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Abstracts: Bulgaria meet the beginning of 1929 year with consolidated finances 

and banking system due to the stabilization loan of 1928. But in March 1929 the 

economic situation was changed. Gradually during the second half of the year a 

crisis of thrust in Bulgarian National Bank and the others private banks was set in, 

because they confined the credits for commercial and industrial firms. The unions of 

the traders, industrialists, and craftsmen appealed to the government to establish a 

new bank for the needs of trade and industrial business. Under the influence of the 

Depression a group of the governing party - the Democratic Alliance – headed by Al. 

Tsankov and the finance minister Vl. Mollov made the plans of diminishing of the 

state administration and the government expenditure, but these were not realized.  

Key words: measures against the crisis, confine the credits, diminishing of the 

state administration, reinforce of the banking system. 
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1929 г. се оказва една необикновена година в историята както на българс-

кото, така и на световното стопанство. През споменатата година завършва един 

цялостен етап на възходящо им развитие, започнало през 1919 г. В световната 

литература по стопанска история 1929 г. слага началото на „Голямата депресия” 

и се приема за гранична година, каквито са 1919 и 1939 г. (Dimitrov, 2014, p. 71). 

Едно от сполучливите обобщения за стопанските и финансови резултати от 

предишната 1928 г. се съдържа в годишния доклад на британската легация в 

София. В документа на първо място се изтъква отпускането в края на годината 

на стабилизационния заем и перспективите, които точното му и надлежно усво-

яване обещава за добруването на страната. Констатира се, че: „Бюджетът е ста-

билизиран, държавните дългове са погасени, държавните приходи показват за-

бележимо увеличение. Валутата е стабилизирана на златна база, като същевре-

менно функциите на Националната банка са установени в съответствие с препо-

ръките на Обществото на народите. Паричният пазар е значително успокоен. 

Депозитите в Спестовната каса и по-специално тези в Българската земеделска 
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банка (БЗБ) и в Българската централна кооперативна банка показват увеличе-

ние”. Въпреки това, според английските дипломати, за пълното постигане на 

нормални стопански условия трябва да се преодоляват значителни трудности. 

Събития като земетресението през пролетта и голямата суша през лятото при-

чиняват големи загуби. Към тези случаи трябва да бъде отнесен и неблагопри-

ятният външнотърговски баланс, при който вносът превишава износа с около 

800 млн. лв. Според английските дипломати в София, единствената възможност 

за преодоляване на трудностите е да се интензифицира селското стопанство, 

като се установи и „здравословна вътрешна финансова и икономическа полити-

ка”
1
. Неочаквано обаче перспективите за добро развитие на страната не се оп-

равдават. 

Още преди разразяването на кризата, през март 1929 г., Бургаската търгов-

ско-индустриална камара изпраща сигнал в Народното събрание, че стопанст-

вото „вече е достигнало до краен предел на своето изтощение” и възможности 

като „източник за задоволяване на всички нужди на държавния и обществен 

бюджет”. Затова камарата настоява за „решително преминаване към истинска и 

разумна политика на икономии”, „рационалност в разпределение на средствата” 

и „коренно реформиране и реорганизиране на службите във всички ведомства”. 

Камарата апелира и за отпускане на средства за подобрение на земеделието, 

като се положат грижи за „нагаждане” на производството и износа „съобразно 

изискванията на чуждите пазари”
2
. Резолюциите на Бургаската търговско-

индустриална камара очертават не само тревогата на някои стопански среди за 

състоянието на икономиката, но формулират и мерки за промени в държавните 

структури и стопанската и финансовата политика, които стават актуални в на-

чалния етап на кризата. Поставянето на тези въпроси от стопанските организа-

ции и някои политически кръгове на публично обсъждане, които са малко поз-

нати в научната литература, посветени на началните години на кризата, е пред-

мет на настоящата публикация. Николай Неновски и Румен Андреев са напра-

вили детайлен анализ на възгледите за българската и световната криза на Анд-

рей Ляпчев, Георги Т. Данаилов, Александър Цанков, Константин Бобчев, Ди-

митър Мишайков, Асен Иванов, Желю Бурилков и др. Техните виждания са 

разгледани на базата на специализирани трудове като курсове по политическа 

икономия, публикации в списанието на Българското икономическо дружество и 

др. (Nenovsky, & Andreev, 2013, pp. 14-18, 22, 26-28, 35, 40-44, 76-77, 97-101). В 

настоящата статия се използват извори – архивни материали, изказвания в пар-

                                      
1
  Научен архив на Института за исторически изследвания БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, 

л. 920. 
2
  Централен държавен архив, ф. 173К, оп. 4, а.е. 1280, л. 233-245. 
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ламента, публикации в печата, свързани с изявите на въпросните стопански 

специалисти като политически дейци. Реакцията на първите симптоми на кри-

зата на стопанските организации се проследява с материали от органа на Бъл-

гарския търговски съюз. 

Към началото 1929 г. Ал. Цанков вече създава свой кръг съмишленици от 

30-тина сговористки депутати (от всичко 173 народни представители на мно-

зинството на управляващата партия Демократически сговор). Трибуна на група-

та му е в. „Лъч”, с главен редактор Петър Тодоров. Обликът на групата, нарече-

на „лъчисти”, се определя от възгледите на Ал. Цанков, дейци на Комитета На-

роден сговор и бивши министри в кабинетите на Цанков и Ляпчев – Христо 

Калфов, Иван Русев, Кимон Георгиев. Към групата гравитира и Георги Т. Дана-

илов. Материалите на в. „Лъч” съдържат елементи на отстъпление от традици-

онния парламентаризъм с партийно представителство в полза на участието на 

„известни стопански категории на производството и труда” в законодателния 

орган. „Лъчистите” смятат, че стопанската политика на правителството на Ляп-

чев е неопределена. Според тях уместно би било съответните органи да спрат 

вниманието си върху „нуждата от стопански план” и върху наложителността на 

„централен контрол върху бюджета”
3
. 

От 1 януари 1928 г. в продължение на една година към началото на 1929 г. 

излиза списание „Звено”, орган на Идейния кръг „Звено”. Според програмата на 

Идейния кръг след войните страната се намира в икономическа криза, която се 

дължи освен на други фактори и на „безсистемната в много отношения” стопан-

ска дейност. Една от задачите, които си поставя „Звено”, е „всестранно и основ-

но преустройство на държавната и общинската администрация”, за да се нама-

лят разходите (Todorakova, & Anchova, (eds), 2005, p. 445). Идейният кръг обе-

динява хора с различна партийна принадлежност и безпартийни. Сговористкият 

депутат Димитър Мишайков е един от уредниците на списанието. В списъка на 

сътрудниците на „Звено” личат имената и на активни сговористки народни 

представители като Янаки Моллов (министър на земеделието в правителството 

на Ал. Цанков), Кимон Георгиев (министър на железниците в първия кабинет на 

А. Ляпчев) и др. Ал. Цанков възприема като хора от своята група споменатите 

сговористи, сътрудници на списанието. Сред видните сговористки депутати 

единственият член на Идейния кръг, който не принадлежи към групата „Лъч” е 

Петко Стайнов. Но освен политически дейци сред сътрудниците на списанието 

попадат и стопански и финансови специалисти като: Константин Бобчев, д-р 

                                      
3
  Лъч, 192, 31 юли 1929, 203, 12 авг. 1929, 213, 24 авг. 1929, 280, 15 ноем. 1929, 300, 8 

дек. 1929. 
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Иван Странски, д-р Славчо Загоров, Желю Бурилков, Асен Чакалов, Коста Ко-

лев и др. (Todorakova, & Anchova, (eds), 2005, pp. 446-447). Сътрудниците на 

списанието са хората, които първоначално (от 1 януари 1928 г.) съставляват 

Идейния кръг „Звено”. 

Към средата на 1929 г. мрачната оценка на бургаската камара за състояние-

то на стопанството се задълбочава, тъй като натрупаният дефицит във външно-

търговския баланс от предишната година се увеличава още повече отчасти по-

ради слабата реколта на зърнените култури (Vachkov, & Ivanov, 2009, p. 110). 

Увеличаването на дефицита в търговския баланс заставя Българската народна 

банка (БНБ) да повиши на 2 юли 1929 г. сконтовия процент, както и да ограни-

чи кредитирането на банките. Мярката има за цел да запази стабилността на 

българската валута. Именно тази дата – 2 юли – се възприема от българските 

бизнес среди като начало на кредитната криза у нас, въпреки че първоначално 

през летните месеци те си дават сметка, че мярката на Националната банка е 

продиктувана от грижата за стабилността на лева. Но взетата от БНБ мярка е 

продиктувана и от външни фактори. Още на 4 април 1929 г. управителят на БНБ 

докладва пред ръководството на банката за голямата уплаха в Европа поради 

финансовата криза в Америка. На 20 юли 1929 г. на поредно заседание на Упра-

вителния съвет на БНБ отново се говори за кризата в Америка, Германия, Авст-

рия и Унгария. Пред Съвета Ангел Николов, представител на търговските кръ-

гове, оценява решението от 2 юли като „добра” стъпка, но отправя пожелание 

мярката по ограничаването на кредитирането да се приложи „по-меко, посте-

пенно и съобразно сезонните изисквания на търговията и индустрията” 

(Avramov (ed.), 2001, p. 216, pp. 239-242). За кризата в чужбина е информирано 

не само ръководството на Националната банка, сведение за нея прониква и в 

печата
4
. На 20 август 1929 г. органът на Българския търговски съюз публикува 

статия под надслов „Предстои ли световна криза?”. Отговорът на автора Алберт 

Афталион е положителен. На базата на сериозен анализ авторът изразява опасе-

ния от борсова криза в САЩ. Уводната статия е показателна и цели да инфор-

мира бизнес кръговете в България за тревожни симптоми, предвещаващи све-

товна финансова криза. 

Кризата в България обаче е импулсирана от едно от ярките събития на го-

дината - фалита на голямата търговска фирма „Братя Бъклови”, обявена офици-

ално в несъстоятелност на 15 октомври 1929 г. Известната и стара фирма, вно-

сител на шевни и плетачни машини, обущарски материали и гумени изделия се 

ръководи от Петър Бъклов. Народен представител в три Народни събрания в т. 

                                      
4
  Търговско-промишлен глас, 1029, 20 авг. 1929; 1030, 21 авг. 1929. 
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ч. и от Демократическия сговор (1923 до 1927 г.) той не попада в следващия 

парламент заради отхвърлянето на кандидатурата му от русенската градска ор-

ганизация на Сговора. Съдружниците във семейната фирма на Бъклови се полз-

ват с реномето на „добри, честни и изпитани търговци” и затова теглят милион-

ни кредити от редица банки. Към момента на фалита П. Бъклов е член на Упра-

вителния съвет на БНБ, явява се и кум на подуправителя на банката Ж. Бурил-

ков. През юли 1929 г., когато в обществото вече се носи мълвата за затруднени-

ята на фирмата, с настойчивите постъпки на П. Бъклов пред отдела на БНБ, 

възглавяван от Ж. Бурилков, „Братя Бъклови” успява да увеличи общия си кре-

дит с 2 млн. лв. (Avramov (ed.), 2001, p. 833). На фирмата обаче е обърнато вни-

мание да намали задълженията си
5
. Поведението на банката спрямо фирмата, е 

оценено от Румен Аврамов като „непредпазливо”. Той посочва, че само за 1930 

г. загубите на банката от фалита са 1,2 млн. лв. (Avramov 2007b, p. 619). 

Изпадането в несъстоятелност на старата търговска фирма „Братя Бъкло-

ви” внася голямо сътресение в търговския и банкерски свят (Avramov (ed.), 

2001, p. 250). Психологически отзвукът от никого „недопущания” фалит един 

мемоарист оприличава с ефекта от „внезапна спирачка на хвърчащ с голяма 

скорост автомобил”
6
. Всъщност последствието е по-прозаично - криза на дове-

рието към БНБ и в банковата система. Константин Кацаров отбелязва и друго 

последствие от фалита – въвеждането на ограничения при отпускането на кре-

дити. Според него кредитирането станало „много по-строго” и само при нали-

чието на „първокласни и напълно реални гаранции”. 

Според заключението на сп. „Звено”: „Фалитът на „Братя Бъклови”, от 

който 11 банки понасят загуби от 40 млн. лв., поставя въпроса за организацията 

на кредита и защитата на влоговете. „Суматохата, която се създаде сред вложи-

телите показва, че е необходима организация за засилване на доверието и по-

добра кредитна система. Налага се сливане и на самите кредитни институти”
7
. 

Такова е заключението на трибуната на Идейния кръг „Звено”. 

Една от реформите, наложени под натиска на кризата, е окрупняването на 

банки под ръководството на БНБ. Връщайки се от чужбина, управителят на 

Националната банка дава изявление, че 50 големи банки в САЩ подготвят сли-

ването си, такъв процес течал и в Германия. „Същото, казва той, трябва да стане 

и у нас”
8
. Известно е, че под ръководството на БНБ се реализира сливане на 

банки. 50 провинциални кредитни институти създават през 1929 г. централата 

                                      
5
  ЦДА, ф. 258К, оп. 8, а.е. 3107, л. 49, 81, 89, 108. 

6
  Научен архив на БАН, сб. 4, а.е. 130, л. 362. 

7
  Звено, 1929, 30, 20 окт. 1930. 

8
  Търговско-промишлен глас, 1077, 17 окт. 1929. 
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Провинцбанк. БНБ рефинансира застрашени банки и става инициатор на някол-

ко консолидации с цел оздравяване на банковия сектор, като през 1930 г. се 

осъществява сливане на три частни банки в една нова - Съединени български 

банки. През 1931 г. е гласуван закон, който цели да се наложат изисквания при 

основаването на банковите институти. Изпълнението на закона се контролира 

от нов орган – Банкерски съвет към Министерството на финансите. Законът 

налага размер на първоначалния капитал и регламентира банковите операции 

(Nenovsky, & Andreev, 2013, pp. 132-133). 

Серия от материали във вестника на Българския търговски съюз показва 

промяната на настроенията към БНБ към края на 1929 г. Според Байраков от 2 

юли БНБ почнала системно да намалява и ограничава кредита си. Това създало 

уплаха, която след фалита на Бъклови, станала още по-осезаема. Но БНБ про-

дължавала да намалява кредитите и след нея всички кредитни институти били 

принудени да поддържат тази политика. Призивът му е отговорните фактори да 

вземат мерки за отстраняване на кризата
9
. 

Опасявайки се от нахлуване на вносни фабрични стоки, Русенският клон 

на Съюза на българските индустриалци отправя апел към управителя на БНБ да 

запази системата за косвено кредитиране на индустрията. А Висшият съвет на 

Съюза на българските индустриалци иска и нещо друго - БНБ да възстанови 

индустриалния кредит в размера му до началото на 1929 г. В случая ръководст-

вото на индустриалците има пред вид промяната в закона за БНБ, свързана с 

отпускането на стабилизационния заем в края на 1928 г. За да може банката да 

гарантира златното покритие на банкнотите, тя трябва да бъде застрахована 

срещу каквито и да било рискове на търговския и индустриалния кредит. Затова 

се предвижда преходен период, през който БНБ постепенно да престане да от-

пуска директно кредити на търговски и индустриални фирми. 

Съюзът на индустриалците апелира и към частните банки да продължат да 

кредитират индустрията в досегашния размер
10

. В края на ноември 1929 г. ръко-

водствата на съюзите на търговците, индустриалците и занаятчиите преминават 

към колективни действия, като създават Акционен комитет, който единодушно 

се обединява около оценката, че политиката на БНБ и частните банки е погреш-

на, че е необходимо да се вземат бързи мерки за облекчаване на кризата. Също-

то искане има и ръководството на Българския търговски съюз. Съюзът предлага 

дори да се създаде „Стопанска парламентарна група”, в която да се групират 

всички народни представители, които „изхождат от стопанските съсловия” – 

                                      
9
  Търговско-промишлен глас, 1093, 6 ноем. 1929. 

10
  ЦДА, ф. 173к, оп. 4, а.е. 1280, л. 680; Търговско-промишлен глас, 1092, 5ноем. 1929. 
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земеделци, търговци, занаятчии, индустриалци
11

. През декември 1929 г. търгов-

ско-индустриалните камари настояват за същото
12

. Резолюцията на камарите е 

връчена на премиера Ляпчев и Асен Иванов, управител на БНБ, с едно ново 

важно предложение: „Да се пристъпи към създаване на отделен кредитен инс-

титут, който да служи за посредник между БНБ - търговци и индустриалци”
13

. 

В същия дух, но с по-конкретна инициатива се изявяват габровските тър-

говци, които препоръчват „бързо създаване на Обществено-стопанска банка”, 

която да подкрепя българската индустрия и търговия. Новата банка да се създа-

де от Интернационалната банка и Индустриалната кооперативна банка, като 

към капиталите им се „прикрепят” нови индустриалци и търговци с дялове и 

акции до достигане на сумата от 150 млн. лв., като държавата даде 10 млн. лв. 

Габровските промишленици мотивират необходимостта от нова банка с конста-

тацията, че БНБ отслабила до „краен предел” своята кредитна дейност, загубила 

„мощност и авторитет” и защото „надмощието на чуждия капитал е в състояние 

да подрине всичко българско и да обезкуражи духа на българина към творчест-

во и прояви в индустрията, търговията, занаятите”
14

. Така бизнес средите очер-

тават исканията си за една специализирана кредитна институция за финансира-

не на българската търговия и индустрия. 

В опит да възстанови разколебаното доверие на вложителите към банките в 

началото на ноември 1929 г. БНБ се принуждава да помогне на банките, чиито 

влогове са изтеглени, като пласира около 300 млн. лв. ”Всички търговци про-

тестират, изтъква Ас. Иванов, всички считат, че даденият кредит е малък и ис-

кат да се явим, да ги спасяваме” (Avramov, (ed.) 2001, р. 251). За извършеното от 

БНБ през кризисната година и по-специално в областта на кредитирането мо-

жем да съдим от изложението от 7 декември 1929 г. на Централното управление 

на БНБ до министъра на финансите, депозирано и при премиера. В него се по-

сочват причините за възникналите кредитни затруднения, изброяват се всички 

мерки, които банката е взела за предотвратяване на обща банкова криза. Дават се 

обяснения и за причините за оплакванията на стопанските структури
15

. Полити-

ката на БНБ е - недопускане на разширението на кредитите за търговци и индуст-

риалци, правене на постъпки пред частните банки да бъдат „по-кулантни, там, 

дето интересите им позволяват”. В края на април 1930 г. БНБ изготвя и цялостен 

отчет за дейността си през 1929 г. (Avramov, (ed.) 2001, р. 251, рр. 259-280). 

                                      
11

  Търговско-промишлен глас, 1132 ,24 дек. 1929. 
12

  Търговско-промишлен глас, 1121, 10 дек. 1929. 
13

  Търговско-промишлен глас, 1121, 10 дек. 1929. 
14

  Търговско-промишлен глас, 1129, 20 дек. 1930. 
15

  ЦДА, ф. 252К, оп. 1, а.е. 627, л. 1-17. 
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На 7 февруари 1930 г. парламентът ратифицира Хагската спогодба по ре-

парациите, но редакторът на в. „Лъч” П. Тодоров се възползва от случая да из-

рази неудовлетворението си от спогодбата. Почти веднага след това 21 депутати 

от групата на Ал. Цанков дават да се разбере, че не адмирират договореното от 

правителството по спогодбата. Неодобрението на Цанковата група дава повод 

на Ляпчев да поеме на 9 февруари инициативата за промени в кабинета. 

„Лъчистите” посрещат с оформени искания преговорите за ново правител-

ство - вземане на бързи мерки за стопанско заздравяване, за „активна намеса в 

икономическия живот на държавата и грижи за интересите на всички стопански 

съсловия”. Освен това те издигат искания и за „основна реорганизация на всич-

ки обществени служби и икономия на стотици милиони от „очевидно излишни 

паразитни служби”
16

. 

Към края на февруари 1930 г. пред сговористкото парламентарно мнозинс-

тво Цанков обявява, че, иска „радикална промяна на управлението”. Цанков и 

Мишайков изработват „план” за съкращаване на държавните разходи с 1,5 

млрд. лв. В плана им влиза намаляване на броя на окръзите от 16 на 10, на око-

лиите на 50, закриване на окръжните съвети, сливането на Министерството на 

земеделието и държавните имоти с Министерството на обществените сгради, 

пътищата и благоустройството
17

. В същата насока е и предложението на в. 

„Лъч” за намаляване на броя на общините, като „дребните заселени места да не 

бъдат самостоятелни общини”. „Радикалната промяна” на Цанков очертава ад-

министративно-териториални промени, изискващи промяна в Конституцията и 

редица закони. 

Въпросът за съкращенията е предмет на вниманието и на министъра на 

финансите Владимир Моллов, във връзка с изпълнението на едно от условията 

за отпускането на стабилизационния заем - намаляване на чиновниците с 10 

хил. души в срок от 2 години. Към началото на 1929 г. само в държавната адми-

нистрация (10-те министерства и петте дирекции към тях) работят над 83 хил. 

държавни служители. Вл. Моллов възлага на една комисия начело със Спас 

Тричков да изготви „препоръки за реорганизация и съкращения в държавните 

служби”. Комисията работи повече от година и предоставя на Министерството 

на финансите своите разчети и предложения за съкращения на щата и разходите 

на седем министерства. Едно от най-важните ѝ предложения е да се намали 

броят на депутатите от 273 на 120, от което щяла да се реализира икономия от 

22 млн. лв. Друго предложение за съкращение на разходите е на народните 
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  Лъч, 354, 14 февр. 1930. 
17

  Русенска поща, 2694, 3 март 1930. 
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представители да не се изплащат „дневни пари” през цялата година, а само ко-

гато заседава Народното събрание, т.е. четири месеца в годината. Министрите 

да не получават възнаграждения за участието си в заседанията на парламента. 

Тези допълнителни пари за членовете на правителството дават повод на в. 

„Лъч” да отправи призив: „Всеки министър само с една заплата”. Тричковата 

комисия предлага и закриване на 4 окръга, но идеята среща съпротивата на Ми-

нистерството на финансите и на Вътрешните работи. До края на управлението 

си правителството на Демократическия сговор не дава признаци, че има наме-

рение да изпълнява препоръките на комисията. 

Към края на февруари 1930 г. една интерпелация на Земеделската парла-

ментарна група „Врабча” 1 подлага на унищожителна критика дейността на 

министъра на земеделието Димитър Христов. Една от нападките срещу него е, 

че е поставил в центъра на своята политика зърнопроизводството (Shorthand 

Diaries, p. 953). При гласуването 34 сговористки депутати се обявяват срещу 

правителството. Понеже вотът е поименен, може да се установи, че „лъчистите” 

и петима депутати, гравитиращи към Идейния кръг „Звено”, са против кабине-

та: Цанков, Мишайков, Г. Т. Данаилов, П. Тодоров и др. 

Тъй като в парламента не дават думата на Данаилов, в. „Лъч” му предоста-

вя възможността да изложи вижданията си за политиката на правителството и 

кризата. Според него кризата е не само „остра”, но и „разрушителна”, унищо-

жаваща стопанството „с всеки изминал ден”. В страната той разграничава две 

кризи – кредитна и земеделска. В основата на кредитната криза, смята Данаи-

лов, стои реорганизацията на БНБ, извършена след стабилизационния заем. А 

земеделската криза се проявявала в падане на цените. Това налагало правителс-

твото да вземе мерки за запазване на селския производител, уреждане на про-

дажбата на земеделските продукти и намеса в консумацията на зърнени храни 

вътре в страната. Заключението на Данаилов е, че правителството няма „опре-

делена политика”. Нужна била „коренна промяна”
18

. Изявата му е в синхрон с 

настроенията на съюзите на индустриалците, търговците и на търговско-

индустриалните камари срещу БНБ. Звучи като глас на вътрешнопартийната 

сговористка опозиция. Но Цанков смекчава остротата на тезите на Данаилов, 

защото не позволява да се даде гласност на заключението на Данаилов, че уп-

равлението на Ляпчев е претърпяло във всички области „пълно фиаско”. 

Пред парламента свои мерки за борба с кризата предлага и Д. Мишайков. 

Тъй като не очаква в скоро време значително увеличение на цените на земедел-

ските продукти на световния пазар, той смята, че трябва да се работи за уравно-
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  Лъч, бр. 369, 3 март 1930. 
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весяване на търговския баланс. Най-верният път в тази насока освен намалява-

нето на вноса е развитието на производството и износа. Това да се прави дъл-

госрочно и с помощта на „стопански план”. Най-актуалната задача е рационали-

зирането на индустриалните браншове. Задължително, според Мишайков, било 

създаването на голям кредитен институт, който под контрола на БНБ да поеме 

директно кредитирането на индустрията. Стопанската, финансова и кредитна 

политика да съставляват елементи от една обща стопанска програма. За про-

веждането на тази политика той предлага създаване на Висш стопански съвет и 

Експортен институт (Shorthand Diaries, р. 1317). 

Ако се сумират накратко мненията на сговористките кръгове за мерките по 

стопанската политика в условията на криза, трябва да се отбележи, че всички 

подчертават необходимостта от подобряване на външнотърговския баланс, от 

защита на продукцията и земеделското производство, корекция на индустриал-

ния протекционизъм, а групата на Цанков в лицето на Мишайков -предлага 

изработването на стопански план, създаване на нови специални институти. 

На 15 май 1930 г. Ляпчев съставя своето трето правителство. В него влизат 

трима представители на групата на Цанков специалисти по стопански науки. 

Ал. Цанков поема Министерството на народното просвещение, Мишайков – 

Министерството на търговията, промишлеността и труда, Данаилов - Минис-

терството на обществените сгради, пътищата и благоустройството. С влизането 

си в кабинета Цанков се отказва от най-важното си искане - „радикална промяна 

в управлението”. 

Влизайки в правителството, Мишайков напуска сп. „Звено”. В правителст-

вото обаче попада още един представител на Идейния кръг „Звено” –„нелъ-

чистът” П. Стайнов, които поема Министерството на железниците, пощите и 

телеграфите
19

. Други двама представители на Идейния кръг „Звено” стават 

главни секретари - К. Бобчев на Министерството на търговията, промишленост-

та и труда и Ив. Странски – на земеделието. Така групата на Цанков и предста-

вители на Идейния кръг „Звено” получават важни позиции в стопанските ми-

нистерства, но тъй като те са едновременно и сговористи третият кабинет на А. 

Ляпчев се възприема като правителство на Демократическия сговор. 

Важна и показателна за опитите за смяна на политиката на Министерство-

то на земеделието е смяната на Д. Христов с Григор Василев, представител на 

една от традиционните партии, влезли в Сговора. Христов е убеден привърже-

ник на идеята, че в българското земеделие приоритет трябва да има производст-

вото на зърнените храни. 
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  Държавен вестник, бр. 35 (притурка), 16 май 1930. 
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Стопанската депресия провокира дискусия за приоритетите в българското 

земеделие или модернизация или трансформация в земеделието. – т.е. подмяна 

на зърнените храни с други по-интензивни култури (Dimitrov, 2014, pp. 154-

157). Гр. Василев смята, че и модернизацията и трансформацията могат да вър-

вят паралелно. За разлика от предшественика си той отдава предпочитание на 

производството на плодове и зеленчуци, които според него са с голям експор-

тен потенциал. Характерно за ръководителите на двете стопански министерства 

Мишайков и Василев е стремежът им да се информират за мнението по стопан-

ските въпроси на широк кръг от хора – стопански специалисти, практици, бан-

кери (Г. Губиделников, М. Рясков) и др. В Министерствата на земеделието, тър-

говията и железниците се свикват стопански съвети. Започва да се говори и за 

изработване на „общ стопански заздравителен план”. През летните месеци на 

1930 г. новите членове на кабинета развиват активна дейност за подобряване на 

външнотърговския баланс и по-точно за улесняване на износа. Търсят се чужди 

търговски фирми за пласиране на добрата реколта от рапица. Намаляват се жп 

тарифите за превоз на зърнени храни. Преценява се, че в експорта на плодове 

България има мощни конкуренти – Италия, Испания и Унгария. Затова се прие-

ма, че усилията за подобряване на конкурентоспособността трябва да се насочат 

към най-ранните култури. Новото правителство успява да намери нови пазари. 

През кризисната 1930 г. 80% от износа отива към Германия. Нов пазар е Испа-

ния
20

. 

В началото на септември 1929 г. вестникът на Българския търговски съюз 

публикува статията „Експортна дирекция” от Иван Попов. В нея се изтъкват 

някои недостатъци в организацията на износа, като се споменава, че инициати-

вата на частните търговци не се подкрепя от държавата, че приспособяването 

към цените на световните пазари не винаги е изгодно за българския дребен зе-

меделец, че поради неинформираност се пропускат изгодни сделки с тютюни и 

храни. „Така повече не може да продължава” – подчертава Попов и предлага да 

се създаде специална Експортна дирекция към Министерството на земеделието, 

която да се грижи за външната търговия, да координира дейността на отделните 

фактори и проучва чуждите пазари
21

. През март 1930 г. търговско-индустриал-

ните камари приемат резолюция с искания: да се учреди специален Експортен 

институт с компетентен състав, да се дадат улеснения при превоз и товарене на 

продукция за износ по жп линиите и пристанищата, да се въведат експортни 

премии за износителите. Година след публикуването на  статията за Експортна-
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  ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 5527, л. 4. 
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  Търговско-промишлен глас, 1039, 2 септ. 1929. 



182 

та дирекция в печата се появява информация, че правителството обсъжда въп-

роса. Първоначално се предлага Българската земеделска банка да закупува хра-

ни от производителите и да ги продава на Експортния институт. Друг вариант 

предвижда да се създаде Дирекция за закупуване на зърнени храни, към която 

да има отдел „Експортен институт”
22

. В началото на 1931 г. правителството 

прави промени и допълнения в първоначалния проект за Експортен институт. 

Решава се да се учреди такъв институт, автономна структура, подведомствена 

на Министерството на търговията, промишлеността и труда, която да се грижи 

за проучването и организирането на външните пазари. Издръжката му да се 

поеме от обществения Фонд за стопанско повдигане на страната
23

. В парламен-

та законопроектът е внесен в средата на февруари 1931 г. Д. Мишайков изтъква, 

че целта на създаването на института е раздвижването на износа и национално-

то производство. Законопроектът минава на първо четене, но не става закон. 

Проектът на сговористкия кабинет и реализацията на коригирания проект за 

Експортен институт през 1935 г. вече са прецизно анализирани и сравнени от 

М. Дмитров, който изтъква, че евентуалното му създаване е щяло да бъде „пра-

вилна и навременна стъпка” на Ляпчевото правителство в подкрепа на развити-

ето на външната търговия (Dimitrov, 2010, p. 289). 

Известно е, че една от най-важните мерки за борба с кризата е приемането 

в края на 1930 г. на законопроекта за създаването на Дирекцията за закупуване 

и износ на зърнени храни, чиято основна цел е поддържане на изкуствено висо-

ки цени на зърнените храни с цел защита на масовия производител. Към пре-

дисторията на учредяването на дирекцията могат да се посочат няколко по-

малко известни факти. Във връзка с проекта управителят на БНБ посещава Ун-

гария, за да се запознае с организацията на търговията със зърнени храни. В 

края на септември 1930 г. правителството решава да възложи на Българската 

земеделска банка да закупи известни количества зърнени храни, като евентуал-

ните загуби, около 10 млн. лв., да бъдат за сметка на държавата. За целта се 

предвижда Министерството на финансите и Българската земеделска банка да 

изработят специална наредба. Вестникът на Българския търговски съюз преце-

нява тази мярка като „палиативна и вредна”. Намесата на държавата, според 

изданието, е удар върху търговеца посредник
24

. В края на септември и началото 

на октомври 1930 г. се провеждат две заседания на правителството за монопо-

лизацията на търговията със зърнени храни. Според бегла информация, намери-

ла място в печата, в правителството се спорело по въпроса, като А. Ляпчев и Гр. 

                                      
22

  Русенска поща, 2947, 19 ноем. 1930. 
23

  ЦДА, ф. 284К, а.е. 5884, л. 2; Зора, 3453, 5 ян. 1931. 
24

  ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 5553, л. 1; Търговско-промишлен глас, 1350, 4 септ. 1930. 
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Василев били против монопола, а Ал. Цанков и Д. Мишайков „за”. В най-новата 

специализирана литература е дадена адекватна, научно издържана и концепту-

ална оценка за предназначението, дейността и последствията за пазара и произ-

водителите от работата на Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни. 

Не е подмината без внимание и обществената среда, при която функционира 

Дирекцията (от 1932 г. „Храноизнос”) (Avramov, 2007a, рр. 176-179; Nenovsky, 

& Andreev, 2013, рр. 104-107; Dimitrov, 2016, рр. 168-175). 

България навлиза в 1929 г. със заздравени финанси благодарение на стаби-

лизационния заем. Но още в началото на годината някои стопански и полити-

чески кръгове сигнализират за кризисни симптоми в българското стопанство и 

поставят въпроса за взимане на незабавни мерки за подобряване на селскосто-

панската продукция и по-целенасоченото ѝ ориентиране към изискванията на 

външните пазари. В резултат на тези искания в началото на 1931 г. правителст-

вото изготвя проект за Експортен институт. Започналото през втората половина 

на годината постепенно ограничаване на кредитирането на бизнес кръговете 

прераства след фалита на „Братя Бъклови” в криза на доверието към БНБ и бан-

ковата система. Недоволни от кредитната криза, трите стопански съюза на тър-

говците, индустриалците и занаятчиите, а така също и търговско-индустриал-

ните камари предлагат нова мярка – създаване на специален кредитен институт, 

който да обслужва търговските и индустриалните кръгове. Същевременно сто-

панските структури и Идейният кръг „Звено” застъпват идеята за сливането на 

банки, но водеща роля при осъществяването на консолидацията на банковата 

система принадлежи на БНБ. Друго предложение на стопанските организации и 

на кръгът около Ал. Цанков е създаването на стопанска парламентарна група. 

Както Министерството на финансите, така и групата около в. „Лъч” правят про-

екти за териториално-административна реформа и съкращаване на държавния 

апарат. Идеите за Експортен институт, за нова банка, която да обслужва търгов-

ския и индустриалния сектор и за административна реформа се реализират след 

преврата от 19 май 1934 г. Известно е, че учредяването на Дирекцията за заку-

пуване и износ на зърнените храни е една от практическите мерки, предприети 

от правителството на Демократическия сговор в борба с кризата.  
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