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Abstract: In this report, based on existing estimates in the historical science of 

the economic and financial crisis of 1897–1902, an attempt is made to trace its 

impact on Svishtov's economic development. At the same time, the influence of other 

factors, which operate during these years, which have a strong negative impact on the 

state of the various sectors of the urban economy, is also monitored. The dangers to 

the future development facing local businesspeople are also revealed, and the 

question of how aware they are and how they respond to the challenges is sought. 
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В периода 1897–1902 г. България преживява икономическа криза предиз-

викана от съчетаването на вътрешни и външни фактори. Симптоми се появяват 

още в началото на 90-те години на XIX в. Те са свързани с финансови проблеми 

и дейността на БНБ, със спад в цените на зърното по световните пазари, което 

се отразява негативно върху външнотърговските баланси на страната, както и от 

липсата на външен кредит за България след 1892 г. и др. (Kyoseva, 2000, р. 117). 

В началото кризата е смятана за временно и безобидно явление, което ще от-

шуми бързо, но скоро се разбира, че тя е сериозен проблем (Yablanski, 1896, p. 

242). На страниците на списанието на Българското икономическо дружество 

видни стопански дейци се опитват да разкрият точните причини за кризата у 

нас, както и да предложат различни мерки за справяне с нея. Очертават се два 

кръга от проблеми - външноикономически и вътрешни проблеми. 

Кризата от края на XIX в. се усеща във всички парични тържища на Европа 

поради значителния недостиг от лични и свободни за обръщение капитали. 

Банковите и кредитните учреждения констатират голямо търсене на злато и 

постоянно намаляване на неговите запаси. (Spisanie, 1898-1899, p. 145). Негати-

вен фактор се оказват и слабите реколти в Европа през 1897-1898 г., което нала-

га необходимостта от внасяне на американски жита на висока цена. Това от своя 
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страна води до изтичане на капитали от европейските страни (Spisanie, 1898-
1899 a, p. 152). Кризата започва първо в Германия, а след това се разпространя-
ва и в другите държави. 

Към вътрешнополитическите причини могат да се причислят икономичес-
ките, социалните и политическите проблеми в страната. От икономическа глед-
на точка българската държава през този период изразходва големи суми за пос-
трояването на обществени постройки, за изграждане на инфраструктурата в 
страната, за превъоръжаване на армията, за образование. Чувствително нараст-
ване бележи държавния чиновнически апарат и съответно средствата за негова-
та издръжка, а от държавния бюджет все повече суми се отделят също за соци-
ални помощи (Dimchev, 1900, pp. 228-229). Наред с увеличаването на непроиз-
водствените разходи, у нас реколтите на зърнени храни през 1897 и 1898 г. са 
много слаби, което води до рязък спад на износа. Друга важна причина се крие 
в едностранчивостта на родното производство и нискокачествените храни, кои-
то не са конкурентноспособни на международния пазар. 

За кризата от края на XIX в. определена роля имат и политическите причи-
ни. Сред тях е проваленият опит на правителството на д-р К. Стоилов да изтег-
ли външен заем за дострояването на паралелната линия на Барон-Хиршовата 
железница, освен това Народното събрание взема решение да се построи още 
една линия – вертикална – Русе–Търново (Spisanie,1898-1899 b, pp. 231-232). 

Социалните причини също оказват влияние върху държавното развитие. 
Настъпват промени в живота на населението, както и на ежедневни разходи 
свързани със задоволяване на потребностите му. По-голяма част от разходите 
на семействата отиват за закупуването на вносни модерни европейски стоки 
(Dimchev, 1900, pp. 230-231). 

Друг голям социален проблем е, че голяма част от младото поколение от-
казва да продължи семейния занаят и се насочва към държавната администра-
ция или заема военни постове. Така от една страна се натоварва държавният 
бюджет, а от друга се намаляват участниците в икономическата дейност, отс-
лабва частната инициатива и населението се отклонява от индустриалната дей-
ност (Dimchev, 1900, p. 232). 

Целта на настоящата статия е да се разкрие икономическото развитие на 
град Свищов по време на стопанската и финансовата криза от 1897–1902 г. Раз-
криват се затрудненията и предизвикателствата, породени от нея за местното 
производство и търговия в града, като се очертава тенденцията в тяхното разви-
тие. 

Настоящата статия е разработена върху основата на документални източ-
ници от: Търговския регистър на Свищовския окръжен съд, заведен през 1898 
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г.; документи, съхранявани в Държавен архивен фонд – В. Търново; Изложени-
ята на окръжните управители през този период и сведения от местната преса. 
Използвани са и данни от статистически сборници, публикувани през различни 
години, както и досегашни проучвания, които са посветени на социално-
икономическото развитие на страната след Освобождението, в частност на град 
Свищов.  

След Освобождението град Свищов утвърждава ролята си на търговски 
център от регионално и национално значение. До края на ХІХ в. стратегическа-
та политика на държавата за преориентация на селскостопанския износ към 
Черно море все още не успява да отнеме водещата роля на река Дунав в износа 
на зърнени храни. През десетилетието 1886–1895 г. благодарение на своето 
удобно географско разположение и на захранващия го богат селскостопански 
хинтерланд (райони от централната част на Северна България), Свищов, спрямо 
останалите крайдунавски градове – Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Русе, Тут-
ракан и Силистра, заема по процентен дял първо място при износа и второ при 
вноса. В града съществуват 4 параходни агенции - австрийска, руска, маджарска 
и румънска. Осъществява се мащабен износ на зърнени храни и други селскос-
топански произведения – основно към Галац, Браила и Сулина, и по-малко към 
Пасау и Регенсбург. Динамичен е и вноса на колониални и манифактурни стоки, 
сол и дървен материал, които носят високи печалби. Това състояние се запазва 
до началото на кризата от 1897 г. 

При благоприятна за местните хора обстановка изникват нови дружествени 
търговски фирми. Сред тях по-едрите са: „Цани Тихов &Синове (1888 г., житарс-
тво), „Н. Попов & А. Минчев“ (1888 г., житарство), „С. Ст. Бръчков & Ив. К. 
Хинков“ (1889 г., купуване и продаване на разни бакалски, колониални други 
стоки), „Васил Хр. Стаевски и Минко Хр. Стаевски“ (1889 г. житарство), „Братя 
Константинови“, (1892 г., търговия с разни колониални, железарски и други сто-
ки), „Братя Васил и Христо Маринови“ (1892 г., купуване и продаване на храни), 
„Филип Маринов & Синове“ (1893 г., търговия с железарски стоки), „Бр. Карана-
чеви“ (1894 г., купуване и продаване на храни и други стоки), „Иван Йорданов“ 
(1896 г., търговия с колониални стоки и други търговски операции и предприя-
тия) и др. Основават се и еднолични фирми, които имат големи възможности като 
тези на Рашо Пенев (1890 г., търгува с колониални стоки), Марко Д. Самоковлиев 
(1889 г., покупка и продажба на колониални стоки), Михаил К. Аврамов (1888 г. 
търгува с храни), Пантелей Хинков (1896 г. търговия с жито) и др. 

Свищовската градска промишленост в края на ХІХ в. се представлява от 
няколко дребни предприятия. Те са далеч от характеристиките на истински ин-
дустриални заведения – 1 плетачница за долни вълнени дрехи, принадлежаща 
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на братя Драганови, 2 печатници, 3 фабрики за содо-лимонада, 1 манипулаци-
онна за тютюн, 4 дараци, 96 мелници, от които 92 се задвижват с вода, 3 с газо-
ви мотори и 1 вятърна, като най-модерна е тази на Димитър Кодов, която може 
да произвежда няколко вида брашна. Създават се и фирми за риболов („Братя 
Иван Пелтекови & Сие“ – 1887 г.) и за търговия с риба на едро („Христо Теодо-
ров и Ангелчо Данков“ – 1895 г.). С голям успех работи основаната през 1886 г. 
от Георги Ценов фабрика за производство на захарни изделия. 

В града има добри условия за развитие на различни видове занаяти, но не-
зависимо от това те изпитват редица затруднения. Някои от тях започват упадъ-
ка си още през Възраждането, други напълно изчезват след Освобождението, 
каквото е басмаджийството. Някои от старите занаяти се трансформират в нови 
като намират широко приложение, например шивачеството и кроячество. Поя-
вяват се и нови – кундурджийство, тенекеджийство, които работят за местния 
пазар. Други традиционни занаяти успяват да се задържат и водят съществува-
нето си на ръба на оцеляването - кожухарство, ковачество, златарство. 

През 1895 г. в града се основава акционерното търговско индустриално 
дружество „Светлина“. То има за предмет на дейност търговията с газ (петрол), 
внасян от Русия (гр. Батуми)1. Неговата програма обаче не се реализира изцяло, 
както поради силна външна конкуренция, така и поради неправилно управле-
ние. След първите си успешни години от 1904 г. дружеството навлиза в период 
на ликвидация2. 

За задоволяване нуждите на градското стопанство от кредит, най-вече на 
местните търговци, в рамките на 5 години се създават 2 спестовни акционерни 
дружества. През 1889 г. отваря врати „І-вото Свищовско Спестително Акцио-
нерно Дружество“. Основано е за срок от 15 години – до края на 1903 г., акции-
те му са поименни – 3 000, на стойност 20 лв. едната, при задължителна месечна 
вноска от 2 лв.3 През 1894 г. започва работа и „Свищовско спестовно акционер-
но дружество „Дунав“ със срок на действие 10 години, с 4 000 поименни акции, 
на стойност 20 лв. всяка, и месечна вноска от 2 лв. на акция4. И двете дружества 
приемат спестявания и отпускат краткосрочни кредити при различни условия. 
Основават се и нови частни търговско-банкерски (сарафски) фирми и банкерски 
къщи5. 

                                      
1  Държавен архив – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 87-88. 
2  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 92-93.  
3  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 101. 
4  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 10. 
5  Пълен преглед на икономическото развитие на град Свищов след Освобождението до 
края на XIX в. Виж: Mirinova & Vacheva, 2018, рp. 57-72. 
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Върху търговския разцвет на град Свищов негативно влияние оказва настъ-
пилата през 1897 г. финансова и парична криза. Процесът на икономически упа-
дък на града е свързан и с неблагоприятни природни фактори - наводненията и 
неурожая през 1897 г., отразени в местната преса. Проливните пролетни дъждове 
и тридневния юнски дъжд през лятото на 1897 г. повдигат нивото на река Дунав и 
реките, преминаващи през Свищовската околия – Искър, Вит, Осъм и Янтра, кое-
то довежда до големи наводнения. Масово са унищожени селскостопанските по-
севи и са залети пътищата, което затруднява придвижването на стоките до сви-
щовската скеля. Щетите от наводненията са изключително сериозни – разрушени 
са много къщи, унищожена е покъщнината на редица семейства, отвлечена и изг-
нила храна, наводнени са много складове на пристанището с колониални и мани-
фактурни стоки, с храни и дървен материал6. Организират се редица мероприя-
тия, за да се подпомогне финансово най-пострадалото население7. Изключително 
засегната е търговията, осъществявана на пристанището. Слабата реколта се усе-
ща най-вече през месец септември, когато обикновено се изнася годишната про-
дукция. Намаленият износ довежда до намален внос на манифактурни стоки от 
чужбина. Търговията на свищовската скеля през есента на 1897 година преминава 
при „извънредна и незапомнена тишина и бездействие“8. 

Тенденцията към упадък на Свищов не се свързва само с финансовата кри-
за в страната, но налице са и други специфични причини, различни в сравнение 
с другите градове. Сред най-важните са: пускане в действие на централната 
железница (1899 г.) и на жп линията Русе – Търново (1900 г.), които отклоняват 
значителна част от износа на Северна България към Черно море; засилване на 
конкуренцията с някои по-малки дунавски пристанища, като например Сомо-
вит, железопътно свързан с Плевен; забавяне на строителството на предвидения 
по правителствена програма кей в града и на жп линията Свищов – Левски 
(Mirinova & Vacheva, 2018, р. 73). Сериозни последствия предизвиква и влиза-
нето в действие на новия закон за административното деление на страната от 
1901 г., според който Свищовското окръжие се закрива, а Никополската околия 
се присъединява към Плевенски окръг. Закриват се още финансовото и акциз-
ното отделение, Окръжния съд, като се оставя само едно отделение. По този 
начин притока на населението, което идва в града по административни задъл-
жения намалява, а това води и до спад на градската търговия9. Сериозен проб-

                                      
6  Дунавски известия, ІІІ, 35, 6 юни 1897; 36, 13 юни 1897; 51, 26 септември 1897; 52, 3 
октомври 1897; 41, 18 юли 1897 г., Дунавски известия, V, 11, 18 декември 1898 г. 

7  Дунавски известия, ІІІ, 41, 18 юли 1897 г., 42, 25 юли 1897 г. 
8  Дунавски известия, ІІІ, 51, 26 септември 1897 г. 
9  Ратник, III, 15, 20 април 1903 г. 
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лем са и лошите междуокръжни и междуселски пътища, които затрудняват пре-
возването на стоките до града10. 

Кризата се отразява сериозно върху търговската активност в града. Много 
от местните фирми натрупват загуби, някои фалират или ограничават дейността 
си, а други пренасочват търговската си активност извън града – в Русе, Варна, 
София и др. През 1897 г. фалират „Братя Т. Черневи“11 и „Братя Васил и Христо 
Маринови“ (изкупуване и продаване на храни)12, „Коста Петров Си-е А. Бала-
шев“13, Марко Ненов & Ценьо Панов14, спира да търгува и Стоян Иванов15. През 
1898 г. изпадат в несъстоятелност „Иван Д. Йоцев (манифактурни стоки)16, „Ге-
орги Н. Шолев“ (манифактурни стоки)17, Николай Ив. Враджалиев (търговия с 
бакалски стоки)18. През 1899 г. фалират търговците Овадий М. Алфандари и 
Хаим Пинкас („Овадий М. Алфандари и Сие“ – търговия с манифактурни сто-
ки)19, „Братя Л. и М. Табакови“ (търговия с манифактурни стоки)20, Спас Симе-
онов (търговия с колониални стоки)21. 

Една от най-големите търговски фирми, занимаващи се с внос на манифак-
турни стоки – „Ангел Цвятков & Синове“

22 претърпява трансформации. Един 
от членовете й – Филип Цвятков, се премества в Русе, и там клонът на дружест-
вото бързо увеличава операциите си. Свищовският клон продължава да се ръко-
води от основателя Ангел Цвятков заедно с младия Стефан Цвятков.23 През 
1905 г. фирмата открива свой клон в София.24 През 1901 г. фирмата „Братя Кон-
стантинови“ открива във Варна поделение за комисионна, експедиция, инкасо и 
др., което се управлява от Юрдан Константинов.25  

                                      
10  Подкрепление, I, 43, 8 декември 1902 г. 
11  Дунавски известия, IV, брой 5, 14 ноември 1897 г. 
12  Български търговски вестник, V, 246, 11 ноември 1897 г. 
13  Дунавски известия, III, 35, 6 юни 1897 г., брой 35, Държавен вестник, XX, 110, 1898 г. 
14  Дунавски известия, III, 36, 13 юни 1897 г. 
15  Български търговски вестник, V, 243, 7 ноември 1897 г. 
16  Дунавски известия, IV, 18, 19 февруари 1898 г. 
17  Дунавски известия, IV, 25, 17 април 1898 г., Държавен вестник, XX, 76, 1898 г. 
18  Дунавски известия, IV, 40, 31 юли 1898 г. 
19  Дунавски известия, V, 17, 6 февруари 1899 г. 
20  Дунавски известия, V, 17, 6 февруари 1899 г., Държавен вестник,XXI, 29, 1899 г. 
21  Държавен вестник, XXI, 211, 1899 г. 
22  Фирмата е основана още през 1847 г. и дълго време е една водещите в търговията с 
манифактурни стоки. В Свищов те има два магазина – на ул. Александровска и Ни-
колска. 

23  Подкрепление, І, 13, 28 април 1902 г. 
24  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 28-29. 
25  Дунавски известия, VІ, 43, 19 октомври 1901 г.; ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 
645, л. 26-27. 
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По време на кризата се основават и редица нови фирми с различен предмет 
на дейност. С изкупуването и продаването на храни се занимават: „Коста М. 
Първанов & Гено Балтаджиев“ (1897 г.)26, „Хаим Меламед“ (1897 г.), „Яков 
Меламед“ (1898 г.)27, „Братя Цанкови“ (1897 г.)28, „Паяков & Вълев“ (1897 г.)29, 
„Коста М. Първанов & Гено Балджиев“ (1897 г.)30, „Васил Екимов и сие“ (1898 
г.)31, „Камо Лазаров“ (1898 г.)32, „Христо Теодоров, Васил Златанов и Георги 
Ковачев“ (1898 г.)33, „Еким Манолов и синове“ (1900 г.)34, „Петко Аврамов & 
Син“ и др. (1901 г.).35 Прави впечатление, че фирмите с основна дейност търго-
вия с храни, които фалират по време на икономическата криза са малко, но за 
сметка на тях се основават много повече на брой фирми. Стимулиращ фактор за 
житната търговия е, че през годините на криза въпреки ниските добиви, цените 
както на международния пазар, така и на българските пазари са високи36. 

В сферата на търговията с манифактурни стоки се ангажират „Арон Якоб 
Пинкас“ (1898 г.)37, „Овадия М. Алфандри и Сие“ (1897 г.)38, която не успява да 
се задържи дълго време на пазара и през следващата година е обявена в несъстоя-
телност, „Н. Христов & Р. Ели“ (1898 г.)39 и командитно дружество „Табакови“ 
(1899)40. Търговия с колониални стоки осъществява „П. А. Рядков“ (1897 г.)41, а с 
търговия с тютюн – „Христаки Андреев & Бр. Ст. Абаджиеви“ (1898 г.).42 

                                      
26  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 56-57. 
27  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 84. 
28  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 33-34. 
29  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 39-40. 
30  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 56-57. През 1900 г. фирмата се заличава 
от търговския регистър поради смъртта на Гено Балтаджиев. 

31  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 57-58. 
32  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 59. 
33  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 593, л. 121. 
34  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 131-132. 
35  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 132-133. 
36  Според статистическите данни средната годишна цена на житото през 1896 г. е 11,72 
лв. (на 100 кг. жито в лв.), а на царевицата е 8,44 лв., а през следващите години тя се 
покачва значително. През 1897 г. цената на житото е 15,26 лв., а на царевицата 9,55 
лв., за 1898 г. тя е за житото 16,32 лв., а на царевицата 10,54 лв. За 1899 г. цените на 
житото се покачват незначително – цената е 16,37 лв., а за царевицата се наблюдава 
незначителен спад, цената е 9,95 лв. В годините до края на икономическата криза се 
констатира незначителен спад на цените на зърнените храни, но са по-високи в срав-
нение с цените от годините преди кризата. Подобна е тенденцията и на международ-
ния пазар (Popov, 1916, p. 163). 

37  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 4. 
38  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 32-33. 
39  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 76-78. 
40  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 116-117. 
41  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 27. 
42  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л.125-126. 
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За нуждите на местната икономика в града се основават две еднолични 
банкерски къщи на – „Киро М. Абаджиев“ (1899 г.)

43
 и на „Иван П. Панев“ 

(1900 г.)
44. 

С бавни темпове се развива промишлеността в града по време на кризата. 
Тогава се основават две модерни мелници – валцовата мелница „Петрович & 
Веселинов“ (1899)45 и газомоторната мелница на Васил Златанов в съдружие с 
Христо Теодоров и Георги С. Ковачев (1898 г.)46, също и дружество за печатар-
ство „А. Н. Данков & Сие“

47. 
Икономическата криза се отразява негативно върху развитието на занаяти-

те в страната, в частност и за тези в Свищов. С цел да се подпомогне занаят-
чийството през 1898 г. е приет Закон за уредба на еснафите. Той съдържа 10 
глави и 122 чл.48 С него се въвежда задължително сдружаване за описаните в 
закона 22 вида занаяти. Управляващата Народна партия вижда като основна 
причина за западането на занаятчийството изчезването на еснафските организа-
ции. Именно затова в закона личи желанието й да съхрани установените през 
десетилетията традиции и да запази регионалната специфика в занаятчийското 
производство, а в същото време да осъществи държавно покровителство 
(Veleva, 2005, p. 158). Законът не се приема добре и скоро след това той е отме-
нен.  

Един от най-добре развиващите се и най-инициативен еснаф в Свищов е 
Панталонджийско-крояческия еснаф, създаден на 1 септември 1898 г.49. Първо-
майстор на дружеството е Георги П. Боров, при който всеки майстор-крояч 
трябва да се регистрира50. Според местната преса той е единственият изпратен 
делегат на Промишлено-еснафския конгрес в София (29 юни 1903 г.), другите 
еснафи не изпращат свои представители51. Към първите два конгреса, организи-
рани през 1901 г. и 1902 г., местните занаятчийски еснафи не проявяват интерес 

                                      
43  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 647, л. 61-62. 
44  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 647, л. 61-62 
45  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 118-119. 
46  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 593, л. 121. 
47  ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 49-50. 
48  В текста се изяснява целта и устройството на еснафските сдружения, лицата, които се 
числят към еснафството, калфи, еснафски майстори и техните права и длъжности, ес-
нафски събрания, длъжности на еснафския комисар, на първомайстора, на неговия 
помощник, на съветниците, на бирова (чауша) и на еснафските членове, еснафските 
съюзи, арбитражен съд, занаятчии от странство, допълнителни разпореждания. – В: 
Veleva, 2005, p. 157. 

49  Дунавски известия, IV, 44, 4 септември 1898 г. 
50  Дунавски известия, V, 30, 7 май 1899 г. 
51  Ратник, III, 25, 25 юни 1903 г., Дунавски известия, VIII, 34, 11 юли 1903 г. 
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и не изпращат нито един делегат52. Икономическата криза явно притиска дру-
жеството сериозно и то обявява, че спира да продава на кредит53. Местната пре-
са обвинява занаятчийското съсловие, че при наличието на толкова много есна-
фи в града – кондурджийски, панталоджийски, кожухарски, бакърджийски, 
тенекеджийски, при толкова брашнени фабрики, търговски корпорации и ра-
ботнически дружества те проспиват двата конгреса, а на третия изпращат само 
един делегат, а малки градчета като Радомир например, изпраща 10 представи-
теля54. През разглеждания период затруднение изпитва „Хлебарско брашнарско 
дружество“, което обявява фалит в края на 1898 г. като Свищовският окръжен 
съд назначава за ликвидатори на дружеството Ангел С. Бръчков, Христо Тодо-
ров, В. Златанов, Йордан Г. Ковачов и Иван Симеонов55. В ликвидация се оказва 
(1899 г.) и еснафското акционерно дружество „Братство“56. 

През този период занаятчийството в града е в упадък, според едно изложе-
ние на окръжния управител, макар да няма конкретни показатели, по които да 
се съди за него. Изтъкваните причини от окръжния управител са както иконо-
мическата криза, така и голямата конкуренция на вносни стоки, която силно 
ограничава местното производство, също консерватизма на местните занаятчии, 
които не модернизират дейността си (Exposition, 1902, p. 27, Exposition, 1903, p. 
37). 

Свищовската общественост е съпричастна към възникналите стопански 
трудности и очертаната загуба на търговското първенство затова се организира, 
за да се вземат мерки за „спасяване на града“. На 13 декември 1898 г. се про-
вежда общоградски митинг. На него се подчертава значението на град Свищов в 
национален мащаб. Изказано е несъгласие с политиката на правителството от-
носно жп. строителството, най-вече на линията Русе – Търново, и вредата от 
паралелната линия, от фаворизирането на град Русе57. Изтъква се, че една от 
най-важните причини за упадъка е липсата на внимание и грижа от страна на 
правителствата, които те не са проявили в защита на интересите на града58. 
Гражданите излагат исканията си – да продължи строителството на кея, на жп. 
линията Свищов – Левски, която според тях ще донесе много приходи за града, 
а също да се закрият пунктовете Янтра и Белене59. Народният представител Ат. 

                                      
52  Дунавски известия, VIII, 34, 11 юли 1903 г. 
53  Дунавски известия, V, 7, 20 ноември 1898 г. 
54  Дунавски известия, VIII, 34, 11 юли 1903 г. 
55  Държавен вестник, XXI, 35, 16 февруари 1899 г. 
56  Държавен вестник, XXI, 34, 15 февруари 1899 г. 
57  Дунавски известия, V, 11, 18 декември 1898 г. 
58  Дунавски известия, V, 19, 19 февруари 1899 г. 
59  Дунавски известия, V, 11, 18 декември 1898 г. 
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Данков внася запитване до Министъра на обществените сгради и съобщенията, 
обосновано и съгласувано с исканията на местното население. Надеждите на 
свищовци, че техните желания ще се изпълнят, се засилват след като в града 
пристигат на посещение министрите Д. Греков и В. Радославов60. Всички все 
още таят надежди, че Свищов ще се отърве от „злата съдба“ и отново ще е во-
дещо пристанища61. На този етап обаче техните искания не се приемат.  

Статистическите данни за вноса през българските пристанища за периода 
1896–1900 г. показват, че средногодишната стойност на вноса през Свищов е 
4 206 000 лв. (6,19%) и заема четвърто място сред останалите митници. На пър-
во място е Варна (14 871 000 лв. – 21,88 %), следвана от Бургас (7 834 000 лв. – 
11,54%), а на трето място е Русе (11 032 000 лв. – 16,23%). През свищовската 
митница за същия период се изнасят стоки на стойност 4 142 000 лв. (6,5%) и по 
този показател тя се нарежда на четвърто място в страната след варненската 
митница (11 726 000 – 17,12%), бургаската (10 586 000 – 15,45%) и след бал-
чишката (4 991 000 – 7,28%), като по този показател изпреварва русенската 
митница (3 534 000 – 5,16%) (Popov, 1916, p. 369). Приведените данни показват, 
че Свищов продължава да е първи износен център в търговията по река Дунав и 
е на второ място по внос на стоки след Русе.  

Преломен момент за търговията в града настъпва през 1900 г., когато се 
пуска централната железница (1899 г.) и линията Русе-Търново (1900 г.). Русе 
придобива определено конкурентно предимство пред Свищов в износната тър-
говия. Ако през 1897 г. през Свищовската митница се изнася 30 261 641 кг. сто-
ка на стойност 3 324 041 лв. (5,56% от цялата външна търговия (Tradestatistics, 
1898, p.62), а през Русенската 20 225 308 кг. на стойност 1 748 409 лв. (4,64% 
(Tradestatistics, 1898, p. 60), то през 1900 г. количеството и през двете митници 
значително намаляват, но през Русенската митница се изнася по-голямо коли-
чество – 18 752 430 кг. (2 761 659 лв. – 5,12% (Tradestatistics, 1901, p. 67), а през 
Свищов 17 286 087 кг. (2 303 011 лв. – 4,38% (Tradestatistics, 1902, p. 68). През 
всичките години на този период значителна част от износа е от зърнени храни. 
Причина за това е богатия на селскостопанска продукция хинтерланд, обхва-
щащ цяла Северна България. В крайдунавските околии се произвежда в големи 
количества пшеница, ръж, ечемик и царевица за износ (Marinova, 2016, р. 378). До 
края на икономическата криза град Свищов заема водещо място спрямо останали- 

 
 

                                      
60 Дунавски известия, V, 27, 16 април 1899 г. 
61 Ратник, III, 19, 18 май 1903 г. 
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те дунавски пристанища и изпреварва русенското със значителни показатели в 
износната търговия62. 

След отшумяването на кризата решаващ фактор за износната търговия през 
Свищов има преориентацията на износа на селскостопанска стоки към Черно 
море чрез централната железница (Marinova, 2016, р. 376). Според изложението 
на окръжния управител за 1902–1903 г. през свищовското пристанище се изнася 
почти цялата селскостопанска продукция на Търновския окръг (Exposition, 
1903, p. 31), а през 1904 г. то е вече втори износен пункт за окръга след Варнен-
ското (Exposition, 1905, p. 45). Тази тенденция се отнася и за следващите години 
(Exposition, 1910, p. 64). 

В края на XIX и началото на ХХ в. Свищов се развива в ритъма и под вли-
янието на вътрешната и международната стопанска конюнктура. В този кон-
текст кризата през 1897–1902 г. е само един от факторите, които слагат отпеча-
тък върху общия икономически и социален облик на града. Неговата предишна 
слава като търговски център започва да залязва като същевременно се губи пер-
спективата в условия на непрекъснати промени в страната и света. Успешният и 
печеливш модел от епохата на Възраждането очевидно се изчерпва. В новите 
реалности дребните производители и търговци изостават със стопанските си 
инициативи и предприемаческа дейност от нов тип. Така голяма част от мест-
ните занаятчийски майстори не откликват на съвременните тенденции в произ-
водството, оставайки на едно сравнително ниско доосвобожденско равнище. От 
друга страна, свищовският търговски елит пропуска момента да пренасочи ка-
питалите си в модерна действаща градска промишленост. Остават силни пред-
почитанията им от възрожденските години да се влагат натрупаните капитали в 
търговски операции, вместо да се инвестират за развитие на широко местно 
производство. 
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