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Abstract: This article traces the economic behavior of the heirs of Svishtov 

Revival merchants after 1878. Based on the available information, the participation of 

the second and third generation of merchant elite in the political and cultural life of 

the country and the city is highlighted and supplemented. Their education, professional 

orientation and realization are noted. The analysis of the available materials allows us 

to outline three main models of the realization of the heirs of the Renaissance 

merchants. In the first model, the sons continued to develop commercial activities, 

initially jointly with their fathers within the city, and after their withdrawal, they 

successfully expanded the bequeathed capitals. In the second model, the heirs develop 

an independent commercial activity. A significant part of them leave the family 

businesses and join the administrative and management apparatus of the country, they 

form the third model of realization. 
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Историята на модерното българско предприемачество от ХVІІІ–ХІХ в. като 

изследователски проблем включва и реализацията на възрожденските търговци 

след Освобождението, както и развитието на техните наследници – второ и трето 

поколение (Roussev, 2020, p. 44). В настоящата статия авторът си поставя за цел 

да проследи образованието и професионалното поприще на синовете на свищов-

ски възрожденски търговци след 1878 г. и на тази база да разкрие тяхното място 

в стопанския, политическия и културния живот на града и на страната. Статията 

представлява продължение на предишно проучване, в което се разглежда 
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дейността на създадените в Свищов през 30–70-те години на ХІХ в. търговски 

фирми в следосвобожденска България (Vacheva, 2018, pp. 332–342)1. 

Анализът на наличните източници – архивни документи от Търговския ре-

гистър на Свищовския окръжен съд, национални и местни периодични издания, 

краеведчески изследвания, позволява да се очертаят три основни модела на реа-

лизацията на наследниците на възрожденските търговци. При първия модел си-

новете продължават да развиват търговска дейност, първоначално съвместно със 

своите бащи в рамките на града, а след тяхното оттегляне, те успешно разширя-

ват завещаните капитали. При втория модел наследниците действат като самос-

тоятелни търговци. Една значителна част от поколението на възрожденските тър-

говци излизат от семейните фирми и се вливат в административно-управленчес-

кия апарат на страната, те оформят третия модел.  

Професионалният път на младото поколение наследници се определя от раз-

лични фактори и предпоставки. На първо място, това е икономическото положе-

ние на града, което предполага разгръщане на успешна търговска дейност. След 

Освобождението Свищов продължава да е важен център на вносна и износна тър-

говия. От пристанището се изнасят предимно зърнени храни, сурови кожи, вълна 

восък и др., а се внасят фабрични, колониални и манифактурни стоки, желязо и 

др. от Централна Европа, Русия и Цариград. През десетилетието 1886–1895 г. 

Свищов, спрямо останалите крайдунавски градове – Видин, Лом, Оряхово, Ни-

копол, Русе, Тутракан и Силистра, заема по процентен дял първо място при из-

носа и второ при вноса (Marinova, 2016, р. 373). От голямо значение обаче за една 

успешна кариера в тази сфера са и личните качества – адаптивност, усет към но-

ваторството, склонност за поемане на риск и пр. Не по-малко значение има и кул-

турния облик на града, семейно-родовата среда и образованието, както и потреб-

ностите на младата държава, която се нуждае от образовани кадри за своята ад-

министрация и обещава добро заплащане за труда. 

                                                             
1  Информацията за семейните фирми, които са разгледани в тази статия, ще бъде вклю-

чена в обобщенията в настоящото проучване. 
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В рамките на първия модел важно място заема един от най-известните тър-

говци в града преди Освобождението2 Димитър Караначев (1804–1894) (Ganchev, 

1929, pp. 382–383). През 1894 г. той умира и неговите синове Станимир и Станис-

лав Караначеви основават фирмата „Братя Караначеви“ с цел купуване и прода-

ване на храни и други стоки3. Станислав Д. Караначев на 27 февруари 1895 г. за-

едно със своя зет Кирил Д. Аврамов4 и Панайот Константинов основават събира-

телно дружество „Кирил Д. Аврамов &сие“ за търговия с дървен строителен ма-

териал5. По този начин се осъществява обединение на капитали и средства и това 

затвърждава фирмата на пазара и позволява тя да открие през същата година свой 

клон във Варна6. През 1902 г. Кирил Д. Аврамов се оттегля от търговията и къщата 

„Братя Караначеви“ поема пасива и актива на сдружението7, а след смъртта на Ста-

нимир през 1908 г. брат му Станислав. регистрира на 29 ноември с.г. фирма „Братя 

Д. Караначеви“, на която е едноличен собственик и която се явява продължител 

на предходното сдружение Караначеви. Тя има предмет на дейност търговия със 

строителен дървен материал8, а краят и настъпва през 1911 г., когато Станимир 

умира. След кончината на Димитър Караначев в семейния бизнес, по неясни засега 

причини, не се включва третият му син Александър9.  

Пример за приемственост на търговската дейност дава и фамилията на Иван 

Панев (1822–1900). През 1878 г. той заедно със сина си Теофан основава съби-

рателно дружество „Ив. Панев & Синове“ с цел търговия на храни и дървен 

                                                             
2  Според досегашни проучвания до Освобождението в Свищов се създават 45 търговски 

фирми и действат 100 кантори, поддържани от 200 търговски семейства (Ganchev, 
1929, pp. 379-401). Някои от най-известните са тези на Цвятко Радославов, Димитър 
Начович, Генко и Димитър Аневи, Филип Маринов, Братя Теодорови, Ал. Шишманов, 
Братя Кръстич, К. Цанков, Ив. Панев, Яни Станчев, Бора Ненович, Вълко и Димо Па-
вурджиеви и др. (Roussev, 2015, p. 450). Част от тях успяват да преминат задължител-
ната регистрация по Търговския закон през 1898 г. – фирмите на „Д. Начович“, „Братя 
Самоковлиеви“, „Ангел Цвятков и Сие“, „Георги Н. Високов“, „Петър Димов и Христо 
Донков“, „Бр. Теодорови“, „Филип Маринов“, „Братя Апостол и Анастас Моневи“, 
„Бръчков & Кодов“, „В & Д Павурджиеви“, „Братя Д. Стамови“, “Киро Ил. Вълев“ и 
„Д. А. Буров & Сие“. 

3  Държавен архив – В. Търново, Ф. 928К, а.е. 645, л. 23-24. 
4  Кирил Д. Аврамов е женен за дъщерята на Димитър Караначев – Еленка (1861-1901 г.) 

(Tsenova-Tosheva, 2011, p. 161-162). 
5  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 27-28. 
6  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 23-24.  
7  Подкрепление, I, 13, 28 април 1902, с. 1.  
8  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 647, л. 106-107.  
9  За него се знае, че е роден в Свищов. Занимава се със земеделие, търговия и с чифлик-

чийство. Женен е за Мара Карл Милде след смъртта на нейния съпруг Киро Абаджиев 
(Tsenova-Tosheva, 2011, p. 163). 
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строителен материал10. Другият син Пантелей не е включен в семейната фирма. 

Засега не се откриват данни за неговото занятие. През януари 1900 г. Иван Панев, 

поради старост се оттегля от търговията, а управлението на фирмата, която ос-

тава със същото название, се поема от Теофан Ив. Панев11. По същото време, 

внукът на Иван Панев – Иван П. Панев, син на Пантелей Ив. Панев, основава 

нова къща „Иван П. Панев“ за банкерство, комисионна търговия и агентура12. 

Той получава икономическо образование като първоначално завършва търговс-

ката гимназия в Свищов през 1894–1895 г., а после учи и във Виенската търговска 

академия (Marinova & Vacheva, 2018, pp. 76–77). 

Подобна е историята и на известния търговец, дарител и общественик Генко 

Аврамов (неизв.–1875 г.). Синовете му Костаки, Димитър, Михаил (Михалаки), 

Гаврил и Атанас успешно търгуват още през възрожденските години, имат кан-

тора в Галац и в Свищов. В свободна България само Костаки и наследникът на 

Димитър Г. Аврамов – Георги Д. Аврамов остават в бранша, но работят в раз-

лични направления. Костаки Г. Аврамов (1824–1888) и неговият син Михаил 

(Мишо) Костаки Аврамов (1860–1922) търгуват с храни. През 1888 г., бащата 

умира и Михаил основава еднолична фирма „Михаил К. Аврамов“13. Той я уп-

равлява с вещина, натрупва значителни капитали и успява да се справи с небла-

гоприятните последици от настъпилата в края на XIX в. криза. В Алманаха за 

1911 г. името му фигурира сред групата на свищовските житари (Bulgarian 

Almanac, 1911, p. 495). От наличната информация е видно, че трето и четвърто 

поколение от рода Аврамови не се занимават с търговия, те се развиват в образо-

вателната сфера, изкуството, военно дело (Tsenova-Tosheva, 2011, pp. 205–210). 

Големият свищовски род Цанкови също излъчват представители на търгов-

ския елит в града. Един от най-крупните търговци от рода е Константин (Коста) 

Цанко К. Цанков (1831–1902)14. През последното възрожденско десетилетие за-

едно с брат си Тодор Цанков (ок. 1835–1877) основават фирма за зърнени храни 

„Братя Цанкови“. По-късно в нея се включва и Ради Фичев, съпругът на тяхната 

сестра Томаица (1939–1907). Първоначално той е нает като чирак, а в последст-

вие става съдружник на двамата братя15. Синовете на Коста Ц. Цанков и неговата 

                                                             
10  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 30-31. 
11  Държавен вестник, XII, 51, 7 март 1900, с. IV. 
12  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 647, л. 61–62.  
13  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 66. 
14  Константин (Коста) Цанко К. Цанков (1831–1902) е син на Цанко и Кирияка Цанкови. 

Те има три деца Константин (Коста), Тодор и Томаица (Tsenova-Tosheva, 2011, p. 38). 
15  Ради Фичев е роден във Вишовград през 1824 г. и починал на 15 юли 1914 г. на 90 

годишна възраст (Tsenova-Tosheva, 2011, pp. 49-51). 
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съпруга Томаица Баргазова16 – Иван (1867–1939) и Николай (1868–1938) през 

1897 г. основават събирателно дружество за търговия със зърнени храни „Братя 

К. Цанкови“. В него не са включени като членове другите двама братя Янко и 

Александър17. За Янко К. Цанков (род. 1875 г.) се знае, че завършва Търговската 

гимназия в родния Свищов през 1895 г. и след това учи във Висшето военно учи-

лище в София. Заживява във Варна и сключва брак с Йорданка Куюмджиева, с 

която имат шест деца (Tsenova-Tosheva, 2011, pp. 42–43). В литературата е отбе-

лязан като търговец и може да се предположи, че това се отнася за времето преди 

да замине в София, или след като се установява във Варна, тъй като в Свищовския 

окръжен съд не се открива фирма с негово участие. Неговото име фигурира в 

списъка на членовете на Варненската търговско-индустриална камара през 1913 

г. (Veleva, 2005, p. 466). За другия брат Александър К. Цанков (род. 1879 г.) за 

сега се знае само, че е учил в Швейцария (Tsenova-Tosheva, 2011, pp. 43–44).  

Като успешни търговци израстват и наследниците на Тома Цоков (1831–

1917 г.), който прави първите сделки в с. Чаушево, а след това в Свищов, където 

се сродява с Кирил Д. Аврамов, като се жени за неговата сестра – Киряка 

(Tsenova-Tosheva, 2011, p. 174). Двамата стават съдружници във фирмата „Авра-

мов & Цоков“, основана на 1 март 1878 г. В нея взимат участие синът на Тома 

Цоков – Кръстю Т. Цоков и неговия брат Митю К. Цоков (1832–1903)18. В регис-

трацията й през юни 1898 г. се посочва, че предмета на дейност е търговията със 

сол, а от 1902 г. и банкерство. През тази година в нея настъпват промени в със-

тава. От фирмата се оттеглят Кирил Д. Аврамов, Тома К. Цоков и Митю К. Цоков. 

Управлението поемат синовете на Тома Цоков – Кръстьо и Владимир Цокови19. 

И двамата получават добро икономическо образование. Владимир (Мирю) Т. 

Цоков (1873–1959)20 през 1889–1890 г. завършва Търговската гимназия в града, а 

по-късно Анверския търговски институт. След това се прибира в България и е 

назначен за секретар на Търновския клон на БНБ. Здравословен проблем налага 

лечението му в чужбина, след което през февруари 1902 г се завръща в родния си 

град и се отдава на търговия. Кръстю Т. Цоков (1867–1943) също завършва Тър-

говската гимназия в Свищов (1887 г.) (Marinova, &Vacheva, 2018, pp. 81–82). За 

представителите от второто и третото поколение на рода Цокови няма данни дали 

                                                             
16  Коста Цанков и неговата съпругата му Томаица Баргазова имат шест деца – Иван, Ни-

колай, Янко, Александър, Веселина и Киряка (Tsenova-Tosheva, 2011, p. 38). 
17  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 33-34.  
18  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 22-23. 
19  Подкрепление, I, 15, 10 май 1902, с. 2.  
20  Той е от втория брак на Тома Цоков с Екатерина Димитър Караначева – Яков Карака-

шева. Женен е за Анастасия (Сийка) Димо Павурджиева (1879-1966 г.) (Tsenova-
Tosheva, 2011, p. 177). 
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остават във фамилния бизнес. Известно е само, че синовете на Кръстю Т. Цоков 

– Тома и Йоаким завършват Търговската гимназия в града (Tsenova-Tosheva, 

2011, pp. 175–176). 

Възрожденският търговец Петко Аврамов (1848–1923), премествайки се от 

родния си град Тетевен в Свищов, се сродява с рода Цанкови, като се жени за дъ-

щерята на Коста Цанков – Киряка (Киречи 1860–1923) и става съдружник във фа-

милната фирма (Tsenova-Tosheva, 2011, pp. 38–39). По-късно през 1898 г. той ре-

гистрира самостоятелна търговска къща „Петко Аврамов“21, а на 31 януари през 

1901 г. заедно с по-големия си син Димитър П. Аврамов (род. 1880 г.) основават 

събирателно дружество за покупко-продажба на храни „Петко Аврамов & Син“22. 

В него не е включен най-малкият син Искър П. Аврамов (род. 1889 г.), за който има 

сведения, че също се занимава с търговия (Tsenova-Tosheva, 2011, p. 39). 

Сред причината разгледаните до тук фирми да следват този модел на разви-

тие, освен че търговията с храни и с дървен строителен материал е печеливша, и 

че те имат завоювани позиции в нея още през възрожденските години, важно 

място заема ролята на бащите-основатели. Те са търговци с натрупан опит, уме-

ния и контакти. Едва след тяхната смърт или доброволно оттегляне от активна 

дейност, синовете поемат управлението на семейния бизнес. Трябва да се отчита 

и факторът сродяване. Наследниците на възрожденските търговци, подобно на 

своите родители също прибягват до сватосването като възможност за постигане 

на по-сериозна финансова обезпеченост (Roussev, 2015, p. 450).  

Освен че остават в Свищов и се отдават на търговия, споменатите предста-

вители на това второ поколение се включват и в неговия обществено-полити-

чески и социален живот. Те са сред членовете на градска община и спомагат за 

решаването на редица важни въпроси от икономически характер (Теофан Ив. Па-

нев, Пантелей Ив. Панев, Михаил К. Аврамов). Не остават в страни и от полити-

ката. Имената на някои от тях се срещат в сред привържениците на различни по-

литически партии (Александър Ф. Маринов, Боян Ив. Йораданов, Атанас Ц. Бу-

ров, Теофан Панев, Филип Цветков, Станислав Караначев, Лило Високов). От 

тази група има и депутати в обикновени народни събрания (Михаил К. Аврамов: 

1911–1913 г.) и във велико народно събрание (Атанас Ц. Буров – 1893, 1912 г., 

Теофан Панев – 1886 г.). Като авторитетни търговци те излъчват представители 

и в Русенската търговско-индустриална камара (Георги Аврамов – 1895 г., Цве-

тан. Цветков – 1901 г. Филип Цветков – 1903 г., Атанас Ц. Буров – 1903, 1907 г., 

Боян Ив. Йорданов – 1907, 1911 г. (Veleva, 2005, рр. 474–476), включат се в 

                                                             
21  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 647, л. 30-31.  
22  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 132-133. 
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различни обществени инициативи като например организирането на общоградс-

ките митинги и срещите с управляващите през 1898 г. и през 1901 г., с цел пред-

приемане на мерки за преодоляване на разразилата се стопанска криза (Marinova 

& Vacheva, 2018, pp. 74–75). 

Към втори модел на поведение се причислява търговския път на благодетеля 

Димитър Апостолов Ценов (1852–1932). За неговия баща Апостол Ценович се 

знае, че е виден търговец на храни, живущ в Долната махала (Ganchev, 1929 р. 380). 

След като завършва класното училище в града, Димитър А. Ценов е изпратен от 

баща си да учи в Брашов в търговско училище и да усвои чужди езици. През 1870 

г. баща му фалира в следствие на големият пожар, който унищожава магазиите му. 

Димитър Ценов се завръща в Свищов и за кратко време се занимава с търговия. 

През 1874 г. се установява в Румъния и става предприемач – участва в построява-

нето на железниците, натрупва значителни материални средства и завързва сери-

озни контакти. През 1879 г. е вече в България и е назначен на министър на външ-

ните работи, но скоро се отказва от чиновническата дейност. До 1887 г. той се ре-

ализира като добър търговец и предприемач. Печели редица проекти свързани с 

построяването на железниците в страната, инфраструктурата, значими сгради и ко-

мунални съоръжения в София (Nikolova, 2008, р. 434). 

Наследникът на Димитър Г. Аврамов (1826–1877) – Георги Димитров Ав-

рамов (1869–1954) сред като завършва подходящото образование във Виена също 

постига успехи, включвайки се самостоятелно в търговската сфера. Има косвени 

данни, че взема участие в работата на някои застрахователни компании, но засега 

това не се потвърждава със сигурни документи. През 1893 г. е избран за член на 

настоятелството на Държавната търговска гимназия „Д. Х. Василев“ (Tsenova-

Tosheva, 2011, p. 206). През 1898 г. регистрира еднолична фирма „Георги Д. Ав-

рамов“ с предмет на дейност, различен от този на семейния бизнес като се на-

сочва към внос на земеделски машини23.  

Потомците на известния възрожденски род Шишманови са пример за тре-

тия модел на поведение. Коренът на рода е от Видин, а в Свищов се установяват 

Александър, Димитър и Елена24. Преди Освобождението двамата братя придоби-

ват репутацията на завидни търговци (Nikolova, 2008, pp. 443–444), а след това 

на попрището остава само Александър Шишманов. Навярно търговията не му 

потръгва добре, защото в местната преса се появяват съобщения, че той е 

                                                             
23  ДА – В. Търново, Ф. 928К, оп. 1, а.е. 647, л. 42-43.  
24  В семейството на Емануил Йоанов Шишманов (1776-1850 г.) и Екатерина Пешакова 

(1795-1848 г.) се раждат осем деца – синовете Страцимир, Александър, Петраки, Ди-
митър, и дъщерите Севастица, Елена, Тинка и Ефтимия (Nikolova, 2022, p. 11).  
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фалирал и има много задължения25. Политическите му противници виждат въз-

можност да се справи с последиците от фалита по нерегламентиран път в годи-

ните, когато заема кметския пост (1883–1885). От брака си с Александра (дъщеря 

на големия търговец Алекси Дамянов) има трима сина Алеко, Емануил и Борис 

и три дъщери – Ефимия, Екатерина, Елена (Nikolova, 2022, p. 12). Засега не се 

открива по-плътна информация за техния живот и работа. От откъслечните све-

дения е видно, че синовете Алеко, Емануил и Борис през годините заемат раз-

лични управленски постове: Борис Ал. Шишманов е съдебен пристав в началото 

на 1883 г. в Свищовския окръжен съд, като през ноември същата година напуска 

и се премества в Разградския съд26, също така се изявява и като редактор на мес-

тния вестник „Народна гордост“ (1886 г.); Емануил Ал. Шишманов заема поста 

на съдебен пристав, но в Ломския окръжен съд (1884 г.)27, а през 1887 г. постъпва 

като служител в Министерството на финансите28; Алеко Шишманов първона-

чално става управител на Русенската митница29, а по непотвърдени засега сведе-

ния, след това заема същата позиция в Софийската митница. Наследниците на 

Димитър Ем. Шишманов (1830–1875 г.)
30

 и на Елена Ем. Шишманова (1824–

1878)31 също не се занимават с търговия. 

Крупният свищовски търговец Цвятко Радославов не се сдобива с без нас-

ледник, който да продължи неговото дело. Той няма деца и заедно със съпругата 

си Кирякица осиновяват Пауника Христаки Павлович, а след това и първородния 

й син Цветан Георги Хаджиденков (1863–1931), на когото дядото завещава цялото 

си наследство (Tsenova-Tosheva, 2011, p. 29). Цветан Радославов учи при едни от 

най-добрите учители – Янко Мустаков и Емануил Васкидович. Продължава обу-

чението си във Виена, Лайпциг, където изучава философия и психология, след това 

защитава докторска дисертация. Израства като личност с разнородни интереси и 

способности – композира оперетки, рисува картини с историческа тематика, пей-

зажи и портрети, преподава история, немски език, рисуване, психология, логика, 

етика. Не е семеен и не оставя потомство (Nikolova, 2008, pp. 384–385). 

                                                             
25  Българский глас, I, 46, 10 юли 1883, с. 3. 
26  Държавен вестник, VI, 127, 24 ноември 1883, с. 1154. 
27  Държавен вестник, VI, 27, 22 март 1884, с. 1. 
28  Държавен вестник, IX, 138, 5 декември 1887, с. 2. 
29  Държавен вестник, III, 36, 30 май 1881, с. 273. 
30 Проф. Иван Дим. Шишманов (1862-1928 г.) получава завидно за времето си образова-

ние в чужбина. Той е един от основателите на Софийския университет и дългогодишен 
преподавател в него. През 1903 г. е министър на народното просвещение (Nikolova, 
2008, pp. 444-446). 

31  Елена от брака ѝ с видния търговец Димитър Хаджииванов има 7 деца – Ангел, Ема-
нуил, Иван, Тинка, Маргъола, Анастасия и Софица (Nikolova, 2022, pp. 13-14). 
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Един от най-едрите търговци на добитък и собственик на голям брой совати 

през Възраждането в града е Генко Анев (неизв.–ок. 1858 г.) (Nikolova, 2008, p. 

238). Неговите синове Андрей и Димитър Аневи не успяват да доразвият постиг-

натото от бащата. В търговския регистър на Свищовския окръжен съд, започнат 

през 1898 г., не се открива фирма с тяхно участие и ако са извършвали евентуални 

сделки, то това е било преди тази година и те вероятно не са били печеливши. 

Към това навежда съобщение в брой на „Държавен вестник“ от 28 декември 1892 

г., че Свищовският окръжен съд издава решение в полза на Ангел Ст. Бръчков 

срещу братята Димитър и Андрей Аневи. Дългът от 16 307, 92 лв. ще се покрие 

чрез продажба на имуществото им на търг32. През следващата година Русенският 

окръжен съд взима подобно решение този път за изплащане на дълг към БНБ в 

размер на 2 510 лв.33. 

Наследниците на друг виден свищовски търговец Бора Ненович – Яни, Ге-

орги и Гаврил не продължават дейността на своя баща. Веднага след Освобожде-

нието Яни Б. Ненович е привлечен в управлението на митниците и от 1879 г. до 

края на 90-те години на ХІХ в. ръководи последователно митниците в Лом, Оря-

хово, Русе и Варна и пак Русе. Георги Б. Ненович се насочва към съдебната сфера. 

През октомври 1879 г. заема поста председател на Софийски окръжен съд, през 

1882 г. става подпредседател на Софийския апелативен, а в края на същата година 

е назначен за член на Върховния касационен съд34. Гаврил Б. Ненович (1846–

1911) остава в града, но няма данни да се занимава самостоятелно с търговия. 

Той става съдружник в основаното през 1896 г. събирателно дружество „Иван 

Йорданов“, което търгува с колониални стоки и извършва и други търговски опе-

рации35. Цялата си енергия и компетентност той насочва към обществено-поли-

тическия и културния живот в града и в страната. В месеците от 21 януари до 11 

юли 1879 г. е кмет на Свищов и като такъв участва в работата на Учредителното 

събрание (Nikolova, 2008, p. 349), председател е на „І-вото свищовско спести-

телно акционерно дружество“ (Marinova & Vacheva, 2018, p. 92), народен предс-

тавител е в Деветото обикновено народно събрание. Изявява се и като добър ак-

тьор в самодейната трупа към местното читалище (Nikolova, 2008, p. 349).   

Третият модел се допълва от имената на български политици, обществе-

ници, интелектуалци, продължители на известни търговски родове Димитър 

                                                             
32  Държавен вестник, XIV, 98, 28 декември 1892, с. 22. 
33  Държавен вестник, XV, 240, 3 ноември 1893, с. 15. 
34  Държавен вестник, I, 11, 15 октомври 1879, с. 1; IV, 17, 16 февруари 1882, с. 129; IV, 

139, 4 декември 1882, с. 1123. 
35  ДА – В. Търново, Фонд 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 19-20. Съдружници във фирмата са Ел. 

Хр. Йорданова, Боян Ив. Йорданов, Люба Ат. Макавеева и Донка Русева от София. 
Гаврил Бора Ненович е женен за дъщерята на Иван Йорданов. 
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(Драган) Цанков, Григор Начович, Георги Т. Данаилов, Алеко Х. Константинов. 

За разлика от своите роднини те се реализират в различни сфери. Причините да 

напуснат семейната търговия и да поемат друг път са различни. Някои от тях, 

възпитани в родолюбив дух, докоснали се до национално освободителните въж-

деления на съгражданите, се отдават на политическата кариера и се включват в 

управлението на следосвобожденска България (Григор Начович, Драган К. Цан-

ков, Киряк Антонов Цанков). Други са увлечени от изкуството, литературата, ху-

манитаристиката, повлияни от приятелски кръгове, близки роднини и притежа-

ващи вроден генетичен талант стават част от интелектуалния елит на страната 

(Александър Божинов, Алеко Константинов, Цветан Радославов, Иван Шишма-

нов, Стоян Хаджиатанасов Бешков). Трети смятат за свое призвание и благоро-

ден жест да се отдадат на медицината и фармацията (д-р Димитър Павлович, Бе-

лизар Яковов Илиев (Цанков). 

Една голяма част от синовете и внуците на старите търговци, придобили 

добро образование, предпочитат да се включат в административно-управленчес-

кия апарат на страната. Заемането на чиновническа длъжност при някое минис-

терство, митница или съд е изключително привлекателно и силно желано сред 

младото поколение в следосвобожденските години (Irechek, 1899, p. 345)36. Тези 

позиции осигурява сигурен доход, което ги прави предпочитани пред занимани-

ята с търговия с оглед рисковете, които тя може да донесе по пътя към материал-

ното благополучие. Според К. Иречек Свищов е един от градовете, които дава 

най-силен контингент от чиновници, политици и министри в страната (Irechek, 

1899, p. 344). 

Този модел на реализация на третото и четвърто поколение, насочило се към 

дейности, различни от търговията, следва вече утвърдения модел на определени 

възрожденски фирми от национален мащаб. При някой от тях след промяна на 

политическата обстановка, стесняването на пазара или смъртта на бащата-„сто-

жер“ се стига до прекратяване на бизнеса и насочване на наследниците към друга 

области, където да реализират своя потенциал. Като пример могат да се посочат 

фирмите на „Братя Робеви“, „Христо П. Тъпчилещов“ и др. (Roussev, 2015, pp. 

502–505, 638). 

В заключение може да се направи извода, че различните модели на профе-

сионално развитие на наследниците на свищовските възрожденски търговски 

фирми не се различава от моделите, които предлагат останалите градове на стра-

ната. В Свищов преобладават представителите на първия и на третия модел, но 

пък сред представителите на втория се откроява един от най-успешните 

                                                             
36  Народа, VII, 13, 17 януари 1882, с. 2. 
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български предприемачи и дарители след Освобождението. Всички те се възпол-

зват от по-големите възможности за избор на професионално поприще – стопан-

ско, обществено-политическо или културно-образователно и дават своя достоен 

принос в изграждането на нова България. 
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