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НОРМАТИВНАТА РАМКА НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ – 

ОПИТ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТОПАНСКИТЕ КРИЗИ 

 

Анета ДЕНЕВА 

 

Abstract: Providing the right conditions for business development and 

protecting it against possible shocks such as business crises is a key objective and 

priority of individual governments and countries. A significant role in the solution of 

this task lies in the sophisticated normative framework and the adopted written rules 

for the functioning of the business structures.  

The economic activity is regulated by two types of systems. On the one hand, 

these are business practices, which are a set of rules, principles and norms directly 

related to the business of society. On the other hand, it is purely legal regulation, 

which includes basic laws, regulations, etc., which should be searched in ancient 

Roman law and which has a leading and decisive place and importance in this 

regulation. Because of this, and a number of other reasons, changing the "rules of the 

game" is one of the leading priorities and purpose of each management. 

In this paper are analyzed only two main periods of the creation and operation 

of the legal framework of the Bulgarian industry, which are radically opposed by 

principles, objectives and tasks. 
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Въведение 

Още от древни времена философите се опитват да дадат отговор на най-

важните въпроси, свързани с човешкото битие, посредством „откриването и 

разработването“ на редица закони: Платон – „Закони“, Аристотел – „Политика“ 

и т.н. За закони се говори в Библията и Корана. През Средновековието Тома 

Аквински в своето учение пише за „човешките и божествените“ закони 

(Stoyanov, 1993). Древноримското право и древноримските философи (Yotov, 

1994) също значително допринасят за изграждането на нормативната рамка на 

обществото и неговата стопанска дейност.  

Стопанската дейност се регламентира с помощта на два вида уредби. От 

една страна, това е чисто юридическата регламентация, включваща основни 
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закони и нормативни актове, чието начало е още в древноримското цивилно 

право. От друга страна, съществена роля и значение в тази регулация се пада на 

т.нар. стопански порядки, които представляват съвкупност от правила, принци-

пи и норми, пряко свързани със стопанската дейност на обществото. Според 

Валтер Ойкен в началото стопанските порядки имат самобитен характер и едва 

в края на XVIII и в началото на XIX в. постепенно започват да се превръщат в 

стройна система – „стопанска конституция“ (Eucken, 2001, pp. 118-120). Сто-

панската конституция значително се различава от икономическия правен ред, 

но паралелно с това оказва съществено въздействие върху него. Това е основа-

ние съвкупността от утвърдилите се в отделните държави стопански порядки, 

респ. „стопански конституции“, и регламентираният с националните им законо-

дателства икономически правен ред да бъде разглеждана като „стопанска уред-

ба“ на производствената дейност. Стопанската уредба обединява две основни 

функции „стопанска и уредбена“ (Dobrev, 1941, p. 4). Уредбената функция на-

мира израз в нормативната уредба на икономическата дейност на обществото. 

 

1. Началото 

Веднага след Освобождението се правят началните стъпки към създаването 

на законодателна рамка и нормативна уредба на новата българска държава. 

Именно Временното руско управление извършва данъчна реформа, която има за 

цел премахването на голяма част от действащата турска данъчна система у нас 

(Dimitrov, & Kyoseva, 1992, p. 30). Един от първите приети закони в Княжество 

България, отнасящ се до стопанското развитие на страната, е Законът за подоб-

рение състоянието на земеделското население по господарските и чифлишки-

те земи от 10 декември 1880 г. (Danailov, 1937, p. 491). Като цяло през първите 

години след Освобождението българската държава „не води системна стопанска 

политика“ (Ivanov, Marinova & Drumeva, 1994, p. 143).  

В българската стопанска история през този период има две особено важни 

години: 1880 г., когато Второто обикновено народно събрание конституира 

данъчната система на страната и 1894 г., когато Осмото обикновено народно 

събрание европеизира тази данъчна система и създава необходимите условия и 

предпоставки за европейски път на развитие на младата българска държава 

(Danailov 1937, p. 491). Този път предизвиква редица дискусии сред българските 

политици и икономисти. Едни от първите, надигнали глас в полза на индустри-

алното производство са Ст. Стамболов, Г. Данаилов, Гр. Начович и др. Именно 

Гр. Начович през 1883 г. говори пред Третото обикновено народно събрание за 

необходимостта от стимулиране на местната индустрия и ролята на конкурен-

цията за нейното развитие (Deneva, 2013, p. 24). Съществена заслуга за осъзна-
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ването на тази необходимост има Първия земеделско-промишлен събор в Плов-

див от 1892 г., на който се приема Постановление за проблемите в земеделско-

то, занаятчийското и фабричното производство (Vladigerov, 1940. p. 65). Неза-

висимо от подчертаната в него потребност от предприемането на мерки за пок-

ровителстване на посочените области, за съжаление не се стига до конкретни 

решения и действия. Едва няколко години по-късно, през 1892 г., отново Гр. 

Начович като финансов министър внася за обсъждане „Законопроект за насър-

чение на местната индустрия“ (Yaranov, 1934, pp. 23-25).  

 

2. Нормативното регламентиране на прохождащата 

българска индустрия 

Първите стъпки са предприети през декември 1893 г. с приемането на За-

кона за развитието на родната промишленост (Deneva, 2013, p. 27), който 

създава условия за стимулиране на българското производство и потребление и 

паралелно с това ограничава конкурентния натиск на модерните европейски 

стоки. Положителните резултати от прилагането му съвсем закономерно водят 

до приемането през 1895 г. на първия Закон за насърчаване на местната ин-

дустрия
1
, който дава възможност за освобождаване от данъци, безмитен внос, 

безплатни терени за строеж, намаляване на превозните такси по железниците, 

предимство при държавните търгове и др. на българските промишлени предп-

риятия. Насърчаваните дейности са в следните области: 

а) прежди, платове и плетени изделия от памук, коприна, лен и конци, вър-

ви и въжя;  

б) стеаринови свещи;  

в) фаянсови съдове, пещи, кюнци, огнеупорни тухли;  

г) стъкла за прозорци, чаши, бутилки и пр.;  

д) захар, хартийно вещество и всякакъв вид книга;  

е) коля;  

ж) произведения на химическата индустрия;  

з) кибрит и туткал;  

и) произведения на минната и металургическата индустрия; железни и дру-

ги металически изделия от местни метали; цимент и хидравлическа вар
 2
. 

Предприемането на подобни насърчителни мерки е от съществено значе-

ние за младата българска индустрия. Те създават необходимите условия и пред-

поставки за появата и развитието на първите „форми на индустриален капита-

лизъм“ (Danailov, 1937, p. 27).  

                                      
1
  Държавен вестник, ХVІІ, 22, 28 януари 1895, с. 1-3. 

2
  Държавен вестник, ХVІІ, 22, 28 януари 1895, с. 1-3. 
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Законът за насърчение на индустрията претърпява няколко последователни 

изменения. Първото съществено редактиране е от 1905 г., когато се приема За-

кон за насърчение на местната промишленост и търговия
3
, въвеждащ редица 

ограничения в развитието на индустриалното производство. Все още законът 

поставя знак за равенство между индустриалното и занаятчийското производст-

во, но прилаганите насърчителни мерки се разграничават на общи и специални 

(Nathan, 1957, pp. 342-343). Общите облаги са валидни и могат да се ползват 

във всички индустриални производства и по този начин играят стимулираща 

роля за цялостното индустриално и обществено развитие. Що се отнася до вто-

рия тип облаги – специалните, те са в сила само за 23 различни категории про-

изводства и от тях основно се възползват по-едрите фабрики.  

Законът от 1905 г. от една страна насърчава разширяването на промишле-

ното производство, но от друга – поражда редица проблеми особено в частта, 

свързана със специалните облаги. Нещо повече, той „по-скоро създава хаос 

отколкото ред в индустриалната политика на държавата“ (Dimitrov, 2014, p. 

355).  

Съвсем логично четири години по-късно през 1909 г. се приема Закон за 

покровителствуване на местната индустрия
4
. С него се прави разграничаване 

на индустриалното производство на насърчавано и ненасърчавано и се дефини-

ра нова отраслова структура на българската индустрия (Deneva, 2013, p. 28). 

Важно място е отделено и на регламентацията на индустриалните концесии, 

което е основание да се говори  и за първи стъпки в областта на държавното 

регулиране (Dimitrov, 2014, p. 357).  

С приемането на трите закона за насърчаване на индустрията от 1895, 1905 

и 1909 г., както и на редица специални закони – за акцизите и патентовия сбор 

върху питиетата; за санитарния надзор върху хранителните и питейните 

вещества; за търговско –индустриалните камари; за борсите и т.н. се изграж-

да първата цялостна нормативна регламентация на българската индустрия. Съв-

сем логично е да си зададем въпроса доколко тази нормативна рамка успява да 

създаде необходимите условия за развитието на индустриалното производство и 

съумява ли тя да го предпази на този начален етап от неговото съществуване от 

разразилите се стопански кризи. Отговорът и на двата въпроса следва да се тър-

си в постигнатите резултати. Статистическите данни са твърде противоречиви. 

Безспорен факт е нарасналия брой на индустриалните предприятия. По данни 

на Иван Русев до 1879 г. в България е имало 20 индустриални предприятия 

                                      
3
  Държавен вестник, ХХVІІ, 62, 26 март 1905, с. 1-6. 

4
  Държавен вестник, ХХХІ, 53, 10 март 1909, с. 3-10. 
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(Rusev, 2016, p. 37). През 1909 г. броят на насърчаваните достига до 266, а на 

ненасърчаваните – 389 (Berov, 2016, p. 35). Налице е също така нова, коренно 

различна отраслова структура на българската индустрия. 

Цитираните данни са основание за даване на по-скоро положителна оцен-

ка на изградената нормативна рамка по отношение на създаване на необходи-

мите предпоставки за развитие на прохождащата българска индустрия. От друга 

страна обаче приетите закони и прилаганите мерки не оказват изцяло положи-

телно въздействие върху индустриалния отрасъл. Част от мерките не водят до 

очакваните резултати, а точно обратното. Значителното разширяване на приви-

легиите и облагите по линия на насърчаване на различните индустриални про-

изводства, смесването на индустриалното производство със занаятчийското, 

създаването на условия за толериране на едрия капитал, имат по-скоро отри-

цателно въздействие върху индустриалното производство.  

На макроравнище, по отношение на състоянието на националната иконо-

мика и макроикономическата стабилност на страната, оценката на изградената 

нормативна регламентация е изцяло положителна. Именно „Периодът от нача-

лото на ХХ в. до балканските войни е период на усилено индустриално разви-

тие на България“ (Nathan, 1957, p. 342).  

През тези години световната икономика е подложена на доста различни и 

силни катаклизми – като се започне от 1873 г. и „Дългата репресия“, утвърди-

лия се икономически ред в областта на световната търговия, изцяло облагоде-

телстващ индустриално развитите държави, наложените на страната ни санкции 

с Берлинския договор и се стигне до втората индустриална революция (Ivanov, 

Marinova, & Drumeva, 1994, pр. 196-197). Независимо от това държавата, пос-

редством изградената нормативна рамка успешно изпълнява ролята си като „.. 

инвеститор в предприятия, и като регулатор на пазара, и като основен контра-

гент на стоки“ (Berov, 2016, p. 4). 

Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война оказват 

двойствено влияние върху индустриалното развитие на страната. От една стра-

на те нанасят много разрушения на икономиката ни, но от друга – създават ус-

ловия за нов икономически растеж. В тези условия ролята на нормативното 

регулиране е особено важна. В областта на индустриалното производство про-

дължава политиката на насърчаване, осигурявана посредством действието на 

Закона от 1909 г. Паралелно с това се засилва протекционизма от страна на 

държавата, доказателство за което е повишаването на вносните мита през 1926 

г. и въвеждането на данъчни облекчения за нови инвестиции. Тези действия 

позволяват на българската икономика да преживее Стопанската криза и дори са 

основание за отбелязването на стопанско оживление през този период. Свиде-
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телство за това са данните от Доклад на Международната комисия за разслед-

ване причините и провеждането на Балканските войни на Фондацията за меж-

дународен мир – Карнеги (Report of the International Commission to Inquire into 

the Causes and Conduct of the Balkan Wars
5
. За периода 1912-1919 г. с над 80% е 

нараснала групата на големите промишлени предприятия. По данни на прове-

дената през 1921 г. Индустриална анкета средногодишно в България са създава-

ни 122 нови предприятия. В резултат на това „през 1921 г. вече е достигнато и 

надминато довоенното промишлено производство“ (Nestorov, 2017, p. 67). Ико-

номическият подем, в който се намира икономиката, естествено поражда дебата 

за необходимостта от изграждане на капиталистическо производство в Бълга-

рия. По този повод проф. Г. Данаилов заявява, че е вече време за „.. въвеждане 

на капиталистическото производство в България....“ (Yaranov, 1934, p. 346). 

Предпоставка за неговото изграждане е промяната на нормативната регламен-

тация с приемането на нов Закон за насърчаване на местната индустрия през 

1928 г. 

 

3. Индустриалният капитализъм – постижения и грешки 

Законът от 1928 г. е продължение на водената протекционистична полити-

ка по отношение на българската индустрия. Привилегиите, посочени в него се 

ползват отново от 21 различни групи индустриални производства. Разликата 

между този закон и предходния е в обединяването на различните видове облаги, 

освен това се разширява обхвата на индустриалните концесии и се въвеждат 

намалени тарифи за превоз по БДЖ. Като цяло идеята е да се довърши процесът 

на подпомагане на индустриалното развитие и да се премине след това към ко-

ренно различна политика и съответстващата ѝ нормативна рамка. Това е видно 

още от мотивите на законодателя. При внасянето на законопроекта за обсъжда-

не в Народното събрание министър-председателят Андрей Ляпчев обявява, че 

„…това е „ликвидационен“ нормативен акт, т.е. след изтичането на срока му 

индустрията вече няма да се насърчава“ (Penchev, 2018). Законът е подложен на 

съществена критика (Grancharov, 2006, p. 463).  

Първоначалното въздействие на променената нормативна регламентация е 

положително тъй като води до производствена и финансова стабилизация на 

страната, която обаче е само частична и трае твърде кратко време – до 1929 г. В 

областта на индустрията тя намира израз в обогатяването на отрасловата струк-

тура с нови отрасли като корабостроене и енергопроизводство. Паралелно с 

това стартират и редица негативни процеси, свързани със засилване на монопо-

                                      
5
  https://archive.org/details/reportofinternat00inteuoft/) 
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лизацията в индустрията. По това време – 1930 – 1934 г. са създадени 40 нови 

картела и 7 крупни финансови групировки, които контролират голяма част от 

предприятията. Това налага приемането през 1931 г. на Закон за контрол върху 

картелите и монополните цени (Deneva, 2013, pр. 30-31). Предприети са редица 

мерки за промени в нормативната уредба с цел противодействие на протичаща-

та с пълна сила от 1929 г. стопанска криза. За съжаление резултатите не се по-

ложителни. Според акад. Т. Владигеров настъпилите нови стопански и полити-

чески условия след 1930 г. правят в голяма степен Закона за насърчаване на 

местната промишленост „излишен, дори вреден“ (Vladigerov, 1940, p. 74). Тази 

констатация, както и посоченото по-горе критично отношение на редица бъл-

гарски учени и политици дават основание да се счита, че през периода 1928-

1934 г. нормативната рамка не успява да се превърне в инструмент за предотв-

ратяване и преодоляване на стопанската криза. Нещо повече, в определени от-

ношения тя значително съдейства за нейното разширяване. 

След 1934 г. държавната политика по отношение на индустриалното про-

изводство съществено се променя. Това пряко рефлектира и върху нейната нор-

мативна регламентация. През 1936 г. се приема Закон за индустрията, с който 

се прави опит за изграждането на нова организация на индустриалното произ-

водство. С него се премахват всички видове облаги, действали по предходните 

закони за насърчаване и стриктно се регламентират правата и задълженията на 

отделните предприятия и отрасли. В резултат на предприетите изменения на-

раства броят на индустриалните предприятия и през 1938 г. те достигат до 86 

793 с общо 212 383 заети в тях лица
6
. Ускореното развитие на индустриалното 

производство продължава и през следващите години.  

Като цяло през предвоенния период икономиката на България се развива 

успешно. Сравнително по-малки и не толкова отрицателни са последиците от 

световната икономическа криза (1929–1933). Нормативната регулация на ин-

дустриалното производство до голяма степен успява да предпази отрасъла от 

сътресения, макар че именно в промишлеността кризата се усеща по-

осезателно. С извършената промяна във философията на държавната икономи-

ческа политика спрямо индустриалното производство се осигуряват условия за 

по-бързото преодоляване на кризата и постигането на положителен външнотър-

говски баланс. Включването на страната ни на 1 март 1941 г. във Втората све-

товна война води до драматичен обрат в нашето икономическо развитие. 

 

                                      
6
 Статистически годишник на царство България, С., 1938, Държавна печатница, с. 388-

389.  
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4. Централизацията на икономиката и стопанските кризи 

През 1947 г. българската икономика претърпява една от най-драстичните и 

големи промени в своето развитие. Народното събрание приема и от 23 и 27 

декември влизат в сила Укази за национализация на банките, мините и индуст-

риалните предприятия
7
, с което се поставя началото на тотална политическа и 

стопанска реформа и започва изграждането на нов модел на управление. Този 

„социалистически експеримент“ (Hristova, 2013, p. 67) налага коренно нова рег-

ламентация на икономиката като цяло и в частност на нейния индустриален 

отрасъл. Въвежда се нова финансова и икономическа организация, базирана на 

тоталната зависимост на предприятията от държавния бюджет. Нормативната 

регламентация на стопанската дейност намира израз в разработваните и въвеж-

дани различни механизми за управление на икономиката. Практическата им 

реализация се осъществява с помощта на народно-стопански планове, в които 

се дефинират основните икономически цели и пътищата за тяхното достигане. 

С разработването и привеждането в действие на първия петгодишен план 

(1948–1953) стартират процесите на ускорена индустриализация, която за съжа-

ление не е съобразена с демографските и природните особености на страната 

(Deneva, 2013, p. 33). Съвсем логично настъпват редица проблеми, като най-

големият сред тях е този със суровинната база. Изградените значителни мощ-

ности, особено в областта на тежката промишленост, изпитват недостиг на су-

ровини и материали и поставят особено остро въпроса за необходимостта от 

разширяване на суровинната база. Друг проблем, свързан с ускорената индуст-

риализация, е стартирането на миграционните процеси, които водят до обезлю-

дяване на редица региони и на по-късен етап до съществени дисбаланси в реги-

оналното развитие на страната. 

В резултат на ускорените темпове на икономически растеж и на подчерта-

но екстензивния път на развитие, подпомаган от значителен внос на суровини и 

материали на преференциални цени от Съветския съюз, в края на 60-те години 

се появяват и първите диспропорции в икономиката ни. Те на практика са инди-

катор за настъпването на икономически затруднения и нестабилност, от една 

страна и от друга са доказателство, че изградената нова нормативна регламен-

тация не съумява да изпълни своята защитна функция. Съвсем логично се заба-

вят темповете на растеж и се появяват първите признаци за бъдещите демог-

рафски проблеми на страната.  

 

                                      
7
  Държавен вестник, LХІХ, 302, 27 декември 1947, с. 1-2, 25-28.; LХХІ,176, 2 август 

1949, с. 1-2. 
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С цел преодоляването на възникналите затруднения са предприети редица 

икономически реформи. На първо място отново се възприема действието на 

принципа на пълна самоиздръжка на предприятията, тъй като неговото премах-

ване по-рано – 1950 – 1960 г. води до съществено снижаване на конкурентоспо-

собността им. На второ място като основна задача е изведена интензификацията 

на икономиката и производствената специализация на индустрията ни. За целта 

се разработват специализирани програми за изграждане на нови мощности в 

областта на тежката промишленост.  

От държава с подчертано аграрен профил, България през 70-те години на 

миналия век се превръща в развита индустриална държава. С най-висок относи-

телен дял в обема на индустриалното производство са отраслите машинострое-

не, металообработване, електротехническа и електронна промишлености, хими-

ческо производство и нефтопреработка. Паралелно с промените в отрасловата 

структура протичат и процеси на концентрация на производствените структури, 

което е изцяло в унисон с разработените и утвърдени стратегии за осигуряване 

на доминираща роля на големите стопански структури в националната иконо-

мика. Осъщественото окрупняване на производствените структури намира из-

раз в значителното намаляване на техния брой от 7 000 през 1947 г. на 2 200 

през 1989 г. (Deneva, 2001, p. 15). 

Процесите на индустриализация и на интензификация на производството 

осигуряват високи темпове на икономически растеж. Не случайно 70-те години 

на миналия век се определят като „най-добри години“ от социалистическото 

развитие (Nestorov, 2017, p. 107). 

През периода 1960 – 1989 г. са въведени в действие няколко различни ико-

номически механизми, което за съжаление не води до очакваните резултати. 

Независимо от високите стойности на основните икономически показатели в 

стопанството се задълбочават диспропорциите, проявили се още в края на 60-те 

години. Освен проблемите с конкурентоспособността и разликата в темповете 

на развитие, както между основните икономически сектори – индустрия, селско 

стопанство, търговия и услуги от една страна, и вътре в индустриалния отрасъл 

между тежка и лека промишленост от друга, се проявяват и нови. През периода 

остро се поставя въпросът за качеството на произвежданите продукти, нараства 

дефицита на потребителски стоки и услуги, значително се забавя модернизаци-

ята на икономиката. Съвсем основателно годините от средата на 80-те години се 

определят като период на икономическа криза. Това е основание за негативна 

оценка на нормативната регламентация на социалистическата индустрия. Раз-

работваните и въвеждани в действие множество различни и понякога противо-

речащи си икономически механизми са доказателство, че тази регламентация не 
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изпълнява своята роля на предпазен клапан и на инструмент за преодоляване на 

стопанските кризи. Нещо повече до голяма степен самата тя създава условия и 

предпоставки за тяхното задълбочаване. В подкрепа на тази теза са и извърше-

ните драстични промени в нормативната организация на икономиката и на ин-

дустрията в частност, в периода след 1982 г.  

Първите стъпки са предприети с приемането на Постановление на Минис-

терския съвет (ПМС) №12 от 1982 г
8
 и въвеждането на специфични правила за 

изграждането на малки и средни предприятия за стоки за широка употреба и 

услуги (Deneva, 2001, pр. 43-50). Две години по-късно през 1984 г. с ПМС №33
9
 

се очертават насоките за ускорено изграждане на малки и средни предприятия и 

се приема Наредба за специфичните правила за икономическия механизъм в 

тези предприятия.  

Заключителният етап от изграждането на нормативната рамка на социалис-

тическата индустрия е свързан с влизането в действие на Указ №56 за стопанс-

ката дейност
10

. С него за първи път след 1947 г. се обосновава възможността за 

създаване на предприятия на основата не само на държавна, но и на други видо-

ве собствености. За съжаление той не довежда до очакваните резултати, а само 

задълбочава очерталите се преди това диспропорции. Настъпилият рязък спад 

на основните икономически показатели, силното забавяне на икономическото 

развитие, закриването на част от действащите предприятия и загубата на основ-

ни пазари налагат тотално преструктуриране на икономиката и в частност на 

най-силно засегнатия сектор в нея – българската индустрия. Това е достатъчно 

силен аргумент в полза на твърдението ни, че нормативната регламентация на 

индустрията през анализирания период не успява да послужи като средство за 

справяне с икономическите кризи. 

Своеобразието на българската стопанска история ни дава достатъчно осно-

вание да разглеждаме нормативната регламентация на икономиката като опит за 

справяне със стопанските кризи. Друг е въпросът дали този опит е успешен. 

Аргументите за и против са достатъчно много. Тогава, когато нормативната 

регламентация е съобразена с обективните икономически закони и тяхното 

действие, когато преследваните с нея цели са преди всичко икономически, а не 

политически, би могло тя да се разглежда като един от възможните инструмен-

ти за справяне със стопанските кризи. 

 

 

                                      
8
  Държавен вестник, 23, 20 март 1982, с. 317-318. 

9
  Държавен вестник, 67, 24 август 1984, с. 811-815. 

10
  Държавен вестник 4, 13 Януари 1989, с. 1-11. 
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