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Abstract: This work presents the second part of gathered primary material on 
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for a good basis about further researches as the distant goal is to reveal in maximum 

details the system of paying in kind services across Bulgarian lands and to be used in 

the reconstruction of the economic models from the far way past.  
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Представената разработка е третата по ред в планираната поредица от пуб-

ликации за резултатите от извършваното обширно проучване, посветено на на-

туралната размяна (Toshev, 2017, рр. 103-114; Toshev, 2018, рр. 165-177). В нея е 

систематизирана поредната част от събрания към момента първичен материал 

за заплащането на различни услуги в натура из българските земи през втората 

половина на ХІХ и началните десетилетия на ХХ в. В предишната статия по 

темата (Toshev, 2018, рр. 174-176) бяха разгледани някои общоселски дела, кои-

то са се заплащали в натура. Тук продължаваме с изясняването на проблема. 

Преди Освобождението в Северозападна България
1
 често се е случвало на 

цялото село да се направи „пакост” от другоселци, от ратаите на „някой бей” 

или от минаващи пътници. Селяните не са могли да се защитят, защото пакост-

ниците са били „турци”, или са били под покровителството на някой властник. 

За да се запазят от беди, те са принудени да наемат свой защитник, който да 

пази селото, нивите, добитъка и пр. Той е бил „турчин... от по-долнето съсло-

вие, само че е бабаитин, юнак и прочут като такъв”. Наричан е „субаша”. За 

службата си е получавал по 20 оки неоронена царевица и по 5 оки жито „на 
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ярем” годишно, плюс ежедневна храна, място за живеене, отопление и осветле-

ние. „Субашата“ вземал и глобите от добитъка, хванат в нивите, които са били 

плащани в пари (Marinov, 1995, рp. 26-27). 

След Освобождението необходимостта от пазачи на селските полски имоти 

не отпада. Затова селяните в Северозападна България „ценяват” отделни пъдари 

за нивите, за лозята и за бостаните при следните условия: плаща им се „на 

ярем” за година, или за активния земеделски сезон. 

За работата си пъдаря, който пази нивите и царевичаците, получава 15-20 

до 25 оки царевица на кочани, 6 оки жито или 4 оки брашно, които се равняват 

на 6 оки жито. През „турско време” пъдарят в Оряховско е вземал „на 50 коша 1 

кош” неуронена царевица като кошовете са събирали между 10 и 15 оки. 

Пъдарят „на лозята” получава между 2 и 4 оки царевица на кочани за 1 000 

лози, а пъдарят „на бостанете” – по 10 оки царевица на зърна за всяко „парче” 

земя, насято с дини, плюс глобите за добитъка, хванат в насажденията (Marinov, 

1995, рp. 361-362). 

За изпълнение на ежедневните административни дела селото се нуждаело 

от „селский слуга”. В Северозападна България го наричали „кехая”. Той бил 

глашатай, който викал селяните при старейшините или при кмета, намирал 

квартира на разните чиновници, дошли по работа и им осигурявал „хляб, ко-

кошка, масло, сирене, яйца”, зоб за конете и пр. За извършената общоселска 

работа кехаята получавал заплата в натура от всяка къща за година, според 

предварителна договорка – например, „по 5 оки кукуруз или 3 оки жито или по 

2 оки брашно”. Спецификата на длъжността е давала широки възможности на 

селския служител да поувеличи платата си, макар и неофициално, тъй като ни-

кой от съселяните му не е имал време да проучва и да узнае със сигурност от 

колко къщи кехаята е взел кокошки, масло, яйца и пр., за да нахрани един чи-

новник, дошъл в селото (Marinov, 1995, p. 376). 

Понякога в междуселските отношения възниквали извънредни обстоятелс-

тва, които обикновено се разрешавали чрез заплащане в натура. 

През 1890 г. поради голяма суша пресъхнали почти всички водоизточници 

в с. Връняк, Оряховско. Вода за пиене се докарвала с бурета от р. Искър, но за 

добитъка вода нямало и положението ставало катастрофално. Затова кметът на 

селото поискал от общината на съседното с. Комарево да разреши стадата им да 

минат през тяхното землище и да идат до р. Скът на водопой. За услугата кома-

ревци поискали по половин ока зърно на глава, независимо дали добитъка е 

едър или дребен (Marinov, 1995, рp. 242-243). 

След като селските работи по поземлените имоти и отношенията с държав-

ните чиновници са уредени, иде ред селото да се погрижи за добитъка си като 
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„глави” селски пастири. Пръв измежду тях е говедарят, който се грижи за ра-

ботния добитък, за женските с малки и младите животни. Плаща му се в натура 

със зърно или брашно (Rakshieva, 1999, p. 62). В с. Игнатица, Врачанско още 

„през турско ... говедаре ценевали по 12 ока зеере, жито или кукуруз за едно 

говедо”, а „на телчар по 3-4 ока [зърно давали]
2
 на едно теле и на телчара сед-

мично по 1 ока млеко” (Toshov, 2003, p. 400). По спомени, в с. Сигмен, Карно-

батско, пастирът на смесеното стадо е получавал заплащане от по 1 крина зърно 

на глава добитък (Toshev, 2008, p. 52). 

На селският говедар в с. Смочан, Ловешко, се плащал „хак” в „ранъ”: през 

зимата – по една кофа от 15 кг. на глава, а през лятото – по една кофа и полови-

на. Зимно време платата е по-малка, тъй като животните се извеждат на паша 

само когато времето е хубаво и няма сняг (Rakshieva, 1999, p. 63). 

Около 1919 г. в с. Албалари, околия Османпазарска (днес с. Орач, общ. 

Антоново, обл. Търговище) за „пашитния добитък (крави, биволици, коне и 

др.)” се плащало по 10 лв. и по 2 кг. брашно на глава, а за воловете, понеже се 

изкарвали на мерата за по-малко време – по 8 лв. и по 2 кг. брашно на глава 

(Tellalov, 1919)
3
. 

В с. Вакарел говедарят пасе едрия добитък от Гергьовден до Димитровден. 

За труда си през 1929 г. говедарят на вакарелската махала Поповци е взел по 20 

кг. жито на „парче добитък”. Всяка вакарелска махала до около 1920-1925 г. е 

пазарявала и „телчар” – пастир на телета. Заплащало му се е с млякото, което е 

„издоявал всеки петъчен ден сутрин и вечер, от кравите – майки на телетата, 

които е пасял” (Gunchev, 1933, р. 150). 

Според подробни проучвания от Северозападна България заплащането на 

селския говедар е варирало според обичая в различните райони: във Видинско 

се давали по 10 оки жито на крава или теле и 2.5 оки – на впрегатен вол; в Бе-

лоградчишко и планинските села на Берковско и Кулско се плащало „на доби-

че” по 10 оки зърно и 3 гроша, а за воловете от „Св. Илия” до Димитровден – 

наполовина; в Ломско – на глава по 8 оки лете и по 6 оки зиме зърно – наполо-

вина жито и наполовина царевица; във Врачанско – 6-8 оки зърно на добиче и 

ако царевицата е неуронена, от всяка ока се „вади”-ла по „литра или 100 драма” 

за „какалашките”, а за впрегатните волове и през зимата – наполовина; в Оря-

ховско – по 10 оки жито на глава и наполовина за воловете. 

Заплащането за впрегатен вол е по-малко, защото воловете по-малко време 

са се пускали да пасат със селското стадо. До към празника на „Св. Илия” те са 

                                      
2
  Всички думи и изрази поставени в квадратни скоби са мои – М. Тошев. 
3
  Благодаря най-сърдечно на д-р М. Левкова-Мучинова, Институт за исторически изс-
ледвания, която ми предостави текста на статията. 
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заети с прибирането на реколтата и чак след като се извозят снопите се осво-

бождават, тъй като за вършитба с тях нямало много работа. 

Селото има нужда и от коняр, който да пасе конете. Конете се пасат по-

трудно от говедата, защото пасат и през нощта. Затова заплащането на коняра е 

било винаги по-голямо – ако говедарят е вземал 8 или 10 оки зърно на глава, на 

конярят се давали 10–12 или 12–15 оки (Marinov, 1995, pр. 24, 367-368, 371). 

През разглеждания времеви период селските свине са се извеждали на па-

ша. За тях се е грижил свинар. Той е получавал заплата в натура на глава, която 

в отделните райони на Северозападна България е от 4 до 8 оки зърно или 3 оки 

брашно, а ако свинете се пасат и през зимата – наполовина, защото са излизали 

само, когато няма сняг (Marinov, 1995, p. 372; Gunchev, 1933, р. 150). 

Много важна част от поминъка в българските земи е отглеждането на дре-

бен рогат добитък, тъй като той осигурявал облеклото и част от хранителните 

запаси за зимата. Тук ще се разгледат само въпросите, свързани със селския 

дребен добитък, а едрото, подвижно овцевъдство, ще бъде предмет на бъдеща 

самостоятелна разработка. 

Отглеждането на овцете и добиването на трайни продукти от тях е било 

организирано според традиционни общи правила. Обикновено няколко селски 

стопани събират овцете си в общо стадо и го дават на овчари да го пасат. След 

като агнетата се отбият от майките си и овцете започнат да се доят, се прави 

„бачия” (мандра, където млякото се преработва в масло и сирене за зимата). 

По спомени, в Кюстендилско за овчари се пазарявали люде от по-бедни 

семейства или другоселци. Най-често им се плащало в натура, с част от произ-

ведената продукция” (Keremidarska, 2005, р. 36). 

Много овчари от с. Дерекьой, днес Момчиловци, Смолянско, се наемали 

при заможни овцевъди от околните селища. Пастирите, които работели в Чепе-

ларе, „вместо пари докарвали мисир от чепеларските хамбари” (Kanev, 1975, р. 

345). 

По спомени, през „по-ново време”, в някои села на Ловешко, на селския 

овчар се заплащало в натура със зърно или продукти. Също така стопаните са 

му помагали с труд – косели му сено, събирали му шума и пр. В добавка овча-

рят получавал и по една ока сол (килограм) за всяка глава добитък.  

В с. Българене, Ловешко, е зарегистриран един способ за разплащане в на-

тура, който за пореден път ни показва колко подробно, без да се пропуснат и 

най-малките детайли, е била организирана размяната на услуги и продукти от 

всякакъв род и вид. Българенските селски овчари откарвали стадата си на паша 

около гр. Ловеч за времето от Гергьовден до Петровден. Там те наемали място 

за кошара на общинска земя или в частен имот, за което са заплащали с пари 
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или в натура с агнета, с вълна. За времето на престоя си овцете им наторявали 

имота на собственика, поради което били желани и много търсени от всички 

земеделци. При уравняването на „хесапа” в края на периода, торът от овчето 

стадо също влизал в сметката. В равнинните и полупланинските села торът е 

бил изключително ценен, в много случаи наравно с млякото, или дори повече от 

него (Rakshieva, 1999, pр. 40-41, 45). 

Във Врачанско селският овчар получавал за труда си по 2 оки оронена ца-

ревица на глава и по 10 пари, а за всеки 20 глави дребен рогат добитък стопани-

нът им давал на овчаря „чифт опинки биволски” (Marinov, 1995, p. 386). 

В родопските села Яврово и Манастир агнетата се отлъчвали от майките си 

на 2 юни – Костадиновден, извършвал се „предой” и се пазарявали „сегмалджи-

ите” – пастирите на дойните овце. Заплащало им се е в натура с мляко като 

„един овчар получавал две мери, а башсегмалджията – 20 кутела повече от дру-

гите”. Една мяра е равна на 200 оки, а един кутел – на 2 оки (Haytov, 1985, рр. 

116, 449). 

Във Вълчедръм на овчарите се плащало по 4 до 6 оки зърно на глава. Кога-

то се направела бачията, овчарите получавали правото няколко дни в края на 

лактационния период да вземат за себе си млякото от цялото стадо. Тогава мля-

кото е с най-голяма масленост и сиренето, направено от него, има най-висока 

цена (Marinov, 1995, pр. 387-388). 

След Освобождението в с. Бусинци на работниците в бачията селяните са 

плащали в натура с масло и сирене” (Stoilkov, 1936, р. 133). 

В с. Габрово, Ксантийско мандраджиите получавали по 8 гроша надница и 

след привършване на сезона, в продължение на една седмица вземали издоеното 

мляко. За храната им се грижели стопаните, които били на ред да получат дела 

си от бачията (Koruev, 1984, р. 137). 

„През турско” и след Освобождението в с. Игнатица, Врачанско, за „бачиа-

ре” се „ценевали самите пастири, кога ... е отбив” – когато агнетата се отбият от 

майките. После издоявали овцете на всеки стопанин, измервали млякото и оп-

ределяли: „2 ока млеко [издоени на предоя] да е равен на 1 кабел, а кабел да е 12 

ока сирене и 4 ока масло”. Накрая спазарявали „бачове (майстори), овчаре, ко-

заре и изкарвачи”. На бачовете се плащало „по 5 кабли”, на овчарите и козарите 

„по 4 кабли”, а на изкарвачите – по 2–3 кабли според възрастта им (Toshov, 

2003, p. 400). 

В с. Медковец и ломските села на „покарача” се е плащало с мляко. Давали 

са му най-много 10 ведра мляко, равни на 100 оки за сезона (Marinov, 1995, рр. 

385, 389). 

 



211 

За да завършим обзора за състоянието на селското овчарство и бачиите, 

трябва да обърнем внимание и на един обичай за натурално заплащане, който 

по всяка вероятност има твърде древни корени и определено се нуждае от са-

мостоятелно, задълбочено проучване. 

В Северозападна България людете без собствени овце са си купували сире-

не за зимата. Най-често те са давали свое каче на овчаря, който е подсирвал 

млякото и е напълвал съда. Купувачът давал и солта, необходимата за консер-

виране на продукта – тя се пресмятала по 20 грама на ока сирене. След като 

сиренето е готово овчарят го докарвал на клиента и му е било заплащано, но 

така „купено сиренье никога се не плаща с пари, а всякога се разменява със сол. 

Според времето, когато се соли сиренето, според здравословното положение на 

овцете и според цената на солта в чаршията, нормата за разменение не е посто-

янна, а променлива: някога по-голяма, някога по-малка. Така, ако сиренето се 

соли по-рано, къде Света Богородица, ако овците са здрави и не са прецвръкне-

ли [да са „прегорели” – престанали да дават мляко], солта има обикновена 

цена, тогава за една ока сирене се дава по-малко сол; ако сиренето се соли къде 

Кръстовден – за една ока сирене се дава повече сол. Тая норма играе между ½ 

ока до 2 оки сол. Никога, или съвършено рядко преминава максимума; туй се 

случва, когато прецвръкът по овцете е общ в целия край: тогава за 1 ока сирене 

може да се даде и 5 оки сол” (Marinov, 1995, рр. 448-449).  

Позволих си да приведа този дълъг цитат, защото е твърде важен и е необ-

ходимо да се представи процеса на покупко-продажбата в подробности и от 

първоизточника. 

Прави впечатление задължителното плащане със сол, която по онова време 

вече се е купувала с пари от бакалските дюкяни – изрично е казано, че размера на 

плащането зависи и от „цената на солта в чаршията”. От където и да се погледне 

този способ, със сигурност се установява, че той е твърде непрактичен: първо да 

се купи сол и после с нея да се заплати на овчаря, вместо услугата и продукта да 

се платят направо с пари. Сложната покупко-продажна операция, плюс особената 

ценност на солта в ранните години на човешката цивилизация (Brodel, n. d. р. 358; 

Yurdanov, 1938, рр. 34-35) могат да дадат основание за предположението, че оби-

чаят да се плаща сирене само със сол има много древни корени. 

Друга важна дейност, от която е заинтересовано цялото село, е смилането 

на зърното. Сиреч, идва ред на воденичарството и неговите принципи за нату-

рално разплащане. 

През „турско време” и след Освобождението в казанлъшките воденици 

„небетчиите” – мливарите, са плащали за „млевно право уем 1:7 до 1:10” от 

зърното, донесено за смилане (T.B. & M. St., 1929, р. 553). 
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В Северозападна България преди да се сипе в коша на воденицата зърното 

се измерва с „мера” – дървен съд, който побира 10 оки. „Уема”, вземан от воде-

ничаря за смилането на една мера, е бил „един кутел” – дървен съд, които съби-

ра 1 ока, или дава се за услугата 1 от 10. Освен това, традиционните обичаи са 

уточнили, че дървата за огнището, с които мливарите са се топлели, пекли са 

хляб, варили качамак и пр., са се давали от воденичаря. Заради доставените 

дърва, воденичарят имал право да вземе „паспала” – ситното брашно, примесе-

но с доста изронени песъчинки, останало между камъните на воденицата 

(Marinov, 1995, рр. 421-423; Germanov, 1981, рр. 38-39). 

На водениците в Малко Търново, Странджа планина, се е плащало в нату-

ра. Воденичарят е взимал от всеки мливар уем – една десета (10%) от зърното, 

което ще се мели. До Балканските войни уемът в района е бил 5%, защото тога-

ва водениците са били значително повече (Raychevski, 1996, рр. 125-126). 

По спомени, в с. Самоводене, Великотърновско, водните мелници по р. Ра-

ковица и р. Янтра са работели почти непрекъснато денем и нощем и са носели 

добри доходи. Таксата за извършената работа е била в размер до една десета 

част от „храната” на селяните (Patrikov, 1967, р. 125). 

В селата Горно и Долно Уйно, в Кюстендилското краище, за 100 кг. смляно 

жито се е вземало 4–5 кг. жито за уем (Andonov, 1987, р. 119). 

Когато се мели зърно на воденица-караджейка в с. Ябълка, Габровско, во-

деничарят е вземал уем 3 на 100 от зърното или брашното – „то е все едно”
4
. 

В разговора с Хр. Генчев ме учуди твърдението му, че зърното и брашното 

били едно и също. Наложи се да проуча по-подробно технологията на водени-

чарството. Оказа се, че във воденицата-караджейка няма сита, с които да се 

пресява житото. Затова зърното се смила заедно с примесите от ситна слама, 

семена на къклица, паламида и пр. и не се отделят триците. Следователно, 

брашното смляно на караджейка, представлява жито с всичките му примеси 

само че раздробено на съвсем малки парченца, образно казано. При това поло-

жение напълно логично е зърното и брашното да са „все едно”. 

Друг въпрос – кои са причините, които определят значителната разлика в 

размера на уема? Първата от тях вече бе отбелязана по-горе – конкуренцията. 

Втората, по всяка вероятност, се крие в релефа – в планинските райони реките 

са бързотечни, водата в тях е изобилна (Marinov, 1995, р. 424) и изобщо услови-

ята са подходящи за изграждане на повече воденици, а от там и появата на кон-

куренция. Трето – в планинските места зърнените храни винаги са ценени мно-

                                      
4
  Анкета с Христо Генчев, роден в с. Ябълка, Габровско през 1933 г. Потомствен собс-
твеник и воденичар. Дълги години работил в тепавицата и пералото на АЕК Етър. 
Разговаряхме на 10 юни 2016 г. 
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го високо и планинецът, най-вероятно, никак не е бил склонен да плати висок 

уем. 

Обикновено водениците не са били собственост на воденичаря. Той е бил 

само майстора, който управлявал процеса, „кове камъците” и поправял водния 

механизъм. Стопанинът е спазарявал воденичар за определен период от време и 

му е заплащал съответното възнаграждение за труда и майсторлъка. 

Край с. Дерекьой, днес Момчиловци, Смолянско, дълги години е работила 

Чолаковската воденица, която почти винаги била давана под наем на местни 

воденичари. Заплащало им се е в натура като събраното зърно – „вуема” – се 

разделяло на три части, от които 1 част вземал воденичарят, а 2 части оставали 

за собственика. 

По същото време в Беломорието селянинът, споменат в източниците като 

Атанас Чакора, от с. Дерекьой построил много воденици на местни турци и 

гърци. Те на свой ред го оставяли да ги пази, като за труда си получавал „ючтен 

бир”, тоест 1/3 от уема. 

На същия принцип – 1:2 – се разпределяло събраното зърно и във водени-

ците на Северозападна България (Kanev, 1975, рр. 552; 554; Marinov, 1995, р. 

420). 

Наред с водениците значима роля в ежедневието на селянина са имали и 

тепавиците/валявиците, на които са се обработвали домашно изтъканите плато-

ве за „катадневното” и празничното облекло. За извършената работа клиентите 

плащали в натура. В махала Карамичевци на с. Батошево, Севлиевско, по бре-

говете на р. Росица са били изградени няколко тепавици. Техните стопани са 

обикаляли полските села и са събирали платове за обработка. За услугата селя-

ните са им заплащали в натура – със зърно
5
. 

След като селянинът е уредил общоселските дела, погрижил се е за браш-

ното и за носията си, вече може да се заеме с дейности, в резултат на които цяла 

зима ще си весели душата. Идва време да си свари ракия, а за работата ще плати 

в натура. 

В Северозападна България във всяко село е имало по няколко казанджий-

ници. Таксата за варене на ракия в тях се плащала така: „една котленка ... на 

казан”. „Котленка”-та е медно котле, което събирало около 1 ока, а казана е 

побирал около 100-200 оки ферментирал материал. Клиентът си носел дървата и 

хранел казанджията докато си извари ракията. За казанджията оставала и слаба-

та ракия – „патокът” и „въглищата от последните казане”, сиреч, недогорелите 

                                      
5
  Анкета с Радка Златева Колева, родена 1930 г. в махала Прозованец на с. Батошево. 
В детските и младежките си години е работила селскостопанска работа, а по-късно 
става медицинска сестра. Говорихме на 29 септември 2019 г. 
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въглени, които всъщност са дървени въглища (Marinov, 1995, pр. 427-428). 

В миналото ракиджийският меден казан е бил твърде скъпо съоръжение и 

всеки селянин не е можел да си го купи. Затова в Троянско който не е имал ка-

зан, е вземал под наем. Заплащането обикновено е било в натура – по 1 литър 

хубава ракия на изварен казан (Totevski, 2005, р. 59). 

В с. Игнатица, Врачанско през 50-те години на ХХ в. селският казан е бил 

собственост на местната кооперация. Стопаните са „пекли” ракия и са заплаща-

ли за всеки изварен казан по 1 литър ракия. Само за сведение ще отбележа – за 

едно лято от уем, кооперацията е събрала около 3 тона ракия (Vutov, 2003, p. 

176). 

*   *   * 

В заключение, искам за пореден път да обърна особено внимание и дебело 

да подчертая колко стриктно и всеобхватно са уредени и най-дребните детайли 

в процеса на натуралните разплащания – уточнено е кой доставя дървата за ог-

нището във воденицата, кой и защо взема паспала изпод камъка, държи се смет-

ка кой получава недогорелите въглените изпод ракиджийския казан и се стигне 

дори до „барабонките” на стадата овци и кози... 

Представените материали за заплащане на услуги в натура и няколкото при-

мера за организация на различни трудови процеси без да се използват пари, са 

поредната част от резултатите, постигнати при изследванията по темата. По-

нататъшните проучвания на неизяснените въпроси ще спомогнат за уточняване 

на особеностите в системата за безпарични плащания, а от там и за принципите, 

по които са били организирани ранните стопански дейности из българските земи. 
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