инсталират 

необходимите машини и регистрират в Държавен вестник Първата 

българска рибна консервна фабрика. След въвеждането на Закона за 

насърчаване на индустрията на фирмата са предоставени два декара място 

в индустриалния квартал за изграждане на нова постройка” [74]. 

Сравнението на двете справки показва, че те не съдържат точната година 

на началото на производството на рибните консерви след построяването на 

фабриката. От друга страна, липсва яснота и за това какво е първото 

фирмено наименование, което братя Кацарови регистрират в Държавен 

вестник: според данните от 2000 г. то е „Българска рибно-консервна 

фабрика”, а според тези от 2016 г. (?) -  „Първа българска рибна консервна 

фабрика”. Това противоречи обаче на информацията на ДА-Бургас: „Братя 

Н. Кацарови” – първа българска рибна консервна фабрика–Бургас. 

Същевременно на една от запазените фирмени реклами ясно личи 

търговската марка БНК, т.е. „Братя Н. Кацарови, а на друга реклама – 

надписът „I-ва българска рибна консерв. ф-ка Бургас”.  
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Реклами на фабриката за рибни консерви на фирмата „Братя Н. 

Кацарови” от около края на 30-те години на ХХ в. Дължа благодарност 

за отзивчивостта на специалистите от ДА-Варна и д-р Атанас 

Панайотов, благодарение на които получих файловете  с тези реклами. 

Според обширно изследване на българската индустрия, публикувано 

през 1928 г., през 1926 г. в страната има 19 насърчавани консервни 

предприятия [76, с. 60]. Авторът не посочва колко от тях произвеждат 

рибни консерви, но ако това число включва и фабриката на братята Илия и 

Георги Кацарови, тя категорично не е „първата българска консервна 

фабрика”, каквото твърдение битува в историческата литература.  

* * * * * * * * * * * * 

Критичният прочит на разпространените в литературата (вкл. 

интернет) версии и новоиздирените  сведения за зараждането и развитието 

на производството на консерви до средата на двайсетте години на ХХ в. в 

страната  показват, че на практика този период не е изследван 

целенасочено и за него битуват редица противоречия и неясноти.  

Понастоящем липсва  първоизточник, който да доказва, че П. А. 

Генов започва да произвежда консерви (каквито и да са те) през 1899 г. във 

Варна, дори това производство да е организирано в някакви временни 

(примитивни)  условия. От друга страна, първоизточниците категорично 

доказват, че във Варна той не е построил консервна фабрика, каквато е 

общоприетата версия в историческата литература. П. Генов има безспорен 

принос за развитието на консервирането на хранителни продукти в 

България, но представянето му като едва ли не единствен производител на 

консерви в страната до края на второто десетилетие на ХХ в. противоречи 

на реалните усилия за развитието на това производство по онова време. 

Според съвременна податка, около 1909 г. фирмата „Братя А. 

Генови” в Пловдив произвежда вече „1450 кутии риба”, но, за съжаление,  
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това сведение е несигурно, т.к. не е потвърдено с препратка към източник. 

Освен него, през разглеждания период са известни и следните евентуални 

производители на рибни консерви: 

1910 г. – Тодор Търколев основава в Бургас риботърговска фирма, 

която по-късно произвежда рибните консерви „Лебед”;  

1912 г.  – братята Михаил Д. Карагьозов и Любен  Д. Карагьозов 

основават в Бургас „фирма, която произвежда солени, пушени и рибни 

консерви”; 

1914 г. –  във Варна е основана фабриката за консерви и деликатеси 

„Братя А. Я. Кирякови”, която по-късно произвежда рибните консерви 

„Лъв”, има предприятия във Варна и Бургас;  

1921 г. – във Варна е основана консервната фабрика „Черно море”, 

която произвежда и рибни консерви; 

1925 г., лятото – законопроект за признаване на Морското 

индустриално акционерно дружество „България” във Варна права на 

индустриална концесия за рибарство и отраслите му по българското 

Черноморско крайбрежие, предвиждаща и права „За преработване на риба 

чрез консервиране, замръзване, солене, мариноване и пр. в разни съдове с 

и без херметическо затваряне”.  

Не успях да издиря източници, които да потвърдят дали 

гореспоменатите пет фирми към 1925 г. произвеждат вече рибни консерви, 

но по информация от юли с.г. по това време в страната съществуват 

такива предприятия, регистрирани по Закона за насърчение местната 

индустрия от 1909 г.  От това гледище, необосновано е твърдението, че 

регистрираната през 1925 (или 1926 ?) г. в Бургас фирма „Братя Н. 

Кацарови” е първата българска фабрика за рибни консерви, още повече че 

досега не е публикуван достоверен документ както за регистрацията на 

фирмата, така и за началото на нейното производство. 
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