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Abstract: From ancient times until today cereals have the primary role in the 

life of nations.They are one of the most sought after and used sources of raw materi-

als and supplies, they remain an integral part of national and international 

trade.Bulgaria is an agricultural country and its participation in the three wars dur-

ing the period 1912-1918 is reflected in an extreme increase of problems in the agri-

cultural sector. As in other belligerents, introduces a system of regulation and control 

of the economy, including cereals.The paper examines and analyzes the implemented 

measures, their effectiveness, problem areas and the results of the state intervention. 
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Участието на България в три последователни войни (1912–1918) оказва 

всеобхватно отражение върху всички сфери на обществения живот в страната. 

В икономиката са въведени специализирани мерки за държавно ръководство, 

координация и контрол на селското стопанство и други отрасли. 

Такава практика, в периода на Първата световна война, е характерна за во-

юващите държави. В селското стопанство политиката е насочена към регулира-

не на производството, фиксиране на цените на жизнено важни продукти, както 

и извършване на реквизиции. В Германия (1914–1915) с въведен държавен мо-

нопол върху зърното, картофите и други храни. Аналогични мерки се въвеждат 

и във Франция (1915–1916) за цените на селскостопанска продукция, включи-

телно с право за държавна конфискация на зърното, а във Великобритания мер-

ките за стимулиране на производството са допълнени със законодателно фикси-

ране на минимални цени на продукцията и минимална работна заплата в аграр-

ния сектор, за да се пресече прекомерен ценови ръст и спекула (Broadberry, 

KevinO`Rourke, 2010, рр. 296-298). 

В България производството и пласмента на зърнените храни също попадат 

в режим на сериозни трансформации, с характерната за военните години силна 
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държавна намеса. Извършваните промени могат да се разглеждат в два вътреш-
ни етапа, ако хронологически се следва участието на България в Балканските 
войни и Първата световна война (1912–1918). През всеки от тях, политическите 
и стопанските решения се различават с набора от мерки, степента и обхвата на 
държавната намеса, характера на инициативите,както и резултатите от практи-
ческата им реализация. 

 

Зърнените храни – състояние и тенденции  
През разглеждания период зърнените храни придобиват значимостта на 

стратегически отрасъл за стопанството. Намаляването на производствения ка-
пацитет на почти всички земеделски продукти, но главно на зърнените храни, 
води до съкращаване на техния износ, което се отразявана дефицита по търгов-
ския и платежния баланс на страната. От друга страна, нарастват затрудненията 
в продоволственото осигуряване. В хода на усложняващи се вътрешни и меж-
дународни условия, става изключително важно на държавно равнище добре да 
се познават и ефективно да се управляват производството и търговията със зър-
нените храни. 

В България, по отношение структурата на земеделските култури, традици-
онно пшеницата заема най-важното място и това остава без промяна през воен-
ните години. Общата картина за състоянието и тенденциите в производството и 
износа на пшеница би могло да се проследи от следните данни: 

Таблица 1. 

Състояние и промени в производството и износа на пшеница 
в България за периода 1912-1918 

Год. 
засята 

площ(хек) 
производство 
(квинтали) 

стойност 
(лв.) 

износ 
(кг.) 

износ 
(лв.) 

1912 1168198 12180752 225859928 251424983 44697602 

1913 998648 11839190 223701093 118008731 20536888 

1914 1021999 6315624 125597788 245045098 45332616 

1915 973232 9668982 278218474 536365 173015 

1916 964091 8055986 278218474 1367944 863806 

1917 1004105 7910695 378264548 1955707 792791 

1918 985250 6314893 576062318 ----------- ----------- 

Източник: Botev, S. and I.Kovatchev, 1934, р. 335. 
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Картината при пшеницата, както се вижда, е белязана с подчертана низхо-
дяща тенденция (при изходни данни за 1912 г. и съответните най-ниски точки 
през 1914, 1915 и 1918 г.). В цифри намалението е съответно: на площта със 
194 966 хек.; на производството с 5 865 859 квин.1, а по стойност – 100 262 140 
лв.; износът в обеми намалява до 250 888 618 кг., а по стойност – 44 680 587 лв. 

Царевицата е другата основна зърнена култура с голямо икономическо и 
продоволствено значение. Наличните данни за засятата площ, произведените 
количества и износа очертават една обща отрицателна тенденция за периода на 
войните. Регистрираното намаление на засетите площи е с около 11%, при до-
бивите колебанието е от 7 233 011 квин. през 1912 г., на 2 149 806 квин. 1918 г. 
(със силно влияние на климатичните фактори). Износът бележи екстремна кри-
ва надолу както по количество, така и по стойност – от 288 607 571 кг. за 
39 882 223 лв. през 1912 г., в края на войната са изнесени само 75 620 кг. за 
21 160 лв. (Botev, Kovatchev, 1934, p. 340). 

Ечемикът е третата важна зърнена култура, отглеждана традиционно в 
страната. Засятата площ през военните години намалява с 22% (или с 54 672 
хек.), обемите на производството също се съкращават от 2 708 538 квин. през 
1912 г. на 1 481 229 квин. през 1918 г. Общата негативна картина се допълва от 
драстичния спад при износа, който през 1912 г. възлиза на 17 834 878 кг. за 
2 642 988 лв., за да стигне символичните 2 500 кг. за 750 лв. през 1916 г. (и без 
износ на ечемик през последните две военни години) (Botev, Kovatchev, 1934, 
pp. 343-344). 

Подобно е състоянието при другите зърнени култури ръж, овес, лимец, къ-
дето засетите площи намаляват, респективно и тяхното производство, спад бе-
лежи износа по обеми и стойности. 

Както се вижда от посочените данни се очертават тенденции на общ спад в 
групата на зърнените култури. Намалението за отделните видове е различно - по 
години, по обеми на тяхното производство, низходящо е изменението на обра-
ботваемите площи, сериозно се съкращава износа. Първоначално скалата на 
спада се колебае около нормалните стойности, за да се достигне до кризисни 
показатели в края на Първата световна война. През 1918 г. зърненото производ-
ство бележи намаление с 44,8% в сравнение със средногодишното производство 
през предшестващия период 1907–1911 г. (Katzarkova, 1969, p. 114) Износът на 
зърнени храни се съкращава още по-драстично, около 60 пъти от обемите на 
тази експортната продукция, в сравнение с довоенните равнища.2 

                                      
1  Квинтал – мярка за тежест (50, 8 кг.). 
2  Статистически годишник на Царство България за 1913–1922 г., с. 134 



135 

Причините за задълбочаващите се проблеми в зърнения сектор имат комп-
лексен характер.Те са свързани, от една страна със самото производство, а от 
друга, с извънредните условия на войната и всички произтичащи от това поли-
тически, военни и икономически обстоятелства и договорености. За преодоля-
ване на редица трудности и овладяване на негативните тенденции се използва 
широката намеса на държавата. 

 
Държавната зърнена политика през Балканските войни 
В периода на Балканските войни се регистрира известно съкращаване на 

обработваемите земи с 3,34 млн. дка., което се отразява незначително върху 
индекса на физическия обем на земеделската продукция (при база 100 за перио-
да 1908–1912 г., през 1913 г. той спада до 99 пункта). (Todorov, Berovandother, 
1981, p.287) Това обстоятелство не променя общите условия, в които се развива 
производството на зърнени храни. 

Сериозна последица с негативни ефекти идва след края на Междусъюзни-
ческата война, когато е загубена Южна Добруджа – „житницата на България“. 
Тук, голяма част от обработваемата земя (около 85%) е засявана основно със 
зърнени храни. В региона се произвеждат по 324 820 т. зърнени храни годишно, 
представляващи 15% от цялото производство на България, от които около 
200 000 т. храни се продават на вътрешния и международните пазари 
(Kouzmanova and other, 2007, pp. 15-20). Така частта предназначена за селскос-
топански износ намалява близо с 20% (Nathan, 1957, p. 413). Отрицателните 
ефекти са свързани също с факта, че в тази територия се намират най-едрите 
земеделски стопанства с капиталистически облик. Такива са например, тези в 
Добричка и Балчишка околии, разполагащи с 50% от земеделските машини и с 
налични едри скотовъдни стопанства (Nathan, 1957, p. 413; Vlahov, 1920, pp. 19-
22). Трябва да се отбележи още, че земеделското производство, като основен 
поминък на местното население, е важна предпоставка за развитието на редица 
занаяти и на промишлеността, които вследствие на загубата на Южна Добруджа 
са изправени пред редица трудности и претърпяват застой. 

През периода на Балканските войни важен въпрос, който занимава офици-
алната власт и институциите, е този за реквизициите на зърнени храни и други 
произведения от първа необходимост. Още през есента на 1912 г. стават оче-
видни недостатъците и пропуските в Закона за реквизициите. Забавят се изпла-
щанията, като само за няколко месеца сумата достига близо 300 млн. лв.3 Това 
довежда до задлъжняване на голяма част от селските производители, които не 

                                      
3  По изплащане на реквизициите. Народно стопанство, бр.15, 1.Х.1913 
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успяват да погасят навреме дълговете си. В създадената напрегната атмосфера 
до официалната власт са изпратени различни предложения как да бъде решен 
въпроса. Препоръчва се: формиране на комисии за проверка и преоценка на 
всички реквизирани стоки; издаване на лихвоносни облигации; БНБ да открива 
срещу реквизиционни разписки по-широко достъпен кредит; да се преработи и 
прецизира Закона за реквизициите, за да се предотвратят евентуални бъдещи 
неуспехи и провали4. Под силен обществен натиск управляващите са принудени 
да постановят изплащане на иззетите стоки за времето от 17.ІХ.1912 до 
1.VІІІ.1913 г.5 Нерешените проблеми с реквизициите на този етап са все още 
симптоматични, но много бързо те се задълбочават и достигат кризисни равни-
ща през годините на Първата световна война.  

От 1914 г. до есента на 1915 г. официалната власт предприема няколко сто-
пански инициативи за стимулиране на производството и попълване на запасите 
от зърнени и други храни, както и създаването на продоволствен и суровинен 
фонд6. За изпълнение на тези намерения през лятото на 1914 г. е въведена забра-
на за износа на зърнени храни – пшеница, царевица, ечемик, включително за 
други стоки от първа необходимост7. Ограниченията пораждат неодобрителни 
реакции сред заинтересованите среди, които биха понесли материални загуби 
поради поети ангажименти и сключени сделки.  

 
Зърнените храни в режима на държавно военновременно стопанство  
Непосредствено преди включването на България в световния военен конф-

ликт, с практически цели управляващите издават наредба за прибирането на 
царевицата и засяването на култури с военна важност8. Възложено е на окръж-
ните управители и кметове да организират по места прибирането на царевицата 
и подпомагането на есенната сеитба. Поради обявената мобилизация, която на-
малява работната ръка, както и поради недостиг на инвентар и добитък, резул-
татите имат частичен характер. 

През 1915 г. важна стъпка към въвеждане на военновременния режим е 
приетия Закон за обществена предвидливост9. Създаден е Комитет за обществе-

                                      
4  Съкратени протоколи на ХХII сесия на Софийската търговско-индустриална камара. 
По ниските оценки правени от реквизиционните комисии, с. 16. 

5  ДВ, бр.181, 13.VІІІ.1914 
6  Вж. Попов, М., Задачи и организация на военното стопанство, С., 1940; Обрешков, Т., 
Война и народно стопанство, С., 1921. 

7  ДВ, бр.152, 30.07.1914, Указ № 5; бр.168 от 28 юли 1914 ; бр. 180 от 12.08.1914, Указ 
№ 10. 

8  ДВ, бр.217, 25. 9.1915. 
9  ДВ, бр. 54, 7.III.1915. 
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на предвидливост с основни задачи в областта на продоволствието. Новосъздаде-
ната институция има свои комитети в цялата страна, разполага със складове за 
зърнени храни, участва при нормирането на техните цени, както и в осъществя-
ването на забранителния режим за износ. Кратката дейност на Комитета като 
цяло е неуспешна, като причините са от различно естество (Veleva, 2006, p. 15-
16). 

През август 1915 г., само няколко месеца след създаването на Комитета за 
обществена предвидливост, възниква криза в отношенията с изпълнителната 
власт. Управляващите правят крачка назад от собствените си решения и вдигат 
забраната за износа на зърнените храни. 

При създадените условия за свободна търговия се реализира нашумялата 
Деклозиерова житна афера. Тя предизвиква широко политическо и обществено 
недоволство в страната. Съглашенските сили – Великобритания, Франция и 
Русия предприемат операция за изкупуване на българските зърнени храни. Цел-
та е да се окаже косвен натиск върху правителството на В. Радославов за евен-
туална промяна на ориентацията в полза на Съглашението. Или провокиране на 
сериозни вътрешни политически и икономически затруднения в страната, както 
и ограничаване на такъв важен продоволствен износ за централните сили, към 
които България предстои да се включи10. 

Горната интерпретация е най-популярната и разпространената в истори-
ческа литературата, но съществуват и различни тези. Според мнението на М. 
Иванов „в операцията няма нищо скандално. България все още е неутрална 
държава и търговията със зърнени храни е напълно свободна“ (Ivanov, 2012). 
Като авторитетен изследовател, М. Иванов смята, че правителството на В. Ра-
дославов използва обществените нагласи и тълкуванията за „враждебен акт“, за 
да се разправи и елиминира съглашенофилската опозиция.  

Така или иначе, търговската операция стартира като е създадено частно 
търговско дружество, представлявано от Фернан Де Клозиер11. Със съдействие-
то на просъглашенски настроени видни обществени фигури създава мрежа от 
агенти – посредници и започва изкупуване на богатата реколта от цялата страна. 
В специално наети хамбари се складира основно жито, ръж, ечемик, овес, про-
со, царевица и други култури. Изкупните цени са апетитни - комисионни 5% и 
още 1–2 лв. за всеки 100 кг., като само през август са изкупени храни за около 
20 млн. лв.12 (Nikolov, 1991, p. 244). 

                                      
10  Вж.: Нико Ников. История на България, т. 8, С., 1991. 
11  Фернан де Клозиер е чиновник в „Париба“ и за 10 годишен период изпълнява длъж-
ността на представител на чуждите кредитори в София. 

12  Сумата е 16,5 млн. според Нико Ников. История на България, т. 8, С., 1991, с. 244. 
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Скоро голямото житно търгуване, направлявано от Де Клозиер, става пуб-
лично достояние и предизвиква вълна от обществено възмущение. Правителст-
вото отговаря с реквизицията на храни за 18 млн. лв. и иззема в полза за хазната 
2,5 млн.лв. от Търговска банка, а други милиони са изнесени и депозирани във 
френски банки. В разгара на скандала управляващите отново се връщат към 
забраната за износа на зърнени храни. Въвежда се и държавен монопол (30 ав-
густ с.г.) върху житото, за да се попълни държавния резерв. Въпреки тези офи-
циални мерки Де Клозиер продължава със сделките си до началото на 16 октом-
ври, когато България вече е в състояние на война от блока на Централните сили.  

За да преодолее създаденото напрежение в страната правителството на В. 
Радославов арестува 39 банкери, търговци, депутати, срещу които започва про-
цес през 1916 г.13 

Последвалите фактите обаче показват, че очевидно управляващите не са си 
направили нужните поуки от нашумелите събития. До края на 1915 г., само за 
два-три месеца, износа на важни хранителни и суровинни продукти продължава 
с пълна сила. За Гърция заминават 1000 вагона с жито, Външно министерство 
разрешава на Германското покупателно дружество (Zentral-Einkauf-Gesellschaft) 
да изнася от страната ежедневно по 200 т. царевица, отделно с постановление на 
Министерския съвет се одобрява износа на още 100 кг. царевица, 835 чувала с 
брашно, както и големи количества други храни14. В парламента са посочени 
данни, че изнесените продукти са на стойност за над 30 млн. лв.15 

В същия контекст може да се добави коментар за дейността на германското 
покупателно дружество, протежирано от официалната власт у нас. Неговите 
представители, както и тези на Германската главна квартира, на Пруското и Ав-
стро-Унгарското военни министерства успяват да наложат на българските дър-
жавни институции износа на редица важни селскостопански продукти въз осно-
ва на поетите договорености. Заедно с това те организират и контрабанден из-
нос на много по-големи количества от царевица, ечемик, свинска мас, яйца, 
вълна, кожи и др. (Kazarkova, 1969, p. 235). 

Житната Де Клозиерова афера, както и продължаващия под различна фор-
ма износ на зърнени храни, имат неблагоприятни последици върху този сектор и 
маркират пътя към задълбочаваща се криза. Системата на продоволствието за-

                                      
13  Обвинителен акт по следствено дело № 1/1915 г. на IV Софийски и Военно-полеви 
Следовател против Ф. де Клозиер, Лионел Винер, Ив. Буров, Г. Губиделников, д-р Н. 
Генадиев, Юрд. Йонов, Ив. Халачев, Марко Турлаков, А. Шаренков, Ал. Стамбо-
лийски и др. за престъпления по чл. 109, 111, пункт 4 и чл. 115 от Общия Наказателен 
Закон. 

14  ДА- София, ф.260, оп. 1, а.е. 1, л. 103-122. 
15  ДА-София, ф. 313, оп.1, а.е. 2124. 
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почва да се пропуква и управляващите трябва да търсят решения. През лятото 
на 1916 г. са направени изменения в действащия закон за обществена предвид-
ливост16. В резултат е създаден Централен комитет за стопански грижи и общес-
твена предвидливост (ЦК за СГОП). Три от неговите шест отдела се занимават с 
различни въпроси на производството и търговията със зърнени храни, за които 
са осигурени складове из цялата страна17. Усилията основно са насочени към 
контролирано държавно подпомагане на селскостопанските работи, при намаля-
ващи площи и средни добиви, при постоянен дефицит на работна ръка и др. 
Като цяло мерките не дават очакваните резултати. През 1916 г. хлебните дажби 
са намалени, под контрол са поставени 66 вида хранителни и други стоки от 
първа необходимост, но осезателна промяна не е постигната.  

Една илюстрация ни дава секретна телеграма на главнокомандващият на 
армията ген. Никола Жеков (от юни 1916 г.), изпратена до министъра на финан-
сите. В нея се посочва, че положението с прехраната на войската е катастро-
фално. С остър критичен тон ген. Жеков посочва, че проблемът е в „бездействи-
ето на реквизиционните комисии и незаплащането на реквизираната храна. Во-
енното министерство и Главната реквизиционна комисия издават нареждания 
само с телеграми, а финансовото министерство не реагира и не отпуска пари за 
изплащане на жито, нито от старата, нито от новата реколта..., а житото стои 
неприбрано по харманите“ (Grigorov, 2015, р. 3-4). 

В търсене на решение управляващите прехвърлят продоволствието от ЦК 
за СГОП на Главно тилово управление. Без резултати остават също решенията 
от конференцията на Военното министерство (началото на 1916 г.) за обсъждане 
на продоволствения проблем. Изработен е поверителен протокол, а в публикува-
ната му заключителна част са препоръчани мерки: за доставки на жито от Герма-
ния или закупуване от Румъния; увеличаване цените на зърнените храни с 2 фик-
сирани стойности; незабавно реквизиране на всички налични храни; ускоряване 
плащането на реквизициите; усилен контрол върху реквизиционните комисии и 
състава им и др.18. 

 

 

 

                                      
16  Стенографски дневници на ХVII ОНС, II извънредна сесия, XII зас., 23. VII.1916, с. 
245-246; ДВ, бр. 180, 26.VIII.1916. 

17  През май 1916 г. поради разрастване на задълженията е извършено ново вътрешно 
разпределение и секциите са увеличени с още една и стават седем; ЦК за СГОП рабо-
ти фактически само 7 месеца. 

18  Съкратени протоколи на Пловдивската камара за ХХІV и ХХV р.с., с. 37. Конферен-
ция по продоволствието. 
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Голямата продоволствена криза  
През 1917 г. XVII ОНС гласува поредно изменение на Закона за стопански 

грижи и обществена предвидливост19. Създадена е Дирекция за стопански гри-
жи и обществена предвидливост (Дирекция за СГОП), в която има „Земеделски 
отдел“ с 4 отделения20. Три пъти Дирекцията увеличава изкупните цени на зър-
нени храни. Само през втората половина на 1917 г. Дирекцията повишава скала-
та на цените, съответно21: 

Пшеница          от 42 лв. (за 100 кг.)    на  70 лв. 
Ръж                   от 34 лв.                       на  55 лв. 
Ечемик, овес    от 30 лв.                       на  55 лв. 
Царевица          от 30 лв.                       на  50 лв. 

Въпреки усилията на управляващите кризисното положение в страната се 
развива неудържимо. България се оказва на първо място сред европейските 
страни по поскъпване на основните храни. Така например, в сравнение с пред-
военната 1914 г., у нас хлябът поскъпва със 196 %, а в Германия покачването 
цените на хляба е с 51%.22 

Показателни са и данните на Международния статистически институт в 
Хага. Към 1918 г. общият индекс на поскъпване на живота в България е най-
висок 1132.0, в Германия 217.0, Австро-Унгария 629.0, във Франция 392.1 
(Kazarkova, 1969, p. 295). Мрачната картина се допълва с демографските данни 
– България губи 9,2 % от населението си (сред тях 70 хил. по фронтовете и 
смъртност при гражданското население от 98 хил. души) (Ficher, 1999, p. 20). 

Към края на Първата световна война недостигът на храни е критичен проб-
лем за над 300 милионното население на Европа. България не прави изключение 
и през 1918 г. продоволствието е определено от степен на общонационално и 
държавно значение. Ситуацията изисква незабавни решения. Намалени са хлеб-
ните дажби на 200–300 гр., за войниците на 600 гр. Гладът и болестите взимат 
жертви, като в някои райони смъртността се увеличава с 350%23. 

През ноември 1918 г. министър-председателя Т.Теодоров е принуден да се 
обърне към американското правителство за спешна хуманитарна помощ. Молба-

                                      
19  Стенографски дневници на XVII ОНС , III р.с., зас. LXIII,26.III.1917, кн. II, с. 1407. 
20 ДВ, бр. 75, 6. IV. 1917; Указ № 38. 
21  Известия на Дирекцията за СГОП, Заповеди – № 210 от 8. VII. 1917; № 501 от 
10.Х.1917; № 620 от 21.XI.1917 г. 

22  Месечни статистически известия, г.VII, № 8-9, стр.15 и сл. 
23  Една нещастна година, България, бр.39, 31.XII.1918; Увеличената смъртност в Бълга-
рия и прехраната, Пак там, бр.55, 23.I.1919; Само в София през 1918 г. са погребани 6 
хил.души, общо в страната умират 95 хил. деца до 15 г. 
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та е отправена и към действащата Продоволствена администрация, ръководена 
от Хърбърт Хувър, бъдещ президент на САЩ. 

Междуправителствените действия са обсъждани на извънредна сесия в пар-
ламента. За получаването на помощта пред България предварително са поставени 
твърди и безкомпромисни условия, които въпреки усилията на Теодоров остават 
непроменени. България получава 22 616 952 т. брашно за сумата от 5 225 780,50 
долара (приравнени – 27 042 421,39 зл. фр.), които представляват 42,08% от злат-
ната наличност съхранявана в БНБ (Hadjinikolov, Todorov, 1953, pp. 367-368). 

Развоят на събитията трябва да се приема като логическа последица и при-
лагането на една наказателна мярка за победените.Такива са решенията на Съ-
юзния съвет по храните и Върховния икономически съвет (към Антантата) – 
Германия, Австрия, Унгария, България и Турция изрично да бъдат изключени от 
обезщетенията и финансовите облекчения, предвидени за други европейски 
държави. След тежка блокада Германия също получава храни, които заплаща в 
злато с равностойност от 320 млн.долара, които са платени веднага. 

 
Заключителни бележки 
България участва в три войни (1912–1918) в името на идеалите за нацио-

нално обединение, които остават непостигнати. Страната претърпява поражения 
и изживява критични дни. Секторът на зърнените храни фокусира политически-
те и икономическите усилия на властта за съхраняване на ресурсния потенциал 
на страната, за продоволствено и суровинно осигуряване на войската и цивил-
ното население. Постигнатите резултати не са еднозначни. 

Някои от причините бяха изяснени в хода на изложението, ако обобщим 
могат да се откроят някои основни групи от проблеми с вътрешен характер. 
През целия период са налице редица законодателно-правни дисбаланси. Извър-
швани са чести промени в законодателната материя за реквизициите, особено на 
правилниците. Те са съставяни на парче и нямат единен характер по отношение 
на държавното финансиране, ценоразписа и изплащането на иззетите стоки, 
различно са третирани районите за нарядите и т.н. Сред хаоса от разпоредби 
изпъква и смущаващото явление, когато прилагането на законите остава мъртва 
буква за самите управляващи. Това действа отблъскващо и деморализиращо, 
стопява общественото доверие и подкрепа за институциите, намалява готов-
ността за солидарност с техните действия. 

Други съществени дефекти има в организационно-административен план. 
Много от инициативите са лансирани от два или повече центъра, като в тях се 
влага различно съдържание и се предлагат различни подходи за реализация. 
Това създава условия за институционален сепаратизъм и намалява ефективност-
та на управлението и контрола. За илюстрация могат да послужат оценките на 
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Богдан Филов: „Голямо зло за страната е и тривластието, което сега царува в 
нея; правителството, областното управление (военен инспектор, назначен от 
Главната квартира) и началникът на армията, поне в района на армията. Не се 
знае кой пие и кой плаща“ (Filov, 1993, pp. 193-194). 

Държавата, с нейните институции и администрация, допуска грешки при 
военновременното регулиране на икономиката. Но процесите са двустранни и 
зад неблагополучията трябва да се търсят обществените нагласи и реакции на 
случващия се поток от събития. Социалното съпричастие, народното единение и 
солидарността в острите кризисни периоди също е важен индикатор за степента 
на националната отговорност и зрялост. 

Това проличава в дните на безпрецедентния глад обхванал страната, когато 
правителството на Т. Теодоров в манифест „Към българския народ“ подчертава, 
че това бедствие „може да погуби всички, да погуби България“24. Докато гладът 
взима своите жертви, в някои райони на страната все още има запаси от зърнени 
храни. Това се коментира в институциите,сред населението и по страниците на 
печата. Един щрих от официоза в. „Народ“: „Всички меки средства са изчерпа-
ни. А запаси от храни има още“, Видински и Варненски окръг с готовност са ги 
предали, а в Бургаски окръг „Те не дават“25. Оказва се, че социалното сцепление 
сериозно се пропуква на различни равнища – между държавата и обществото, 
между централната и местна власт, между градското и селското население, 
между едрите земеделци и бедните селяни и т.н. 

Към горния контекст ще направим още едно допълнение (за размисъл), ко-
ето засяга въпроса за финансовото обезщетение на реквизираните храни. През 
този период често държавата е критикувана, че забавя или спестява от изплаща-
нето на храните. Дали това е така наистина? При обсъжданията по законопроек-
та за данък печалби от войната, заинтересовани среди изказват недоволството 
си, че „не е засегната широката земеделческа класа“. Привеждат се изчисления, 
от които става ясно, че сред селското население са реализирани печалби от цени 
на продукти „които се увеличиха дори до 2000%“, а платените от държавата 
суми от 1,4 млд. лв. са само свръхпечалбите от продажбите на храни26. Друг е 
въпросът в коя категория от селското население се преливат огромните суми на 
държавата, но той може специално да се изследва.  

                                      
24  Мир, бр. 5598, 3.I.1919; Ст. дневници на XVII ОНС, IV и.с., с. 262, 1103. 
25  Народ, бр. 21, 28.I.1919. 
26  Изложение № 2130/3.12.1917 до Министъра на финансите от Софийската ТИК, По 
законопроекта за облагане печалбите от войната; Съкратени протоколи на Софийска-
та ТИК от XXIVи XXV р.с., С. 1921, с. 114; Второ изложение на Софийската ТИК № 
2004/30.10.2018 до Министъра на финансите и Министъра на търговията и промиш-
леността по военния данък върху печалбите от войната. 
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Зърнените храни, които произвежда и търгува България, както в мирно, та-
ка и във военно време, остават един от приоритетите на държавната политика. 
След 1915 г. зърнения сектор е поставен под специален режим, за да се запази 
реда и ритмичността в производството и да се контролира износа при наложе-
ните ограничения. В този сектор, с целия набор от военновременни мер-
ки,държавата постига частични резултати в рамките на провежданата обща сто-
панска политика. 
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