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Abstract: Drawing from a large number of sources I have been able to identify 

196 industrialists with relatively complete biographical data. The following bio-

indicators have been collected: the years (and, when possible, the dates) of birth and 

death, family origin (father's profession and assessment of his property), education, 

position in the factory, previous or parallel economic activity, participation in the 

revolutionary movement (in including IMRO), membership in cultural, educational or 

professional organizations, party membership, high administrative positions and 

family ties. The generalized factory sociology is presented in tabular and narrative 

form and along with the general picture a focus is given on the first founding fathers 

from the classical Grunder period between 1880 and 1899. 
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На прага между XIX и ХХ столетие съществуващата от векове българска 

текстилна протоиндустрия прераства в модерна фабрична промишленост. 
Процесът е свързан с дълбоки, структурни преобразования в градската 
икономика на страната, които са вече отчасти проследени (Berov, 1990; Palairet, 
1997). Настоящото проучване, част от едно по-голямо мое изследване върху 
историята на българската текстилна промишленост от началото на XIX век до 
Балканската война, ще се опита да хвърли повече светлина върху социалния 
профил на първите български индустриалци. С помощта на голям брой 
източници бяха уточнени 196 фабриканти, за които се намериха относително 
по-пълни биографични данни. Събрана бе информация за годините (и датите, 
когато това бе възможно) на раждане и смърт, семейния произход (професията 
на бащата и груба оценка за финансовите му възможности), образование, 
позиция във фабриката, предишна или успоредна стопанска дейност, участие в 
революционното движение (в т. ч. и ВМОРО), включване в културни, 
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просветни или професионални организации, членство в партия, заемани 
изборни длъжности и роднински връзки. Обобщената фабрична социология е 
представена в следващата таблица, която наред с общата картина дава и фокус 
върху първите бащи основатели от класическия грюндерски период между 1880 
и 1899 г. 

Таблица 1. 

Индустриална социология 

 
1834–1912 

(пълна 

извадка) 

1880–1899 

(първи 

фабрики) 

 
Души 

брой 
% 

Души 

брой 
% 

1. Имотно състояние на семейството     
  Богато 107 72,3 72 78,3 
  Средно 35 23,6 17 18,5 
  Бедено 6 4,1 3 3,3 
  Общо данни за: 148    
2. Произход (професия на бащата)     
  Занаятчия 16 13,3 10 12,8 
  Фабрикант и/или разпръсната манифактура 45 37,5 33 42,3 
  Търговец, кърджия (амбулантен търговец) 25 20,8 15 19,2 
  Банкер, предприемач, джелепин, златар 16 13,3 10 12,8 
  Свободни професии и администрация 10 8,3 7 9,0 
  Ханджия, мелничар, бакалин 8 6,7 3 3,8 
  Общо данни за: 120  78  
  От тях текстилни занятия 53 44,2  31,5 
3. Възраст при основаване на фабриката 
(години)1 

41,8  41,3  

4. Средна продължителност на живота 
(години) 

67,9  67,7  

     
5. Образование     
  Начално, самоук, чирак 39 33,1 23 34,8 
  Средно 45 38,1 27 40,9 
  Висше 34 28,8 16 24,2 
  Общо данни за: 118  66  
5.1. Висше и средно образование по държави     
  Германия и др. 11 26,8 6 33,3 

                                                           
1  Всички случаи, при които едно и също лице участва в няколко дружества, те са 
включени в генералната съвкупност от 196 души. 
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  Австро-Унгария и др. 10 24,4 4 22,2 
  Франция, Англия 10 24,4 6 33,3 
  Белгия, Швейцария 7 17,1 2 11,1 
  Русия 1 2,4 0 0,0 
  Цариград, Румъния 2 4,9 0 0,0 
  Общо данни за: 41  18  
5.2.  Висше и средно образование по науки     
   Техническо 19 43,2 6 30,0 
   Икономическо 16 36,4 10 50,0 
   Медицина и фармация 5 11,4 2 10,0 
   Хуманитарно 4 9,1 2 10,0 
  Общо данни за: 44  20  
6. Професия преди и/или успоредно с 
фабриката 

    

  Занаятчия 25 17,0 18 18,2 
  Фабрикант и/или разпръсната манифактура 38 25,9 24 24,2 
  Търговец, кърджия (амбулантен търговец) 26 17,7 18 18,2 
  Банкер, предприемач, джелепин, златар, 
чифликчия 

26 17,7 23 23,2 

  Свободни професии и администрация 28 19,0 14 14,1 
  Ханджия, мелничар, бакалин 3 2,0 2 2,0 
  Други 1 0,7 0 0,0 
  Общо данни за: 147  62  
  От тях текстилни занятия 62 42,2 43 43,4 
7. Позиция във фабриката     
  Вътрешен кръг (председател, 
основател/собственик, наемател) 

169 62,6 72 55,4 

  Междинен кръг (член на управителния 
съвет) 

29 10,7 17 13,1 

  Външен кръг (акционер, съдружник) 33 12,2 17 13,1 
  Инвеститор 14 5,2 9 6,9 
  Мениджър (директор, зам.-директор, 
управител) 

25 9,3 15 11,5 

  Общо данни за: 270  130  
8. Роднинство и сватовство     
  С други лица във фабриката 130 66,3 96 73,8 
  С други известни лица извън фабриката 88 44,9 64 49,2 
  Общо данни за: 197  130  
7.1. Брой установени роднинства/сватовства     
  0 48 24,5 25 19,2 
  1 42 21,4 25 19,2 
  2-3 51 26,0 42 32,3 
  4-6 48 24,5 33 25,4 
  8-12 7 3,6 5 3,8 
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  Общо данни за: 196  130  
9. Революционна дейност     
   Свързан с революционна дейност 30 22,2 23 22,3 
       член на комитет, комитет и четник 11  7  
       опълченец 2  1  
       затворник 7  6  
       дарява пари 2  2  
       негов близък роднина (брат, баща) 8  7  
   Несвързан 105 77,8 80 77,7 
   Роден след 1878 г. 61  27  
  Общо приложими данни за: 135  103  
10. Сдружения (участия)     
  Културни, просветни, спортни 26 28,9 20 28,2 
  Професионални 19 21,1 15 21,1 
  Политически 68 75,6 55 77,5 
  Общо приложими данни за: *90  *71  
11. Партийна принадлежност     
  Консерватор 5 7,5 5 9,6 
  Либерал 1 1,5 1 1,9 
  Народно-либерал (стамболовист) 28 41,8 23 44,2 
  Народняк 13 19,4 9 17,3 
  Демократ 6 9,0 5 9,6 
  Либерал (радославист) 7 10,4 6 11,5 
  Прогресивно-либерал 5 7,5 2 3,8 
  Съединист 1 1,5 1 1,9 
  Социалдемократ 1 1,5 0 0,0 
 Общо данни за:  67  52  
 С неизвестно партийно членство 9  9  
12. Заемани изборни длъжности     
  Министър (и депутат, кмет, зам.-кмет и 
общински съветник) 

4 6,1 2 3,4 

  Депутат (и кмет, зам.-кмет и общински 
съветник) 

43 65,2 35 47,3 

  Общинска власт (кмет, зам.-кмет и 
общински съветник) 

19 28,8 22 29,7 

 Общо данни за:  66  59  

Източник: вж. текста. 

Бележка: 

* Общ брой на лицата, които участват в поне едно културно, просветно, спортно, 
професионално или политическо сдружение. 
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Макар в много от събраните биографии да има все още редица бели петна2, 
като цяло, извадката е с добра представителност. В нея са обхванати 196 души 
при уточнени поименно 498 индустриалци, ангажирани пряко или по-
индиректно с текстилните фабрики между 1834 и 1912 г. Така процентът на 
покритие в таблица 1 е близо 40% от всички установени фабриканти. 

Противно на някои твърдения на тогавашната преса3, в мнозинството си 
първите ни промишленици произхождат от заможни или поне не бедни 
семейства (общо над 96% от случаите). Това им дава достъп до сравнително 
добър стартов финансов и социален капитал. В рамките на българското 
мрежово общество (Ivanov, 2010, pp. 442-461), техните фамилии, както и те 
самите, могат да бъдат открити близо до мрежовите центрове – локални, а 
понякога дори и национален. Прави впечатление, че за предаване на професия 
между поколенията можем да говорим при едва под половината от 
индустриалците (44,2%). При фабрикантите, основали предприятия между 1880 
и 1899 г. този процент е още по-нисък (31,7%). Възходящата тенденция (от една 
трета към близо 50%) е ясен индикатор за много бързото развитие на 
текстилните занаяти, които в рамките на няколко десетилетия се превръщат във 
водещ стопански сектор в българските земи. Разбираемо, родените около и 
малко след началото на XIX век бащи на първите ни промишленици, т.е. преди 
или около старта на текстилния бум, се насочват към други професии. Едва в 
двете десетилетия преди Кримската война абаджийството и гайтанджийството 
„излизат на мода“ и привличат най-предприемчивите българи. С други думи, в 

                                                           
2  Би могло да се желае повече при картографирането на роднинските връзки, участието 
в местната власт (общински съветници, кметове) и в локални културни или духовни 
инициативи – читалища, строеж на храмове, паметници и пр. Сравнително непълни 
са и сведенията за професионалното и имотното състояние на родителите на 
фабрикантите, както и за полученото образование от тях самите. Дължа огромната си 
благодарност на Милко Палангурски за предоставените ми списъци на депутати в 
обикновените и великите Народни събрание в периода от 1879 до 1912 г. Специално 
трябва да отбележа и съдействието на Даниела Цонева от РИМ-Габрово за нейната 
неоценима помощ при уточняването на някои от включените в извадката габровски 
биографии. 

3  В статия на самоковският вестник „Полезен съветник“, пропита в типичната за 
революционния ни доосвобожденски печат античорбаджийска стилистика се твърди: 
„Нека се знае, че в Габрово хората от средната ръка са повечето инициатори на 
няколко от тамошните фабрики, а главните капиталисти и там стоят на страна като се 
занимават с лихварство. Най-жалкото е, че както чорбаджиите, така и средната класа 
у нас се отличава със своята нерешителност и страхливост, за да се впусне в 
индустриални предприятия. Достатъчно е да споменем, че тукашното дружество 
„Бъдещност“ няколко пъти до сега си е вече взело капитала, а при всичко това нищо 
не е направило за да разшири или подобри производството си.“ Полезен съветник 
(Самоков), I, № 5, 12 ноември 1905, с. 1. 
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рамките на възрожденското ни общество между поколенията се трансферира 
много повече капитал (финансов, социален), отколкото конкретна професия. 
Това е важен маркер за нарасналия стопански динамизъм след началото на XIX 
век. 

Относително облагодетелстваният произход на ранните ни фабриканти се 
отразява и на тяхното по-високото образование. Естествено, то е само 
относително по-добро, главно на фона на предимно селско население на 
България, но в никакъв случай не е високо в общоевропейска перспектива. 
Средно и висше образование добиват близо две трети от всички индустриалци 
като обикновено се избират не най-добрите, а по-евтините, по-близки и по-
достъпни висши училища. Това сигурно обяснява, защо сливенци, които 
купуват машините си почти единствено от Белгия изпращат своите синове да 
учат в Германия и Австро-Унгария4 и много по-рядко в Антверпен, Лиеж или 
Брюксел. Важна роля за по-доброто образование на българския промишлен елит 
изиграва Априловската гимназия, в която учат поне 15 от 196-те установени 
фабриканти5, следвана от Робърт колеж – 4 и по двама в цариградския колеж 
„Бебек“ и в текстилното училище, отворено след Освобождението първо в 
Княжево, а после преместено в Сливен. В търговската гимназия в Свищов 
знанията си добиват най-малко трима индустриалци. 

В момента на създаването на фабриките повечето основатели са вече 
утвърдили се стопански фигури, с натрупани средства и изплетени фамилни и 
бизнес мрежи. Средната им възраст при отварянето на техните предприятия е 
около 42 г., която е сравнителна висока при измерената продължителност на 
живота на текстилния ни елит от 67-68 г. Под половината (42,2%) надграждат 
съществуващите си от преди фирми, които се занимават с производство и/или 
търговия на текстилни изделия. При мнозина от тях имаме класически преход 
от занаятчия (абаджия, гайтанджия и т.н.) през организатор на разпръсната 
манифактура (караабаджия по сливенската терминология) към фабрикант6. Не 
липсват обаче и занаятчии, които се насочват към текстилния бранш от други 
сектори – кожари като Йосиф Стомоняков, включил се в габровската фабрика 

                                                           
4  При това предимно в славянските провинции на Двойната монархия. 
5  Плод отчасти и на географската концентрация на текстилни фабрики в Габрово. 
6  Според Хр. Гандев (Gandev, 1976, p. 451), това е основният типаж сред ранните 
български индустриалци. Разгледаните от него седем фабрики са създадени не от 
търговци или занаятчии, а от „стари предосвобожденски капиталисти – притежатели 
на манифактури“. Пак според Гандев, тези хора са дошли „като оформени типове 
капиталисти“. Както личи от представените в таблица 1 данни, наред с 
манифактуристите много от нашите първи индустриалци са занаятчии, лихвари и  
търговци. 
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„Успех“ или Андрея Момерин – в предприятията на Иван Хаджиберов и 
„Надежда“, обущарят Стефан Синев – във фабрика „Аспарух“ – Габрово, 
чехларят Христо Метев – в „Надежда“ и др. 

Силно впечатление прави относително високият дял на личности, 
занимаващи се с банкерство и лихварство. Това е много интересно, на фона на 
противните твърдения в литературата, започващи още от задълбоченото и често 
цитирано изследване на С. П. Станев (Staneff, 1901, p. 88)7. Трябва да се 
подчертае обаче, че тук в никакъв случай не става дума за фигури, занимаващи 
се само с финансови операции. В повечето случаи, точното определение на 
професията е трудно, тъй като наред с раздаваните кредити те търгуват с 
различни стоки, откупват събирането на данъци, стават предприемачи на 
различни обществени строежи (предимно на железници), включват се в 
производството и пласмента на розово масло и пр. Така, в определянето на 
повечето от тях като банкери има голяма доза условност – напр. Дончо и Миню 
Попа (Попов) от с. Боженци, а по-късно, преселили се в Габрово, 
съгражданинът им Стефан Милков, пловдивчанинът Калчо Хаджикалчев, 
казанлъчаните Димитър и Ботю Папазоглу (Папазови) и Петко Орозов, 
русенците братя Симеонови, видният търговец-житар, а по-късно 
подпредседател на Българска търговска банка Константин Бебис, виенската 
къща на Евстати С. Паница, софийската кантора на Михаил Калъпов и Стефан 
Марков, габровските банкери Йосиф Р. Цанков и Тодор С. Арнаудов и 
сливенският им „колега“ Ешуа Кемалов, както и известният търговец и банкер 
Евлоги Георгиев. 

Установени бяха и други такива случаи на финансови ангажирани в 
текстилни предприятия „бизнес ангели“ като търновските братя Сарънедялкови, 
за които обаче не намерих достатъчно данни и в крайна сметка те останаха 
извън извадката от 196 имена. Повечето от тези банкери се вливат в групата на 
инвеститорите – хора от най-заможните и успешни „общобългарски фамилии“ 
като Евлоги Георгиев, Иван Ст. Гешов, Григор Начович, Калчо Хаджикалчов, 
Никола Странски, Евстати Паница, Иван Хаджиенов, русенските братя 
Симеонови, Стефанаки Савов и дори княз (по-късно цар) Фердинанд8. Те 
закупуват по една или няколко акции, не се включват в управлението, но с 
авторитета и популярността си придават обществена тежест на начинанието. 

                                                           
7  Според Станев, излезлите наяве след Освобождението „чорбаджийски капитали“ са 
инвестирани в лихварство и закупуване на земя, вместо в индустрия, което пречи на 
по-бързото ѝ развитие. 

8  Поради очевидната дистанцираност на монарха от текстилната промишленост, той бе 
изключен от представения тук анализ. 
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Както ще видим по-долу, някои от тях влизат в ролята на „бизнес ангели“, 
финансирайки примамливи с обещаващата си доходност, но рискови стопански 
проекти. 

Следва да отбележим и още една обществена група, вляла се в 
следосвобожденските ни фабрики – учители, свещеници, книжари, хора на 
културата (в това число и художници), упражняващи различни свободни 
професии (адвокати, лекари, аптекари) и чиновници (19% от всички 
фабриканти). Сред тях откриваме имена като Васил Н. Карагьозов (учител в 
Априловската гимназия преди да стане зет на Иван Калпазанов), неговите 
колеги от гимназията Иван Бурмов (съдружник в Средната фабрика на 
Калпазанов) и Досю Иванов (акционер в АД „Успех“ – Габрово). Към същата 
група принадлежат и аптекарят Панайот Славков (акционер в „Надежда“ – 
Габрово), придворният аптекар д-р Никола Странски (участващ в сливенското 
индустриално АД „България“), лекарят Стефан Тончев (в „Надежда“), колегата 
му д-р Георги Миркович (в ИАД „България“), както и адвокатите Христо А. 
Черешаров (в „Бъдащност“ – Самоков) и Димитър Загоров (в самоковското АД 
„Царева“). 

Стана вече дума, че мнозинството от индустриалците са в състояние да 
мобилизират в своя подкрепа широки социални мрежи – получени „по 
наследство“ или изплетени от самите тях. Става въпрос за трудно установимата 
днес система от роднинства, сватовства и приятелства. Дори и откъслечно 
запазените сведения говорят за много висока фамилна обвързаност на първите 
фабриканти. Поне две трети от тях привличат свои сродници – деца, родители, 
но и баджанаци, зетьове, тъстове, шуреи, братовчеди, чичовци, вуйчовци и т.н. 
в своите бизнес инициативи. Наред с това почти 45% от индустриалците 
разполага с важни, „стратегически“ съюзи – през брак, роднинство и сватовство 
– с видни местни или национални фамилии. Това ясно говори за относително 
ниското ниво на доверие в обществото и общо – за стопанската враждебност на 
средата. Налага се тя да бъде „нормализирана“, доколкото това е възможно, 
чрез семейни и други извъникономически механизми (Ivanov & Ganev, 2009, pp. 
22-24). 

Ще представя само няколко, в голямата си част известени в литературата 
примери от първите следосвобожденски фабрики. Първопроходецът на родната 
текстилна промишленост Иван Калпазанов, открил текстилното си предприятие 
още през 1882 г., се жени за дъщерята на богатия габровски търговец и лихвар 
Добри Стоянов, от когото получава добра зестра, вградена изцяло във 
фабриката му (Book of the Gabrovo industry, 1934, p. 37). Това го прави зет на 
един от най-едрите гайтанджии и лихвари в Габрово, водещ акционер в АД 
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„Успех“ Цанко Добрев (син на Д. Стоянов)9. Синът на Иван Калпазанов – 
Добри е женен за дъщерята на Георги Попдимитров Бочаров (кмет на Габрово, 
между 1899 и 1902 г.), а четирите му дъщери са омъжени за споменатия вече 
Васил Карагьозов (Дешка), за едрият свищовски търговец Марин Ф. Маринов 
(Кина), за финансовия чиновник Тодор Хаджипетров (Мария) и за летописеца 
на Габрово д-р Петър Цончев (Стоянка). За съдружник в рисковото си 
начинание Иван Калпазанов кани своя личен приятел и проспериращ търговец 
Петко Цоков. По-късно текстилното предприятие е поето от двамата зетя на 
Калпазанов – Васил Карагьозов и Тодор Хаджипетров, които заедно със 
синовете на основателя – Добри и Димитър, превеждат дружеството през 
трудностите на дългата текстилна криза. 

Във втората габровска фирма „Александър“ капиталите си вливат братята 
Цанко, Стефан и Иван П. Хаджистойчеви, сроденият с тях севлиевски търговец, 
лихвар и политик Стефан Недев(ски)10, както и зетят и съдружник на Недевски 
– Стефан Медаров (Медарев). По майчина линия Хаджистойчеви са сродени с 
наследниците на Васил Априлов и с Цанко В. Дюстабанов, основал една от 
първите по-големи трикотажни фабрики у нас (също включен в извадката тук). 
Цанка, дъщеря на Стефан П. Хаджистойчев се омъжва за политика радославист 
Петър Пешев, дългогодишен министър на правосъдието. Втората дъщеря на 
Стефан – Евдокия пък се жени за брата на Иван Калпазанов – Йонко, а третата – 
Анка, за Христо – брат на акционера Стефан Недев(ски). Цанко П. 
Хаджистойчев сключва брак с Иванка, дъщеря на приятеля и съратник на 
Калпазанов Петко Цокев. Синът на Цанко – арх. Цанко Ц. Хаджистойчев е 
женен за дъщерята на основателя на фабрика „Надежда“ Стефан Дойнов, а 
дъщеря му Тотка – за фабриканта Иван Марокинджиев. Една от сестрите на 
братя Хаджистойчеви, Евдокия, е омъжена за Христо Р. Бобчев, а втората – 
Аница – е майка на Тотю и Христо Пантеви. 

През сестра си Христо Гъдев, също основател на „Александър“, е сроден 
със заможния гайтанджия и съдружник във втората габровска фабрика Велчо 
Ев. Рашеев. Две от дъщерите му пък са женени за Георги Т. Рашеев (Минка) и 
Илия Ив. Червенаков (Донка). Последният участник във фирмата и главно 
действащо лице в предприятието – Хр. Р. Бобчев е женен за сестра на братя П. 
Хаджистойчеви. Синът му Никола сключва брак с дъщеря на споменатия вече 
заможен кожар Йосиф Стомоняков и е много близък роднина (по неустановена 
за съжаление до момента линия) на Илия Ив. Червенаков, поради което съдът 

                                                           
9  В къщата на Ц. Добрев днес се помещава Интерактивния музей на индустрията. 
10  Братът на Недевски – Христо е женен за сестра на братя Хаджистойчеви. По-късно 
Христо става управител на „Александър“. 
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отказва да регистрира избраното през 1911 г. ръководство на фабрика 
„Александър“, в което участват и двамата – Никола и Илия. 

Подобна, дори още по-гъста, е фамилната мрежа в Трявна. Там в първата 
фабрика, издигната през 1884 г. в близкото с. Радевци участват търговецът 
Георги Т. Попов, чиято майка е от известния Даскалов род11, неговият баджанак 
Димитър Златев (търговец, виден консерватор, депутат), както и близкия 
приятел на Попов Тихол Бончев заедно с неговите роднини – синът му Бончо 
Тихолов и зет му Тотю Киселов. От същият Даскалов род по бащина линия 
произхожда и Стефан Кънчов, открил през 1914 г. малка копринена фабрика в 
Трявна, поета след това от неговия син Кънчо Стефанов. 

В акционерното дружество „Напредък“ нагърбило се през 1880 г. с 
управлението на старата сливенска Добрижелязкова фабрика участват братята 
Георги, Киро и Стефанаки П. Стефанови. Георги е женен за дъщеря на друг 
виден местен фабрикант Иван Атанасов и е баджанак на Александър Г. Калов 
(от „братя Калови“). Киро Г. Стефанов се сродява с текстилния индустриалец 
Белчо А. Белчев, чиято сестра Александра взема за жена. В „Напредък“ 
откриваме също братята Стефан и Димитър Г. Саръиванови, вторият от които е 
тъст на друг от съдружниците, Недю Хаджииванов. Брат му Стефанаки 
(Стефан) е и тъст на притежателя на фабрика за аба и шаяк Панайот Попович, а 
синът му Апостол се жени за внучка на Добри Желязков. В акционерното 
дружество, поело през 1880 г. Държавната фабрика в Сливен участват също 
Андон С. Бояджиев и тъст му Иван П. Чинтулов (племенник на Добри 
Чинтулов), зетят на Чинтулов Георги Хр. Гигов и зетят на споменатия по-горе 
Белчо А. Белчев – Петраки (Петър) Ст. Елков (Roussev, 1996, pp. 72, 84-87, 91, 
245-246). Сред участващите във фирмата са и братята Тодор и Илия Г. Калови, 
чиято връзка с Иван Атанасов, през третия брат Александър, вече бе установена 
малко по-горе. 

Сходни фамилни преплитания доминират и второто дружество, АД 
„България“, наело държавната фабрика (бивша на Д. Желязков) през 1892. В 
него се включват братята х. Атанас и х. Григор Хаджикондеви, братята Георги и 
Русчо Миркович и братята (?) Тодор, Димитър и Георги Костови, както и 
съдружниците от софийската банкерска къща Михаил Калъпов и Стефан 
Марков, вероятно също сродени помежду си. Русчо Миркович е своеобразен 
център на важна семейна мрежа, в която участват още зетя му Иванчо Д. 
Желязков (син на Добри Желязков) и сват му Георги Жечков, чийто син 

                                                           
11 Великолепната къща на Даскалови с нейните изящни резбовани тавани е запазена и 
до днес като музей. 
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Захария се жени за дъщерята на Миркович. Братът на Русчо – Георги пък е 
женен за сестра на Парашкева Бянов (Боянов). 

По-трудни за установяване поради все още непълното им документиране, 
но със сигурност не по-малко важни са фамилните обвързаности и в Самоков, 
където в учреденото през 1885 г. АД „Бъдащност“ участват братята Ксенофонт 
и Димитър Смрикарови, близките роднини (братя или братовчеди?) Атанас, 
Никола и Петър Перниклийски, Тодор и Димитър Николови, баща и син Захари 
и Христо Хаджистамови, баща и син Христо и Атанас Манови, както и 
сродените Иван и Петър Кокошкови. Бащата на друг акционер Георги Хр. 
Крушев (от фамилията на Захари Круша) е зет на споменатия Захари 
Хаджистамов, а двама от братята на Атанас Хр. Манов са женени за дъщери на 
Никола Перниклийски и на същия Захари Хаджистамов12. 

Фамилните връзки се надграждат от различни институционализирани 
мрежи – читалища, еснафи, професионални и бизнес сдружения. Тази част от 
извадката е най-слабо разкритата и към момента са установени едва 26 подобни 
участия (едва 13 % от всички 196 имена). Благодарение на сизифовския труд на 
Милко Палангурски (Palangursky,, 2008; Palangursky, 2011; Palangursky, 2014; 
Palangursky, 2019) и Йорданка Гешева (Gesheva, 2001) много по-добре 
документирани са политическите контакти на първите ни фабриканти. С 
политика се занимават около една трета от индустриалците (76 души) като най-
много от тях (двадесет и осем или 41,8%) клонят към стамболовистката партия: 
габровците Васил Н. Карагьозов (по-късно радославист), Тодор С. Арнаудов, 
Христо Топузанов (по-късно преминал към демократите), Ганчо Д. Попов, 
Коста Симеонов, Иван Червенаков, Стефан Мичковиц, Андрея и Христак 
Момерин, Панайот Славчев13, Цанко Дюстабанов, Пенчо Семов, Цанко Добрев, 
сливенците – Сава Райнов, Георги Жечков, Тодор и Стефан Кювлиеви, Панайот 
Попович, Димитър Бинев (а вероятно и Димитър Йорданов-Шампион), Андон 
С. Бояджиев и Апостол Ст. Саръиванов, самоковците – Петър Кокошков, Коста 
Николиев и Христо Манов, казанлъчанинът Ботю Папазов, карловецът Иван М. 
Астарджиев, Петър Балевски от Троян, Вълко Шопов и Константин 
Хаджикалчов от Пловдив, русенският банкер Стефан Симеонов и Никола 
Странски и Иван Хаджиенов от столицата. Високата популярност на народно-
либералната партия може да се обясни със сравнително дългото ѝ участие във 

                                                           
12  Разплитането на известна част от посочените в предните няколко пасажа фамилни 
мрежи стана благодарение на дългогодишните и изключително ценни усилия на 
Лалю Метев и информации от сайтовете geni.com и myheritage.com. Вж. и серията 
електронни публикации на Л. Метев цитирани в края на тази статия. 

13  Славчев е роден в Търново, но притежава аптека в Габрово. 
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властта (между 1886–1894 и 1903–1908 г.). Известна роля сигурно има и 
бойното другарство от революционната борба, с която са свързани в една или 
друга степен 30 от фабрикантите (или 22,2 %). 

Народняците, които определено доминират бизнес елита през 
междувоенния период (Ivanov & Ganev, 2009, pp. 26-30) до войните имат все 
още доста ограничено представителство: Цанко и Иван Хаджистойчеви, Велчо 
Ев. Рашеев, Йордан Данчов, Христо Гендович, Димитър Г. Саръиванов, 
Димитър Загоров, Димитро (Димитър) Папазов, Джорджо Момчев, Христо Ив. 
Балабанов, Ал. Маринкьов, а вероятно и Иван П. Въжаров и Христо Зографски. 
С изключение на демократите: Христо Конкилев, Георги Д. Бочаров, Паскал 
Паскалев, Ангел С. Павлов, Стефан Г. Стефанов и Христо Топузанов – преди 
това народно-либерал), радославистите: (Васил Н. Карагьозов, Стефан 
Недев(ски), Константин (Кочо) Хаджикалчов, х. Атанас Хаджикондев, Никола 
Странски, д-р Панайот Ранков и Михаил Калъпов) и прогресивно-либералите: 
(Никола и Георги Т. Рашееви, Христо Черешаров, Стефанаки Савов и 
евентуално Цони Паяков) станалите партийни течения имат по-символично 
участие сред стопанския ни елит. Както изглежда, в много от случаите партиите 
търсят местните стопански авторитети (и големи работодатели), които им 
гарантират по-добро представителство и финансиране. Индустриалците също 
нерядко се възползват от партийните си контакти за прокарване на лични или 
съсловни интереси. Цялото насърчително законодателство е ясен пример за 
успешно политическо лобиране от бизнес елита. С партийна протекция, твърди 
се, стартира например голямата софийска фабрика за конопени изделия и 
въжета „Цоньо Паяков & Иван Въжаров“ (Ivanov, 2020, p. 128)14. 

Настоящото проучване е пръв опит в нашата литература да се представи 
социалния профил на българските фабриканти. Поради ключовото стопанско 
значение на текстилната промишленост с голяма доза увереност може да се 
предположи, че очертаната тук картина е представителна за цялата прохождаща 
българска индустрия. Впечатление прави, забелязаната и в предишни мои 
изследвания (Ivanov & Ganev, 2009, pp. 26-30) „множественост“ в биографиите 
на родните промишленици. Освен с бизнес, редица от тях се ангажират с 
политика, дарителство и подкрепа на различни културни, образователни или 

                                                           
14  Фабриката стартира след получаването на концесия от държавата за монопол върху 
производството на конопени изделия в голяма част от Западна България. Отначало 
привилегията е отказана от Народното събрание, но след новите избори за 
позитивното решение, твърди се, активно работят финансовият министър Лазар 
Паяков (брат на единия от индустриалците) и депутатът Петър Въжаров, брат на 
другия фабрикант. Вж. също (Yordanov, 1928, pp. 62-63). 
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спортни инициативи. Впечатляваща е и относителната тежест на бившите 
революционери, които след Освобождението застават начело на различни 
фабрични инициативи. Анализираните в статията данни дават възможност да се 
проследи и сравнителната устойчивост на възрожденския стопански елит и 
относително успешното му трансформиране в бащите основатели на модерната 
българска индустрия. 
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