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Abstract: The objective of this study is to research the economic changes in the 
development of Stara Zagora diocese, in result of Fatherland front’s internal politics. 

The specific tasks are connected to tracking the agrarian politics, alienation of 

church property and changes in Constitution, which impede the economic initiatives 

of the Bulgarian Orthodox church and in particular Stara Zagora metropolis. The 

emphasis is placed on the issue of landing the parochial churches, the opportunities 

to profit of their adjoining properties and the influence of the fatherland front’s pow-

er on the overall financial state of Stara Zagora diocese. The questions which answer 

is to be searched are connected to the issue if the economic activity of churches and 

monasteries in the diocese is changed significantly and if some new sources of capi-

tals rise, which fulfill the parish funds related to the maintenance and improvement of 

the religious and church buildings. As a key point in Stara Zagora diocese financial 

status is cited 1936, when a fund was found which is replenished with the diocese 

churches and monasteries’ budget surpluses. It is this initiative that underlies a num-

ber of projects created and realized under the leadership of Metropolitan Clement. 

Key words: The Fatherland Front, Diocese of Stara Zagora, agricultural poli-
cy, monastery economy. 

JEL: Z 12, R 11 

 

След 9 септември 1944 г. в Царство България се установява нова власт, из-

вестна като Отечествен фронт, формация от политически партии с доминиращо 

значение на Българската работническата партия. Една от големите реформи на 

новата власт е свързана с поземлената собственост. Регламентът за владеене на 

земята е рамкиран от Закона за трудовата поземлена собственост (ЗТПС), приет 

на второ четене от Народното събрание на 8 и 12 март 1946 г. Той има за задача 

да определи размера на собствената земя, да сформира държавен поземлен 

фонд, да се създадат ефективни трудови частни и кооперативни земеделски 

стопанства. В законопроекта са констатирани и органите за неговото прилагане 

– общински комисии за Трудова поземлена собственост (ТПС) и поземлен съвет 
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при Дирекцията на земята. Основните фондообразуватели на предвижданите 

земеделски стопанства са: обществените поземлени фондове и едрите стопанст-

ва. Направените проучвания от Министерство на земеделието и държавните 

имоти (МЗДИ) през 1944 г. обобщават, че общото количество на фондовете 

поземлени площи е 8 000 000 декара. От тях 6 000 000 са неизползваеми, а от 

едрите стопанства могат да се придобият около 1 105 000 декара земя, които 

към съответната година наброяват около12 558 декара. В резултат на проведе-

ната реформа, през лятото на 1946 г. общинските комитети по ТПС отчуждават 

и причисляват към държавния поземлен фонд 1 200 000 декара – главно общес-

твени земи (Isusov, 1978, pp. 277-278). 

Началото на реформата не успява да задоволи голямата нужда от земеделс-

ка земя, с която да се оземлят нуждаещите се семейства. Поради тази причина 

се взема решение за създаването на Трудови кооперативни земеделски стопанс-

тва (ТКЗС), съобразно традициите, които има българското общество в коопери-

рането и примера на съветските колхози (Minchev, 1998, p. 117). В ЗТПС е впи-

сано, че манастирските и енорийските храмове, които имат нужда от земя, 

„…могат да се снабдят с така или да запазят притежаваната от тях, определена 

от поземления съвет при Дирекцията на земята с одобрение на Министерския 

съвет при условие, че сами ще стопанисват земята си…“ (Minchev, 1998, p. 146). 

ЗТПС става известен на Св. Синод още през 1945 г. В него е констатирано, че 

всички енорийски и манастирски земи, които не се обработват пряко или чрез 

наемен труд ще бъдат отчуждени. Изключение правят само онези земи, засаде-

ни с трайни насаждения (лозя, овощни градини), но не и тези в категория гори. 

Поради тази причина следва окръжно № 4210 от 22.VIII.1945 г. на Св. Синод, в 

което се препоръчва непосредственото обработване на църковните и манастир-

ските имоти, разумното и модерно стопанисване на земята за постигане макси-

мален добив от нея. Заедно с окръжното, Старозагорска митрополия нарежда 

всички църковни дворове и гробища да се насадят с овощни или декоративни 

дръвчета, а също така да се направи възможното всички църковни имоти да се 

снабдят с крепостни актове
1
. 

В резултат на закона ЗТПС се пристъпва към изясняване на поземленото 

състояние на църквите и манастирите в страната, чрез подаването на молби-

декларации от енорийските храмове. След разглеждане на подадените деклара-

ции, в края на август, Поземленият съвет при Дирекцията на земята решава да 

остави на епархийските манастири всички декларирани имоти, а на църквите по 

20 декара. Св. Синод прави възражение срещу това решение и постига частичен 

                                      
1
  Държавен архив-Стара Загора, Ф. 407К., оп. 1, а.е. 102, л. 6. 
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успех през 1947 г. С постановление № 20 от 3 април църквите в Добруджа по-

лучават по 50 декара земя, а тези от старите предели на страната по 30 декара 

(Kalkandzhieva, 2002, pp. 150-152). 

Въпросът за оземляването на църквите и манастирите има дълга предисто-

рия, която е твърде важна, за да се изясни ролята на енорийските имоти за раз-

витието на църковната икономика. Първите законови посегателства върху цър-

ковните имоти в новата българска история се констатират при земеделския ре-

жим на Александър Стамболийски (1919–1923). През 1921 г. правителството 

прокарва Закон за трудовата поземлена собственост, въз основа на който от 

Българската православна църква се отчуждават 27 655 декара обработваема и 

обработвана земя, чиято парична равностойност възлиза на 200 000 000 лв
2
. 

Законът цели да се преструктурират и модернизират манастирските стопанства, 

за да носят по-големи приходи
3
. 

Имотната политика срещу БПЦ се променя след преврата срещу Стамбо-

лийски. Законът за трудова земеделска собственост (ЗТЗС), приет след 1924 г., 

предвижда изземването на манастирски имоти в полза на поземлен фонд, ако в 

рамките на 3 години не се организира тяхното интензивно използване. Законът 

е трудно приложим, понеже преструктуриране без капитал, подготвени хора и 

техническо обезпечение не е възможно
4
. Срещу описаните неблагоприятни ус-

ловия за преструктурирането на манастирското стопанство се обявяват игуме-

ните на ставропигиалните манастири и игуменът на Кукленския епархийски 

манастир, които отправят искане за срок от 10 години, в който да осигурят 

средства за експлоатация на излишните манастирски земи и 15 годишен срок за 

прилагането на по-модерни системи на стопанисване, отговарящи на общото 

стопанско развитие на страната
5
. 

Горепосоченото искане е основано на закономерното развитие на църковно 

стопанство, което управление е твърде тромаво и консервативно по отношение 

на прилаганите методи. Това не са повърхностни наблюдения, а резултати, по-

лучени от анкетно проучване, проведено от стопанския отдел на Св. Синод. При 

проведеното допитване, през 1915 г. относно състоянието на манастирските 

стопанства, се събират данни от 50 манастира. От притежаваните от тях хиляди 

декари земя са констатирани едва 300 декара, които са заети с овощни градини. 

Преобладаващ дял от насажденията са: сливата, следвана от ябълката, крушата, 

орехите, зарзали, череши, праскови и др. Извършеният анализ на получените 

                                      
2
  Църковен вестник, XXIV, 17, 21 април 1923, с. 9. 
3
  Църковен вестник, XXIV, 17, 21 април 1923, с. 8. 
4
  Църковен вестник, XXVI, 3, 17 януари 1925, с. 1. 
5
  Църковен вестник, XXVI, 14, 4 април 1925, с. 2-3. 
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данни заключава, че градите са създадени в добри почвени и климатични усло-

вия, но човешкият фактор при стопанисването им се оказва крайно неблагопри-

ятен
6
. 

През 1926 г. излиза анализ на Д. Симов, който е главен секретар в Минис-

терството на земеделието. Във вестник Свобода, бр. 1125 от 6 март, той прави 

обстоен анализ на манастирското стопанство, в статия озаглавена Манастирските 

стопанства, чиито центрове са около 100 в цялата страна. Вижданията на чинов-

ника са, че манастирското духовенство не е способно да използва ефективно сто-

панствата, с които разполага
7
. Представеният анализ цели да докаже неспособ-

ността за развитие на манастирските стопанства и нуждата от държавен контрол. 

Но фактите показват, че самите държавни стопанства не са ефективни, въпреки 

прилагането на мерките за насърчаване на земеделското производство. Пример в 

това отношение е изложението на министъра на финансите за отчетната 1924–

1925 г., в което става ясно, че от бюджета са отделени 47 млн. лева за организа-

ция на модерни стопанства, а приходът е само 18 млн. лв. През 1926 г. приходът 

от държавните земеделски стопанства е 13 млн. лв., а вложените средства възли-

зат на 48 млн. лв
8
. И отново се стига до въпроса с капиталите, как да се създаде 

модерно стопанство без наличието на парични средства? 

Липсата на капитал се усеща осезателно и в стопанисването на енорийски-

те храмове. Държавна политика в това отношение липсва, както при грижите за 

стопанисването на училищата, въз основа на чл. 95 от Закона за народната 

просвета и тоя за народните читалища (чл. 9). Архиерейското събрание с Отно-

шение № 9068 от 17 декември 1927 г. се обръща до министъра на външните 

работи и изповеданията, с искане да се изготви законопроект, който да регла-

ментира оземляването на енорийските храмове, чрез създаването при всяка 

църква на фонд, в полза на който общините да се задължат да отделят известни 

части от мерите си, а Главна дирекция за ТЗС – такива от Държавния земеделс-

ки фонд
9
. 

През 1929 г. Андрей Ляпчев споделя вижданията си пред Архиерейското 

събрание за оземляването на енорийските храмове. Според него, на енорийския 

свещеник трябва да се осигури безплатна квартира и храмова земя за обработ-

ване, от която той да се ползва докато свещенодейства
10
. Разбира се, един подо-

бен акт от страна на правителството би повдигнал авторитета на Църквата и би 

                                      
6
  Църковен вестник, XXVII, 8, 20 февруари 1926, с. 8. 
7
  Църковен вестник, XXVII, 12, 13 март 1926, с. 118. 
8
  Църковен вестник, XXVII, 16, 10 април 1926, с. 159-161. 
9
  Църковен вестник, XXIX, 3, 21 януари 1928, с. 28. 
10
  Църковен вестник, XXX, 25, 22 юни 1929 с. 1. 
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подсигурил издръжката на народното духовенство, но готвеният законопроект 

през 1930 г. остава неосъществен
11
. През 1933 г. този въпрос е повдигнат от фе-

дерацията на запасното офицерство и подофицерство, която отправя призив към 

правителството на българското духовенство да се осигури дом и малко земя за 

обработване
12
. Упоритостта и обществената подкрепа, оказана на българското 

духовенство се увенчават с успех през 1934 г., в която се извършва изменение и 

допълнение на ЗТЗС. Отбелязано е, че наравно с другите културни и научни ор-

ганизации се дава право да се оземлят и църквите. За съжаление законът остава 

рядко приложим, понеже трудовите земеделски стопанства и общинските съвети 

не са задължени да извършат оземляването и това се случва твърде рядко
13
. 

През 1939 г. началникът на църковно-стопанското отделение на Св. Синод 

Ал. Жеков прави анализ на настоящото финансово положение на Българската 

православна църква. Изводът е, че църквата не може да бъде материално неза-

висима, понеже е загубила голяма част от земите си и са намалели значително 

даренията на миряните. От финансова гледна точка, без субсидии от държавата 

не би могла да функционира нормално. Към настоящата година църквата е под-

помагана от държавата годишно с 65–70 милиона лева, които се изчерпват 

главно за заплати на клира, а приходите от стопанствата и предприятията са 

използвани за социалното и просветно дело
14
. 

От направения преглед може да се приеме, че въпросът с оземляването на 

енорийските църкви се извършва фактически от ОФ, но ЗТПС от 1946 г. и актът 

за национализация от 1947 г. нанасят временен удар върху приходоизточниците 

на БПЦ, чрез изземването на земите и национализацията на предприятията 

(Kalkandzhieva, 2002, pp. 165-179). Тук трябва да се отбележи, че съобразно 

Закона за национализация на частните индустриални мини и предприятия от 

24.12.1947 г. временно е одържавена Синодалната свещоливница, което е удар 

върху основния приходоизточник, а именно продажбата на свещи. Също така се 

посяга върху химическата фабрика за суха дестилация на Рилския, Троянския, 

Клисурския и Соколския манастири, валцовите мелници на Бачковския, Мъг-

лижкия, Преображенския, Баткунския и Килифаревския манастири (Denev, 

2012, p. 92). Но също така, не е много ясно каква печалба са носили съответните 

предприятия и одържавените имоти, които както става ясно от прегледа по-

горе, не са били ефикасно стопанисвани от енорийските църкви и манастири. 

Пример в стопанисването на манастирските стопанства е валцовата мелница на 

                                      
11
  Църковен вестник, XXX, 25, 22 юни 1929, с. 1-2. 

12
  Църковен вестник, XXXIV, 7, 11 февруари 1933, с. 75. 

13
  Църковен вестник, XXXVIII, 6 февруари 1937, бр. 6, 65. 

14
  Църковен вестник, XL, 36, 29 септември 1939, с. 418. 
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Мъглижкия манастир, за която, чрез заем от 400 000 лв. през 1923 г. и собствени 

средства са похарчени 700 000 лв., а за първата година възвращаемостта е едва 

7 000 лв. чиста печалба. Този нисък приход се дължи на лошото стопанисване 

на предприятието и на користното поведение на игумена. Но и след направената 

ревизия и предписаните препоръки дейността не е печеливша, защото през 

1948, 1949 и 1950 г. икономът-ефимерий йеромонах Неофит получава значи-

телни суми от митрополията за препитанието на малкото монашеско братство
15
. 

Самата политика на ОФ не допуска неконтролируемото икономическо раз-

витието на църковни стопанства, с които църквата да получи финансова самос-

тоятелност след отделянето и от държавата с приемането на Конституцията от 

1946 г. Показателен е фактът, че държавната субсидия формира 1/10 от цялост-

ния бюджет на Църквата, а останалите приходи се получават от стоки, върху 

чието производство тя получава монополно право (основно църковни свещи). 

От тази гледна точка по-голям проблем се явява контролът в разпределянето на 

бюджета от страна на Комисията по църковни въпроси (Metodiev, 2010, pp. 94-

105), отколкото формирането на бюджета. В новия устав на Църквата от 

1.01.1951 г. е записано (чл. 209), че бюджетът се формира от собствени доходи 

и от държавни субсидии (Denev, 2012, pp. 94-99). От 1950 г. започват и разгово-

ри между българските архиерей и външно министерство, като единият от въп-

росите, които се обсъждат е този с отнемането на църковни и манастирски имо-

ти. Промяна в отношенията настъпва през 1951 г., когато въз основа на Устава 

на БПЦ на 3 януари за наместник-председател на Св. Синод е избран Пловдивс-

кият митрополит Кирил, ползващ се с подкрепата на министър-председателя 

Вълко Червенков. В новите условия Св. Синод успява да се ориентира в конюн-

ктурата и да издейства значителни държавни субсидии за Църквата, да възвърне 

част от манастирските и да издейства издаването на няколко специални поста-

новления на Министерски съвет, за облекчаване на някои стопански и финансо-

ви въпроси на БПЦ (Ognyanov, 2009, pp. 227-230). 

Подобен процес протича и в Старозагорска епархия. В периода 1942–1946 

г. основният приход на енорийските църкви е от продажба на свещи, а тези от 

разни чинодействия и от църковните имоти са незначителни. Продажбата на 

свещи се превръща в приоритет на църковните настоятелства, които в това от-

ношение са задължени с наряд. Въпреки големите усиля в тази посока, статис-

тиката показва, че през 1947 г. са пласирани 12 021 кг. свещи, а през 1953 г. 

намалят почти двойно или 5 082 кг
16
. 

                                      
15
  ДА-Стара Загора, Ф. 1095K, оп. 1. а.е. 67, л. 93. 

16
  ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 19. 
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С влизането на ЗТПС, от общия земеделски фонд на епархийските настоя-

телства, възлизащ на 6 319 декара остават 3 061 декара, които изключително 

ниви и ливади
17
. От останалите земи, 80% са включени в ТКЗС, от които го-

дишната печалба е между 6 и 8 лв. за декар. Като цяло, голяма част от църков-

ните имоти (70%) не са иззети от ТКЗС, понеже земята е с лошо качество и сла-

бодоходна. Този факт се оказва голяма тегоба за енорийските настоятелства, 

защото според закона те са задължени да дават зърнодоставки и месо срещу 

оставените им имоти, независимо какво ползват от тях и дали изобщо ги обра-

ботват, а при неизпълнение на доставките се налагат строги санкции. Получава 

се така, че с приходите от продажба на свещи, църковните настоятелства купу-

ват зърно и месо, за да изпълнят възложения им наряд. Енорийските църкви, 

чиито земи са в състава на ТКЗС често не само не получават годишната рента, 

но управата на ТКЗС се отказва да им обработва включените в блока земи и им 

връща вместо тях запустели парцели
18
. 

Стопанисването на манастирските земи също е уредено от ЗТПС. Казан-

лъшкото стопанство при манастира Св. Богородица се състои от 112 декара 

земя, която не е оборудвана с техника и получава ниски доходи. Най-големи 

добиви са регистрирани от пшеница, царевица, ечемик. Ако през 1951 г. доби-

вът от зърно възлиза на 10 008 кг., то през 1953 и 1954 г. той е почти наполови-

на. Това се отнася за всички култури и сено, което се добиват в манастирското 

стопанство
19
. През 1953 г. край Мъглижкия манастир е организирано стопанст-

во, чрез обединение на няколко имота на църковни настоятелства, което възлиза 

на 200 декара
20
. Оказва се, че обработката на земя е скъпа и неефективна и се 

предвижда преструктурирането на стопанството в полевъдно
21
. 

От голямо значение за финансовата издръжка на епархията е създаденият 

фонд към нея през 1936 г. Целта на фонда е да акумулира излишъците на ено-

рийските църкви и манастирите, които да служат за материалната им издръжка. 

Натрупаните средства се държат за лихва в Българска земеделска каса (БЗК) в 

град Стара Загора. При нужда фондът отпуска средства на енорийските църкви 

при гарантирано погасяване на вноските. Заемите се отпускат с постановление 

на епархийския духовен съвет, одобрени от Св. Синод, най-много за срок от 5 

години. Лихвата е на основата на тази, която плаща БЗК плюс 1%
22
. Благодаре-

                                      
17
  ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 23. 

18
  ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 36. 

19
  ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 24. 

20
  ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 24. 

21
  ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 58. 

22
  ДА-Стара Загора, Ф. 407K, оп. 3, а.е. 9, л. 9. 
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ние на акумулираните средства в периода 1951–1952 са подпомогнати енорийс-

ки храмове и манастири със сума възлизаща на 879 772 лв.
23
. Със средствата от 

фонда се открива тъкачна работилница за свещенически одежди в девическия 

манастир Св. Богородица в гр. Казанлък. Разрешението за предприятието е по-

лучено през 1951 г. и две години по-късно то е вече факт. Проектът възлиза на 

5 210 000 лв., за които 3 000 000 лв. са отпуснати от епархийския фонд. В пери-

ода януари 1953 г. до 1 юли 1954 г. са изтъкани 2 277 м. плат за расо и подплата. 

От голямо значение за успешното развитие на предприятието се оценява подго-

товката на кадърен персонал, за която цел се смятат да се поканят румънски 

монахини, които имат опит с подобни начинания
24
. Скоро се налага разширява-

не на работилницата, като се добавят още станове и се изграждат складови по-

мещения. Разширението е одобрено от градския съвет и Св. Синод през 1954 г., 

за което е сключен заем от 40 хил. лв. с Духовния епархийски съвет
25
. 

Успешни предприятия се създават и в Мъглижкия манастир – работилница 

за грухане на жито и индустриално предприятие МАНСТОП с отдели: работил-

ница за добиване на калай от отпадъчно тенеке; работилница за брашно; худо-

жествен отдел за поддържането благолепието на светите храмове и пресова 

работилница
26
. Най-печелившото предприятие е работилницата за калай. Тя се 

организира край гара Тулово, където се получава отпадъчният материал чрез жп 

транспорт от консервни фабрики. Чрез електролиза се отделя калаят от изрезки-

те, което начинание се оказва твърде доходно. Работилницата е закрита с въ-

веждането за закона за църковния монопол, понеже пласирането на извлечения 

продукт е търговска дейност. Произведеният калай в размер на 2 000 килограма 

е предаден на Св. Синод за църковни нужди
27
. 

Задоволителен доход се получава и от тъкачната работилница, като една 

част от приходите отиват за заема от епархийския фонд, а друга за ремонти. 

Скромен приход носи и манастирската тепавица с валяци, която е до тъкачни-

цата, създадена през 1935 г. Успешното развитие на дейността води до учредя-

ване на Стопански съвет при Екзархийския духовен съвет през 1956 г., който се 

ръководи от митрополитския протосингел
28
. За финансовото състояние на епар-

хията в периода 1954–1956 г. могат да се извлекат сведения, представени в таб-

лица 1. 

                                      
23
 ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 19. 

24
 ДА-Стара Загора, Ф. 1442K, оп. 3, а.е. 6, л. 21. 

25
 ДА-Стара Загора, Ф. 1095K, оп. 1, а.е. 15, л. 53.  

26
 ДА-Стара Загора, Ф. 1442К, оп. 3, а.е. 6, л. 39. 

27
 ДА-Стара Загора, Ф. 1095К, оп. 1, а.е. 67, л. 97. 

28
 ДА-Стара Загора, Ф. 1095К, оп. 1, а.е. 67, л. 98-99. 
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Таблица 1. 

Финансово състояние на Старозагорска епархия през 1954 – 1956 г. 

Година 
Епархийско 
управление 

Епархийски 
манастири 

Църковни 
настоятелства 

 Приход Разход Приход Разход Приход Разход 

1954 315 641 307 526 118 539 116 600 19 199 18 791 

1955 496 493 496 493 210 950 210 950 18 934 18 004 

1956 462 154 387 692 250 600 245 600 18 725 17 940 

 

Сведенията показват, че може да се говори за стабилно финансово положе-

ние, като приходите на епархийските манастири нарастват почти двойно
29
. Голя-

ма роля за съвземането на манастирската икономика има митрополит Климент, 

който далновидно прогнозира и реализира предприятия, които да стабилизират 

не само финансовото състояние на епархията, но дава идеи за преструктуриране 

на цялостната стопанска дейност на БПЦ в новите политически условия
30
. Важно 

значение за икономическото развитие на Старозагорска епархия играе основани-

ят през 1936 г. епархийски фонд, благодарение на който успяват да се поддържат 

енорийските църкви и да се финансират предприятия, които да подпомагат фи-

нансовото положение на епархията. Аграрната реформа не оказва силен удар 

върху икономиката на епархията, защото енорийските земи не са превърнати в 

ефективни стопанства. Една част от тях са отдавани под аренда за незначителни 

доходи, а в по-голямата си част са неизползваеми поради лошото им качество. До 

1950 г. двата манастира в епархията не успяват да развият ефективни стопанства, 

които да обезпечат издръжката им. Това се дължи до голяма степен на малките 

застаряващи монашески братства, липсата на прозорлива стопанска политика от 

манастирските управи и не на последно място на слабия финансов контрол. 
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ОСОБЕНОСТИ 
При липса на дата на мястото на датата се изписва: n.d. 

При липса на място на издаване се изписва: n.p. 

ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА: 
(Berov, 1996a) 

(Ilchev, & Mitev, 2003, pp. 17-25) 

(Dzhaleva-Chonkova, Kostov, Filipova, & Harizanova, 1997, p. 50) 

(60 Years, 1939, p. 23) 

(Eldarov, 2002, pp. 38-42) 

(Paskaleva, 1986, p. 36; Berov, 1996a, p. 23; 1996b, p. 38) 

(Peterson, 2008) 

(Abraham Darby, 2016) 

Цитатът се поставя преди препинателния знак – пример: 

Терминът има латински произход и според Oxford Latin Lexicon означава 

„старателна, усърдна, ревностна работа/дейност/деятелност” (Glare, 2012, p. 

977, 978). Това определение на понятието е доста общо и излиза извън 

икономическото обяснение на индустрията като дял от стопанството… 

ЦИТИРАНЕ НА НЕПУБЛИКВАНИ ИЗВОРИ И ПЕРИОДИКА: 
Изворите се цитират в бележки под линия (footnote) 

• архивни източници 
При първо сповенаване на архивен документ трябва да се изпише цялостно 

наименованието на архива: 

Държавен архив – Варна, Ф. 29К, оп. 1, а.е. 15, л. 1-2. 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български историчеки 

архив, Ф. 6, а.е. 7, л. 3. 

The National Archives, Foreign Office 78/450, Letter from Strafford de Redcliffe to 

Henry Abbot, 13 April 1858, Constantinople. 

При следващо споменаване се изписва съкратено: 

ДА – Варна, Ф. 29К, оп. 1, а.е. 15, л. 1-2. 

НБКМ – БИА, Ф. 6, а.е. 7, л. 3. 

TNA, FO 78/450, Letter from de Redcliffe to Abbot, 13 April 1858. 
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• периодика  

Цариградски вестник, I, 23, 13 март 1850, с. 4. 

Държавен вестник, ΙV, 19, 19 февруари 1883, с. 5. 

Times, 23, 15 October 1856, p. 1. 

ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ 
Таблици и фигури се поставят на съответното място в текста и се 

придружават с анотация: 

Таблица 1. Фабриките в българските земи до Освобождението (1878 г.) – 

извори и литература 

Фигура 1. Динамика на приходно-разходната книга на Доростолската и 

Червенската митрополия 

 

ΙΙ. ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТА – МОДЕЛ: 

ЗАГЛАВИЕ НА ОРИГИНАЛНИЯ ЕЗИК 
ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Име ФАМИЛИЯ 
Name SURNAME 

 

Abstract: (150–300 words) 
Key words:  
JEL:  

Основен текст 

(препоръчителен обем 22 000–27 000 знака с интервалите – ок. 12–15 страници) 

 
REFERENCES: 

 
           Пример:  

Correspondence address:         Correspondence address:  

Name Surname – Position, academic title      Ivan Roussev – Professor, D.Sc.  
Institution          University of Economics, 

(Department)          Department of Social Sciences and 

           Humanities  

Mailing address          77, Kniaz Boris I Blvd. 9002 Varna  

(Phone number/ fax)              Tel.: (+ 359) 886 866175  

E-mail            E-mail: ivroussev@yahoo.com 
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SUBMISSIONS GUIDELINES 
for Contributions to the Proceedings of the Centre 

for Economic History Research 
 

The Annual of CEHR accepts articles in Bulgarian, English, French, German 

and Russian. Please take into consideration the following requirements when 

submitting your text: 

• The article’s title should be written in the original language of the text and 

should be translated in English; 

• The author’s name should be written in the original language of the text and 

should be translated in English; 

• The article should iinclude abstract in English (150–300 words); 

• Key words in English should be added after the abstract; 

• The JEL classification should be indicated; 

• If there are pictures, charts, diagrams, schemes, etc., they should be placed in 

their exact place of the text with consecutive numbers and annotations; 

• The archival sources should be cited in footnotes; 

• The Harvard short reference system should be used when citing information 

sources; 

• The Streamlined System for transliteration should be used when citing in 

Cyrillic; 

• The titles of the cited literature in Cyrillic should be translated in English. 

Please follow examples when citing in the text:  

 

Ι. CITING IN REFFERENCES 

MONOGRAPHY: 
• With one author: 

Bakardzhieva, T 1996, The Bulgarian Community in Ruse during the 60s of the 19
th
 

c., DIOS, Sofia. (in Bulgarian) 

Berov, L 1996a, History of the World: Dates and Еvents, Otvoreno obshtestvo, Sofia. 

(in Bulgarian) 

Berov, L 1996b, Economic History, 2nd edn, Otvoreno obshtestvo, Sofia. (in 

Bulgarian) 

Paskaleva, V 1986, Central Europe and the lands along the Lower Danube during 

17-19 c. (Socio-economic aspects), Izdatelstvo na BAN, Sofia. (in Bulgarian) 
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• With two or more authors: 

Ilchev, I & Mitev, P 2003, Touching America (19
th
 – the beginning of 20

th
 century), 

Fondatsia Hemimont, Sofia. (in Bulgarian) 

Dzhaleva-Chonkova, A, Kostov, E, Filipova, M & Harizanova, V 1997, History of the 

Railways in Bulgaria, BBTU Todor Kableshkov, Sofia. (in Bulgarian) 

• Without author: 

60 Years of Bulgarian Posts, Telegraphs and Telephones: 1878 – 1939, 1939, 

Glavna Direktsia na PTT, Sofia. (in Bulgarian) 

• With Editor(s): 

Eldarov, S (ed.) 2002, The Balkans between War and Peace, 14
th
 – 20

th
 century, 

Ivray, Sofia. (in Bulgarian) 

Kostov, A & Danova, P (eds) 2012, Italy, Bulgaria and the Balkans (1870 – 1919), 

IK Gutenberg, Sofia. (in Bulgarian) 

When citing edition of a book which is republished, the edition number should be 

indicated (only first editions should NOT be indicated): 

Andreev, Y, Lazarov, I & Pavlov, P 1999, Who is who in Medieval Bulgaria, 2nd 

edn, Izdatelstvo Petar Beron, Sofia. (in Bulgarian) 

DISSERTATION: 
Davidova, E 1998, ‘The Borothers Hristo and Nikola Tapchileshtovi – economic and 

social activities during the Bulgarian National Revival Period’, PhD Thesis, 

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. (in Bulgarian) 

ARTICLE OR CHAPTER IN A BOOK WITH MORE THAN ONE AUTHOR: 
Berov, L 1978, ‘The Economy of the Bulgarian Lands on the eve of the Russian-

Turkish War of 1877 – 1878’, in Popov, N, Aroyo, Dz & Miloshevski, A (eds), 100 

Years of Bulgarian Economy, Nauka i Izkustvo, Sofia, pp. 41-59. (in Bulgarian) 

Paskaleva, V 1981, ‘Russian-Bulgarian trade connections during the 50s – 70s of the 

19
th
 c.’, in The Bulgarian National Revival and Russia, Izdatelstvo na BAN, Sofia, 

pp. 392-414. (in Bulgarian) 

ARTICLE IN:  
• Journal: 

Shterionov, Sh 1995, ‘The Fishing on Southern Black Sea Coast during the Bulgarian 

National Revival Period’, Bulgarska etnologia, vol. 21, no. 2, pp. 49-52. 

• Newspaper: 

Aretov, N 1991, ‘The Secrets of the Forgotten Prisoners (Sv. Milarov, Iv. E. Geshov, 

K. Velichkov, Iv. Naydenov), Svobodna kniga, 13 October, pp. 2-5. 
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CITING OF INTERNET SOURCES: 
Peterson, W 2008, ‘The Queen’s Messenger: An Underwater Telegraph to Balaclava’ 

in The War Correspondent: The Journal of The Crimean War Research Society, 

viewed 20 March 2017 <http://www.atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/#_edn1>. 

 ‘Abraham Darby’ 2016, in Encyclopædia Britannica Online, viewed 24 February 

2016 <http://www.britannica.com/biography/Abraham-Darby>. 

SPECIFICS: 
When the date of the publication is not indicated should be written: n.d. 

When the place of the publication is not indicated should be written: n.p. 

CITING IN THE TEXT: 
(Berov, 1996a) 

(Ilchev, & Mitev, 2003, pp. 17-25) 

(Dzhaleva-Chonkova, Kostov, Filipova, & Harizanova, 1997, p. 50) 

(60 Years, 1939, p. 23) 

(Eldarov, 2002, pp. 38-42) 

(Paskaleva, 1986, p. 36; Berov, 1996a, p. 23; 1996b, p. 38) 

(Peterson, 2008) 

(Abraham Darby, 2016) 

The quotation should be placed before the punctuation mark – exemple:  

The term has Latin origin and according to the Oxford Latin Lexicon it means 

“painstaking, diligent, zealous work / business / activity” (Glare, 2012, p. 977, 978). 

This definition of the term is quite general and goes beyond the economic explanation 

of the industry as part of the economy… 

CITING OF UNPUBLISHED SOURCES AND PERIODICALS: 
The sources should be cited in footnotes 

• Archival sources 
When citing archival source for first time the full data of the source should be 

indicated without abbreviations: 

Държавен Архив – Варна, Ф. 29К, op. 1, а.е. 15, л. 1-2. 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български историчеки 

архив, Ф. 6, а.е. 7, л. 3. 

The National Archives, Foreign Office 78/450, Letter from Strafford de Redcliffe to 

Henry Abbot, 13 April 1858, Constantinople. 

Every next citing should be shortened:  

ДА – Варна, Ф. 29К, оп. 1, а.е. 15, л. 1-2. 

НБКМ – БИА, Ф. 6, а.е. 7, л. 3. 

TNA, FO 78/450, Letter from de Redcliffe to Abbot, 13 April 1858. 
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• Periodicals 

Цариградски вестник, I, 23, 13 март 1850, с. 4. 

Държавен вестник, ΙV, 19, 19 февруари 1883, с. 5. 

Times, 23, 15 October 1856, p. 1. 

CHARTS, FIGURES, ETC. 
The charts and the figures should be placed in the exact place of the text and to 

have annotation: 

Chart 1. The factories in the Bulgarian lands until the Liberation (1878) – sources 

and literature 

Figure 1. Dynamics of the revenue and expenditure book of the Dorostol and Cherven 

Metropolis 

 

ΙΙ. TEXT’S LAYOUT: 

TITLE IN ORIGINAL LANGUAGE 
TITLE IN ENGLISH 

Name SURNAME IN ORIGINAL LANGUAGE 
Name SURNAME IN ENGLISH 

Abstract: (150–300 words) 
Key words:  
JEL:  

Text of the publication 

(recommended volume of the text 22 000 characters with spaces – approximately 12–

15 pages) 

 

REFERENCES: 
 
           Пример:  

Correspondence address:         Correspondence address:  

Name Surname – Position, academic title      Ivan Roussev – Professor, D.Sc.  
Institution          University of Economics, 

(Department)          Department of Social Sciences and 

           Humanities  

Mailing address          77, Kniaz Boris I Blvd. 9002 Varna  

(Phone number/ fax)              Tel.: (+ 359) 886 866175  

E-mail            E-mail: ivroussev@yahoo.com 

 


