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РЕЗЮМЕ 

 В статията се разглежда държавната политика на реформиране на 

банковия сектор по време на стопанската криза 1929-1934 г.
1
 Възникналите в 

него проблеми в периода на кризата са особено остри и дават отражение върху 

останалите сектори на българската икономика. Показани са усилията на три 

български правителства за ликвидиране на проблемите в кредитната система на 

страната. Оценява се ефектът от тази дейност, показани са разминаванията и 

приемствеността в нея при смяната на кабинетите. Особено внимание е обърнато 

на създаването през 1934 г. на двете големи държавни банки – банка “Български 

кредит” и Българска земеделска и кооперативна банка”,  с което кризата в 

кредитната система на страната окончателно е ликвидирана. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Едно от големите поражения, които стопанската криза от 1929-1934 г. 

нанася на българското стопанство, е сериозното разстройство на банково-

                                                 
1 Всеобщо е становището, че световната стопанска криза е през периода 1929-1933 г. За България, обаче, 

кризата продължава до лятото на 1934 г., когато се забелязват ясни признаци на стабилизация на 

българското стопанство – Вж: Христофоров, Ас. Развитие на конюнктурния цикъл в България 1934-

1939. – Трудове на Статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен 

университет (по-нататък - Тр. СИСП при СДУ) , 1939, кн. 1-2, С., 1939, с. 3-4. 
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кредитната система. Голямото намаление на доходите на населението, 

несигурността през кризисните години водят до непрекъснато изтегляне на 

влогове на физически лица от частните и държавни кредитни институции и 

затруднява изключително много погасяването на голяма част от задълженията на 

населението към тях. 

За кризата в кредитната система на България има няколко външни и 

вътрешни причини. На първо място това е кредитната експанзия от страна на 

българските банки през втората половина на 20-те години на ХХ в., която 

довежда до голяма задлъжнялост на населението към тези институции.
2
 По 

време на кризата 1929-1934 г., поради посоченото по-горе свиване на доходите 

на населението, банките все по-трудно могат да върнат обратно парите си. 

Вторият проблем, който нанася поражение върху по-голям периметър от 

българското стопанство, но се отразява и на ликвидността на банковата система, 

е масовото изтегляне на чужди капитали от страната след 1929 г.
3
 

За размера на кризата в кредитната система на България оказват влияние и 

недобрата организация на дейността, особено на малките банки в провинцията, 

неправилната кредитна политика и невъздържането от отпускането на 

                                                 
2
 След Първата световна война, особено през втората половина на 20-те години на ХХ в., настъпва общо 

подобрение на състоянието на българското стопанство, което е резултат от стабилизацията на лева, 

повишаването на цените на стоките, особено на земеделските произведения, и сключването на 

Стабилизационния заем през 1928 г. “Ножицата на цените” започва да се затваря, защото цените на 

селскостопанските произведения нарастват с по-бързи темпове от тези на индустриалните и 

занаятчийски стоки. Това довежда до известно подобряване на икономическото положение на 

населението и се създава чувство за сигурност у него. Засилва се търсенето на оборотни кредити за 

производството - за семена, добитък и торове от страна на селяните, суровини и материали от 

занаятчиите и търговците. Банките охотно отпускат заеми. Такива се вземат най-вече от Българска 

земеделска банка, Българска централна кооперативна банка, популярните банки, но в кредитирането 

участват активно и частните банки, частни лица и лихвари. През 1927 г. цените на земеделските 

произведения нарастват  с 2,4% в сравнение с 1926 г., а на индустриалните (вкл. занаятчийските) стоки – 

с 1,4%. През 1928 г., в сравнение с 1926 г., цените на зем. произведения се повишават с 16,4%, а на 

индустриалните с 1,3%. През 1929 г. нарастването е съответно 24,3% и 5,8%. - Вж: Цончев, Ц.  Анализ на 

цените на стоките в България за времето 1926-1936 г. – Трудове на Статистическия институт за 

стопански проучвания при Софийския държавен университет (по-нататък -–Тр. СИСП), 1938, № 1, с.92 и 

96. 
3
 Данните за платежния баланс на България през разглеждания период добре илюстрират този проблем. 

През 1928 г. той е 2 млд. и 405 млн. лв. положително салдо. През 1929 г. се отчита пасивно салдо от 1 

млд. и 667 млн. лв. През 1930 г.  – пасивен платежен баланс от 415 млн. лв., през 1931 г. – пасивен 

платежен баланс от 573 млн.лв. – Вж: Недков, Б  Развитие на българската финансова система през 

последното десетилетие., - Тр. СИСП при СДУ , 1937, кн. 3-4, С., 1938, с. 15. 



 3 

консумативни кредити от страна на банките, главно на земеделски стопани, 

които най-сериозно са ударени от кризата в началото й и др.
4
 

По време на кризата се увеличават броя и сумата на протестираните 

полици, мораториумите, предпазните конкордати
5
 и обявяванията от съда в 

несъстоятелност на нередовни длъжници. По официални данни на БНБ от 1929 

до 1933 г.  652 длъжници на банките са обявени в несъстоятелност. Освен това 

са обявени още 1016 мораториума и предпазни конкордата
6
. Протестираните 

полици за периода са общо 1 157 500 на сума 8 860 300 000 лв.
7
 На фона на 

проблемите в кредитните системи на големите държави тези цифри изглеждат 

незначителни, но, за мащабът на българската банкова система по онова време, те 

са достатъчен индикатор за съществуването на сериозни проблеми в нея. 

 По време на кризата се засилва изтеглянето на капитали от българското 

стопанство и банковата система. От 1930 до 1933 г. тяхната сума превишава 

сумата на внесените с 2 562 000 000 лв.
8
 Това създава големи проблеми с 

ликвидността на банките и в платежния баланс на страната.  

 Като резултат от посоченото по-горе се появяват значителни затруднения 

във функционирането на банковата система на България. Пак по данни на БНБ 

през периода 1931-1934 г. са обявени в несъстоятелност и обществена 

ликвидация 31 банки и кредитни кооперации, а  14 са получилите мораториум и 

предпазен конкордат.
9
 Сериозно са засегнати преди всичко малките 

провинциални банки по време на кризата. 

По сведения от 1936 г., които обхващат периода от 30.ІХ.1931 до 

30.ІХ.1935 г., в следствие от стопанската и финансовата криза, в банковата 

система на страната настъпват съществени изменения. От действуващите 121 

акционерни частни банки 10 са заличени от списъка на банките поради 

изплащането на всички влогове, 20 са обявени в обществена ликвидация, на 4 е 

                                                 
4
 ЦДА к. Ф. 602, оп. 1, а. е. 122, л. 31. 

5
 кокордат (лат. concordatus) – юр. Спогодба, договор между несъстоятелен длъжник и кредитори за 

изплащане на задължения чрез разсрочване на дълга или чрез частичното му намаляване. 
6
 Предпазният конкордат е въведен в България със закон от 29.ІІІ.1932 г. – Държавен вестник, бр.295 от 

29.ІІІ.1932 г. – притурка.  
7
 Недков, Б  Цит. съч., с.5. 

8
 Пак там, с.8. 

9
 Пак там, с.6-7. 
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даден предпазен конкордат, 18 са слети през 1934 г. и други 3 се сливат в една. 

От неакционерните банки 12 са заличени от списъка поради изплащане на 

влоговете и 2 са в обществена ликвидация. През целия 4-годишен период от 

действуващи 159 банки 22 са заличени, 21 слети, 26 обявени в обществена 

ликвидация и на 4 е даден предпазен конкордат.
10

  Общо 73 банкови институции 

45,9% от всички частни банки претърпяват промени в годините на кризата. 

 Стопанската криза се отразява негативно и на дейността на двете големи 

държавни банки – БНБ и Българска земеделска банка. От 1929 до 1934 г. чистата 

годишна печалба на първата банка е намаляла от 170 млн. лв. през 1929 г. на 48 

млн. лв. през 1934 г., на втората – от 107 млн. лв. на 45 млн. лв. Чистата годишна 

печалба на популярните банки за същия период се свива от 55 млн. лв. през 1929 

г. на 24 млн. лв. през 1934 г.
11

  

 Изнесените по-горе данни показват, че кредитната система на България е 

едно от най-тежко засегнатите звена от българското стопанство по време на 

кризата 1929-1934 г. Макар, че проблеми в българската икономика започват да 

се усещат още през третото тримесечие на 1929 г., кризата в банковата система 

се проявява в края на 1931 и особено в началото на 1932 г.
12

 Това налага намеса 

от страна на българската държава в сектора. Тази намеса има различни аспекти и 

включва усилията на три правителства.
13

 Предприемат се най-разнообразни 

мерки, които са насочени към отстраняването на проблемите в различните 

аспекти на кризата в кредитната система. 

 

ПРИ ВТОРОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СГОВОР И 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАПРОДНИЯ БЛОК 

 Правителството на А. Ляпчев няма много време за активни действия 

срещу кризата. Тя избухва в края на неговото управление и докато той е на власт 

                                                 
10

 ЦДА, фж. 602, оп.1, а.е.122, л. 9. Сведенията са на създадения през 1931 г. Банкерски съвет към 

Министерството на финансите, за който ще стане дума по-нататък в изложението. 
11

 Чакалов, Ас. Националният доход на България 1924 – 1935.  
12

 ЦДА, ф. 602, оп. 1, а.е. 122, л. 1-2. 
13

 Това са вторият кабинет на Демократическия сговор, с министър-председател Андрей Ляпчев (4.І.1926 

– 29.VІ.1931 г.), правителството на Народния блок, начело с Никола Мушанов (29.VІ.1931 – 19.V.1934 г.) 

и кабинетът на Военния съюз и Политическия кръг “Звено”, т. нар. “деветнайстомайци” (19.V.1934 – 

22.І.1935 г.). 
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все още кризата няма такава сила. Все пак кабинетът предприема някои 

антикризисни инициативи.
14

 Във връзка с появилите се симптоми на 

затруднения в банковата система в началото на 1931 г. народното събрание 

приема Закон за защита на влоговете като предпазна мярка срещу надигащата се 

кредитна криза.
15

 С него към Министерството на финансите се създава 

Банкерски съвет като експертен орган, който да следи за прилагането му. За 

председател е избран Д. Божилов – управител на БНБ, а за членове Ж. Т. 

Бурилков от БНБ, Г. Губиделников – подпредседател на съвета и представител 

на банковата секция на Съюза на акционерните дружества в България, д-р Д. 

Недялков, представител на Сдружението на българските провинциални банки и 

Б. Иванов, представител на Министерството на финансите.
 16

 

Опитът на три от най-големите български частни акционерни банки – 

Българска банка, Банка за народен кредит и Българо-френска банка за 

международна търговия, да стабилизират положението си чрез обединение и да 

възстановят доверието към кредитните банки в страната, не постига желания 

резултат. Създаденото акционерно дружество “Съединени български банки” е с 

общ капитал 100 млн.лв. и има 17 клона и 5 агенции в страната. Към март 1930 г. 

пласментът на банката възлиза на 701 млн.лв,
17

 но това не оказва съществено 

влияние върху състоянието на кредита в страната. 

 Правителството на Народния блок, което сменя кабинета на А. Ляпчев 

през юни 1931 г., предприема известни законодателни и фискални мерки, които 

продължават политиката на държавата за ограничаване на кризата в кредитната 

система. Усилията на кабинета са насочени главно в опити да се реши въпроса 

със задълженията на населението, като се смята, че той е основната причина за 

проблемите в банковата система. По ред причини обаче приетите за тази цел 

                                                 
14

 Плод на действията на това правителство е създаването на Дирекция за закупуване и износ на зърнени 

храни в края на 1930 г., като реакция на спадането на цените на селскостопанските произведения на 

световния пазар. – Вж: Беров, Л. Дирекция “Храноизнос” 1930-1944 г. – Трудове на ВИИ “Карл Маркс” 

– София, 1960, кн. 1. В края на управлението си Демократическия сговор приема закон за създаване на 

Експортен институт, с който се цели да се преодолеят затрудненията във външната търговия на страната. 

– Вж: Димитров, М. Създаването на Експортен институт в България през 1935 година – В: Шести 

международен симпозиум “Пауталия, Велбъжд, Кюстендил и прилежащите им райони – 11-13 

октомври 2007, Кюстендил, под печат 
15

 Държавен вестник, бр. 227 от 12.І.1931 г. 
16

 ЦДА, ф. 602, оп. 1, а.е. 122, л. 1. 
17

 История на финансовата и кредитната система наБългария, т. 2, С. 1983, с. 631-632. 
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закони през 1932 г. нямат необходимия ефект и проблемите в сектора 

продължават да съществуват, даже се задълбочават.
18

 

 По-голямо положително влияние върху ограничаването на процеса на 

изтичането на капитали от българското стопанство и върху банковата система на 

страната има промяната през октомври 1931 г. на Закона за търговията с външни 

платежни средства от 1924 г.
19

 Това, заедно с въведената от правителството на 

Блока система на компенсационните сделки, създава известна стабилност във 

валутния режим на страната след 1933 г., което до известна степен се отразява 

положително и на кредитната система, особено на големите държавни банки. 

 Всички тези мерки, обаче, довеждат до намаляване на проблемите в 

банковата система. Затова през пролетта на 1933 г. е направено изменение на 

Закона за защита на влоговете от януари 1931 г.
20

 В мотивите към законопроекта 

се отбелязва, големите затруднения, особено за малките и по-слаби акционерни 

банки, през последните 2-3 години налагат да се създаде една по-подвижна, 

бърза и сигурна съдебна ликвидация така, както е в “създадените за това 

специални законодателства в другите по-напреднали страни”.
21

  

С изменението от май 1933 г. се променя заглавието на закона. Той 

започва да се нарича Закон за защита на спестовните влогове при частните 

банки, с което формално се подчертава, че проблемите в частния банков сектор 

остават и държавата ще съсредоточава усилията си към него. Освен това се 

предвижда обществена ликвидация на всички банки, които са спрели 

плащанията си или са загубили повече от половината си капитал, създават се 

допълнителни резерви на банките, за да се подобри ликвидността и др.
22

 

                                                 
18

 Подробно за законодателната акция на кабинета на Народния блок за разрешаването на проблема със 

задълженията на населението през 1932 г. – Вж: М. Димитров, Политиката на правителството на 

Народния блок по въпроса за задълженията на населението през 1932 г. – В: Историческата, 

юридическата и икономическата наука в полза на България, Сборник материали от научна конференция, 

с. Равда, 30-31 май 2003 г., Т. 1 Историческата наука в полза на Бълтария, С.,2004., с. 132-144. 
19

 Държавен вестник, бр.159 от 15.Х.1931 г. Промяната създава монополно право на БНБ да регулира 

валутния режим в страната.  
20

 Държавен вестник, бр. 25 от 13.V.1933 г. 
21

 ЦДА, ф. 602, оп. 1, а.е. 122, л. 32. Трябва да се отбележи, че Българска земеделска банка, въпреки 

интензивното кредитиране, което провежда през втората половина на 20-те години на ХХ в. и загубите, 

които търпи, остава в страни от кризата в кредитната система на България. Това се дължи на особения 

статут на банката, за който ще се отбележи по-долу в изложението. 
22

 Пак там,  л. 31 
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В края на своето управление кабинетът на Народния блок прави още едно 

голямо усилие да ликвидира напрежението в кредитната система на страната. В 

началото на януари 1934 г. е приет нов Закон за облекчаване на длъжниците и 

заздравяване на кредита, който отменя законодателството от пролетта на 1932 г. 

С този закон се създава нова държавна институция, призвана да нормализира 

изострените противоречия между длъжници и кредитори. Това е Погасителната 

каса, която застава като посредник между тях с пряката юридическа и финансова 

подкрепа на държавата.
23

 

 Въпреки усилията на блока, кризата в кредитната система на България 

продължава до края на неговото управление. Мерките, които кабинетът на Н. 

Мушанов предприема, не успяват да спрат процеса на банкови фалити. До 

средата на 1934 г. броят на акционерните банки с български капитал 

непрекъснато намалява, а чуждите свиват дейността си.
24

 

 

ПРИ КАБИНЕТА НА ВОЕННИЯ СЪЮЗ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ КРЪГ 

“ЗВЕНО” 

На 19 май 1934 г. в България е извършен държавен преврат от Военния 

съюз и Политическия кръг “Звено”. Съставено е правителство начело с Кимон 

Георгиев. Макар че като една от основните причини, която превратаджиите 

изтъкват за извършената от тях насилствена смяна в управлението, е 

неефективната антикризисна политика на Народния блок и неспособността на 

правителството  да се справи със стопанската криза в страната, в понататъшната 

си дейност те показват значителна степен приемственост по отношение на 

действията на техните предшественици в областта на икономиката. Един от 

                                                 
23

 Подробно за създаването, устройството и дейността на Погасителната каса. – Вж: Димитров, М.  

Създаването на Погасителната каса през 1934 г. и проблемът със задълженията на населението в 

България – Доклад на годишната конференция на Българското историческо дружество, проведена на 26 и 

27 ноември 2008 г. в СУ “Св. Кл. Охридски”, приет за печат. 
24

 Например, в началото на 1934 г. Франко- белгийската банка в България намалява капитала си от 150 на 

75 млн. лв.  Освен това общо влоговете в чуждите банки в България намаляват от 3 млд., 570 млн. и 100 

х.лв. през 1929 г. на 1 млд., 556 млн. и 900 х. лв. през 1933 г. По същото време пласментите на тези банки 

намаляват от 3 млд, 263 млн. и 800 х. лв. през 1929 г. на 1 млд., 444 млн. и 200 х. лв. през 1933 г. – Милев, 

К. Банковото дело в България през 1933 и 1934 г. – В: Списание на Българското икономическо дружество 

(по-нататък  Сп. БИД), 1935, кн. 6, с.367. 
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елементите на тази приемственост е продължаването на инициативите на блока в 

борбата с кризата в кредитната система.
25

 

В манифеста на новите управляващи от 19 май 1934 г. се поставят две 

задачи за разрешаване на проблемите в кредитната система на България – 

“създаване на по-евтин (с по-ниски лихви – б.м. М.Д.) и достъпен кредит, 

особено за земеделското и занаятчийското съсловие” и “разширяване, единство и 

контрол на кооперативния кредит.”
26

  

Кабинетът на К. Георгиев извършва две важни дела във връзка с 

реформирането на кредитната система и решаване на проблемите в нея, 

породени от стопанската криза. Още в началото на управлението си учредява 

банка “Български кредит” през юни 1934 г., а през есента на същата година 

осъществява сливането на Българска земеделска банка с Българска централна 

кооперативна банка.  

 Банка “Български кредит” е създадена като акционерно дружество с 

начален капитал 125 млн. лв. От него държавата записва за себе си 50 млн. лв., 

от които 20 млн. лв. трябва да внесе при основаването на банката. Останалите 30 

млн.лв. се прибавят към капитала на банката за срок от две години - по 15 

млн.лв. през 1935 и 1936 г. Държавните акции в “Български кредит” остават 

блокирани в БНБ, докато съществува акционерното дружество. Правата, които 

тези акции дават по участието на държавата в общите събрания, се прехвърлят 

на БНБ.
27

 По този начин фактическия основен акционер в банка “Български 

кредит” става националната банка.
28

 

 Останалата част от основния капитал на банката се образува от активите и 

пасивите на няколко провинциални частни банки, които се вливат в нея. Това са: 

Съединени български банки – София, Интернационална банка на България АД – 

                                                 
25

 По-подробно за приемствеността, която има във водената от правителството на К. Георгиев стопанска 

политика, включително и антикризисните му мерки, спрямо водената политика от предходните 

правителства на Демократическия сговор и Народния блок . – Вж:Димитров, М.Стопанската политика 

на българската държава – приемственост и промени. – (приета за печат) 
26

 Пак там, бр. 38 от 19.V.1934 г. 
27

 Пак там, бр.59 от 15.VІ.1934 г. – Наредба-закон за създаване на банка “Български кредит” 
28

 Според авторите на История на финансовата и кредитната система на България, в банка “Български 

кредит” като акционери участват още Българска земеделска и кооперативна банка и “няколко акционери-

служители в Министерството на финансите” – Виж: История на финансовата и кредитната система 

…, с.633. В досегашните си проучвания авторът не намери потвърждение на това. 



 9 

София, Търговска и кредитна банка – Търново, Банка за търговия и кредит – 

Плевен, Бургаска банка –  Бургас, Пазарджишка търговска банка –Пазарджик, 

Кредитна търговска банка –Горна Оряховица, Българска стопанска банка – 

Стара Загора
29

. Идеята на управляващите деветнайстомайци е да се извърши 

обединение на здравите банки, най-вече от провинцията, с изключително 

български капитал и по този начин те да бъдат спасени от ударите на 

финансовата криза.
30

 

 Седалището на банка “Български кредит” е в София. По решение на 

централното ръководство могат да се откриват клонове в страната и чужбина. 

Централата на банката има следната структура: Управителен съвет, 

Дирекционен съвет, Главен директор, Главен инспектор, Главен счетоводител, 

Секретариат и Правна служба. Управителният съвет се състои от двама души, 

които се избират от Общото събрание с тайно гласуване. Те задължително 

трябва да бъдат акционери в дружеството. В Директорския съвет влизат един 

член на Управителния съвет, Главния директор и директорите при Централното 

управление. Последните не могат да бъдат повече от двама души. 

Проверителният съвет също се избира от Общото събрание. Той се състои от 

трима членове, единият от които е задължително експерт-счетоводител.
31

 За 

председател на Управителния съвет на банката е избран Д. Пешев.
32

 

 С постановлението на чл. 2 от наредбата-закон за основаването на банка 

“Български кредит” държавата задължава основателите да предвидят в бъдещия 

устав да се гарантира съгласуваност на организацията и дейността на 

акционерното дружество с обществените интереси, както и ръководната роля на 

държавата в него. На първо място се подчертава необходимостта от създаването 

на условия за  реална оценка на чистия капитал на вливащите се в “Български 

кредит” банки. В устава трябва да бъде вписано положение, че капиталът на тези 

банки трябва да се преценява от три вещи лица, назначени от БНБ.
 33

 

                                                 
29

 ЦДА, ф.294 к, оп.3, ІVА, л.1. 
30

 Чакалов,  Ас.  Стопанската политика на България през 1934 г. - Сп. Б.Ик.Д., 1935, кн.1, с. 78. 
31

 ЦДА, ф.294 к, оп.3, ІVА, л.2,3 
32

 Нови дни, бр. 40 от 9.Х.1934 г. 
33

 Държавен вестник, бр.59 от 15.VІ.1934 г. – Наредба-закон за създаване на банка “Български кредит”. 
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 Освен това, в устава трябва да присъствуват задължително следните 

положения: 1.) Учредителното събрание да делегира правото на Управителния 

съвет, през първите две години от създаването на банката, да увеличи капитала й 

до 250 млн.лв., чрез вливането на нови банки, без да иска одобрението на 

Общото събрание; 2.) Да е задължително участието на представители на БНБ в 

Управителния и Дирекционния съвет на банка “Български кредит”, които да са 

одобрени от правителството. Те ще могат да се противопоставят на решения на 

тези органи, ако преценят, че те са несъобразени или противоречат на законите 

на страната, устава на банката и обществените интереси. Всяко възражение на 

представителите на БНБ има сила на вето. То може да бъде оспорено от органите 

на банка “Български кредит” и в този случай се разглежда от ръководството на 

БНБ. Становището на централната банка е окончателно и не подлежи на 

възражение; 3.) Първият Управителен съвет трябва да се назначи от Общото 

събрание за срок от три години, след одобрението на ръководството на БНБ.
34

 

 Посочените положения, които залягат в устава, поставят поне началната 

дейност на банка “Български кредит” под изключителния контрол на държавата 

и по същество тя действува като държавна банка, макар че част от капитала й 

има частен произход и тя се води в системата на частните акционерни банки. В 

развитието на институцията през следващите години тенденцията на засилване 

на държавното участие и контрол се задълбочава. 

Устройствената схема напълно отговаря на схващанията на 

управляващите от Военния съюз и Политическия кръг “Звено” за ролята на 

държавата в управлението на стопанството и създава сигурност за бъдещето на 

банковата институция в условията на все още продължаващата криза. Със 

създаването на новата банка правителството се стреми да запази, доколкото е 

възможно, българския банков капитал, който е оцелял до този момент в 

кризисните години и да го стабилизира чрез неговата концентрация и държавно 

ръководство и контрол. За решаване на проблемите на обявените в 

                                                 
34

 Пак там. 
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несъстоятелност и с предпазен конкордат частни банки то предприема други 

действия.
35

 

 Освен с прякото си участие държавата прави и някои фискални 

облекчения за банка “Български кредит”, за да улесни началната й дейност. 

Всички документи, актове (включително и нотариалните), акции и други, които 

са издадени във връзка с основаването на акционерното дружество, както и 

всяко по-нататъшно увеличение на капитала чрез вливането на нови банки в 

него, са освободени от държавни вземания – мита, такси, берии, гербов налог и 

др.
36

 Освен това в наредбата-закон за основаването на банката се предвижда БНБ 

да й отпусне извънреден кредит от 100 млн.лв. с държавна гаранция. Всички 

документи по учредяването на гаранцията също се освобождават от държавни 

вземания.
37

 

 Обхвата на дейността на банка “Български кредит” е твърде широк, но в 

устава за него съществуват някои ограничения, най-вече по извършването на по-

рискови операции и сделки. В разрешената дейност влизат осъществяването на 

всякакви банкови и финансови операции за своя сметка и за сметка на трети 

лица в България и в чужбина, приемането на всякакви влогове, издаване на 

гаранции, които имат сила пред държавата и обществените учреждения, 

откриване на текущи сметки срещу залог на стоки и др.
38

 

На банката е забранено да извършва сделки по покупко-продажба на стоки 

за собствена сметка, освен когато това се налага за обезпечаване на собствени 

вземания. Същевременно са забранени всякакви финансови сделки от нейна 

страна с членове на Управителния съвет, включително прехвърляне на 

недвижими имоти. Не се разрешават сделки, в печалбите на които участват 

членове на Управителния и Проверителния съвет, а също така и служители на 

банката, както и покупко-продажба на недвижими имоти, освен, ако това не е 

                                                 
35

 Повечето от тези банки влизат в режима на Наредбата-закон за облекчаване на длъжниците и 

заздравяване на кредита. – Държавен вестник, бр.103 от 7.VІІІ.1934 г. – притурка; Димитров, М.  

Създаването на Погасителната каса през 1934 г. и проблемът със задълженията на населението в 

България – Доклад на годишната конференция на Българското историческо дружество, проведена на 26 и 

27 ноември 2008 г. в СУ “Св. Кл. Охридски”, приет за печат. 

 
36

 ЦДА, ф.258 к, оп.2, а.е.1254, л.3-гръб. 
37

 Държавен вестник, бр.59 от 15.VІ.1934 г. 
38

 ЦДА, ф.294 к, оп.3, ІVА, л.2. 
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необходимо за собствени нужди и обезпечаване на вземания.
39

 Тази 

регламентации също представляват предпоставка банката да се превърне за 

кратко време през следващите години в най-стабилния и мощен кредитен 

институт в България, като се изключат държавните банки, който постепенно се 

ориентира към кредитирането на индустрията и външната търговия. 

 Правителството на деветнадесетомайците оценява създаването на банка 

“Български кредит” като едно от значителните си постижения в антикризисните 

действия от началото на управлението. В речта си на 12 юли в театър “Роял”, в 

която съдържа и отчет за постигнатото до този момент, министър-председателят 

Кимон Георгиев специално отбеляза този момент.
40

 

 Наистина, учредяването на новата банка и начинът на нейното управление 

оказва значително влияние върху стабилизирането на банковата система в 

България, особено на частните акционерни банки с чисто български капитал, и 

изиграва положителна роля за успокояване на кредитния пазар в страната. 

Доказателство за това е стабилизирането и постепенното, макар и не голямо, 

нарастване на пласментите на частните акционерни банки с български капитали. 

През 1934 г. сумата им е 3 278 млн.лв., през 1935 г. – 3 401 млн.лв., а през 1936 г. 

– 3 379 млн.лв.
41

 

 Учредяването на “Български кредит” е посрещнато добре в обществото, 

особено в стопанските среди. Търговско-индустриалните камари, организациите 

на българските индустриалци и търговците смятат, че това е едно от най-

големите постижения на правителството на деветнадесетомайците в борбата им 

с кризата. Според тях, освен стабилизирането на кредитната  система, със 

създаването на новата банка се е реализирала на практика една друга 

необходимост за правилното развитие на стопанството - от създаването на една 

нова кредитна институция, която да замести БНБ в кредитирането на търговията 

                                                 
39

 Пак там. 
40

 Георгиев, К.. “19 май и новата държава”. Реч, произнесена от министър-председателя г. Кимон 

Георгиев на 12 юли 1934 г. в театър “Роял”, С., 1934, с. 11 

 “19 май и новата държава…, с.11. 
41

 Недков, Б. Цит. съч, с. 6 
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и индустрията, след превръщането на последната в чисто емисионна 

институция.
42

 

 Учредяването на банка “Български кредит” се оценява положително и в 

доклада на Финансовия комитет към ОН за България през септември 1934 г. 

Според авторите му, с това се създават много добри предпоставки за съживяване 

на кредита в страната, което е задължително условие за стабилизирането на 

стопанството като цяло.
43

 

 До края на управлението на деветнадесетомайците се извършва началната 

дейност по изграждането на управленската структура и оценяването на активите 

и пасивите на банките, които се вливат в “Български кредит”.
44

 Поради това 

ефектът от създаването на банката върху стопанския живот не е така осезаем в 

началото. Първите заседания на Управителния съвет са през октомври 1934 г., 

когато са приети за членове Дряновската и Пещерска търговски банки, банка 

“Прогрес” от Стара Загора, банка “Бъдащност” от Севлиево. По този начин 

капиталът на “Български кредит” се увеличава с още 14 млн.лв.
45

 

 След падането на правителството на деветнадесетомайците “Български 

кредит” постепенно заема ключово място в кредитната система на страната. 

След 1935 г. банката вече притежава около 80% от капитала, резервите и 

влоговете на всички частни акционерни банки в страната и 60% от пласментите 

на всички български банки. Нейната дейност е насочена основно към 

кредитирането на промишлеността и външната търговия. От българските частни 

акционерни банки, след  “Български кредит”, второ място заема Българска 

търговска банка, която заедно с още 12 по-големи акционерни банки, след 1935 

г. заема общо 10% от пласмента на частните акционерни банки. Останалите 12 

акционерни банки имат общо около 9%.
46

 По оценките на тогавашни 

специалисти, наред със създаването на Погасителната каса, банка “Български 

                                                 
42

 Стопанска България, бр. 73 от 23.VІ.1934. Управителният съвет на Българския търговски съюз още в 

началото на юни 1934 г., при посещението си при министъра на народното стопанство К. Бояджиев, 

поставя въпроса за създаването на банков институт с национални капитали – Знаме, бр. 125 от 7.VІ.1934. 
43

 Нови дни, бр. 21 от 17.ІХ.1934. 
44

 Българска народна банка, Сборник документи, т. 4, 1930-1947 г. – В: Архивите говорят, т. 29, С., 2004, 

с. 629 и сл. 
45

 Нови дни бр. 40 от 9.Х.1934. 
46

 История на финансовата и кредитната система…, с.633, 729. 
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кредит” става една от най-съществените вътрешни предпоставки за стопанския 

подем в България през 1935 г. и следващите години до Втората световна война.
47

  

За изживяването на кризата в кредитната система и съживяването на 

българското стопанство голяма положителна роля изиграва и реформата, която 

кабинетът на К. Георгиев прави в държавните банки – обединението на 

Българска земеделска банка и Българска централна кооперативна банка. Тези две 

кредитни институции са създадени преди Първата световна война. При 

тогавашните икономически и обществени условия на тях се поставят класически 

задачи да осигуряват кредитирането на селското стопанство и разрастващото се 

в началото на ХХ в. кооперативно движение в страната.
48

 

След войната статутът и функциите на двете банки се изменят 

съществено. Най-значителна е промяната в БЗБ. Още през 1921 г. кабинетът на 

Ал. Стамболийски, воден от разбиранията си за приоритетното развитие на 

селското стопанство и държавното подпомагане на този отрасъл, променя Закона 

за БЗБ. С това изменение дейността на банката се разширява и освен с кредитна, 

тя започва да се занимава и със стопанска дейност. Тя трябва да организира 

покупката на земеделски произведения от производителите и тяхната продажба, 

да ръководи, контролира и кредитира всички видове земеделски кооперации. За 

да изпълнява тази мащабна дейност, с изменението на закона от 1921 г., 

капиталът на банката става неограничен и се гарантира от държавата.
49

 По този 

начин БЗБ се превръща от чисто кредитно учреждение в стопанска институция, 

на която се поставя задачата да съдейства за икономическото повдигане на 

страната. 

Постановленията на чл. 6 в изменението на закона за БЗБ от 1921 г., който 

регламентира взаимоотношенията на БЗБ със земеделските кооперации, 

поставят началото на една тенденция за сливането на земеделската банка с 

БЦКБ, тъй като по-голямата част от кооперативните сдружения в България са 

                                                 
47

 Христофоров, Ас. Цит.съч., с. 106-107. 
48

 Подробно за създаването и първоначалната дейност на Българска земеделска банка и Българска 

централна кооперативна банка - Вж: Димитров, М. Държавата и кредитирането на българското 

стопанство (1879-1912 г.) – Доклад от научната конференция, посветена на 100-годишнината от 

обявяване на независимостта на България, проведена в УС “Св. Климент Охридски”, септември 2008 г. – 

приета за печат. 
49

 Държавен вестник, бр. 232 от 15.І.1921. 
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земеделски. Освен това, новите задачи, които се поставят пред БЗБ и 

превръщането й по същество в ръководител на стопанската дейност на част от 

кооперациите в България, дават възможност, чрез поглъщането на централната 

кооперативна банка, тя да обхване всички кооперативни сдружения. В това, 

освен икономическа целесъобразност, има основания и в предходната история на 

двете институции. 

През 1910 г. БЦКБ е учредена като кооперативният отдел при БЗБ е 

отделен от нея.
50

 Целта на авторите на тази промяна е да се създаде по този 

начин единство в кредитирането на кооперативното движение. Новата банка има 

противници още при нейното създаване, но тогавашния коалиционен кабинет на 

Народната партия и Погресивно-либералната партия налага волята си.
51

 Това 

положение е нарушено с изменението на закона за БЗБ от януари 1921 г., когато 

правителството на БЗНС отново прехвърля земеделските кооперации към нея.
52

 

 Със съживяването на българското стопанство след 1924 г. се засилва 

търсенето на кредити от селските стопани, особено след 1926 г. Те ги намират 

главно в БЗБ и кредитните кооперации. И двете банки –  и земеделската и 

централната кооперативна – след Първата световна война събират значително 

количество чужди средства, основно влогове на частни лица. Поради 

многообразната си дейност БЗБ лесно пласира и олихвява тези средства. БЦКБ 

няма достатъчно обекти за пласмент на средствата си и поради това започва 

борба за връщането на земеделските кооперации под нейно ръководство. 

Въпросът за единството на кооперативния кредит се поставя с особено голяма 

острота по време на стопанската криза, във връзка с възникналия проблем със 

задълженията на населението.
53

 

 Това, че разрешаването на въпроса за единството на кооперативния кредит 

е един важен въпрос и той стои в основата на обединението на БЗБ и БЦКБ, личи 

добре от отчета на земеделската банка за 1934 г. В него се казва, че целта на 

създаването на БЗКБ през октомври 1934 г. е “преди всичко да разреши големия 

                                                 
50

 Държавен вестник, бр. 276 от 17 декември 1910 г. 
51

 Яранов,  Ат. Стопанската политика на България (от 1878 до 1928 година), С., 1934, с. 211.  
52

Янчулев, Б. Върху сливането на б.з. банка с б.ц.к.банка и организацията на кооперативния кредит – 

Сп.Б.Ик.Д, 1936, кн. 10, с.604. 
53

 Пак там, с. 605-606. 
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въпрос за единството на кооперативния кредит (курсив мой, М.Д.), като 

разкрива една възможност за планомерна кооперативна дейност на Банката.”
54

 

 В манифеста от 19 май 1934 г., както е отбелязано по-горе в изложението, 

проблемът за единството на кооперативния кредит е поставен съвсем ясно като 

една от основните задачи на кабинета на К. Георгиев със стопанската област. 

Обединението на двете кредитни институции, обаче, се оказва не лека 

работа не само от техническо естество. Фактически трябва да се извърши 

поглъщане на БЦКБ от БЗБ и това естествено поражда настроения и съпротива, 

главно от страна на ръководството на кооперативната банка и неземеделските 

кооперативни организации в страната, срещу сливането. Такива гласове на 

недоволство има много на конгреса на БЦКБ в края на май 1934 г.
55

 

Въпреки всичко, необходимостта от обединяването на двете банки и 

създаването по този начин на стабилност при кредитирането на кооперативното 

движение и на селското стопанство в България като цяло, е очевидна. Това личи 

от данните за отпуснатите заеми от страна на БЗБ и БЦКБ на различните видове 

кооперации от 1930 до 1933 г.
56

 През 1930 г. съотношението на отпуснатите от 

БЗБ и БЦКБ кредити на кооперации е 13:1, през 1931 г. – 7:1, през 1932 – 12,5:1 и 

през 1933 г. – 6,7:1. 

Наредбата-закон за сливането на БЗБ и БЦКБ и създаването на Българска 

земеделска и кооперативна банка ( по нататък, БЦКБ – б.м. М. Д.) влиза в сила 

на 18 октомври 1934 г.
57

 Най-напред в нея са определени целите на тази 

промяна. БЗКБ се създава, за да “подпомага и съдействува чрез кредитите си и 

други мерки за развитието на земеделието, занаятите, труда и всички други 

форми на стопанска дейност, главно дребните и средни стопански единици, 

предимно организирани в кооперативни сдружения, както и да улесни размяната 

на произведенията от стопанската им дейност.”
58

 

                                                 
54

 Отчет на Българска земеделска и кооперативна банка за 1934 г…., с. 24. 
55

 Знаме, бр. 118 от 30.V.1934. 
56

 Виж: Таблица № 26 в Приложението. 
57

 Държавен вестник, бр. 163 от 18.Х.1934. - Наредба закон за създаване на Българска земеделска и 

кооперативна банка. 
58

 Пак там, чл. 3 от наредбата закон. 
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 Наредбата-закон определя новосъздадената банка като “обществен, 

автономен кредитен институт”, който е самостоятелна юридическа личност. 

Седалището й е в гр. София.
59

 Централното управление на БЗКБ е поверено на 

Управителен съвет, който представлява една сложна структура. Състои се от 

управител, двама подуправители и четирима директори. Освен това в него 

влизат управителя на БНБ или негов заместник, но с не по-малък пост от 

заместник-управител, един професор по земеделска икономика от 

Агрономическия факултет на Софийския университет и четирима изборни 

членове от банката. Последните вземат участие само в пленарния съвет, т.е. в 

общите заседания на Управителния съвет.
60

 

 Управителят и подуправителите на БЗКБ се назначават на мандатен 

принцип от царя, по предложение на министъра на народното стопанство. 

Първият е с мандат от 7 години, а вторите двама – по 5 години. Тримата 

директори на банката се назначават от министъра на народното стопанство по 

предложение на Управителния съвет.
61

 

Изборните членове на Управителния съвет се изисква да са български 

поданици. Те се избират за 4 години, но, след първите 2 г., двама от тях се 

сменят по жребий.
62

 По всяка вероятност с това създателите на наредбата-закон 

са искали да “застраховат” БЗКБ от опасността тя по някакви причини да 

попадне в бъдеще в чужди ръце или под някакъв вид международен контрол. 

Още повече, че държавата е ангажирана много сериозно като неин гарант и 

нейното пале на дейност е в най-важния отрасъл на българската икономика – 

селското стопанство. 

Освен посоченото по-горе съществуват и други ограничения, които 

засягат всички членове на Управителния съвет. Такива не могат да бъдат 

народни представители, банкери, сарафи или лихвари, лица, които са 

съдружници помежду си или са роднини до трето коляно, лица в положение на 

несъстоятелност по Търговския закон, такива, които са осъждани за 

                                                 
59

 Пак там, чл. 1 от наредбата закон. 
60

 Пак там, чл. 10 от наредбата закон. 
61

 Пак там, чл. 11 от наредбата закон. 
62

 Пак там. 
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престъпления от общ характер или деяния, несъвместими с търговската чест. 

Членове на Управителния съвет не могат да бъдат също лица, които заемат 

платени длъжности или получават възнаграждения в кооперативни сдружения.
63

 

 На 17 октомври, един ден преди публикуването на наредбата-закон, на 

заседание на Министерски съвет е избрано ръководството на БЗКБ. За управител 

е утвърден Ставри Андреев, а за подуправители - Димитър Пандов, последния 

управител на БЦКБ, назначен по времето на Народния блок, и Иван Николов, 

който до този момент е директор на Дирекция “Земеделие” в Министерството на 

народното стопанство.
64

 Една седмица по-късно министърът на народното 

стопанство назначава трима от директорите на банката. Това са Борис Димев, 

Иван Бешков и Ст. Ракаров.
65

 

 Наредбата-закон определя конкретната дейност, която ще извършва 

новосъздадената БЗКБ. Освен чисто банковите операции, събирането на влогове, 

отпускането на заеми, търговия с девизни средства, преводи и др., на нея е 

позволено да извършва и посредническа търговска дейност. Тя може да купува 

по поръчка на държавни и обществени учреждения и организации, но за тяхна 

сметка и отговорност, земеделски машини, инвентар, семена, торове, 

занаятчийски инвентар и други материали, необходими за земеделието и 

занаятите. Освен това при определяне на кредитната дейност на банката в 

наредбата-закон специално се подчертава, че тя отпуска заеми за “всички видове 

земеделски мелиорации.”
66

 По този начин наредбата-закон разширява и 

прецизира стопанската дейност на БЗКБ, като я прави далеч по-мащабна от 

заложеното в изменението на Закона за БЗБ от 1921 г. 

 Всичко това превръща банката в основен и стабилен фактор за 

прогресивното развитие на българската икономика след излизането й от 

стопанската криза. БЗКБ става важен инструмент за провеждането на 

икономическата политика на държавата. В отчета на Управителния съвет за 1935 

                                                 
63

 Пак там. 
64

 Нови дни, бр. 48 от 29.Х.1934. 
65

 Пак там, бр. 55 от 25.Х.1934. Четвъртият директор на БЗКБ не е назначен до края на управлението на 

деветнадесетомайците. Това добре личи от Отчета на банката за 1934 г., който е подписан само от 

тримата директори. 
66

 Държавен вестник, бр. 163 от 18.Х.1934, чл. 36 от Наредбата закон за създаване на Българска 

земеделска и кооперативна банка. 
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г. този факт се подчертава на първо място. Освен това се изтъкват и други 

съществени страни от стопанската дейност на банката. Между тях, като една от 

първостепенните задачи, отново е отбелязано, че тя трябва “да даде една 

определена насока на кооперативната дейност в страната за едно цялостно и 

системно кооперативно изграждане.”
67

 С други думи, БЗКБ трябва да съдейства 

за консолидиране и разширяване на кооперативното движение с България. Други 

важни задачи, поставени пред новата банка, са: търсенето на добри външни 

пазари за българския износ, организиране на събирането и преработването на 

селскостопански продукти за вътрешния и външните пазари, снабдяване на 

селските стопанства със земеделски машини и др.
68

 

 Това, че стопанската дейност се оформя като основна за БЗКБ, личи добре 

от начина, по-който се разпределя нейната чиста печалба. За резервен фонд се 

отделят 10%, за фонд “Покриване на загубите” – 25%, за фонд за подпомагане на 

земеделските стопани и занаятчии, пострадали от непредвидени бедствия – 5%, 

за фонд “Стопански мероприятия” – 20%, за фонд за подпомагане на кредитните 

кооперации – 10% и за увеличаване на основния капитал – 30%.
69

 По този начин, 

за осигуряването на стопански мероприятия и подпомагането на селските 

стопани и занаятчиите, от печалбата на банката всяка година се отделят 35%. 

 Върховният контрол върху дейността на БЗКБ се осъществява от 

министъра на народното стопанство, който изпраща свой представител в 

заседанията на Управителния съвет.
70

 Това до голяма степен гарантира 

сигурността на институцията и стабилността на нейната дейност. 

 

*     *     * 

 

 По време на стопанската криза 1929-1934 г. кредитната система на 

България е един от най-засегнатите сектори в българската икономика. 

                                                 
67

 Отчет на Българска земеделска и кооперативна банка за 1935 г., С., 1936, с. 18. 
68

 Отчет на Българска земеделска и кооперативна банка за 1934 г., С., 1935, с. 20. Интересна е една 

друга задача, която изпълнява БЗКБ да доставя на населението в новите земи и на бежанците храни, 

добитък и др. 
69

 Държавен вестник, бр. 163 от 18.Х.1934, чл. 35 от Наредбата закон за създаване на Българска 

земеделска и кооперативна банка. 
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 Пак там, чл. 31 от Наредбата закон за създаване на Българска земеделска и кооперативна банка. 
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Разрешаването на проблемите в него е една от най-важните задачи, стоящи пред 

държавата в борбата й с кризата. Макар, че това се разбира добре от всички 

правителства, управлявали страната през кризисните години и има определени 

действия от тяхна страна в тази насока, най-активна е дейността на 

правителството на деветнадесетомайците по реформирането на кредитната 

система и ликвидирането на проблемите в нея. 

Кабинетът на К. Георгиев прави две големи промени в структурата на 

банковата система на страната, като създава две мегабанки за българските 

мащаби, които са под пълния контрол на държавата. С това и с пускането н 

действие на Погасителната каса, тя става основен фактор не само в кредитната 

система и в кредитирането на стопанството, но и в цялостното управление на 

икономиката. Засилвайки стопанските функции на БЗКБ държавата си създава 

допълнително инструменти за регулиране основния стопански отрасъл в 

България - селското стопанството и косвено на някои браншове на индустрията, 

чрез монополно изкупуване или определяне на цените на селскостопански 

произведения, които основно са суровина за местното индустриално 

производство. 

 Със създаването на банка “Български кредит” и БЗКБ държавният сектор в 

кредитната система става доминиращ. През 1933 г. частните банки в България 

държат 41,7% от всички влогове в страната и 42,6% от пласментите (отпуснатите 

средства – б.м. М.Д.). Държавните банки имат съответно 58,3% от влоговете и 

57,4% от пласментите. През 1935 г., след сливането на БЗБ и БЦКБ в БЗКБ тези 

съотношения се променят така – влоговете в частните банки са 37,4%, а в 

държавните банки  и кредитните кооперации 62,6% от всички влогове. При 

пласментите съотношението е същото.
71

 

Засиленото участие на държавните банки в кредитирането на стопанството 

е една добра стъпка от страна на българската държава. По този начин се създават 

по-добри условия за развитието на икономиката. Чрез кредитирането с 
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 Отчет на Българска земеделска и кооперативна банка за 1934 г., с. 11 и 79. 

. 
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български капитали, макар част от тях  да идват от държавата, се ограничава 

влиянието на чуждия капитал в българското стопанство. 

 


