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 Държавата оказва влияние върху развитието на стопанството най-малко в две насоки. От 

една страна има възможност за пряко участие в икономическия живот със свои предприятия и 

собственост. От друга страна може да се намесва в частните стопански отношения, създавайки 

чрез законодателството условията и правилата на икономическото развитие. В зависимост от 

съотношението между тези два начина на държавна намеса в исторически план се формират 

отделни видове национални стопанства, които получават различни наименования – либерално, 

регулирано, дирижирано, планово и т.н.
1
 

След Освобождението изграждането на Третата българска държава започва от основи. 

Създаването и устройството на армия, полиция, държавен апарат, обществени постройки и 

институции, транспортна инфраструктура и пр., елементи на модерната държавност, които в 

повечето европейски страни са изграждани със столетия, стават първостепенна задача на 

управляващите у нас. В това отношение за България, като сравнително късно появила се на 

географската и политическата карта на Европа, има една особеност, която оказва влияние върху 

мястото и ролята на държавата в икономическия и  обществения живот. За разлика от 

новосъздадените страни след Първата световна война, например, които получават на готово 

значителна част от материалните условия за бъдещото си самостоятелно функциониране, 

нашите прадеди не наследяват почти нищо в това отношение от Османската империя.  

Друго едно обстоятелство, което също е следствие от закъснялото икономическо 

развитие на българските земи и предпоставя една сравнително по-мащабна намеса в 

стопанската дейност от страна на българската държава, е липсата на акумулирани частни 

капитали у нас до Освобождението. Известен факт е, че много малка част от формираната през 

Възраждането национална буржоазия успява да запази позициите и имуществото си след 1879 

г. Присъствието на чужд капитал у нас до началото на ХХ в. е символично. Поради това 

финансирането на дейностите по изграждането на много от основните елементи на модерно 

стопанство и държавност - транспорта, съобщенията, образованието,  здравеопазването и др. - 

стават държавна грижа. 

                                                 
1
 В литературата по стопанска история отдавна се води полемика, какви елементи трябва да има държавната 

намеса в дадено стопанство, зада се определи то като един от посочените в изложението видове. – Вж. Т. 

Владигеров, Ръконодено стопанство. Теория и практика. - Годишник на Висшето търговско училище”Д. Ценов” – 

Свищов, 1937-193, ІІ, с.48-61 
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За България намесата на държавата в развитието на стопанството има по-голямо 

значение, отколкото в повечето европейски страни и поради структурата на българската 

икономика след Освобождението. Преобладаващата дребна собственост върху земята, 

нерешеният аграрен въпрос и слабите връзки на селското стопанство с пазара, липсата на 

финансови ресурси в българските селяни налагат намесата на държавата за подпомагане на този 

отрасъл. По подобен начин стоят нещата и в градската икономика. Тук големите проблеми са 

свързани с нейната непригодност към новите пазарни изисквания и отсъствието на каквато и да 

е конкурентноспособност.  

От посоченото по-горе е ясно, че значимостта на ролята на държавата за развитието на 

българското стопанство се определя повече от необходимостта да се  преодолеят недостатъците 

на едно забавено икономическо развитие, отколкото от премахването на последствията от едно 

нерационално и нехармонично развитие на стопанството, както е в напредналите по онова 

време държави. 

Намесата на българската държава в стопанския живот до 1912 г. става в рамките на 

либерализма, макар че има някои елементи на интервенция, които са предпоставени от 

закъснялото икономическо развитие. Най-общо действията на управляващите в икономическата 

област се изразяват в създаване на по-благоприятни условия за развитие на стопанските 

отрасли, без регламентация и ограничителни режими и чрез значителни жертви от страна на 

фиска. Важно значение за правилното функциониране на националната икономика след 

Освобождението имат държавните дейности по осигуряването на финансови ресурси за нея. 

 Българската държавата участва във финансирането на стопанството  по няколко начина. 

До кроя на ХІХ в. това става предимно чрез заеми, преференции, концесии, държавни търгове 

за строителството на жп линии, пристанища и шосейна мрежа и др. Друга насока е създаването 

на държавни банки. Такава дейност се осъществява се през целия разглеждан период до 1912 г. 

От началото на ХХ в. държавата се ангажира с подпомагане създаването на частни банкови 

институции, голяма част от които са с преобладаващ или изцяло чужд капитал. 

 Най-голямо значение за осигуряването на трайно и ефективно кредитиране на народното 

стопанство има дейността на българската държава по създаването и изграждането на 

държавните банки – Българска народна банка (БНБ), Българска земеделска банка(БЗБ) и 

Българска централна кооперативна банка(БЦКБ). Тяхната роля за развитието му е определяща, 

като в по-голямата част от разглеждания период първостепенно значение има БНБ. 

 В дейността на държавата по осигуряване на кредитирането на българското стопанство 

до 1912 г. могат да се разграничат три етапа – от създаването на БНБ през 1879 г. до закона за 

банката от 1885 г.; от тази година до 1903 г., когато се създава БЗБ и от тук до края на 

разглеждания период. Тази периодизация сравнително точно обособява промените в 
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организацията и статута на държавния кредит като участник във финансирането на стопанския 

живот на страната. 

 Съдържанието на първия етап се изчерпва с опитите на отделни правителства да 

променят статута и типа организация на БНБ. Във втория етап усилията на държавата са 

насочени повече към стабилизация и засилване на земеделския кредит чрез промени в 

дейността и статута на земеделските каси и създаването на БЗБ в края на 1903 г. През третия 

етап държавното участие в кредитирането на стопанството става решаващо. То се определя от 

бързото разрастване на БЗБ, както и в превръщането на БНБ в банка на банките и основен 

регулатор на кредита в България. В самия край на този етап, през 1910 г. е създадена БЦКБ. 

 Идея за създаването на българска банка се ражда още в периода на временното руско 

управление в България.
2
 През декември 1878 г. Финансовият отдел при Съвета за управление на 

руския императорски комисар в България изпраща докладна записка до княз Дондуков-

Корсаков с обяснения за необходимостта от създаване на банка в гр. София и проект за устав. 

Според авторите на записката проектираната институция е крайно необходима, тя може да бъде 

правителствена и трябва да “регулира бъдещите търговски отношения в страната, т.е. народния 

кредит.”
3
 

 Проектът за създаване на банка е изпратен за мнение на български общественици и 

политически дейци, между които личат имената на бъдещите държавници Тодор Икономов, 

Григор Начович, Иван Евстр. Гешов, Петко Каравелов, Марко Балабанов. Всички запитани са 

единодушни по отношение на необходимостта от такава институция. Те виждат в нея 

инструмент за противодействие на частния лихварски капитал и стимулатор за прогресивното 

развитие на българското стопанство в бъдеще.
4
 

 Проектираната институция е замисляна като държавна търговска банка и това 

положение заляга в чл. 1 на утвърдения на 25 януари 1879 г. от княз Дондуков устав. Според 

него банката се учредява с цел да съдейства за развитието на местната търговия, да регулира 

търговските отношения и кредита в България.
5
 За отбелязване е фактът, че както Финансовият 

отдел при Управлението на императорския комисар така и нито един от анкетираните 

български общественици не поставят въпрос за създаването на емисионна банка на българското 

                                                 
2
 В българската историческа литература е установена практика “временно руско управление” да се пише с главна 

буква. – Вж: Икономиката на България до соцшалистическата революция, С., 1989, с. 270 и др. Според нас, това е 

неправилно, защото по този начин се изписват собствени имена на хора, институции, планини, реки и т.н. Във 

времето около освобождението на България от турско робство няма създавана институция “Временно руско 

управление”.  В Санстефанския договор се отбелязва, че въвеждането на новото управление се поверява на “един 

руски комисар” (чл. 7). В Берлинския договор се отбелязва, че този процес ще се “води от един Императорски 

руски комисар” (чл. 7). Известни са институциите “Гражданка канцелария” и Съвет за управление” при 

императорския руски комисар в България” – Вж: Русия и възстановяването на българската държавност (1878-1885 

г.) – Архивите говорят, т. 47, С., 2008, с. 95-97. 
3
 Българска народна банка. Сборник документи, т. І (1879-1900 г.) – Архивите говорят, т. 3, С., 1998, с. 23. 

4
 Пак там, с. 26-37. 

5
 Пак там, с. 38 
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княжество. Според чл. 18 от устава, БНБ служи за държавно ковчежничество. Всички приходи, 

които остават свободни в Окръжните ковчежничества, се внасят в банката в една безлихвена 

текуща сметка и могат да се включват в оборота й.
6
 Това е направено от една страна да се 

спестят разходите по създаването на отделно държавно ковчежничество, а от друга – да се 

увеличи в известна степен капитала на БНБ. По този начин обаче ролята на банката за 

правилното функциониране на държавните финанси не става по-значима. 

По всяка вероятност временните руски власти в България не поставят въпроса за 

създаване на емисионна банка, защото се опасяват, че ще бъдат упрекнати от великите сили и 

Турция в опит за подклаждане на настроения сред българите за създаване на независима 

държава. Малко по-трудно е да се разберат позициите на българските общественици в полза на 

създаването на търговска, а не на емисионна банка, която би представлявала атрибут на една 

бъдеща независима България и би имала съществено значение за цялостното развитие на 

стопанството. 

 Създаването на БНБ като търговска банка от временното руско управление има повече 

символичен, отколкото реален ефект върху българската икономика. Значението на този акт на 

руската администрация не бива да се преувеличава, защото българското общество и икономика 

се оказват неподготвени да използват такава модерна форма за финансиране на стопанските 

дейности. Освен това начинът, по-който е устроена банката и правилата за нейната работа я 

правят доста неефективна и в периода от 1879 до 1885 г. тя е подложена на постоянни опити за 

промени в статута и функциите й. 

 Първоначалният капитал на БНБ от 2 млн. франка, от които 200 000 франка резервен 

фонд, е съвсем недостатъчен за съществуването на една търговска банка.
7
 Въпреки малкото 

налични средства в началото на самостоятелното си съществуване банката изпитва големи 

затруднения в пласмента.
8
 Според оценката на съвременниците тя играе ролята на “проста 

депозитна каса”, която поддържа съществуването си чрез таксите, вземани за държаните от нея 

пари и не извършва никакви банкови операции.
9
 

 От доклада на БНБ пред бюджетната парламентарна комисия през декември 1880 г. 

стават по-ясни състоянието й и операциите, които тя извършва, приблизително две години след 

нейното създаване. За този период банката почти няма кредитна дейност вътре в страната. 

Приходите до ноември 1880 г. са 79 071.78 франка. Те са изключително от операции в чужбина 

                                                 
6
 Пак там, с. 40-41. 

7
 Тук трябва да уточним, че първоначалният капитал на БНБ е даден от държавата, а не от временните руски власти 

в България, както пише в някои съчинения. - Вж: чл. 3 от Устава на БНБ - Българска народна банка. Сборник 

документи, т. І..., с.38 
8
 Отчет за 25-годишната деятелност на Българска народна банка. С.,1904, с.8. 

9
 Ат. Яранов, Стопанска политика в България (от1878 до 1928 година), С., 1934, с. 10. 
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(Букурещ, Виена, Париж, Петербург и Цариград). Същевременно разходите са 32 354.70 

франка, което прави една минимална печалба от 46 717.08 франка.
10

 

 Поради всичко това още първите правителства след Освобождението започват дейност 

по създаването на нов закон за национална банка. В първата сесия на Второто  обикновено 

народно събрание, през март 1880 г., министърът на финансите Петко Каравелов от 

Либералната партия внася “Законопроект за Народен банк в България”. Банката е предвиждана 

от вносителя като акционерно дружество с начален капитал 25 млн. франка, разпределени на 

50 000 акции – поименни и на приносител. Значителна част от печалбата, повече от 30%, 

получава държавата. За разлика от действащата в момента БНБ към новата банка се предвижда 

да бъде основан отдел за ипотечни кредити.
11

 Друг важен момент в проекта е банката, освен 

изпълнението на службата на държавно ковчежничество, да има и емисионни функции. Тя ще 

издава банкноти със златно покритие 1/3. Според законопроекта най-малко половината от 

членовете на Управителния съвет на банката трябва да са българи, а нейният статут се одобрява 

от Народното събрание.
12

 

Поради липса на време предложеният от Каравелов законопроект не е разгледан от 

народното събрание. Във следващата втора сесия министърът на финансите сам го оттегля. 

Мотивите са, че Министерския съвет е решил замисляната банка да не бъде акционерно 

дружество. Министрите се опасяват, че акциите й ще попаднат в ръцете на чужденци, които 

разполагат с повече финансови възможности и тя ще попадне под чужд контрол.
13

 

След спирането на проекта на Петко Каравелов от правителството на Либералната 

партия се поставя началото на една полемика сред българските управляващи – “за” или 

“против” акционерната форма на БНБ. 

По време на Режима на пълномощията усилията за създаване на национална кредитна 

банка, която да отговаря най-добре на изискванията на икономическия живот в България, 

продължават. В началото на март 1882 г., министърът на финансите Георги Желязкович 

изпраща писмо до председателя на създадения тогава Държавен съвет с предложение за 

преустройство на БНБ на акционерни начала. Основният мотив, който той изтъква, е това, че с 

развитието на икономическия живот в страната нараства нуждата от капитали, а устройството и 

настоящият статут на банката не позволяват да отговори на тези нужди. Досегашната й дейност, 

според министъра, е доста локална, само в столицата София и областта около нея.
14

 Желязкович 

предлага да се увеличи капиталът, което е най-добре да стане чрез въвеждането на 

                                                 
10

 Българска народна банка. Сборник документи, т. І...., с. 99. 
11

Стенографски дневници на Второто обикновено народно събрание, І р.с., с. 643. Тук е мястото да уточним, че 

първата идея за създаване на акционерна българска банка принадлежи на П. Каравелов, а не на Григор Начович, 

както се твърди в някои съчинения – Вж. История на националното и световното стопанство, С., 2002, с. 230-

231 и др. 
12

 Пак там. 
13

Стенографски дневници на Второто обикновено народно събрания, ІІ р.с., с. 945. 
14

 Българска народна банка. Сборник документи, т. І...., с. 101. 



 6 

акционерната форма на набирането му. Като модел за това той посочва румънската Banca 

national. Освен това трябва да се открият клонове на БНБ в големите градове, където има 

активен икономически живот.
15

 

По всяка вероятност и в новите управляващи възниква опасението, че чрез акционерната 

форма БНБ може бързо да бъде завладяна от чужденци. Именно поради това в едно свое друго 

писмо до Държавния съвет министър Желязкович съобщава, че от Министерството на 

финансите е изработен проект за преустройство и разширение на дейността на банката, в който 

не се позволява участието на чужденци във формирането на капитала й. Освен това в писмото 

се дават уверения, че кабинетът е твърдо решен да не допусне създаването на друга банка в 

България, освен БНБ.
16

 Доклад с подобно съдържание Желязкович изпраща и до българскя княз 

Александър І.
17

 

Законопроектът за преустройството на БНБ е разгледан от специално създадена от 

Държавния съвет комисия. Тя прави някои бележки, но констатира, че проектът е “твърде добър 

и полезен относително развитието на местната търговия и индустрия, и повдигането на 

народний кредит в Княжеството.”
18

 Комисията смята, че акционерната форма на набирането на 

капитала е добро  решение, което ще направи по-ефективно функционирането на БНБ. Според 

нея, предвиждането в проекта за устав да се открият клонове в Търново, Видин, Свищов, Русе и 

Варна е правилно и ще допринесе за активизирането на дейността на банката.
19

 Важен момент 

от законопроекта, който пряко се отнася до разглеждания в това изложение проблем, е 

създаването към банката на специален отдел за земеделски кредит.  

Държавният съвет приема проекта, но дейността по преустройството на БНБ се забавя 

поради смяната на правителството в края на юни 1882 г.
20

 В новия кабинет министър на 

финансите е Григор Начович. Той внася в първата редовна сесия на Третото обикновено 

народно събрание подготвения от Желязкович законопроект и той е приет без големи 

разисквания.
21

  

Според новия устав, БНБ се урежда като анонимно акционерно дружество със седалище 

гр. София. Основният капитал на дружеството е 12 млн.лв., разпределени на 40 000 акции по 

300 лв. Една трета от акциите се купуват от държавата, което трябва да гарантира запазването 

българският характер на банката.
22

 Такава цел се преследва и с постановлението в устава, че 

                                                 
15

 Пак там. 
16

 Пак там, с. 107.  Проектът е изработен от съветника към Министерството на финансите Емен Кейе. За негова 

основа е взет уставът на Румънската национална банка от 1880 г. 
17

 Пак там, с. 108-109. 
18

 Пак там, с. 111. 
19

 Пак там. 
20

 Държавен вестник, бр. 67 от 24 юни 1882.  
21

 Ат. Яранов, Цит. съч., с. 10-11. Това, че Гр. Начович внася законопроекта за преустройство на БНБ в народното 

събрание го прави погрешно негов автор в много трудове, разглеждащи стопанската политика на правителствата 

от това време – Вж:. История на националното и световното стопанство..., с. 230-231 и др. 
22

 Българска народна банка. Сборник документи, т. І...., с. 118. 
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директорът на БНБ трябва да е български поданик, който се назначава от държавния глава за 

срок от 5 години, както и със създаването на длъжността ”Правителствен комисар”, който 

наблюдава и проверява всички операции и може да спре всяка от тях, която противоречи на 

законите, устава и интересите на държавата.
23

 

В новия устав на БНБ има определено слаби моменти, които не позволяват банката да се 

превърне в истински център на кредитната дейност в страната. На първо място това е 

изключването на ипотечния кредит от активните операции, което значително ограничава 

дейността й в тази основна за всяка търговска банка насока на кредитирането. БНБ няма право 

да придобива в собственост други недвижими имоти, освен необходимите й за дейността 

сгради и помещения. Освен това й е забранено да участва пряко или косвено в индустриални и 

търговски предприятия.
24

 

От гледна точка на създаването на по-добри условия за развитието на публичния кредит 

в устава има още една слабост, която е характерна и за предишните опити за реорганизация на 

БНБ. Това е натоварването й с някои функции на емисионна банка и на държавно 

ковчежничество, които до известна степен затрудняват нейната дейност като търговска банка. 

Според чл. 2 и 45 от устава, БНБ издава банкноти, които се обменят в злато на предявителя.
25

 

Единствено това положение предизвиква полемика в народното събрание, но тя не се отнася до 

неговото съществуване въобще, а засяга само това, дали банкнотите да се изплащат в злато или 

и в сребро. Дебатите по останалите членове минават бързо и законопроектът е приет.
26

 

В новия устав на БНБ е предвидено създаването на специално отделение за земеделски 

кредит. Това е една правилна стъпка към засилване на позициите на банката като кредитор на 

развиващата се българска икономика и изместването на частния лихварски капитал от селското 

стопанство. Въпросът за организацията на този вид кредит в устава е поставен най-общо, като 

се отбелязва острата обществена нужда от него. Предвижда се операциите на отделението да се 

регламентират от специален правилник.
27

 

 Правилникът за отделението за земеделски кредит е публикуван през февруари 1883 г. 

От някои негови постановления се вижда, че управляващите осъзнават голямото значение 

земеделския кредит. Особено внимание се отделя на ипотечните заеми, които за първи път се 

допускат като активна операция на банката, но само по отношение на кредитирането на 

селскостопански дейности.
28

 Въпреки съществуващите все още проблеми с турската поземлена 

собственост в българското княжество, даването на възможности да се отпускат заеми срещу 

залог на недвижимости създава по-добри перспективи за развитието на отрасъла в бъдеще. 

                                                 
23

 Пак там, с. 125, 132. 
24

 Пак там, с. 120-121. 
25

 Пак там, с. 117, 123. 
26

 Ат. Яранов, Цит. съч., с. 11. 
27

 Българска народна банка. Сборник документи, т. І...., с. 121.  
28

 Пак там, с. 133 
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Възприемането на акционерната форма на организация на БНБ, колкото и да изглежда 

опасно, е едно добро решение от гледна точка на нейната стабилност и ефективност като 

търговска банка. Предназначението й да финансира развитието на икономиката на България 

изисква повече парични ресурси, които държавата и само българските поданици трудно могат 

да осигурят. Интернационализацията на банковия капитал в Европа по онова време, макар и не 

толкова интензивна, вече е факт. Пътят, по който България е тръгнала в икономически план, 

предполага и такива перспективи в развитието на банковата система. При крайната 

недостатъчност на местни капитали допускането на навлизането на чужд капитал в българското 

стопанство е дори необходимо. 

Другите обществени кредитни институции, създадени още по време на турското робство, 

които продължават да съществуват след Освобождението, са т. нар. общополезни каси, 

известни като земеделски каси. В периода до 1885 г. в устройството и статута на тези кредитни 

учреждения не настъпват съществени промени. Дейността им се регламентира от нов 

правилник, създаден от временните руски власти, който обаче не внася съществени изменения в 

дотогавашния режим.
29

 За да увеличи капитала на земеделските каси и да ги направи по-

кредитоспособни, чрез изменение на правилника през 1881 г., държавата им дава възможност да 

приемат влогове и да сключват заеми. В касите е прехвърлено обслужването на т. нар. 

“сиротски влогове” и е отпуснат от БНБ заем от 500 000 лв.
30

 

Приетият от Третото обикновено събрание в края на 1882 г. Закон за БНБ не е приложен 

на практика до края на Режима на пълномощията и при управлението на коалиционното 

правителство на умерените либерали и консерваторите.
31

 С него и изменението на правилника 

на земеделските каси от 1881 г. приключва първият етап от усилията на българската държава по 

създаване на по-добри условия за кредитиране на българското стопанство. 

Времето от учредяването на БНБ през 1879 г. до началото на 1885 г. е период на 

ориентация в дейността на българската държава по осигуряване кредитирането на 

стопанството. Добра илюстрация на това твърдение са почти непрекъснатите опити на 

правителствата по това време да реформират БНБ, с цел да я направят по-ефективна при 

участието й в стопанския живот на страната. Основното в усилията на управляващите е 

стремежът да се създаде търговска банка, чиято дейност е кредитиране на стопанството в 

страната, а не емисионна институция, регулираща икономическия живот на страната. Тези 

                                                 
29

 Б. Янчулев, Върху организацията на земеделския кредит в България, Списание на Българското икономическо 

дружество (Сп. Б.Ик.Д.), 1937, кн. 5-6, с.267. В новия правилник годишната лихва по заемите е от 12 на 9% и е 

премахнат принудителния характер на налога при увеличаването на капитала на касите. 
30

 Б. Янчулев ,Цит. съч., с. 268. 
31

 От един доклад на министъра на финансите Гр. Начович от октомври 1883 г. до Министерския съвет става ясно, 

че основната причина да се забави преустройството на БНБ съобразно приетия в края на 1882 г. устав е 

неблагоприятната обстановка в Княжеството за откриване на публична подписка за набавяне на основния капитал 

на дружеството. Имат се предвид политическите събития в страната в края на Режима на пълномощията - 

Българска народна банка. Сборник документи, т. І...., с. 146. 
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опити завършват без резултат поради несигурната политическа обстановка у нас и честата 

смяна на правителствата, което не позволява да има приемственост в реформирането на БНБ. 

Не без значение е и липсата на достатъчен опит в управляващите в областта на организацията 

на банковото дело. 

След идването на власт на крайните либерали през юни 1884 г. дейността по 

преустройството на БНБ навлиза в нов етап, началото на който се поставя със Закона за БНБ от 

януари 1885 г.
32

 В мотивите към законопроекта се казва, че функциите на банката, 

регламентирани с устава от 1879 г., не удовлетворяват нуждите на страната и стопанството. 

Шестгодишната й дейност показва добре това. Вносителят, министърът на финансите П. 

Каравелов, обосновава нуждата от подобряване на дейността на БНБ с необходимостта от 

поевтиняване на кредита в страната, което ще способства за развитието на стопанството.
33

 

С новия закон БНБ се превръща в държавна емисионна банка и същевременно банка за 

краткосрочен и дългосрочен кредит. Увеличава се капиталът на 10 млн. лв., значително се 

разширява кръгът на разрешените й операции.
34

 Един от основните акценти в промените от 

1885 г. е засилването на функциите на БНБ като банка за дългосрочен кредит. Това поставя 

въпроса за осигуряването на ликвидността на банковите операции. В приетия през август 

същата година нов устав специално са определени източниците на средствата, чрез които ще се 

обезпечава дейността по дългосрочното кредитиране.
35

 

Широкото поле на операциите и преди всичко налагането на емисионна функция 

превръщат БНБ почти в универсална. Това, както и липсата на достатъчно акумулирани 

средства, до голяма степен затруднява дейността й по кредитиране на стопанството. През 

първите две години след реформата усилията на банката са съсредоточени в сферата на 

регулиране на паричното обръщение и тя не може да се прояви като дългосрочен кредитор. 

Кредитната й дейност се засилва през периода 1894-1896 г., поради добрите реколти в селското 

стопанство.
36

 След последната година България изпада във финансова криза и това се отразява 

негативно на националния кредитен институт. 

Въпреки временните трудности, от 1885 до 1903 г. БНБ е в основата на публичния 

кредит в страната. Ипотечните заеми средно заемат около 30% от пласментите на банката. Те 

нарастват от 4 млн. и 543 хил. лв. през периода 1886-1890 г. на 31 млн. и 931 хил. лв. през 1902 

г.
37

 Освен това се развива и т. нар. комунален кредит – дългосрочни заеми на общините и 

окръзите за постройка на шосета, благоустройство и др. Общо от 1885 до 1903 г. са отпуснати 

                                                 
32

 Българска народна банка. Сборник документи, т. І..., с. 213-217. 
33

 Стенографски дневници на Четвъртото обикновено народно събрание, І р. с., кн. 1, с. 679. 
34

 Държавен вестник , бр. 11 от 5 февруари 1885. 
35

 Българска народна банка. Сборник документи, т. І..., с. 228. 
36

 История на финансовата и кредитната система на България, т. 2, Варна, 1983, с. 565. 
37

 Пак там, с. 566. 
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за такъв тип дейности 113 млн. 018 хил.лв.
38

 Същевременно банката подпомага и 

кредитирането на селското стопанство.
39

 

След Съединението държавата развива значителна дейност по стабилизиране и 

разширяване на земеделския кредит. В закона за БНБ от 1885 г. не е кодифицирана идеята за 

създаване на отделение за земеделски кредит, съдържаща се в изменението му от 1882 г., 

поради разширяването на другите функции на банката.  Усилията на управляващите се насочват 

към земеделските каси. Направени са няколко опита за тяхното реформиране. Съществуващия 

до края на 80-те години режим по отношение на портфейла на касите е толкова стегнат и 

рестриктивен, че довежда от една страна до натрупване на значителни средства, а от друга, до 

ограничаване на достъпността до кредити.
40

 Същевременно нараства нуждата от такива за 

селското население за изкупуване на господарските и чифлишки земи в Южна България и 

Кюстендилско, за стопанска дейност и др. Уставът от 1878 г. се оказва непригоден. 

През 1889 г. е приет нов правилник на земеделските каси, който разширява кръга на 

техните операции, улеснява кредитирането и увеличава източниците за набиране на капитала.
41

 

Това довежда до оживяване на дейността на касите. През 1894 г., в сравнение с 1888 г., 

отпуснатите заеми бележат ръст приблизително с 59% - от 19 млн. 695 хил.лв. на 33 млн. 561 

хил. лв. От 1889 г. до 1894 г. влоговете (срочни и безсрочни) се увеличават повече от 2,4 пъти – 

от 2 млн. 948 хил. лв. на 7 млн. 045 хил. лв.
42

 Трябва да се отбележи, че по отношение на 

рекрутирането на средства голям положителен ефект има разрешението в новия правилник 

земеделските каси да събират срочни влогове. Само през 1889 г. година от тях са постъпили 2 

млн. 368 хил. лв. нови парични средства.
43

 

 Създаването на новия правилник е положителна стъпка в посока на засилване на ролята 

на земеделските каси в кредитирането на селското стопанство. Те се утвърждават като отделни 

кредитни институции на окръжно ниво с по-широк кръг операции. За засилване на тяхната 

ефективност влияние оказва и фактът, че в началото на 90-те години на ХІХ в. затихват 

проблемите с изплащане на турската поземлена собственост, което намалява търсенето на 

такива кредити. По този начин касите насочват наличните си средства съм финансиране на 

стопански дейности в земеделието и скотовъдството. 

                                                 
38

 Пак там. 
39

 От началото на съществуването на БНБ до 1895 г. на земеделските каси са отпуснати заеми на сума 6 млн. и 630 

хил. лв. - История на финансовата и кредитната система... ,с. 567. 
40

 Б. Янчулев ,Цит. съч., с. 268 
41

 Според новия правилник касите вече могат да приемат от частни лица и дружества лихвени срочни и безсрочни 

влогове. Те могат при нужда да сключват заеми с БНБ и други банкови институции, но само такива, които са в 

България. Освен това управляват т.нар. “сиротски влогове”, събира приходи от лихви, покрити длъжници, 

пожертвувания и завещания на отделни лица, възнаграждения по депозитни суми и др. - История на финансовата 

и кредитната система... с. 591-592. 
42

 А. Даскалоав, Земеделският кредит в България от 1864 до 1903 г., С., 1912, с.445. 
43

 История на финансовата и кредитната система... с. 592. 
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Въпреки положителните промени в статута и функциите на земеделските каси, все още 

съществуват значителни слабости и несъвършенства в организацията и кредитната им дейност. 

Нуждата от нов закон е належаща. Още по време на управлението на Ст. Стамболов се правят 

стъпки в тази насока.  

През 1892 г. в Министерството на финансите е изработен законопроект за създаване на 

земеделска банка, под името Българска земеделска банка, в която да се обединят земеделските 

каси. Инициативата за нейното създаване е на тогавашния министър на финансите Григор 

Начович. Поради неговото напускане от Министерството на финансите, обаче, приемникът му 

Ив. Салабашев внася друг законопроект в народното събрание. Банката трябвало да бъде 

акционерна, основният и капитал да е 20 млн. лв., към който да се прибави и капитала на 

земеделските каси – около 18 млн.лв. Законопроектът е приет по принцип от народното 

събрание, но не е реализиран.
44

 

Приемникът на Салабашев в Министерството на финансите П. Славков внася трети 

законопроект за обединение на земеделските каси в Земеделска банка. В него се предвижда 

премахването на изборността на касиерите, която според вносителя, е гибелна за касите, защото 

ражда корупция. Това предизвиква спорове в народното събрание. И този проект е приет само 

на първо четене.
45

 

Една от основните причини за неуспехите на усилията на държавата по време на Ст. 

Стамболов да реформира земеделските каси е политическата нестабилност в края на неговото 

управление и честата смяна на министрите на финансите. След падането на Стамболов от власт 

политическата обстановка в страната постепенно се успокоява и правителството на д-р К. 

Стоилов и Народната партия се заема с мащабно реформиране на законодателството в 

стопанската област. Една от първите стъпки в тази посока е Законът за земеделските каси, 

приет от народното събрание на 13 декември 1894 г. С него се отменят уставите на касите от 

юни 1878 г. и февруари 1889 г.
46

 

Най-съществената промяна, извършена с новия закон, е поставянето на касите под 

управлението на държавата. В Министерството на търговията и земеделието (по-нататък, МТЗ – 

б.м. М.Д.) се учредява длъжността началник на земеделските каси. Управлението на всяка каса 

е поверено на един контрольор, който се назначава от министъра на търговията и земеделието, 

и един касиер, назначаван от окръжния съвет с одобрението на същия министър.
47

 По този 

начин наблюдението и контролът върху дейността на всяка каса стават по-ефективни, с което се 

създават предпоставки за подобряване на тяхната работа. 

                                                 
44

 Ат. Яранов, Цит. съч., с. 30-31. Законопроектът е изпратен в парламентарната комисия и остава там, т.е. не е 

внесен за обсъждане по същество в пленарната зала. 
45

 Стенографски дневници на VІІ Обикновено народно събрание, І р.с., 33 зас., 14. ХІІ.1893. 
46

 Стенографски дневници на VІІІ Обикновено народно събрание, І р.с., 38 зас., 13.ХІІ.1894. 
47

 Държавен вестник, бр. 15 от 20 януари 1895. Приемането на закона съвсем не е минало гладко.  
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Със закона управляващите от Народната партия се опитват да направят земеделските 

каси по-стабилни кредитни институции. Разширени са източниците за набиране на средства и 

увеличаване на капитала чрез предоставянето на възможности дадена каса да взема заем при 

необходимост, с разрешение на МТЗ. След това всички земеделски каси стават солидарно 

отговорни за погасяването му. Освен това, за да се постигне увеличение на капитала на всяка 

каса, годишната й чиста печалба се прибавя към него. Законът задължава правителството да 

сключи първоначален заем от 10 млн.лв. за усилване на средствата на земеделските каси. 
48

 

В закона са взети мерки за подобряване на оперативността на съществуващия в 

земеделските каси капитал. Това става възможно след централизиране на тяхното ръководство. 

Основният капитал и печалбата остават собственост на всяка каса, но при наличието на 

излишъци по време на дейността през годината, те могат да бъдат прехвърляни към друга каса, 

с разрешението на МТЗ, при определена лихва.
49

 За първи път от началото на съществуването 

на земеделските каси се създават условия те да действат като една общност. Освен 

увеличаването на възможностите за кредитиране чрез прехвърляне на свободни капитали, това 

е и голяма крачка напред към формиране на единна банкова институция за земеделски кредит. 

Създателите на закона са взели мерки и за канализиране на дейността на земеделските 

каси само в областта на кредитирането на селското стопанство. От собствените си средства те 

могат да отпускат заеми само на земеделски стопани. Кредитирането на индустриалци и 

търговци може да става само за сметка на БНБ, за което касите получават комисионни от 

банката.
50

 

Следвайки намерението си да стимулират развитието на селското стопанство в Закона за 

земеделските каси управляващите създават условия те да съдействат за модернизацията на този 

отрасъл. На касите е разрешено да купуват от чужбина, за сметка на земеделци, земеделски 

машини и други материали, които се изплащат от поръчителите в срок една или две години. 

Това става отново под контрола на МТЗ.
51

  

В Закона за земеделските каси от 1895 г. съществуват и спорни моменти. Приемането му 

в народната събрание не минава гладко. Спорове предизвиква, например, въпросът дали трябва 

да се дават заеми на земеделски дружества, които биха могли да отпускат получените суми като 

кредити на селски стопани с по-висока лихва, отколкото земеделските каси. Не са единни 

депутатите и по това, какъв трябва да бъде размера на основния капитал на касите и др.
52

 Тези и 

някои други различия, обаче, не променят положителния ефект от приемането на закона за 

                                                 
48

 Пак там, чл. 5 и 22 от закона. 
49

 Пак там, чл. 2 и 14 от закона. 
50

 Пак там, 
51

 Пак там, чл. 16 от закона. Този текст предизвиква полемика в народното събрание, но е приет с аргумента, че по 

този начин  се спестяват на земеделците печалбите на търговците, вносители на земеделски машини и други 

материали. – Ат. Яранов, Цит.съч., с. 38. 
52

 Стенографски дневници на VІІІ Обикновено народно събрание, І р.с., 38 зас., 13.ХІІ.1894. 
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стабилизирането на дейността на земеделските каси и създаването на по-големи финансови 

възможности на българските земеделци при упражняването на стопанската си дейност. 

С приемането на Закона за земеделските каси отчасти е отстранена една от най-слабите 

страни на тяхното управление – прякото избиране на касиерите от населението.
53

 Промяната, 

обаче, не е достатъчно радикална, защото назначаването на тези чиновници сега става от 

окръжните съвети и това също създава условия за злоупотреби. Поради това през февруари 

1897 г. министърът на финансите и управляващ МТЗ Ив. Евст. Гешов внася в народното 

събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за земеделските каси. Основното в 

него е това, че касиерите вече ще се назначават от МТЗ, а не от окръжните съвети. Законът е 

приет без особени обструкции.
54

 

Прокарването на това изменение също е елемент от политиката на управляващите от 

Народната партия за централизация на земеделския кредит в ръцете на държавата. 

Окончателното ликвидиране на автономията и децентрализацията на земеделските каси е 

поредната стъпка към създаването на единна държавна банкова институция за кредитиране на 

селското стопанство. 

Промените, извършени в устройството, статута и ръководството на земеделските каси от 

правителството на Народната партия бързо показват своя положителен ефект. За времето то 

1895 до 1903 г. собствените и чуждите средства на касите нарастват от 33 млн. и 562 хил. лв. на 

80 млн. и 899 хил. лв. Влоговете в тях за същия период се увеличават от 9 млн. и 317 хил. лв. на 

40 млн. 684 хил. лв.
55

 Към 1903 г. броят на притежаващите влогове в земеделските каси е 21 420 

души, от които около 30% са селски стопани. Макар, че болшинството от вложенията са до 200 

лв., посочената статистика показва, че доверието в тези институции значително нараства след 

тяхното одържавяване.
56

 

В резултат на промените съществено нараства и кредитната дейност на земеделските 

каси. За времето от 1895 до 1900 г. портфейлът им се увеличава от 43 млн. и 241 хил. лв. на 75 

млн. и 365 хил. лв., което дава възможност за по-голяма  активност в заемната им политика.
57

 

През 1895 г. касите са раздали кредити на 166 409 бенефициента на обща сума от 43 млн. и 241 

хил. лв. През 1900 г. бенефициентите са 307 415, а сумата на заемите – 79 млн. и 233 хил. лв.
58

 

Данните от 1903 г. показват, че земеделските каси са достигнали предела на капацитета си за 

                                                 
53

 По време на обсъжданията на закона в народното събрание през декември 1894 г. голям спор възниква около 

изборността на касиерите на касите. Социалистът Н. Габровски, подкрепен от демократа Тр. Китанчев се обявява 

против от съображения за защита на демократичността в управлението. Аргументите на вносителя Ив. Евср. Гешов 

са, че с премахването на изборността ще се намали корупцията при отпускането на заеми. Той заявява, че от 

началото на мандата си е дал 32 души от служителите на касите на съд за злоупотреба с парични средства. - Ат. 

Яранов, Цит.съч., с. 38-39. 
54

 Стенографски дневници на ХІ Обикновено народно събрание, І р.с., кн. ІІІ, 29 зас., 7.ІІ.1897. 
55

 История на финансовата и кредитната система... с. 598. 
56

 Юбилейна книга на Българска земеделска банка (1864-1879-1928). С., 1929, с. 15. 
57

 Н. Попов, Стопанска България през 1911 год. Статистически изследвания. С., 1916, с. 406. 
58

 История на финансовата и кредитната система... с. 599. 
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кредитиране. През същата година броят на бенефициентите и сумата на отпуснатите заеми 

намаляват в сравнение с предходната 1902 г., когато те са достигнали най-високото си ниво от 

1895 г. насам.
59

 

 След 1879 г. в България се създава още една институция, която е призвана да играе 

съществена роля за развитието на кредита в страната. Това е Пощенска спестовна каса. Първият 

проект за създаването й е подготвен още в началните години след Освобождението със 

съдействието на двама френски инструктори по пощенското дело – Травер и Льоклер. Именно 

поради това законопроектът е създаден на основата на френския подобен закон.
60

 Законът за 

Пощенска спестовна каса е приет от народното събрание в края на 1884 г. и влиза в сила на 20 

януари 1885 г.
61

 Дълго време след приемането му, обаче, той не е приложен по неизвестни 

съображения, но най-вероятно поради факта, че самата пощенска служба в България е в процес 

на изграждане до към края на 80-те и началото на 90-те години на ХІХ в. 

 В началото на своето управление правителството на Народната партия приема нов Закон 

за Пощенска спестовна каса.
62

 Според него тя трябва да играе основно ролята на акумулатор на 

паричните средства на гражданите. Касата управлява влогове на частни лица до 2 000 лв. при 

4% лихва и със своите срочни влогове в БНБ значително увеличава възможностите на банката 

за кредитиране на стопанската дейност в страната. Освен това ПСК пласира част от средствата 

си в държавни ценни книжа. С това се увеличава относителният дял на вътрешните държавни 

заеми в общия държавния кредит за сметка на външните, с което се съдейства отчасти за 

неговото стабилизиране.
63

 

 След създаването й популярността на ПСК сред населението бързо нараства. През 1897 

г. спестовни каси има в 98 пощенски станции с 53 873 вложителя и сума на влоговете 3 млн. и 

300 хил. лв. През 1911 г. клоновете, в които има каси вече са 260 с 262 440 вложителя и сума на 

влоговете 35 млн. и 800 хил. лв.
64

 

 В началото на ХХ в. българското стопанство е в подем. Макар и с различни темпове 

интензивно се развиват всички отрасли на икономиката. В банковата система също настъпват 

положителни промени. В страната се създават нови частни банки, предимно с участието на 

чужди капитали, и това съдейства за поевтиняване на кредита.
65

 Изменения настъпват и в 

държавния сектор на кредитната система. 

 През първото десетилетие на ХХ в. съществено се променят мястото и ролята на БНБ в 

стопанския живот на страната. До края на ХІХ в. банката е в основата на изграждането на 

                                                 
59

 Пак там. През 1902 г. земеделските каси са отпуснали заеми на 324 470 бенефициента на сума 72 млн. 644 хил. 

лв. През 1903 г. тези показатели са съответно 301 359 бенефициента и 68 829 хил. лв. 
60

 История на финансовата и кредитната система... с. 630. 
61

 Държавен вестник, бр. 5 от 20 януари 1885 г. 
62

 Ат. Яранов, Цит. съч., с. 40. 
63

 К. Попов, Цит. съч., 410. 
64

 Пак там, с. 411. 
65

 Икономиката на България до социалистическата революция..., с. 360-361. 
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българската индустрия, транспортната система на страната и развитието на търговията. Както 

се изразява един тогавашен икономист: “Може да се каже, че едва ли не цялата, създадена до 

1904 г. местна индустрия, е чадо на Банката.”
66

 

С постепенното засилване на частния банков сектор в началото на ХХ в. БНБ придобива 

ролята на регулатор на стопанския живот и инструмент за поддържане на неговата стабилност. 

Тази промяна се извършва с приетият през 1906 г. нов закон за банката. В мотивите към 

законопроекта тогавашният министър на финансите Лазар Паяков отбелязва, че общите 

икономически условия в България са се променили коренно от 1885 г., когато е създаден сега 

действащия закон за БНБ. Много от задачите, които са й поставени с него, вече се изпълняват 

от създадените множество частни и държавни кредитни институции. Целта на авторите на 

новия закон е да се превърне БНБ в истинска национална банка и да бъде тя освободена от 

редица функции, които до този момент затрудняват основната й дейност на регулатор на 

стопанския живот.
67

 По проекта в народното събрание няма големи разисквания и той е приет 

много бързо.
68

 

 В новият закон са направени значителни изменения в управлението на БНБ и нейната 

роля в регулиране на паричното обръщение. В сконтовите комитети се допускат представители 

на търговско-индустриалните камари, като за избираемостта им се изисква определен ценз. По 

този начин се цели в тези комитети за влизат компетентни лица, запознати добре със 

състоянието на отделните сектори на стопанството.
69

 

 В закона значително са ограничени личните и консумативните кредити, които отпуска 

БНБ за сметка на кредитирането на предприемачи, държавни, окръжни и общински дейности по 

изграждане на инфраструктура и други строителни дейности. Текущите сметки на търговците и 

индустриалците не могат да бъдат в размер повече от 50 000 лв., а на общинските, окръжните и 

държавните институции – не повече от 500 000 лв.
70

 

 С новия закон се допуска БНБ да открива текущи сметки при залог на портфейли, освен 

на БЗБ, и на другите функциониращи в страната частни и обществени кредитни институции.
71

 

Освен положителното значение за операциите на банката, това положение определено подкрепя 

и частните банки в тяхната дейност и съдейства за заздравяването и разширяването на частния 

банков сектор. В сравнение с 1905 през 1911 г. капиталите на частните банки в страната се 

увеличават 2 пъти, портфейлът се увеличава 8 пъти, а оборотите им – 11 пъти.
72

 

                                                 
66

 К. Попов, Цит. съч., с. 401. 
67

Българска народна банка. Сборник документи, т. ІІ (1901 - 1914 г.) – Архивите говорят, т. 7, С., 1999, с. 30. 
68

 Стенографски дневници на ХІІІ Обикновено народно събрание, ІІІ р.с., 64 зас., 24.І.1906. 
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 Със Закона за БНБ от 1906 г. управляващите в България създават една добра основа за 

развитие на модерна за времето си банкова система в страната, която да съдейства за 

просперитета на стопанството. Заставането на банката в центъра на икономическия живот, като 

регулатор на процесите в него, внася успокоение и сигурност в стопанските субекти в страната. 

Същевременно тя има важна роля и в изграждането на транспортната инфраструктура и други 

обществени обекти със стопанско значение. 

 След 1906 г. в закона са направени известни изменения и допълнения, които имат за цел 

да усъвършенстват отделни аспекти в дейността на БНБ. С тях се обособява специален 

ипотечен отдел, за да се подобри дейността на ипотекарната служба. Увеличава се капиталът на 

банката и се извършват някои промени в Централното управление, както и в операциите с 

Държавното съкровище.
73

 

 В началото на ХХ в. е направена последната голяма крачка от българската държава към 

организирането на единна държавна институция за земеделски кредит. През декември 1903 г. 

народното събрание приема Закон за Българска земеделска банка.
74

 В нея се събират всички 

съществуващи тогава 80 земеделски каси в страната, които стават нейни клонове. Капиталът на 

БЗБ е 35 млн.лв. Той се образува от капиталите на касите.
75

  

 Начинът, по който е организирана дейността на новосъздадената банка е доказателство, 

че основният мотив за нейното създаване е да се превърне тя в мощен стимулатор за развитието 

на селското стопанство в България. На банката са разрешени всички активни и пасивни 

операции. Тя отпуска заеми на земеделци при всякакви условия, авансира ги или купува за 

тяхна сметка сама семена, добитък, земеделски машини и др. Вземанията на БЗБ са 

привилегировани спрямо другите тежести върху заложените при нея имоти.  По ред на 

събирането те следват веднага след държавните вземания, съдебните разноски и разходите за 

пазене на ипотекирания имот на длъжника.
76

 Грижа за българско селското стопанство личи и от 

начина на разпределяне на чистата печалба на БЗБ. В началото на всяка година на МТЗ се 

предоставят ежегодно 25% от нея, които трябва да се използват за “подпомагане на земеделието 

и отраслите му.”
77

 

 До 1912 г. Закона за БЗБ е изменян три пъти – през 1905, 1906 и 1909 г. Тези промени 

имат за цел да отговорят на бързите положителни промени в българското стопанство и 

нарасналата необходимост от кредитиране на стопанските дейности. С тях основният капитал 

на банката става пълна нейна собственост, като е премахнато участието на населението в 
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 История на финансовата и кредитната система..., с. 568-571. 
74

 Стенографски дневници на ХІІІ Обикновено народно събрание, І р.с., 60 зас., 22.ХІІ.1903. 
75

 Държавен вестник, бр. 288 от 31 декември 1903. Макар, че законопроектът за Българска земеделска банка е 

внесен в народното събрание от тогавашния министър на финансите Лазар Паяков, идеята за създаването на 

единна банка за земеделски кредит принадлежи на неговия предшественик Антон Манушев, който е бил началник 

на земеделските каси в МТЗ. Вж: История на финансовата и кредитната система..., с. 601. 
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неговото оформяне чрез лични вноски, значително се увеличават заемите срещу залог на 

реколта, добитък и др., разширява се кредитирането на земеделските кооперации.
78

 

Същевременно е увеличен размерът на личния кредит от 100 на 1000 лв., разширена е общата 

кредитна дейност на банката, като се допуска кредитирането на индустриалци и търговци, 

откриване на текущи сметки срещу ипотеки и залог на стоки.
79

 

 След създаването й БЗБ бързо разраства дейността си и, според твърдението на К. Попов, 

тогавашния директор на националната статистика, се превръща в “най-крупния 

пропорционално кредитен институт в цяла Европа”.
80

 За това спомага и подемът в българската 

икономика в началото на ХХ в., активния търговски баланс на страната и нарастването на 

износа на земеделски произведения. Повишаването на покупателната способност на 

населението довежда до увеличаване на влоговете в БЗБ. Икономическата стабилност и добрите 

реколти допринасят за ръста на ипотечните заеми. Сумата им нараства  3,8 пъти - от 11 млн. и 

006 хил. лв. през 1904 г. на 41 млн. и 824 хил. лв. през 1912 г.
81

 

 През периода от 1903 до 1912 г. БЗБ показва впечатляващи резултати от дейността си. 

Капиталът и резервите на банката нарастват от 35 млн. и 953 хил. лв. през 1904 г. на 45 млн. и 

450 хил. лв. през 1912 г. По същото време влоговете се увеличават от 45 млн. и 606 хил. лв. на 

73 млн. и 495 хил. лв., а пласментът (лични и ипотечни заеми, заеми срещу залози) – от 60 млн. 

и 610 хил.лв. на 103 млн. и 749 хил. лв.
82

 

 В края на разглеждания период в България създава още една държавна институция, 

предназначена да кредитира разрастващото се кооперативно движение в страната. През 

декември 1910 г. народното събрание приема Закон за Българска централна кооперативна 

банка.
83

 Банката е учредена чрез отделяне на отделението за кооперативен кредит от БЗБ. 

Според закона новата кредитна институция има за цел да спомага за правилното и прогресивно 

развитие на градските и селски сдружавания (кооперации), да задоволява кредитните им нужди. 

Освен това банката трябва да съдейства за успешното развитие на застрахователното дело в 

България.
84

 

До началото на Първата балканска война БЦКБ се намира в период на организационно 

изграждане и няма съществена кредитна дейност. Нейното създаване предизвиква още в 

народното събрание доста обосновани възражения против нуждата от такава кредитна 

институция. Против се изказват представители на всички опозиционни партии, но вносителят 
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на законопроекта, министърът на финансите в правителството на Демократическата партия А. 

Ляпчев, го налага.
85

 

В периода от Освобождението до 1912 г. българската държава се налага като основен 

фактор за развитието на стопанството. Най-ефективният инструмент за нейната намеса и 

регулиране на процесите в тази сфера на обществения живот стават създадените държавни 

банки - БНБ и БЗБ. Те заемат преобладаващо място в кредитната система на страната, 

компенсирайки по този начин слабия частен сектор в нея. През 1912 г. общо пласментите им са 

502 млн.лв., а тези на чуждите и българските частни банки, общо – 127 млн.лв.
86

 Този факт е 

достатъчно красноречив за мястото и ролята на държавните кредитни институции във 

финансовото осигуряване на българското стопанство. 

С политиката си на регулиране на паричното обръщение, на лихвения процент и добре 

премерената си кредитна дейност БНБ застава в центъра на икономическия живот и се 

превръща в определящ фактор за правилното му развитие. От своя страна БЗБ, със своята 

кредитна политика, в началото на ХХ в. превръща българското селско стопанство в един от 

най-добре развиващите се отрасли на българската икономика. 

                                                 
85

 Стенографски дневници на ХІV Обикновено народно събрание, ІІІ р.с., 28  зас., 13.ХІ.1910 г. Необходимостта от 
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