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НОВИ ДАННИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА ИЗТОЧНОРУМЕЛИЙСКАТА МИЛИЦИЯ 

 

Антон ДОНЧЕВ 
 

Abstract: The construction and development of any military subdivision is di-

rectly related  to the availability of cash. Without arms and supplies, the army cannot 

exist – a fact proven in the millennial history of humanity. The clarification of the 

financial situation of the Eastrumelian militia would give more clarity about the his-

tory of Eastern Rumelia and the realization of the union of 1885. 
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Несъмнено, от основно значение за съществуването и развитието на една 

войска е нейното финансиране. За разходите по Източнорумелийската милиция 

има само откъслечни данни в някой от изследванията на Маньо Стоянов 

(Stoyanov, 1973, pp. 60, 67) и Елена Стателова (Statelova, 1983a, pp. 104, 153-154; 

Statelova, 1983b, p. 28). Те не предоставят възможност за цялостен анализ, който 

да изясни финансите на войската през целият период на съществуването й. 

Първият бюджет на Източна Румелия не е добре запазен, но съществуват 

статистически данни за разходите, направени за милицията и жандармерията. За 

финансовата 1879–1880 г. Източна Румелия изразходва 46 788 493 гроша
1
. 

Данните, останали от бюджета от тази първа година, са оскъдни и се намират в 

годишна статистика, издадена през 1883 г. в Пловдив
2
. За милицията и 

жандармерията се полагат над 19 млн. гроша
3
. Само в този първи бюджет 

процентът, отделен на войската, е толкова висок – над 1/3 от бюджета, но това е 

обяснимо предвид нуждата от построяване на нови сгради за казарми; 

необходимост, липсваща през следващите години. Като цяло най-много пари са 

отделени за войската от този първи бюджет
4
. Междувременно още в първата 

година на съществуването на областта са наети двама тайни агенти, настанени в 

                                      
1
  Представените данни за периода 1879–1885 са за разходната част на бюджета. 

2
  Годишна статистика на Източна Румелия за 1883 г. Пловдив, 1883 г., с.120. 

3
  Пак там. 

4
  Пак там. 
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Пловдивския департамент – те следят ръководствата на всички по-важни 

институции в Румелия. Според запазените разписки те вземат в периода 1879–

1880 г. по 40 гроша на ден или 1200 гроша месечно
5
. Недобре справящите се с 

работата в началото на историята на милицията офицери на високи постове са 

бързо сменяни. Тези мерки не са случайни, а са резултат от работата на 

агентите. 

От късната есен на 1879 г. са запазени множество документи, сви-

детелстващи за закъснение в строителството на казармите. С тази цел през 

септември са отпуснати 40 000 гроша за довършването на казармите в 

Пловдив
6
. В Стара Загора също започва строителство на казарми, но тук 

причината за ускореното строителство е решението на генерал-губернатора на 

Източна Румелия да отпусне 1 150 000 гроша за цялостното възстановяване на 

опожарения град (Memories, 1926, p. 124). Не така стоят нещата за колегите им в 

другите дружини. В края на октомври 1879 г. се докладва за доставени бараки 

за спални помещения,  във всички военни окръжия
7
. Пръв пише на командира 

на милицията префектът на Бургас с молба за отпускане на средства за три 

казарми
8
. Оказва се,  че Главният щаб няма да може да осигури пари за 

построяването на казарми в Бургас и по нареждане на командира на милицията 

всеки град, който не е успял да построи казарми преди зимата, трябва да вземе 

необходимите мерки за осигуряване на помещения за войниците
9
. Интересно е, 

че точно дружината от град Бургас пише най-рано до началника на милицията, 

още през юли 1879 г. за проблема с казармите, който така и не се решава. Те се 

строят бавно с изключение на столицата Пловдив, но това не пречи на високия 

дух на войската. През месец юни 1879 г. в Пловдив е приет специален закон, 

според който всички разноски за строителството на казармите се поемат от 

Областния бюджет. На всеки три месеца командирите на дружините са длъжни 

да докладват на началника на Източнорумелийската милиция за случващото се 

около казармите им
10

. Според същата заповед казарми ще се строят, при 

необходимост. Ако в съответния град има подходящи сгради, то те ще бъдат 

използвани за казарми, когато няма – ще се строят. В краен случай ще се 

                                      
5
  Национална библиотека „Иван Вазов” – Български исторически архив (НБИВ-БИА) – 

Пловдив, ф. 20, оп.1, а.е. 12, л. 51. 
6
   Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методи“, Български исторически архив 

(НБКМ-БИА), кол. 29, а.е. 14, л. 40. 
7
  НБКМ-БИА, кол. 29, а.е. 14, л. 42. 

8
  Пак там, л. 24. 

9
  Пак там, л. 17. 

10
  Държавен военноисторически архив – Велико Търново (ДВИА), ф. 42-п, оп. 1, а.е. 1, 
л. 37-а. 
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използва разпределение по къщите на хората, за което разпределените трябва да 

получават пари и да си плащат наем
11

. Наемът, който ще плащат войните на 

милицията, е различен според чина на военнослужещия. Когато ползват къщата 

на някой гражданин, те са задължени да му плащат наем, който за 24 часа е в 

размер от 21 гроша за офицер, 15 гроша за войник и 8 гроша, ако се ползва 

обор
12

. 

През същия месец юни се уточняват и заплатите в милицията. Капитанът в 

Източнорумелийската милиция получава по 180 лири на година или 15 лири на 

месец. Поручикът получава 12 лири месечно, подпоручик – 10 лири. Надолу по 

йерархията фелдфебела получава 120 гроша месечно, старши унтер офицер 80 

гроша, младши унтер офицер 50 гроша и войникът в милицията получава по 20 

гроша месечно
13

. 

Гласуван и приет на 5 април 1880 г. от Областното събрание и влизащ в 

сила от 1 март 1880 с крайна дата 28 февруари 1881 г.
14

, новият бюджет 

предвижда разходи за областта в размер на 76 361 453 гроша. Раздел разходи 

представя точната картина в този начален етап на милицията. За главния щаб на 

войската са предвидени 406 027 гроша, разпределени в две части – 313 200 

гроша за възнаграждение, за квартири, канцеларски разноски и конски храни и 

92 827 гроша за заплата и храна за подофицерите и войниците и гражданските 

чиновници. На дружините от Източнорумелийската милиция се полагат по 

7 435 272 гроша, като от тях 1 414 614 за възнаграждение, квартири, 

канцеларски разноски и конски храни и 6 020 658 – за заплати на дружинните 

офицери и поддръжка на войската. Учебният батальон получава 112 170 гроша 

за заплати, квартири и др. разноски и 2 201 451 за заплати на дружинни 

офицери и за поддръжка, общо 2 313 621 гроша. За екипиране на коне и храна 

са отделени 113 602 гр. За годишни призовки за действителна служба на 

новобранците са предвидени 315 000 гр., но в тази насока са отделени и около 

600 000 за извънредни разходи
15

. Точно толкова бюджетът предвижда и за 

маневри на милицията и на 1-во и 2-ро Опълчение. Около 125 000 гр. са 

предвидени за закупуване на коне за артилерията и кавалерията, а за материали 

за полубатереята и 50 револвера – 40 000 гр. За 158 нови седла и оборудване за 

конницата – 63 200 гр. Бюджетът предвижда да облече 4379 войници в 

                                      
11

  Пак там. 
12

  Пак там. 
13

  Пак там, л. 62-а. 
14

  Областен бюджет  за финансовата 1880–1881 г. на Източна Румелия, Пловдив, 1880, 
с. 1. 

15
  Пак там, с.14. 
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униформи на обща стойност 2 183 600 гр.; за наем на Главния щаб са отделени 

12 000 гр.; близо 60 000 гр. са предвидени за поправка на оръжията, оставени от 

Русия, в това число и оръдията и за евентуалния им транспорт. Отоплението и 

осветлението на казармите може да разчита на 350 000 гр. За пощенски, пътни и 

др. разходи се отделят 260 000 гр. За построяването на казарми и складове 

извънредно са предвидени 2 500 000 гр.
16

 

Източнорумелийската милиция получава от бюджета общо 17 576 823 гр., 

равняващи се приблизително на ¼ от всички разходи, предвидени в него и 

равняващи се на 76 361 453 гр. Жандармерията се задоволява със 6 764 397 гр. 

Парите, предвидени за милицията, надминават няколко пъти всички останали 

пера в бюджета. Единственият разход, доближаващ се до този на милицията, е 

годишният данък към Високата порта в размер на 12 500 000 гр. Двамата тайни 

агенти са на щат и през тази година, като докладват за всички нередности пред 

префекта на Пловдив. Заплатата им остава непроменена и е в размер на 1 200 

гроша на месец
17

. 

Още на 13 декември 1880 г., Областното събрание в Пловдив гласува новия 

бюджет за финансовата 1881–1882 г.
18

 Той определя по-голям финансов дял за 

Главния щаб на милицията в размер на 463 669 гр. или с няколко десетки 

хиляди повече от предходния. За заплати и квартири на офицерите се полагат 

411 437 гр. от общата сума, останалите пари са за подготовка, фураж, поправки 

и мобилност на Главния щаб. За Учебния батальон са предвидени 2 469 023 гр., 

приблизително колкото и предната година – факт, който доказва започналото и 

крайно необходимо обучение на кадрите във войската и отношението на 

областта към него. Предвидени са 667 200 гр. за заплати на офицери в 

батальона, 1 350 651 гр. за храна и заплата на по-низшите чинове, а другата 

голяма сума е за фураж и обезпечение на дружините. Останалите пари са 

разпределени за храна, веществени разноски и др.
19

 

За дружините на милицията се предвиждат 6 841 300 гр. или с около 600 

хиляди по-малко. Основната сума от близо 4.5 милиона е предвидена за заплати 

и храна на низшите чинове, 2 449 200 гр. са отредени за заплати и квартири на 

офицерите, а останалите пари са за фураж, подготовка на офицерския състав и 

др.
20

 с близо 800 хил. гр. е увеличено заплащането на висшите офицери за 

                                      
16

  Пак там, с. 18. 
17

  НБИВ-БИА, ф. 20, оп.1, а.е. 12, л. 50. 
18

  Областен бюджет на за финансовата 1881…., с.1 
19

  Пак там. 
20

  Пак там. 



98 

сметка на парите за заплати и храна на низшите чинове
21

. Новия финансов 

разчет предоставя на милицията 155 000 гр. за закупуване на коне за войската и 

офицерите, 1 550 000 за закупуване на пушки и други оръжия, крайно 

необходими предвид остарелите модели, с които разполага войската, 1 600 000 

гроша за осигуряване на облекла за войниците, 507 000 гр. за палатки, котли и 

др., 850 000 гр. за маневри, 700 000 гр. за разходи за новобранци и др.
22

 Общо на 

милицията се предоставят 17 131 672 гр. или с 400 000 хиляди по-малко от 

предходната година. Общият предвиден бюджет е 84 565 802 гр., процентът на 

разход за милицията е малко намален, не драстично; а на фона на това Източна 

Румелия продължава да заделя в пъти повече за войската си спрямо всички 

други разходи
23

. От 1881 г. са запазени последните документи за двамата тайни 

агенти, работещи за Пловдивския префект. Те продължават да работят при 

заплата от 1 200 гроша на месец до декември 1881 г. и да докладват на 

префекта, чиито подпис и печат стоят под всичките документи за разплащане
24

. 

Гласуван на 12 декември 1881 г., областният бюджет за финансовата 1882–

1883 г. е намален с около 3 млн. гр. и е в размер от 81 525 253 гр.
25

 За Главния 

щаб са заделени с около 30 000 гр. повече от предната година или 491 869 гр., 

като 448 432 гр. са за заплати и квартири на офицерите, а останалите пари се 

заделят за фураж, мобилизиране и др. (Again there). За Учебния батальон са 

предвидени 2 452 545 гр. или с малко намаление от миналата финансова година. 

За храна и заплата на низшите чинове се предназначени 1 314 245 гр., 687 000 са 

за заплати и квартири на офицерите, а останалите пари са за други разходи. За 

дружините на войската са отделени 5 818 700 гр., от които 2 149 200 гр. за 

заплати и квартири на офицерите и 3 460 340 гр. храна и заплащане на по-

низшите чинове. Останалите пари се разходват за фураж, подготовка и др.
26

 

Снабдяването с коне продължава и през тази година след като са отделени 

160 000 гр. за това, 700 000 гр. са предвидени за закупуване на пушки и саби, 

1 179 200 гр. са за снабдяване с облекла на милицията и част от резерва, 300 000 

гр. – за храна за не зачислените войници, повикани на двумесечно обучение, 

280 000 гр. – за отопление, осветление и поддръжка на казармите, 250 000 гр. за 

болници, лекарства и др., 620 000 гр. за разноски за новия набор войници, 

600 000 гр. за провеждане на ежегодните маневри, 25 000 гр. за купуване на 

                                      
21

  Пак там. 
22

  Пак там, с.2 
23

  Пак там, с.14. 
24

  НБИВ-БИА, ф. 20, оп.1, а.е. 12, л. 53-54. 
25

  Областен бюджет на за финансовата 1882–1883 г. на Източна Румелия, Пловдив, 
1882, с. 1. 

26
  Пак там. 
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музикални инструменти и книги, 5 000 гр. за създаване на библиотека към 

Учебния батальон. Останалите разноски са за поща, телеграф, а също и за 

поправка на облекло и оръжие, за наем на Главния щаб и др. Всичко милицията 

разполага с 13 565 114 гр. или около 4 млн. гроша по-малко от предходната 

година. Като се има предвид цялостното намаление на бюджета на областта, то 

процентът, отделян за милицията не се променя. Общо милицията и 

жандармерията получават 20 271 125 гроша, което наложено към бюджета се 

равнява близо на ¼ или без особена промяна на процента отделян за войската в 

предходните два бюджета
27

. 

Приетият на 11 декември 1882 г. от Областното събрание бюджет за 

финансовата 1883–1884 г. предвижда разходи в размер на 72 196 509 гр., или с 

около 9 млн. гроша по- малко от предходната година
28

. Проблемите на Източна 

Румелия, свързани с финансите са много отчетливи, след като приходите на 

областта са с близо милион гроша по-малко от разходите въпреки драстичното 

намаление. Парите за заплати, порциони и квартири на офицерите от главния 

щаб са намалени с около 70 хил. гр. и са в размер на 419 670 гр.
29

. За Учебния 

батальон и дружините са както следва – 2 497 680 гр. за заплати и квартири на 

офицерите и 4 216 723 гр. за храна и заплащане на войниците
30

. За фураж и 

подковаване са отделени 598 176 гр.
31

 Сумата от 620 000 гр., както и в предния 

бюджет, е отделена за разноски по събирането на набора
32

. За осигуряването на 

офицерите и войниците, участващи в обученията на непостоянните кадри са 

предвидени 350 000 гр
33

. Поддръжката и нормалното съществуване на военната 

болница е подпомогнато от 250 000 гр.
34

. Милицията изпитва огромен недостиг 

от униформи през цялото си съществуване, но този бюджет прави опит да 

закърпи положението с 1 224 000 гр. За закупуване на офицерски и войнишки 

палатки, котли, ограничен брой каруци, инструменти за оръжейната и др. са 

предвидени 130 000 гр.
35

 За тази година милицията получава 10 462 997 гр. 

Заедно с жандармерията сумата, отделена за въоръжените сили на областта, е 

                                      
27

  Пак там, с. 16 
28

  Областен бюджет на за финансовата 1883–1884 г. на Източна Румелия, Пловдив, 
1883, с. 1. 

29
  Пак там. 

30
  Пак там. 

31
  Пак там.  

32
  Пак там. 

33
  Пак там, с. 2. 

34
  Пак там. 

35
  Пак там, с. 15. 
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около 16 млн. гроша или с около 4 млн. гр. по-малко от предходната
36

. Предвид 

общото намаление на бюджета през тази година, парите за войската са по-малко 

от ¼ от него, но от друга страна, перото за милицията продължава да надминава 

всички останали
37

. 

Гласуван на 9 декември 1883 г., бюджетът за финансовата 1884–1885 г. е в 

размер на 65 148 234 гр.
38

, т.е. намален с около 7 млн.гр. спрямо предходната 

година, но се стреми да покрива разходите предвид недостатъчните приходи. 

Заплатите, квартирите и цялостната поддръжка на Главния щаб са в размер на 

415 470 гр. или със слабо намаление спрямо предходната година
39

. За заплати, 

квартири и поддръжка на офицери от Учебния  батальон и  дружините на 

милицията се предвиждат 2 349 680 гр., а за войниците тук са предвидени за 

храна и заплащане 4 305 611 гр., т.е. като цяло парите за тези цели са слабо 

намалени с под 100 хил. гр. За фураж и подковаване има 548 668 гр.
40

 

Разноските по набирането на наборници са в размер от 459 600 гр. или са 

намалени с около 160 000 гр.
41

 За осигуряване на нормални условия за 

провеждането на военните обучения за непостоянните кадри са предвидени 

285 000 гр. Военната болница получава 200 000 гр. или с 50 000 гр. по-малко
42

. 

За военното облекло са оставени повече от два пъти по-малко пари от 

предходната година. Като към този факт прибавим остаряването и износването 

на облеклото, които несъмнено настъпват, можем да си отговорим на въпроса 

защо към 1885 г. някои от войниците от опълчението на милицията използват 

черги като част от униформата си. Около 70 000 гр. са оставени за палатки, 

котли, учебни пособия и др.
43

 Още 1 310 000 гр. са заделени за нови 

инструменти за оръжейните, за музикални инструменти, ноти и тръби за 

дружините, за ремонт и поддръжка на казармите, маневри, печатница и др.
44

 

Парите, предвидени за жандармерията, не са променени и са в размер от 

6 153 653 гр. Общата сума, която получават милицията и жандармерията, е в 

размер от 16 648 402 гр. или парите на войската остават непроменени въпреки 

намаляващия бюджет. По този начин парите, отделени за въоръжените сили 

                                      
36

  Пак там. 
37

  Пак там. 
38

  Областен бюджет на за финансовата 1884–1885 г. на Източна Румелия, Пловдив, 
1884, с.1. 

39
  Пак там. 

40
  Пак там. 

41
  Пак там. 

42
  Пак там. 

43
  Пак там. 

44
  Пак там. 
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на Източна Румелия, запазват своят размер на ¼ от целия бюджет и 

продължават да са основния разход на областта
45

. 

Последният бюджет, който приема Източна Румелия в своята е история, е 

гласуван и приет от Областното събрание на 22 декември 1884 г. и представя 

упражняването на бюджета за 1885–1886 г. За тази финансова година областта 

разполага с 67 664 992 гр.
46

, Бюджетът е увеличен с около 2 млн. гр. спрямо 

предната година. 

За заплати, квартири и издръжка на офицерите и служещите в Главния щаб 

са предвидени 425 593 гр.
47

 или 10 000 гр. повече. Офицерите от Учебния 

батальон и дружините на войската получават 2 349 680 гр., а на войниците за 

храна и плащане се полагат 4 005 611 гр. Или общо дружините и батальонът 

получават с около 300 000 гр. по-малко
48

. За фураж и подковаване са 

предвидени 548 668 гр., за разноски за набора – 408 000 гр. или с 50 хил. гр. по-

малко
49

. За обучението на нередовните вòйни са предвидени средства – равни на 

миналогодишната субсидия. Военните болници получават 150 000 гр., като 

намалението съвпада с миналогодишното намаление в размер от 50 000 гр.
50

 За 

нови униформи средствата са увеличени на 1 309 200 гр. или два пъти повече. 

За военните маневри са отделени 400 000 гр., а останалите са разпределени за 

палатки, каруци, инструменти за оръжейната, музикални инструменти, 

осветление и отопление на казармите, пътни за офицерите и др. Парите за 

жандармерията са почти еднакви през годините и възлизат на 6 661 332 гр. 

Общо въоръжените сили на Източна Румелия разполагат със 17 178 904 гр.
51

 

Тези факти остро противоречат с наложеното мнение, че областта постоянно 

и умишлено възпрепятства развитието на милицията и жандармерията (Stoyanov, 

1973, pp. 60, 67.) и Елена Стателова (Statelova, 1983a, pp. 104, 153-154; Statelova, 

1983b, p. 28). Както показват данните, основният дял от бюджета в размер на ¼ за 

войската се запазва, като в последната година от съществуването на областта 

парите, отделени в тази насока са с близо милион гроша повече. 

Анализът и представянето на конкретните данни от всички бюджети на 

областта доказват, че основният недостиг на средства в милицията в периода от 

1881–1886 г. идва не от нежеланието на властта в Източна Румелия да 

                                      
45

  Пак там, с. 16. 
46

 Областен бюджет на за финансовата 1885–1886 г. на Източна Румелия, Пловдив, 
1885, с. 1. 

47
  Пак там. 

48
  Пак там. 

49
  Пак там. 

50
  Пак там. 

51
 Пак там, с. 16. 



102 

предоставя по-големи суми на войската, а от малкият бюджет, с който разполага 

Областта през целият период на съществуването си. Няма година, в която 

Областното събрание да не е гласувало най-много пари от бюджета да се 

отделят за Източнорумелийската милиция и жандармерия. Тази сравнителна 

характеристика показа, че около ¼ от бюджета всяка година отива за 

въоръжените сили на областта. Сравнявайки Източна Румелия с Княжество 

България в тази област, виждаме че в Княжеството в периода до Съединението 

са разходвани около 1/3 от бюджета за армиятa (Zafirov, 2007, p. 345). 

Казано с други думи, финансовите проблеми на въоръжените сили на 

Източна Румелия нямат нищо общо с някаква (каквато и да е) политика на 

властта в Областта, насочена срещу развитието на войската. Единствената 

причина за намаляващите постъпления е недостигът на средства и цялостното 

намаляване на бюджета през периода 1879–1885 г. Въпреки това, войската тук 

успява да се изгради и да участва активно във Сръбско-българската война от 

1885 г., благодарение на качествения офицерски състав и огромното желание на 

българското население да има свои въоръжени сили. Липсата на средства се 

отразява най-вече в недостига на униформи и не дотам модерните оръжия, с 

които разполага Източнорумелийската милиция, но това не се оказва сериозна 

пречка за военната подготовка в Областта. 
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