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Abstract: The article traces the economic policy of Svishtov municipality during 

the rule of the mayor Hristo Teodorov (1887–1893). His rule coincided with the 

active economic policy of the cabinet of Stefan Stambolov (1887–1894). The 

measures that the municipal government takes to help traders, entrepreneurs and the 

development of the infrastructure of the municipality are analyzed. It is concluded 

that the greatest assistance provided by the municipality to local businesses is 

through the construction of modern infrastructure. 
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Целта на настоящата статия е да се проследи стопанската политика на 
свищовската градска община в годините, когато начело стои кметът Христо 
Теодоров (1887–1893 г.). Разглеждат се мерките, които общинското управление 
предприема в помощ на търговците, предприемачите и за развитието на инф-
раструктурата на общината. Изследването се основава главно на ценната, неиз-
ползвана до сега информация от архива на Държавен архивен фонд – В. Търно-
во, Изложенията на окръжните управители през този период и сведения от мес-
тната преса. Използвани са и досегашни проучвания за социално-
икономическото развитие на страната, както и изследвания за стопанското раз-
витие на Свищов след Освобождението. 

В град Свищов се установява първото градско управление в страната. Това 
става на тържествена церемония на 4 юли 1877 г. в църквата „Св. Преображе-
ние“ (Nitov, 1963, p. 39). За първи кмет на освободения град е избран Димитър 
Генков Анев (неизв. – 1899 г.) (Svishtov, 1990, p. 7), а членовете на първия град-
ски управителен съвет, които със сигурност се знаят, са Яни Д. Станчев, Пени 
Райков, Николай И. Божинов. Дейността им до юли 1878 г. е поставена под кон-
трола на руските управляващи органи.  
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Те одобряват само тези решения на съвета, които съвпадат с тяхната поли-
тиката и не противоречат на съществуващите нормативни разпоредби1. Градс-
кото общинско управление осъществява охрана на помещенията, в които се 
складира храната и контрол при разпродажбата й. Следи за спазване на финан-
сова отчетност, за да се предотвратят злоупотреби с имуществото. Част от тези 
храни отиват за осигуряване на необходимите провизии за армията, а приходите 
от продажбата на други количества постъпват като приход на града. 

Съгласно Временното положение за градските съвети от 19 септември 1878 
г. в Свищов се учредява градски (общински) съвет (Kolev, 2006, p. 69). Прове-
дените през месец декември 1878 г. избори определят за председател на новото 
местно градско управление Гаврил Б. Ненович (21 януари до 11 юли 1879 г.)2. В 
периода, когато е депутат в Учредителното събрание, изпълняващ неговата 
длъжност е Николай И. Божинов.  

В периода на Руското окупационно управление местните градски власти 
придобиват административен и управленски опит. От руските власти те се нау-
чават да водят финансови документи, да използват подходящ стил за написва-
нето на служебни писма, да спазват строга подчиненост на установените закон-
ни разпоредби. В дейността си местните градски управници се водят от идеята 
да подобрят благосъстоянието на населението и развитието на града. Те под-
хождат толерантно към мюсюлманското население. Спазвайки руските разпо-
редби, те не допускат да ескалира напрежение между българските жители на 
града и завръщащите се турци.  

През следващите години настъпват бързи смени на кметския пост. В пери-
ода от юли – декември 1879 г. начело на града застава К. А. Константинов. През 
януари 1880 г. той е заменен от Тодор Икономов, управлявал до юни 1881 г., 
когато отстъпва ръководството на Мирон К. Бешков, ръководил градската упра-
ва до 16 октомври 1881 г. Яни Д. Станчов успява да осъществи два кметски 
мандата през този период – от 16 октомври 1881 г. до 7 юли 1883 г. и от 26 ав-
густ 1885 г. до 12 януари 1887 г., поемайки длъжността от Александър Шишма-
нов, заемал поста от 18 юли 1883 г. до 24 август 1885 г. (Svishtov, 1990, p. 167).  

Прегледът на протоколите на Свищовската градска община през тези годи-
ни показва, че тя осъществява разнородна дейност. Под ръководството на кмета 
се обсъждат и приемат годишните бюджети и отчетите за направените разходи. 

                                                           
1  „Временните правила за управленските (административни) съвети в окръзите и гра-
довете на България, утвърдени от главнокомандващия на руската армия на 8 август 
1877 г.“ и „Инструкция, определяща реда на действие и предмета на ведомство на уп-
равителните окръжни и градски съвети от края на 1877 г.“ (Kolev, V 2006, pp. 59, 64).  

2  Дунавска зора, V, 1, 15 декември 1878 г., с.1. 
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Общината ръководи училищния живот, културата и просветната дейност, а съ-
що и отговаря за строителството и поддръжката на училищните сгради. Тя из-
дава и разрешителни за строежи на частни здания и обекти.  

Общинското управление развива, до колкото е възможно, и социална дей-
ност като издава множество свидетелства за бедност на местни граждани3, от-
пуска помощи на нуждаещите се, поема и издръжката на обучението на бедни 
деца4. Заедно с това наблюдава и контролира цените на най-важните хранител-
ни продукти и горивни материали в града5. 

Градски общински управления нямат възможност за мащабни инфраструк-
турни дейности. Причините за това са, че приходите в общинската каса са мал-
ко и има много недобори6. Освен от постъпващите в хазната данъци, наеми и 
налози, те могат да разчитат и на дарения от местните търговци7, но през 1884 и 
1885 г. те също изпитват затруднения8 и нямат възможност да подпомогнат об-
щината в градоустройствените промени. Кметовете Александър Шишманов9 и 
Я. Д. Станчов10 се опитват да изтеглят заем от БНБ, но с неуспех.  

От мненията за първите градски управници най-противоречиви са тези за 
управлението на първия кмет Д. Г. Анев. От една страна на него му се предпис-
ват най-големите заслуги за направени промени в града. Той предприема мерки 
за неговото хигиенизиране – блатата в двете му части се пресушават, направени 
са канали за втичане на водата в р. Дунав и др. Полага началото на благоуст-
ройството на града – регулират се улиците и площадите, поставя се улично ос-
ветление, а на мястото на старите турски бараки се създава градска градина 
(Ganchev, 1929, pp. 160-161; Nikolova, 2008, p. 239). До колко това отговаря на 
действителността не може да се каже със сигурност, защото сведения за тази 
дейност за сега не се откриват в архивните документи, а само в спомените на 
местни жители. От друга страна той е даден под съд за злоупотреби с общински 
средства.  

Христо Н. Теодоров (1887–1893 г.) е първият по-продължително задържал 
се на кметския стол. Той е избран през месец май 1887 г. В местната преса из-
казват надежда, че след дълги лутания и опитите на другия кандидат Костаки 

                                                           
3  Държавен архив – В. Търново, Ф. 661 К, оп.1, а.е.23, л. 76, л. 78, л.79; а.е. 25, л. 62, 
а.е. 25. л. 78. 

4  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 26, л. 5. 
5  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.22, л. 14. 
6  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.24, л. 9-14.  
7  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 25, л. 111 
8  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 23, л. 115-116, л. 24; а.е.24, л. 9-14, л. 39  
9  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 23, л. 35-36 
10  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 24, л. 60-63. 
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Лазаров, който с измама се опитва да стане кмет11, в града е избран съвсем ле-
гитимно Христо Теодоров и се изказват надежди за неговото кметуване. В пре-
дизборните агитации в местната преса се отбелязва, че свищовските граждани 
може да му се доверят, защото той е с независим характер, опитност и строгост 
в изпълненията на законите в страната, което ще доведе до доброто развитие на 
града. Със своята дейност ще задържи водещото място на града сред останалите 
крайдунавски центрове12.  

Изборите в общината се провеждат според новия закон на 4 октомври 1887 
г13., а първото заседание на новоизбрания състав е на 30 ноември 1887 г. За по-
мощници на кмета са избрани Атанас Ив. Татаров и Тома Пантелеев. Почетни 
членове на съвета са: Ф. Ангелов, Ст. Маринов, Гаврил. Б. Ненович, Гаврил 
Ангелов, Тачо П. Пелтеков, Атанас И. Халачев, Ат. Гр. Каракашев, Тодор А. 
Божинов, Азис Ефенди Селимов, Ахмед П. Шекеров, Ангел Добринов. Секре-
тар е Йордан Митев, а подсекретар е Коста Памидков14. Бирник на общината 
става Андрей Иванов Анев с годишна заплата от 1 800 лв15.  

До сега не са открити биографични данни за Христо Теодоров. В краеведс-
ката литература се отбелязва само, че е бил кмет и годините на неговото управ-
ление. В местната генеалогия на големите родове на Мария Ценова-Тошева той 
не е причислен към рода Теодорови, въпреки че в него фигурира лицето Нико-
лай Теодоров (Tsenova-Tosheva, 2011, p. 241). Със сигурност се знае, че става 
народен представител след края на неговото управление от Народнолиберална-
та партия.  

Кметуването на Хр. Теодоров съвпада с управлението на кабинета на Сте-
фан Стамболов (1887–1894 г.), което води активна политика за насърчаване на 
стопанското развитие на страната. Прокарват се редица законодателни актове с 
цел стимулиране на местното производство. Правителството въвежда т.н. адми-
нистративен протекционизъм, при който на определени индустриалци се отпус-
кат финансова помощ и безлихвени заеми (Marinova, 2010, p. 93).  

За нуждите на местната индустрия и търговия се вземат мерки за развитие-
то на съобщителните средства и за подобрение на съществуващата инфраструк-
тура. Сключените външни заеми в периода 1888–1893 г. съдействат за иконо-
мическото развитие на страната. Реорганизира се кредитното и банковото дело. 
След разпоредба на правителството се откриват клонове на Отоманската банка 

                                                           
11  Народна гордост, II, 30, 20 март 1887 г., с.3.  
12  Народна гордост, II, 83, 2 октомври 1887 г., с. 2. 
13  Народна гордост, II, 83, 2 октомври 1887 г., с.2.  
14  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.26, л. 51 
15  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.27, л.2.  
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в София, Пловдив, Русе и Бургас, които кредитират местните търговци. След 
като успява да увеличи своя основен капитал, след изтеглен заем БНБ разширя-
ва своята дейност и през 1893 г. има пет клона и три агенции в страната. Тя за-
почва да играе значителна роля в кредитирането на българските общини. В по-
мощ на индустриалците и търговците са и възникналите застрахователни и ак-
ционерни дружества (Sazdov & kolektiv, 2005, pp. 249-254). 

След Освобождението град Свищов затвърждава ролята си на търговски 
център от регионално и национално значение. В града съществуват редица тър-
говски фирми, които осъществяват мащабен износ на зърнени храни и други 
селскостопански произведения, както и внос на колониални и манифактурни 
стоки, сол и дървен материал, които им носят високи печалби. Свищовската 
градска промишленост в края на ХІХ в. се представлява от няколко дребни 
предприятия, които са далеч от характеристиките на истински индустриални 
заведения (Marinova & Vacheva, 2018, p. 69).  

Инфраструктурата на общината е в незавидно състояние. Основна причина 
за това е минималното отделяне на суми от годишния бюджет на общината и 
пътната повинност, която населението не изпълнява в натура, а я откупува. До 
този момент грижата за съобщенията са оставени на втори план. 

Дейността на свищовската община по време на управлението на Христо 
Теодоров се развива въз основа на приетия през 1886 г. Закон за градските об-
щини16. Според него общините са длъжни да се грижат сами за своите интереси 
и за своето самоуправление, за първоначалното образование на децата. Тяхно 
задължение е да поддържат общинска болница, пожарна команда, читалище, 
технически служби, които отговарят за благоустройството на града (Kolev, 
2006, p. 168). 

Главно място в общинското управление заема общинският съвет. В него 
влизат кметът и неговите помощници. За Свищов, като град с население до 
15 000 души, в закона се предвиждат двама помощници и 14 съветници. Кметът 
и неговите помощници се избират на тайно гласуване на първо заседание на 
утвърдения общински съвет (Kolev, 2006, p. 169). Сесиите им се провеждат че-
тири пъти годишно, започват в първия понеделник на месеците януари, април, 
юли и октомври и продължават приблизително около петнадесет дни. Кметът 
или помощник кметът са по право председатели на общинския съвет, в случай 
на отсъствието им се заместват от най-възрастния общински съветник (Kolev, 
2006, p. 170). Заседанията са публични и решенията се вземат с обикновено 
мнозинство, а при равни гласове, решаващ е този на председателя.  

                                                           
16  Държавен вестник, VIII, 69, 19 юли 1886 г., с.1-15. 
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Ако решенията на общинския съвет се отнасят за вътрешните правила на 
общината, до контрола върху църковните и училищните настоятелства и отс-
тъпването на общински имоти, определянето на заплати и събирането на об-
щински такси стават задължителни и се изпълняват веднага от кмета. Одобре-
ние от окръжния управител се изискват за решенията, които се отнасят до въп-
роси, свързани с финансовите задължения на общината и непредвидени в бю-
джета разходи (Kolev, 2006, pp. 170-171). 

Независимо че търговията е свободна, общинското управление наблюдава 
и контролира цените на най-важните хранителни продукти и горивни материа-
ли. Управата периодично извършва ревизии на работещите фурни, изследвайки 
хигиената и качеството на предлагания хляб. При установяване на несъответст-
вие нарушителите се глобяват17. Цената на хляба и на месните продукти също 
се определя от общината. Често пъти местните фурнаджии изпращат прошения 
с искането за увеличаване на цената, но съветниците отказват с мотива, че це-
ните на житото и дървата не са покачени18. През септември 1892 г. обикновени-
ят, черен хляб се продава за 0,15 лв. за килограм, а белият – 0,20 лв.19, а през 
януари 1893 цената е увеличена, съответно черният става 0,17 лв., а белият 0,25 
лв.20. Тези цени не удовлетворяват хлебарите и те затварят фурните си. Общин-
ската управа е принудена да изпрати агент в Зимнич, за да изпраща оттам хляб 
за нуждите на свищовските жители, докато местните фурнаджии склонят на 
наложените цени21.  

Общинската управа се намесва в решаването на възникващи спорове сред 
търговците. В прошението си до общината местните търговци изразяват своето 
безпокойство и безсилие срещу произвола на външните посредници. Така наре-
чените „мисити“ причакват селяните, които идват да продадат храните си на 
скелята още преди да влязат в магазиите и ги изкупуват без да плащат никакви 
данъчни задължения или общински налози за тази тяхна дейност. По този начин 
те ощетяват местните търговци-житари. Те се оплакват и от действието на мес-
тния търговец Азис Ефенди Салимов – общински съветник, който построил в 
двора на бившата салхана няколко хамбара и разградил оградата и отворил не-
регламентирана пиаца. По този начин той изкупува храните на селяните преди 
да слязат на скелята. След дебатиране на проблема, общинското управление 
взема решение да се забрани упражняването на занаята „миситлик“ на свищовс-

                                                           
17  Народна гордост, II, 46, 22 май 1887 г., с.4, Народна гордост, II, 47, 26 май 1887 г.,с.4. 
18  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е30, л113 ; а.е. 31, л.116; а.е.32, л.74.  
19  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.31, л. 116.  
20  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 32, л.4. 
21 ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.31, л. 119 
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ката скеля. Тези, които желаят да практикуват тази дейност, може да получат 
разрешение след като заплатят установения патент и със задължението, че тряб-
ва да изкупуват храните извън града, а не на скелята. Азис Салимов се заставя 
да затвори нерегламентираните дюкяни и пиацата на улицата, защото това е в 
правомощията само на общинското управление22. 

По същия начин се постъпва и с българските и чуждестранните амбулант-
ни търговци, които идват в града и продават различни стоки. Решава се да се 
ограничи ходенето им по свищовските улици и домове. Тези които пристигнат в 
града, се задължават да си заплатят в общинското управление установения па-
тент за право за търгуване според вида на стоката им и градско право до 25% 
върху патента. Стоките ще продават в определеното от общината място, за кое-
то трябва да заплатят такса „серги параса“, според нейния вид. От това правило 
се изключват свищовските граждани и български поданици от други градове, 
които пренасят в града съестни предмети23.  

Общинският съвет решава да построи една пиаца, на която да се сгрупират 
всички касапи и зарзаватчии от града и по този начин общинското управление 
по-лесно може да осъществява контрол върху цените, хигиената и качеството на 
продаваните стоки. От друга страна в общинската каса ще влезе значителен 
годишен приход, който в бъдеще може да се използва за построяването на една 
здрава и трайна пиаца. На общинското заседание кметът изразява мнението, че 
градът има нужда от две пиаци, т.к. той естествено е разделен на две части – 
Горна и Долна махала, с по една пиаца за двете улици. След гласуване се прие-
ма предложението на Тодор Божинов за изграждането на първо време само на 
една пица на новостроящата се Александровска улица24. Желаещите да получат 
под наем шатри на пиацата участват в организиран от общината публичен търг 
чрез наддаване25. 

През тези години не се наблюдава раздвижване в промишлената дейност в 
града. В общината не постъпват молби за оказване на финансова помощ или за 
предоставяне на общински места, които да се използват за индустриални цели. 
Общинското управление не предприема инициативата да изгради постройки за 
фабрики или мелници, които по-късно да отдаде под наем на частни предприе-
мачи. През 1892 г. общинският съвет издава разрешение на Михаил Астемонов 
за безплатно ползване за 5 години на едно място от 200–300 метра край града, в 
близост до салханата, за да се направи фабрика за туткал. Той няма право да 

                                                           
22  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.28, л. 66-68. 
23  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.28, л. 102. 
24  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.27, л.21-23.  
25  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л. 84-85.  
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отстъпва, заменя това място или да произвежда друга стока. В молбата си до 
съвета предприемачът заявява, че произведеният туткал ще е качествен и ще 
може да конкурира европейския и ще се яви с него на Първото пловдивско из-
ложение (1892 г.)26.  

За сметка на това общинското управление издава множество разрешителни 
за строежи на магазини27. Търговията е все още печеливша дейност, но свищов-
ските търговци се страхуват да влагат капиталите си в индустриални дейности. 
Това е може би и причината Свищов да не стане индустриален град по примера 
на Русе. Тук през този период нараства индустриалната мощ на града. Заслуга 
за това имат кметът и общинският съвет, които отпускат безвъзмездно или сре-
щу символично заплащане общински места за индустриални цели. По този на-
чин са изградени 14 по-големи предприятия от фабричен тип на металообработ-
ващата, химическата, хранителната, керамичната, кожарската и др. индустрии 
(Radkov & Zlatev, 2002, p. 44). 

За развитието на търговията е необходимо общината да се свържи с градо-
вете от вътрешността на страната посредством добри шосета – Плевенското и 
Севлиевското (Pranchov, 1889, p. 760) и да се подобри състоянието на скелята, 
която според местните жители прилича на блато, в което спокойно се разхождат 
животните28. Оценявайки тази задачи, свищовската управа хвърля цялата си 
енергия за подобрението на инфраструктурата в общината.  

В началото на своето управление градският съвет очертава амбициозна 
програма за градоустройствена и благоустройствена промяна на града. Тя съв-
пада и с вижданията на централната власт в лицето на окръжния управител Г. 
Иванов (Statement, 1890, p. 42). В плановете на общинското управление се пред-
вижда: да се ремонтира главната улица, която е в окаяно състояние, да се отво-
ри нова улица от градската градина до казармата, като се отчуждят всички мага-
зини по тази линия, да се направи улицата до скелята (ул. „Подолска“), за да се 
улесни слизането на превозите с храни и други стоки, да се отвори улицата за 
новата махала, като се пресече саманлъка на д-р Павлович и се загради общинс-
кия двор, да се направи банята пред градската градина след като се отчужди 
кафенето на Яни Станчов, за да се направи място за изтичането на водата, да се 
засядат двата банара (хандеци) с дървета, които от едната страна ще задържат 
свличането на почвата от прииждащите води, от друга страна ще закрият мръ-

                                                           
26  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.29, л.19. За сега не се откриват данни, които да 
разкрият дали е построена тази фабрика, не се открива в списъка с търговските фирма 
в Алманасите за тези години и не се открива информация и в местната преса.  

27  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е32, л.31; а.е.32, л.89  
28  Народна гордост, I, 6, 19 декември 1886 г., с.4. 
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сотиите и нелицеприятната гледка на хандеците, да се довърши шадравана в 
градската градина с камък и да се обмисли каква фигура да се закупи за него29, 
да се направи пътя към Ат-пазар (Ат-пазарския банар), да се направят шатрите 
на касапите и зарзаватчиите (пияцата), да се направи калдъръм в скелята на 
площада пред магазиите на улицата и Паневата магазия, да се направи калдъ-
ръм при бостаните във Влашката махала, за да се съедини с улиците Плевенска 
и Капитецка, да се укрепи пътя край бостаните, за да не се разваля от пороите и 
др.30 

Още през първите месеци на управлението на кмета Христо Теодоров се 
забелязват постиженията в тази насока. В местната преса не пропускат да го 
похвалят за тази дейност31. Изключително ползотворна се оказва 1889 г., когато 
се извършват доста благоустройствени дела. Разширени са и са застлани с нов 
калдъръм седем от главните улици: Александровската, Ат-пазарската, Минска-
та, Хаджи Димитровската, Подолската, Княз Черкаската и пристанищната. За 
регулирането на тези улица се отчуждават и събарят десет къщи, 120 дюкяна и 
около 15 000 км. други места. Надзираването и регулирането на улиците и стро-
ящите в тях здания и недопускането на нарушения на градския план се осъщес-
твява от новооткрит технически отдел, ръководен от градския инженер 
(Statement, 1890, pp. 46-47). В следващата година се застилат улиците Николска, 
Преображенска, Драгомирска и Школска. Съветът избира две комисии, които 
по покана на кмета да инспектират улиците, а именно: Теофан Ив. Памев, Ат. Г. 
Самоковлиев и Димитър Манолов влизат в първата комисия, а във втората Бони 
Константинов, Ангел С. Рядков и Хафуз Юсеинов. И двете комисии са придру-
жавани от градския инженер, който е натоварен с измерването на калдъръма32. 

Правят се частични подобрения и на скелята. С калдъръм се застила от ма-
газията на Б. Аврамов до хана на Д. Начович, като се правят и два склона за 
прииждащите често порои – единия при магазията на Д. Начович, а другия пред 
хана му33.  

През следващите години продължават да се извършват благоустройствени 
промени, които имат стопанско значение за развитието на града – отвеждане на 
води, укрепване на брегове с каменни стени34, построяването на чешми35. След 

                                                           
29  За направата му се отпускат 1 000 лв от бюджета за 1888 г. (ДА – В. Търново, Ф. 661 
К, оп. 1, а.е.27, л. 79).  

30  Народна гордост, III, 11 от 31 март 1888 г., с. 2-3.  
31  Народна гордост, II, 63, 24 юли 1887 г., с.2 
32  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л. 124. 
33  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л. 12. 
34  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.29, л. 29, а.е. 30, л. 12. 
35  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.29, л. 25. 
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11 години градът през 1891 г. се сдобива с така необходимата баня36. Започва да 
се работи и по проект за водоснабдяване на града, който ще бъде осъществен от 
следващите градски управници37. С бавни темпове върви и изграждането на 
Плевенския и Севлиевския път (Statement, 1891, p. 35).  

Обръща се сериозно внимание на хигиената в града, което до този момент 
не е било на дневен ред при предишните управници. Според местната преса в 
хендекът пред градска градина се изхвърлят боклуци, пръст и пр., от които се 
поражда ужасно неприятна миризма. Настоящото управление в лицето на кмета 
Хр. Теодоров разпорежда на това място да се засадят дървета, които не само ще 
задържат земята да не се рони, но ще бъде и здравословно за въздуха, който 
дишат местните жители. Изказва се надеждата, че след време това ще стане 
едно от украшенията на града38. 

Според новото законодателство общините са натоварени с множество за-
дължения, но с много малко пера на приходи в своите бюджети. Според редица 
изследователи участието на общинските приходи в националния доход е незна-
чително. В края на XIX в. то спада под 3%. Преките местни данъци са върху 
доходите, приходите, върху имуществото (сгради, земя, добитък, занятие) и 
върху прехвърлянето на имущества. По-голяма част от тях се прибира в дър-
жавната хазна, а за общините остават т. нар. „връхнини“ (малък процент от да-
нъците, който остава в общинската каса (Shivachev, 2018, pp. 51-52).  

Някои от приходите, като данъка от параходите и корабите, който влиза в 
общинската каса в Свищов се отнема от града и става държавен39. Малкото пос-
тъпления на приходи принуждава общинската управа да търси допълнително 
финансиране за осъществяването на проектите за преустройство на града.  

Христо Теодоров е първият градски кмет след Освобождението в града, 
който смело обмисля тегленето на заеми. Фактори за това решение са може би 
икономическото състояние на града през този период. От друга страна, прихо-
дите в общинската каса с всяка година се увеличават. Това дава самочувствие 
на кмета да търси начини за теглене на кредити от държавни и частни банки и 
от местното дружество. Променя се и политиката на Българска народна банка. 
През 1888 г. на българските общини са отпуснати едва два заема, през 1889 г. 
заемите са пет, а през периода януари–юни 1890 г. – дванадесет (Shivachev, 
2018, p. 62).  

                                                           
36  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.29, л. 61, а. 31, л. 95, Народна гордост, II, 63, 24 
юли 1887 г, с. 2. 

37  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 31, л. 96 
38  Народна гордост, III, 9, 17 март 1888 г., с.4.  
39  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.27, л. 68. 
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През 1888 г. свищовското градско управление упълномощава кмета да 
сключи един заем от 68 000 лв. от БНБ, с което ще се извършат благоустройст-
вените промени в града40. Той трябва да се изплати в рамките на осем години. 
Ако правителството откаже на общината заема, то тогава кметът се упълномо-
щава да вземе този заем от някоя от частните банки от съседните държави. За-
едно с това да издейства от Министерството на финансите желания заем от су-
мата на полупроцетния сбор. Съветниците са на мнение, че този заем може да 
бъде изплатен за 7 години от наличния бюджет, без затруднения, защото от 
година на година приходите на общината се увеличават, още повече с направата 
на заплануваната баня и пиацата на общината се осигурява един годишен при-
ход от 15 000 лв41. След като градският съвет изпълнява всички препоръки и 
изисквания на Министерството на финансите по процедурата на теглене на зае-
ма42 през пролетта на 1889 г. той е отпуснат43. Кметът влиза в преговори с БНБ 
за първоначално изтегляне на сумата от 35 000 лв., а останалата част от 33 000 
лв. 3 месеца след изтегляне на първата част. За гаранция се залага дохода от 
градския кантар44, който е осигурен с контракт и приход за една година от 
20 905 лв.45 

За покриване на общинските нужди се взема заем и от почетния член на 
общинския съвет Гаврил Ангелов от 5 000 лв., с който да се покрие сумата с 
лихвата по първия падеж на предприемача Артур Рисер Елвециян46 за доставки-
те на машините за новостроящата се баня47. Сумата, която трябва да се върне е 
3 517, 12 лв.48. Заедно с този заем общинският съвет взема и заем от 2 000 лв. от 
Сиротската каса и 9 000 лв. от „I-вото Свищовско Спестително Акционерно 
Дружество“ и 10 5000 лв. от „Първото застрахователно дружество България“ – 

                                                           
40  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 28, л. 1-6. Сумата от заема ще са необходими за 
направата на една баня, от която града е лишен вече 11 години; банара при Ат пазар-
ската джамия, който през 1882 г. се е срутва и затваря главната улица, която служи за 
връзка, между града и скелята; банара при Александровската улица, който е в неза-
видно състояние и при един порой ще се срути и ще затвори единствената улица, коя-
то е останала за връзка със скелята; изплащане на местата на старите дюкяни в улица 
Минска при градската градина.  

41  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 28, л. 1-6 
42  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.28, л.61 
43  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.29, л. 8 
44  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 29, л.59 
45  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 28, л.6. 
46 Доставката на машини за новостроящата се баня е на стойност 15 100 лв. – ДА – В. 
Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е 30, л. 136-141.  

47  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л.168. 
48  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л. 182-183. 



344 

Русе49. Изплащането на заемите става трудно и общинското управление при 
следващия кмет Владимир Ив. Божинов (1894 – 1904 г.) прави запитване за 
удължаване на сроковете за изплащане на сумите към съответните институ-
ции50. Дълговете, които остава управлението на Христо Теодоров, възлизат на 
120 000 лв. и новият съвет търси заем, за да го погаси51. 

Другите пътища за набиране приходи в общинската каса е чрез въвеждане-
то на градския данък „октроа“. Първоначално идеята за въвеждането на данъка 
не се приема радушно от местната общественост52, защото се смята, че ще се 
убие търговията в града53. През 1888 г. налагането му вече стои на дневен ред 
след като е наложен в Силистра, Тутракан, Русе, Ряхово и други градове. Тър-
говецът Тома Пантелеев се изпраща в Русе, за да получи препис от условията и 
правилника, по който този налог се събира в града54. На обсъждане се канят и 
местните търговци. Една част от тях не желаят да се въведе този данък и изп-
ращат прошение до Министерството на вътрешните работи55. На 8 октомври 
1889 г. общинският съвет взема решение да се въведе данъка „октроа“ и прихо-
дът от него да отива за поддръжка на общинските училища и за направата на 
част от шосето Свищов–Севлиево, възложено на съвета от окръжния съвет с 
условие, че събираното на данъка ще става по изработена таблица с определени 
артикули56. Приемат се и „Правилник за начина на събиране на даждието окт-
роа в Свищов“, „Делопроизводство на октроалното управление“ и „Таблица за 
таксата върху потребителските вещи“57. По-късно към параграфите за някои 
транзитни стоки са правят промени след постъпили оплаквания на редица тър-
говци58.  

За октроален чиновник се назначава Димитър Катранов59. Първият наема-
тел на дохода е свищовският жител Ст. Иванов. През септември 1892 г. той мо-
ли градската управа да се намали от наема на данъка. Въз връзка с епидемията 
от холера, през август 1892 г. правителството забранява внасянето в България 
на редица руски стоки, което му коства много загуби и невъзможност да изпла-
ти поредния внос, предназначен за 1 юли 1892 г. и моли да му се намали сумата, 

                                                           
49  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л.181, а.е.32, л. 139-141. 
50  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 33, л. 7-8. 
51  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.32, л. 151, а.е. 32, л. 140, а.е.33, л. 66-72 
52  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.25, л. 83-85. 
53  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 30, л. 46.  
54  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.27, л. 25-29. 
55  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 30, л. 45-49 
56  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.30, л. 45-49. 
57  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.31, л. 150-153. 
58  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.31, л. 143-144. 
59  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.31, л. 79. 
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която трябва да внася от забранените стоки. Съветът удовлетворява неговата 
молба60. Въпреки това той не успява да издължи необходимата стойност на на-
ема и през февруари 1893 г. общинското управление го дава под съд за дължима 
сума за периода 1 април 1891 до 31 декември 1892 г. от 12 485, 12 лв.61. При 
сключването на договора с новия наемател Петър Т. Пелтеков се включва ново 
условие, при което той може да се откаже в случай на епидемия. Договорът 
може да се прекрати и при затварянето на границата в случай на война62.  

През 1893 г. дебатите за стойността и количеството на октроа върху опре-
делените стоки продължава да се води. Въпросът е, че някои стоки са манифак-
турни, а в същност са поместени в графата колониални стоки, и обратно, някои 
от галантерийните се причисляват към манифактурните стоки, а някои израбо-
тени от просто желязо се приемат за фини железарски изделия63. В опозицион-
ния местен вестник „Народна партия“ се отбелязва, че въведеният от Христо 
Теодоров данък „октроа“ е в ущърб на интересите са търговците и като цяло се 
оценява като пагубен за града64. 

Кметуването на Христо Н. Теодоров ще се запише в историята на Свищов 
като изключително градивно и ползотворно за неговото стопанско развитие. 
Той показва качества на добър управник, организаторски способности и дално-
видност. До известна степен успява да се справи с по-голяма част от наболелите 
през този период проблеми. Сформира около себе си млад и амбициозен екип, с 
който работят активно за постигане на начертаните цели. Под негово ръководс-
тво общинската управа се сработва добре като цялостен екип. При възникнал 
проблем се изказват първо предложенията от страна на членовете на съвета, 
след това се сформират комисии, които проучват въпроса и докладват пред съ-
ветниците и чак след това се вземат решения с гласуване. Може да се каже, че 
Хр. Теодоров притежава модерно мислене и очертава бъдещите насоки за рабо-
та на градското управление – хигиенизиране на града, инфраструктурни и бла-
гоустройствени промени, прокарването на водопровод и пр.  

Липсват масови случаи на лично облагодетелстване както на кмета, така и 
на неговия екип, характерно за други общини. Случаите, които излизат в мест-
ната преса за облагодетелстване на приближени до него търговци, са незначи-
телни и най-вероятно те целят да го злепоставят. 

 

                                                           
60  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.31, л. 122. 
61  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.32, л. 24.  
62  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.32, л. 5, а.е.32, л. 21-24. 
63  ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е.32, л.52-59; а.е.32, л. 84-106. 
64  Народна партия, I, 2, 27 юли 1894 г., с.4  
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Управлението на Христо Теодоров заслужава висока оценка. Най-голяма 
негова заслуга е, че чрез изграждането на съвременна инфраструктура оказва 
много ценна помощ за развитие на местния бизнес.  
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