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 В навечерието на Руско-турската война (1877-1878 г.) в българските земи 

преобладава дребното раетско земевладение. Радикалните процеси по време на 

войната, изразяващи се в стихийното завземане от страна на българските селяни на 

освободена от напускащите с армията турски собственици обработваема земя, не 

изменят особено картината на състоянието на поземлената собственост. И след 

Освобождението България се оформя като страна на дребни поземлени владения.
1
 През 

целия период от 1879 до 1944 г., въпреки някои временни промени в относителния им 

дял, те преобладават в общата картина на разпределението на земеделската собственост 

в страната. За това има много причини, но най-съществени от тях са нарастването на 

населението и начинът на наследяването на земеделската земя.
2
 

Целта на това изложение е да се разкрие механизмът на действие на една от 

пречките за уедряването на поземлената собственост в България - Законът за 

наследството от 1890 г. Неговата роля в това отношение е особена, защото условията на 

наследяване, създадени с този закон, осъществяват постоянно въздействие върху тази 

собственост в посока на периодичното й раздробяване. 

Според Търновската конституция България трябва да се изгради като модерна за 

времето си държава, въпреки определения от Берлинския договор васален статут на 

княжеството спрямо Османската империя. Една от най-важните задачи в тази насока е 

създаването на законодателство, което да гарантира такова развитие. Нейното 

разрешаване, обаче, не започва веднага след Освобождението. То се забавя поради 

възникналите отклонения в държавното функциониране, определено от механизма на 
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конституцията
3
 и необходимостта да се решават някои проблеми във връзка със 

стремежа на българите за национално обединение.
4
 

Първите основополагащи закони в изграждането на частното и публичното 

право в България са приети след началото на 90-те години на ХІХ в. До тогава 

публично-правните и частно-правните отношения у нас се регулират от някои турски 

закони, оставени да действуват след Освобождението, законодателни актове, създадени 

от Временното руско управление и нормите на българското обичайно право. 

Законът за наследството е първият фундаментален закон, приет в новата 

българска държава след 1879 г.
5
 Той влиза в сила през януари 1890 г. и има определяща 

роля в имуществените отношения, когато става въпрос за наследяване на собственост, 

имаща пряко участие в стопанската дейност - селскостопанска (включително и 

поземлена) собственост, работилници, фабрики и др.
6
 Очевидно е, че този закон има 

най-съществено значение за начина на наследяването на поземлената собственост, 

която е в основата на българското стопанство по онова време, и с това той буди 

интереса на изследователите. 

До приемането на закона в областта на наследствените отношения в 

Княжеството действува отоманският граждански законник. Тъй като сред отделните 

етнически общности неговите постановления в тази насока не се приемат еднакво, 

българските съдилища решават такъв тип дела по различен начин, в зависимост от 

конкретния случай – според турския наследствен закон, обичайното право или 

Френския граждански кодекс.
7
 Това създава определени неудобства и представлява 

потенциален и много често реален източник на конфликти. 

Първият законопроект за наследството е внесен в Четвъртото обикновено 

народно събрание от либералното правителство на П. Каравелов през януари 1885 г.  

Тогава съдебната комисия в парламента го отхвърля с мотива, че е непълен, защото 

регулира само наследството по закон, и че тези въпроси трябва добре да се проучат 

преди да се пристъпи към приемането на нормативен акт, определящ механизмите на 

наследяването.
8
 През 1888 г. Министърът на правосъдието Д. Тончев представя в 

Петото обикновено народно събрание нов проект за закон за наследството, но и той не 

влиза в парламентарната зала поради липса на време.
9
 

 Законът за наследството от 1890 г. е изработен от специално създадена от 

министъра на правосъдието 12 членна комисия, състояща се от висши магистрати. За 

основа при изработването на законопроекта комисията взема Френския граждански 

кодекс и Италианския граждански кодекс от 1865 г.
10

 В духа на римското право по 
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отношение на наследството в закона е заложен един принцип, според който 

имуществото на един човек след смъртта му преминава към неговите наследници. 

В Търновската конституция, като основен закон на държавата, посоченият 

принцип не формулиран специално, но той се явява като необходимо следствие от 

съдържанието членове 67 и 68.
11

 В този смисъл авторите на Закона за наследството се 

придържат към постановленията на конституцията и това е една от причините 

наследяването на поземлената собственост в България да не е уредено по най-добрия 

начин. 

Законът за наследството определя два начина на наследяване – по закон и по 

завещание.
12

 При разпределянето на поземлената собственост при наследяването по 

закон и когато няма завещание законът издига в правна норма натуралната делба, като 

поддържа принципът за равенство между наследниците от мъжки и женски пол.
13

 

Именно в това си положение той влиза в остро противоречие с вековната традиция и 

обичайното право на българите и става източник на перманентно раздробяване на 

земеделската земя. 

Раздробяването на поземлената собственост чрез наследяването има пряка 

връзка със съществуването на задругата, която се явява своеобразна спирачка на този 

процес. В България след Освобождението, обаче, липсват достатъчно данни за 

разпространението на тази форма на колективно владеене. К. Иречек сочи, че първите 

десетилетия след турското робство в територията на Княжеството има няколко стотин 

задруги, наричани от населението “родове”.
14

 Според преброяването през 1900 г. такива 

домакинства, са 207
15

, а според преброяването през 1926 г. – 83.
16

 Тези цифри показват, 

че колективното обработване на обща поземлена собственост, която не се дели, няма 

съществено значение като алтернатива на раздробяването на поземлената собственост 

по линия на наследяването. 

Въздействието на Закона за наследството върху състоянието на поземлената 

собственост в България се проявява по-късно във времето след неговото създаване. 

Статистическите данни показват, че в периода 1897-1908 г. нейното раздробяване по 

линията на наследствените делби не бележи ръст, защото процесът се е уравновесява от 

разширяването на стари и образуването на нови притежания чрез увеличаване на 

общата стопанисвана площ и купуването на земя от част от земеделските стопани.
17

  

През периода 1908-1934 г. общият брой на притежаванията на земеделска земя 

нараства с много по-големи темпове от общата обработваема площ, вследствие на 

което те губят средно 22% от площта си. През този период раздробяването на 
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поземлената собственост е повсеместно явление, вследствие на което броят на дребните 

притежания (до 10 хектара) расте за сметка на по-едрите.
 
Основна причина за това е 

натуралната делба при наследяването на земята.
 18

 

Промените, които българският законодател прави два пъти на Закона за 

наследството в периода до войните 1912-1918 г., не успяват да спрат, или да намалят 

значително, процеса на перманентното създаване на дребни притежания по пътя на 

наследствените делби. Макар, че с тези промени се цели да се намали въздействието на 

заложения в закона принцип за равни права на всички наследници от мъжки и женски 

пол и да се даде възможност мъжките наследници да получават по-голям дял, мотивите 

за тях не са свързани със стремежа да се прекрати процесът на раздробяването на 

собствеността като цяло. В България след Освобождението при  изработването на 

механизмите на наследяването на поземлената собственост се отхвърля идеята за 

нейната неделимост. Не се въвеждат принципите, характерни за някои други държави – 

земята да се наследява от най-големия, респективно, от най-малкия син срещу 

задължение да се удовлетворят парично останалите наследници.
19

 

В управляващите у нас тогава има определен страх от такава радикална мярка, 

което е обяснимо като се има предвид привързаността на българския селянин към 

земята. Не без значение в това отношение е прибързаното копиране на чужд опит, без 

да се съобрази той с местните особености. Това се вижда ясно при обсъждането и 

приемането на поправките в Закона за наследството през декември 1895 г. В своето 

изказване министър-председателят Константин Стоилов, изразява категорично мнение, 

че Законът за наследството е един от “най-прибързаните закони” и с приемането му 

през 1889 г. “се внася едно чуждо растение в нашия правен живот”.
20

 Неговите 

опасения и критики, обаче, са не толкова за това, че механизмите за наследяване, 

заложени в закона, водят до раздробяване на поземлената собственост, колко до това, 

че той в много отношения влиза в противоречие с народните обичай.
21

 

Стоилов смята, че не трябва да се пристъпва към радикални изменения, а само да 

се внесат поправки в съществуващия закон. На това мнение са и депутатите от 

правителственото мнозинство. Единствен М. Такев настоява да се започне работа по 

изработване на нов закон, но той не е подкрепен от останалите народни 

представители.
22

 

В българското обичайно право децата от женски пол нямат никакви права върху 

имуществото на родителите при наследяването. В различните краища на българските 

земи при приложението на този принцип има нюанси, но като цяло той е валиден 



 5 

навсякъде.
23

 Именно поради това населението масово не желае да се съобразява с 

постановленията на Закона за наследството. Тази съпротива, а не стремеж да се 

изработи закон, който да спре разкъсването на земеделската земя на малки парцели и да 

създаде много по-добри условия за развитието на селското стопанство, е основната 

причина да се пристъпи към промяната на закона през 1895 г. 

Измененията целят да се даде възможност на наследниците от мъжки пол да се 

сдобият с по-голям дял от поземлената собственост на наследодателя. Най-

съществената промяна е в чл. 240. Според нея мъжките наследници (всички или само 

някои от тях – б.м. М.Д.) получават право да задържат за себе си  дяловете, които се 

падат на наследниците от женски пол, като платят тяхната стойност.
24

 Направено  е 

допълнение и към чл. 241, което предвижда, че ако недвижимият имот не може да се 

дели удобно, то той трябва да се продаде на търг. Допуска се наследниците да могат по 

желание да участвуват в търга.
25

 

Изменението, направено към чл. 246 от закона показва, че българският 

законодател е наясно с опасността, която създава механизма на наследяването, за 

раздробяването на поземлената собственост до неразумно малки парцели. С него се 

предвижда при съставянето на дяловете при разпределяне на наследството да не се  

допуска да се делят нивите на части по-малки от 3 декара, ливадите – на части по-

малки от 2 декара, а гюловете(розовите градини – б.м. М.Д.) и лозята на части по-малки 

от 1 декар.
26

 

Тази промяна в Закона за наследството има най-значителен ефект върху 

състоянието на поземлената собственост през следващите десетилетия. С нея наистина 

се спира опасната тенденция към крайно раздробяване на земеделската земя, заложена 

в механизма на наследяването й. Все пак процесът на раздробяване до посочения в 

допълнението към чл. 246 минимум е в пълна сила през цялото време на действието на 

този закон. 

Измененията в Закона за наследството от 1895 г. не премахват противоречията 

между неговите постановления и българското обичайно наследствено право по 

отношение на наследяването на поземлената собственост. Те не стават коректив на 

процеса на раздробяването на земеделската земя на малки парцели, който остава скрит 

в началото поради разширяването на някои стари и образуването на нови притежания 

от селските стопани, несъвършенствата на статистическите преброявания, липсата на 

кадастрална система и някои други причини. През първото десетилетие на ХХ в., обаче, 

когато българското селско стопанство се развива по възходяща линия, раздробяването 
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на земята вече започва да става пречка за правилното развитие на този отрасъл и това 

налага държавата отново да се намеси. 

През 1906 г. правителството на народнолибералната партия внася в народното 

събрание нов проект на изменение на Закона за наследството, който има за цел да 

премахне някои проявили се негативни последици от неговото прилагане, включително 

и като следствия от част от измененията през 1895 г. Стремежът на законодателя и този 

път е да се увеличи възможността за съсредоточаване в наследниците от мъжки пол на 

по-голяма част от непокритите недвижими имоти и покритите такива, които 

принадлежат към земеделското стопанство на наследодателя. 

В мотивите към законопроекта министърът на правосъдието К. Панайотов 

отново признава,  че Законът за наследството се нуждае от основна преработка и 

изтъква същите причини, като тези на неговия предшественик през 1895 г. Според него, 

законът “в много отношения противоречи на установения от векове семеен бит на 

нашия народ и неговите понятия за наследственото право.” И този министър, обаче, 

смята, че това трябва да стане в по-далечни времена, като се оправдава с 

необходимостта бързо да се отстранят най-очебийните “несъобразности на закона с 

понятията на народа за правото и справедливостта.”
 27

 Макар с малко закъснение във 

времето отново е пропусната възможността да се уредят механизмите на наследяването 

на поземлената собственост така, че те да престанат да бъдат източник на нейното 

раздробяване. 

Измененията на Закона за наследството през 1906 г. обхващат по-голяма част от 

неговите текстове и имат за цел да отстранят слабите му страни в три насоки: при 

съвместното наследяване на низходящи от двата пола, при наследствената част на 

съпрузите и по отношение на наследниците, които живеят при наследодателя, работили 

са заедно с него и се дали своя принос за увеличаване на онова имущество, което става 

предмет на наследяване. 

С изменението на чл. 21 е засилена още повече тенденцията по-голяма част от 

покритите и непокрити имоти, които принадлежат към стопанството да остават в 

наследниците от мъжки пол. Сега жените наследници участвуват наравно с братята си 

при разпределянето на наследените покрити недвижими и движимите имоти, които не 

принадлежат на земеделското стопанство. При наследяването на непокритите и 

покритите недвижими имоти и движимостите, които са към стопанството, мъжките 

наследници получават два пъти по-голям дял от женските такива.
28
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Това изменение на закона, обаче,  няма съществено влияние върху процеса на 

раздробяването на поземлената собственост. Ефектът от него е слаб по две причини: 1. 

въпреки намаления дял на наследниците от женски пол, все пак има делене на 

поземлената собственост; 2. сега жените получават 2 пъти по-малко земя, което води 

само по себе си към намаляване на размера на техните притежания. 

Второто значително изменение, което също има за цел да остане по-голяма част 

от наследения имот в ръцете на наследниците от мъжки пол, е в чл. 240. Според новия 

текст мъжете наследници имат право да задържат дяловете от непокритите имоти на 

своите сънаследници от женски пол, които вече са омъжени, срещу заплащане по 

оценка.
29

 

С изменението на чл. 104. пък се дава възможност на наследниците да изкупуват 

правата на преживелия съпруг срещу осигуряването на право да събира приходите от 

полагащите му се недвижими имоти и наследствени капитали, размерът на които се 

определят от съда или по взаимно съгласие.
30

 Според специалистите по наследствено 

право от онова време, практическия ефект от това изменение за обезсилването на 

процеса на раздробяване на поземлената собственост по линията на наследствените 

делби е минимален, защото според практиката на Върховния касационен съд това 

правило се прилага само за правата придобити по завещание.
31

 

Последното съществено изменение на Закона за наследството от 1906 г. е в чл. 

242. То дава възможност на пълнолетните низходящи, които със “свои средства или със 

свой труд са участвали задружно с наследодателя” в стопанството, да претендират за 

по-голям дял от наследството. Това право, обаче, те могат да упражняват само срещу 

пълнолетните сънаследници, които преди смъртта на наследодателя са се отделили от 

домакинството.
32

 В българското село тогава случаите на отделяне на някой от синовете 

от домакинството на бащата приживе е доста рядко явление. Ето защо и тази промяна 

няма голям практически ефект. 

Останалите изменения в Закона за наследството имат за цел на отстранят 

“несправедливости по отношение на преживелия съпруг”. Според вносителя, когато 

низходящите наследници са повече от двама, частта от наследството по закон, 

определена за преживелия съпруг, е много малка. С измененията в чл. 38, 39 и 97 се тя 

се увеличава в определени случаи.
33

 

Приетият през 1890 г. Закон за наследството не може да се оцени като голямо 

постижение на българската правна мисъл и законотворчество. Почти буквалното му 

рецепиране италианския граждански закон, без да се отчете спецификата на 
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българското общество, историческите особености, обичаите, бита и манталитета на 

българския народ, създава много проблеми още от началото на неговото прилагане на 

практика. Духът на краен индивидуализъм, заложен в Наполеоновия граждански 

кодекс, който стои в основата на италианския закон и е принесен в българския Закон за 

наследството, е съвсем чужд на българската народопсихология. Това не е отчетено от 

създателите на закона и по този начин се проявява първият голям конфликт между него 

и прилаганите до този момент правила за наследяване в българското обичайно право. 

От друга страна при създаването на Закона за наследството и измененията му 

през 1895 и 1906 г. е изпусната идеална възможност по законодателен път да бъде 

уреден проблемът с разпокъсването на земеделската земя, един от източниците на 

който става начинът на нейното наследяване, определен в закона и с това да се създадат 

условия за по-ефективно развитие на селското стопанство, което, както е известно, е 

основен отрасъл на българската икономика. Една не малка част от тази задача може да 

се разреши само като се приложат нормите на българското обичано право, което не 

позволява наследниците от женски пол да участват в разпределението на наследената 

земя. С буквалното възприемане на механизмите на наследяване от посочените по-горе 

външни източници авторите на българското наследствено право постигат точно 

обратното – създават механизъм за перманентно разпокъсване на поземлената 

собственост и с това доста проблеми на селското население и управляващите в 

България. 

 

 

Б Е Л Е Ж К И: 

                                                 
1
 Аграрния преврат (аграрното движение) е изследван обстойно в историографията, отнасяща се за 

времето на Освобождението: Вж: Н. Г. Левинтов, Аграрны переворот в Болгарий 1877-1879 годов. – 

Вопросы истории, 1951, 12;  Л. Беров, Към въпроса за аграрните отношения у нас по време на 

Освобождението. – Трудове на ВИИ “К. Маркс”, 1956, кн. ІІ и др. Мащабът на аграрния преврат, обаче, и 

размерът на последствията от него не бива да се преувеличават. Напоследък се появиха такива мнения 

сред специалистите, занимаващи се със стопанска история. – Вж: П. Пенчев, Полемично за 

икономическите последици от Руско-турската война (1877-1878 г.), - статия, приета за печат в сп. 

Исторически преглед. 
2
 От 1880 до 1929 г. населението в България се е увеличило от 2 852 600 души на 5 766 000 души, т.е. 2,02 

пъти. – Статистически известия, 1929, кн. 12.  В този материал няма да се разглежда нарастването на 

населението като източник на раздробяването на поземлената собственост.. Ръстът на населението няма 

толкова голямо влияние върху този процес. От една страна, част от увеличението на населението се 

дължи на значителните бежански маси, идващи в България периодично до края на Първата световна 

война, които с големи трудности и не повечето се сдобиват с поземлена собственост. От друга страна, 

част от ръста е в градско население. Освен това, нарастването на населението влияе върху процеса на 

раздробяването на поземлената собственост при две условия: 1. ако след получаването на наследството 

се образува ново домакинство и; 2. ако получената в наследство земя се оформя като отделно земеделско 

стопанство 
3
 Тук се има предвид суспендирането на Търновската конституция от Второто в 
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елико народно събрание през 1881 г. и управлението на т. нар. Режим на пълномощията до 1883 г., 

когато фокусът на вътрешно-държавните и политическите отношения е изместен в друга посока. 
4
 Става дума за събитията около обявяването, признаването и защитата на Съединението от 1885 г. и 

последвалата конфронтация между политическите сили в страната след преврата и контра-преврата от 

август 1886 г. 
5
 Дневници (стенографически) на Петото Обикновено Народно Събрание, ІІІ р.с., ХVІ з., 13.ХІ.1889. 

6
 Държавен вестник, бр. 20 от 25 януари 1890. 

7
 Дневници (стенографически) на Петото Обикновено Народно Събрание, Трета редовна сесия, кн. І, С., 

1889, с. 27 – Мотиви към законопроекта за наследството. 
8
 Пак там, с. 28. 

9
 Е. Йончев, Законодателството в Царство България (1879-1944 г.). Конституция, закони, мотиви, 

доклади, укази, наредби, наредби-закони, Отворено общество, б.г., с.97. 
10

 Дневници (стенографически) на Петото Обикновено Народно Събрание..., с. 29. 
11

 Конституция на Българското княжество, Търново, 1879. Член 67 гласи “Правата на собственост са 

неприкосновени.” Посоченият в текста принцип кореспондира и с чл. 68, които постановява, че 

принудителното отчуждаване на имот може да става само за държавна и обществена полза и то със 

“справедлива и предварителна заплата.” 
12

 Държавен вестник, бр. 20 от 25 януари 1890, чл. 1 от закона. 
13

 Пак там, чл. 2,3 и чл. 21-26. 
14

 К. Иречек, Княжество България, С., 1899, с. 86. 
15

 Статистически известия, 1924, кн. 4, с. 3-4. 
16

 Пак там, 1928, кн. 1-2 и сл. 
17

 Сл. Загоров, Земевладелски и арендни отношения. – Трудове на Статистическия институт за 

стопански проучвания при Софийския държавен университет (Тр. СИСП-СДУ), 1936, кн. 2-3, с. 72. 

Загоров прави разлика между раздробяването на поземлената собственост чрез натурална делба и 

раздробяването на парцелите. Според него натуралната делба води до раздробяване на притежанията и 

не е задължително да се раздробяват парцелите. На практика, обаче, разпокъсването на парцелите почти 

винаги придружава натуралната делба и затова е нейна характерна последица. 
18

 Сл. Заговор, Цит. съч. , с. 72 
19

 Л. Диков, Правното положение на селските недвижими имоти от гледна точка на наследственото и 

вещното право. – Тр. СИСП – СДУ, 1936, кн. 2-3, с. 76. 
20

 Дневници (стенографически) на Осмото Обикновено Народно Събрание. Втора редовна сесия, ХІХ з., 

20.ХІ.1895, кн. І, С., 1896, , с. 371. Като добър юрист Стоилов вижда, че налагането на модерна правна 

система в България неминуемо ще се сблъска с бита, нравите и обичаите на населението, което векове 

живее изолирано от модерния свят и си е изработило свои правни норми. В изказването си той отбелязва, 

че преди да се изработят основните норми на вещното право у нас (Закон за наследството, Закон за 

собствеността и др.) трябва да се извърши голяма проучвателна дейност върху възгледите и обичаите на 

населението по тази материя.. 
21

 Дневници (стенографически) на Осмото Обикновено Народно Събрание... с. 371. 
22

 Дневници (стенографически) на Осмото Обикновено Народно Събрание... с. 371. 
23

 Д. Маринов, Българското обичайно право, Фототипно издание, С., 1995, с. 117-121. 
24

 Държавен вестник, бр. 29 от 6 февруари 1896 г. Оценяването на имотите се прави или по взаимно 

съгласие или от вещо лице, избрано от заинтересованите наследници. Ако не се постигне съгласие за 

вещото лице, то се назначава от съда по молба на някой от наследниците. 
25

 Държавен вестник, бр. 29 от 6 февруари 1896 г. 
26

 Пак там. 
27

 Дневници (стенографически) на Тринадесетото Обикновено Народно Събрание, ІІ р.с., LІV з., 

13.І.1906, с. 2026. 
28

 Държавен вестник, бр. 29 от 7 февруари 1906 - & 1от Закона за изменение и допълнение на някои 

членове от Закона за наследството 
29

 Пак там, - & 7 от Закона за изменение... 
30

 Пак там. - & 6 от Закона за изменение... 
31

 Л. Диков, Цит. съч., с. 77-78. Професор Диков смята, че така, както е регламентиран в Закона за 

наследството и измененията му, начинът на наследяване на селските недвижими имоти по закон не се 

влияе съществено от наследяването по завещание. Според него, в България по онова време 

използуването на т. нар. свобода на завещание е рядко явление. Там, където по изключение е на лице 

такава воля, като противовес се появяват ограничения за нея от създадените от закона големи по размер 

и многобройни по количество законни части. Право на законна част имат не само законните низходящи, 

но и незаконородените и съпругът. Така че не остава свободна част за разпореждане по завещание.  
32

 Държавен вестник, бр. 29 от 7 февруари 1906 - & 8 от Закона за изменение... 



 10 

                                                                                                                                                         
33

 Пак там, - & 2, 3 и 5 от Закона за изменение... 


