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Abstract: During the period 1879 – 1912 in Bulgaria the security of private land 

ownership was very conditional. The rule of law also was not a well-established 

practice. The paper identifies laws whose provisions were not implemented, 

normative acts, which, although considered as necessary, were not adopted for a long 

time, and laws, the application of which generates instability and uncertainty 

regarding land property. The described institutional disorders and the lack of state 

capacity contribute to retention of agriculture at a low level with primitive equipment, 

weak market affiliation and limited productivity. 
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Въведение 

Относително широк академичен консенсус свързва пазарни институции ка-

то върховенство на закона, сигурност на частната собственост и либерална тър-

говия с икономическото развитие (Boettke, Coyne and Leeson, 2008, p. 336). През 

първите десетилетия след Освобождението (1878 г.) икономическото развитие 

на България е проблемно. Страната остава предимно аграрна, а в селското й 

стопанство не могат да се открият ясни тенденции към ускорена модернизация, 

увеличаване на производителността, обвързаността с пазара, техническа модер-

низация, които да доведат до наваксване на изоставането спрямо по-напред-

налите икономики и общества. Дистанцията между българския аграрен сектор и 

този в Западна и Централна Европа си остава осезаема (Popov, 1907, pp. 218-

224). 

Целта на настоящата статия е да потърси причините за липсата на успешно 

аграрно развитие като се прецени доколко два от съставните елементи на инс-

титуционалната триадата – сигурност на частната собственост, върховенство на 

закона и либерална търговия – присъстват в българската стопанска действител-

ност за периода от формирането на първото българско правителство през 1879 

г. до избухването на Балканската война през 1912 г. Либералната търговия е 
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пропусната, защото България наследява и до края на разглеждания период в 

общи линии запазва практиката на сравнително ниски, предимно фискални, 

мита. По тази причина е нужно да се фокусира изследователското внимание 

върху сигурността на частната собственост и върховенството на закона като 

институционални характеристики, които са сред евентуалните причини за заба-

веното икономическо развитие. Хронологичният период е ясно обособен в бъл-

гарската история и не се нуждае от специална обосновка. Той е достатъчно дъ-

лъг, за да станат видими икономическите проблеми и постижения и да се по-

търсят причините за тяхната липса или наличие.  

Поставената тема не е привличала специалното внимание на изследовате-

лите на българското стопанско минало. В някои обобщаващи публикации без 

научни аргументи се твърди, че след Освобождението България „тръгва уверено 

по капиталистически път на развитие“ (Sazdov, 1996, p. 75) и че законодателни-

те актове за уреждане на поземлените отношения съдействат за „утвърждаване 

на частната поземлена собственост“ (Tokushev, 2008, p. 215). В настоящето изс-

ледване ще покажем, че увереността за капиталистическия път на развитие е 

силно дефицитна през разглеждания период, а законодателните актове пораж-

дат несигурност за правата на собственост. Юридическите аспекти, свързани с 

частната собственост в страната са разработвани от А. Айтова (Aytova, 2016). 

Румен Аврамов (Avramov, 2007) правилно отбелязва несигурността на частната 

поземлена собственост в България, но темата остава неразработена защото е 

извън основния тематичен кръг, който занимава автора. 

Структурата на статията е съобразена с поставената цел. В първата част се 

разглеждат начините за узаконяване на поземлена собственост при извършване-

то на сделки с нея. Във втора част са проследени неуспешните опити за въвеж-

дане на поземлен кадастър. В трета част е разгледано отражението на генерира-

ната юридическата несигурност на собствеността върху земеделския кредит и 

върху пазара на земя. В края са направени изводи и се очертават перспективите 

за бъдещи изследвания. 

Как се осъществяват сделки с поземлена собственост 

в България след Освобождението? 

В приетата през април 1879 г. Конституция на Българското Княжество за-

ляга чл. 67, с който се гарантира неприкосновеността на правата на собстве- 

ностТ 
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ност
1
. В следващия член на основния закон са уточнени условията, при които 

може да стане принудително отчуждаване на частна собственост – само при 

държавна и обществена полза и то при справедливо предварително заплащане
2
. 

Конституционната гаранция е изключително важно, но недостатъчно условие за 

функционалното приемане и практическото приложение на неприкосновеността 

на поземлената собственост. Най-вече при осъществяването на покупко-

продажби на земя. По време и след руско-турската война от 1877–1878 г. бъл-

гарските земи, които престават да са в състава на Османската империя са на-

пуснати от голям брой турци. Много от тях разпродават поземлените си имоти, 

което налага документално оформяне и легализиране на сделките. 

Българската държава прави пръв опит за урегулиране на земеделската соб-

ственост и нейните продажби през 1883 г. До тогава действа чл. 524 от Времен-

ните съдебни правила, които са въведени през август 1878 г. от руското окупа-

ционно управление. Според него всяка продажба, дарение и установяване на 

ипотека трябва да се извършват със санкцията на съответния Окръжен съд 

(Shishmanov, 1892, pp. 178-179). Третото Обикновено Народното събрание при-

ема „Правила за домашните актове“. По силата на новия нормативен документ 

продажбите на имоти, които са станали от Освобождението до 1 януари 1884 г. 

с т. нар. частни или домашни актове ще се приемат от съдилищата и на тяхна 

основа могат да се издават документи за собственост. Поставено е условие про-

давачът да е действителният притежател на продаденото недвижимо имущест-

во, той да е дал съгласието си за продажбата и да няма трети лица, чиито права 

се засягат от осъществената продажба. Лицата, които са придобили собственост 

по способа на домашните или частните актове са задължени две години след 

влизането в сила на правилника да се обърнат към съдилищата и да получат 

редовни документи за собствеността си
3
.  

 

                                                           
1
  Под право на собственост разбираме, това което е постановено в Закона за имущест-
вата, за собствеността и сервитутите. В неговия чл. 29 е казано „Собственост е право-
то на ползуване и разпореждане с вещите по най-безусловен начин, стига само да се 
не прави с тях някое употребение, което законите и правилниците забраняват“ (виж: 
Държавен вестник, 7 февруари 1904 г., бр. 29). Юристите от периода преди 1944 г. 
влагат същото значение в понятието собственост като „… право на пълна власт върху 
телесна вещ доколкото тя засяга съществуващите вещни права върху същата вещ“. 
(Venedikov, 1937, p. 70). Венедиков уточнява, че е невъзможно да се изброи какво 
може да прави собственикът със собствеността си: той може да прави всичко, което 
правният ред не му е забранил.  

2
  По-подробно за дебатите по въпросите за собствеността при изработването на конс-
титуцията виж: Palangursky, 2018, pp. 28-29. 

3
  Държавен вестник, 31 декември 1883 г., бр. 141, с. 1-2. 
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Нормативният акт от 1883 г. извършва отстъпление от Временните съдебни 

правила. Прави впечатление, че се узаконява прехвърлянето на собственост по 

напълно неформален начин. Частните или домашни актове са произволно напи-

сан лист хартия, на който купувач и продавач отразяват по някакъв разбираем 

за тях начин сделка, която са осъществили помежду си. Никъде в Правилата 

няма изискване недвижимата собственост и промените в нея да са отразени в 

публичен регистър, за да може трета заинтересована страна, била тя кредитор, 

наследник или последващ купувач, да установи кой и кога е ставал собственик 

на конкретния поземлен имот. Идеята на управляващите очевидно е да се улес-

ни преминаването на земя от турски в български ръце, но чрез Правилата се 

залага огромна несигурност в правата на частна поземлена собственост. Срокът 

от две години, който е посочен за узаконяване на неформалните продажби не е 

реалистичен по много причини. В Правилата от 1883 г. липсва санкция за тях-

ното неспазване, а младото българско княжество няма административния капа-

цитет да наложи изискването за издаване на редовни документи за собственост 

и за спазването на срока от две години за издаването им. По този причина много 

малко българи се съобразяват с тези наредби
4
. В конкретния случай върховенс-

твото на закона се оказва илюзорно. 

В Източна Румелия въпросите за сигурността на поземлената собственост 

се уреждат по-добре в сравнение с Княжеството. В Органическия устав на авто-

номната област също заляга принципът за неприкосновеност на частната собст-

веност. През есента на 1883 г. влиза в сила „Публично-административен пра-

вилник за владалата“. Според него всеки притежател на недвижим имот трябва 

да бъде снабден за всяко свое недвижимо имущество с владало
5
. Постановено е 

и да се съставят публични регистри, които да се ползват за доказателство при 

извършването на транзакции със собствеността (Shishmanov, 1892, p. 177). След 

Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. норма-

тивните актове на автономната област са заменени с тези на княжеството. Така 

добрите практики на Румелия са загърбени. 

През 1885 г. със Закона за нотариусите се възлага извършването на всички 

актове по прехвърляне на собственост на нотариуси или на мирови съдии, в 

случай, че няма нотариус в някое селище (Shishmanov, 1892, p. 178). Така би 

могло да се преодолеят недостатъците на предходната нормативна уредба. Ня-

колко години по-късно обаче е направено отстъпление от изискването за фор-

мализиране на прехвърлянето на собственост. През декември 1888 г. Петото 

                                                           
4
  Дневник (стенографический) на V ОНС, II РС, XLIII зас. 17 декември 1888 г., с. 94. 
5
  Остарял термин за нотариален акт. 
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Обикновено народно събрание по инициатива на министъра на правосъдието се 

занимава с правата на поземлена собственост. На 17 декември е гласуван „Закон 

за извършените с частни актове продажби на недвижими имущества на изсели-

лите се от България български и чужди поданици“
6
. С този закон отново се 

признават продажбите, осъществени чрез частни актове. Нов момент е, че е 

узаконена продажбата на недвижимо имущество, осъществена непряко от 

упълномощени за целта лица. Купувачът на такъв имот, за да получи съдебни 

документи за собствеността си трябва да отговаря на три условия. Те се състоят 

в необходимостта да се докаже, че: продавачът е бил действителен собственик 

или е имал правото да отчуждава въпросното имущество в момента на продаж-

бата; за въпросното имущество няма издаден крепостен акт на трети лица и 

купувачът го е владял като собственик в продължение на пет години след про-

дажбата. Детайлите от новия нормативен акт показват, че няма някаква същест-

вена промяна в осъществяването на покупко-продажбата на земи. Отново липс-

ва изискване за публично регистриране на промените в собствеността, нефор-

малните продажби, с всичките възможности за злоупотреби, остават част от 

практиката на българския стопански живот. Вероятно отстъпката от предвиде-

ното в първия закон за нотариусите формализиране на прехвърлянето на собст-

веност е направена под натиска на действителността. Тя включва липсата на 

уредена и функционираща система от мирови съдии и нотариуси и негласната 

съпротива на населението на предвидените формалности и свързаните с тях 

плащания на такси и т.н.  

През 1891–1892 г. правителството на Ст. Стамболов отново се обръща към 

узаконяването на поземлената собственост при нейната покупко-продажба. В 

началото на годината с официално декларирано намерение да се прекратят зло-

употребите
7
, които произтичали от предходните закони, е приет нов „Закон за 

продажба на недвижими имущества, извършени в домашни условия или с част-

ни актове“
8
. В неговия член 1 се признават продажбите на недвижими имоти 

извършени по този начин, а в следващия член се отменят всички дотогава дейс-

тващи закони и нареди по този въпрос. Узаконяването на продажби, осъществе-

ни с частни актове, е допълнително закрепено с постановките на чл. 219 от „За-

кона за задълженията и договорите“. Той гласи, че договорите за прехвърляне 

на правото на собственост върху недвижими имоти трябва да става с нотариа-

лен или с частен писмен акт. Комисията, която разработва и предлага този закон 

                                                           
6
  Държавен вестник, 5 януари 1889 г., бр. 2, с. 8. 
7
  Дневници (стенографически) на Шестото обикновено народно събрание, II РС, XL 
зас., 14 декември 1891 г., с. 190. 

8
  Държавен вестник, 18 февруари 1892 г., бр. 38, с. 1. 
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в Шестото ОНС изрично пояснява по време на дискусиите, че постановките на 

чл. 219 ще имат сила и значение за продажби, които ще се осъществят от деня, в 

който законът влезе в сила
9
.  

Още към времето на изработване и публикуване на тези закони те предиз-

викват повече или по-малко остри критични бележки. Г. Згурев (Zgurev, 1892, 

pp. 144-145) отбелязва, че в съвременните европейски законодателства е пред-

видена публичност при преминаването на собственост от едни ръце в други. 

Значително по-краен (навярно и по политически причини) е М. Такев в комен-

тара си за чл. 219 от Закона за задълженията и договорите. Той, също както Г. 

Згурев, отбелязва като недостатък липсата на публичност по отношение на 

сделките с недвижима собственост. Според него узаконяването на продажби с 

частни актове е „глупаво“, а самият закон „некадърен“ (Takev, 1894, pp. 467-

479). 

Въпреки явните недостатъци на нормативната уредба, свързана със сигур-

ността на частната собственост, чл. 219 от „некадърния“ Закон за задълженията 

и договорите поне официално остава в сила до 1910 г. Тогава е гласуван Закон 

за изменение и допълнение на някои членове от закона за привилегиите и ипо-

теките. С него думите „или частен писмен“ акт от Стамболовия закон за задъл-

женията и договорите отпадат
10
. Въпреки, че Законът за продажба на недвижи-

ми имущества, извършени в домашни условия или с частни актове от 1892 г. не 

е отменен, може да се приеме, че поне официално, през 1910 г. възможностите 

за неформално прехвърляне на собственост са ограничени. Наблюдателите на 

българската икономическа и юридическа практика обаче отбелязват, че законо-

вото премахване на възможностите за неформални продажби на недвижими 

имоти съвсем не е отменило тази практика. Тя продължава да съществува през 

второто десетилетие на 20 век (Kolarov, 1915, p. 34; Goranov, 1920, p. 30). 

Неуспешните опити за въвеждане на поземлен кадастър 

Сред най-важните инструменти за гарантиране на неприкосновеността на 

частната собственост е въвеждането на кадастър. В него се включва „съвкуп-

ността от всички събрани по официален ред фактове и данни, които обуславят, 

както неприкосновеността на частната поземлена собственост, тъй и справедли-

вото й облагане с данък“ (Pchelarov, 1909, p. 11). Кадастрирането прави въз-

можно установяването на точните граници на поземлените имоти, прекратява 

или силно намалява споровете за границите на недвижими имоти и осигурява 

публичен достъп до тази информация. Възможността за провеждане на кадаст-

                                                           
9
  Дневник (стенографически) на VI ОНС, III РС, XV зас., 20 ноември 1892 г., с. 342. 
10
  Стенографски дневници на XIV ОНС, II РС, LXXI зас., 5 февруари 1910 г. с. 3324. 
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рални измервания и въвеждане на кадастрални регистри служи като мярка за 

държавния капацитет, т.е. за възможността на държавата да осигурява общест-

вени услуги и блага, да прилага върховенството на закона, да събира данъци и 

т.н. (Cai, Murtazashvili and Murtazashvili, 2019, р. 4). 

Необходимостта от кадастър в Княжество България е осъзната още в пър-

вите години след подписването на Берлинския договор. През 1882 г. в столица-

та е основана т. нар. Межева школа за подготовка на технически персонал за 

поземлено измерване. През 1884 г. обаче тя е закрита без да даде особен резул-

тат (Pchelarov, 1909, pp. 52-53). По-сериозни стъпки за въвеждане на кадастър са 

направени в Източна Румелия. Съставителите на нейния Органически устав 

ясно очертават задължителните стъпки в тази посока. С чл. 485 Областното 

събрание е задължено да приеме закон за кадастъра, с който се привеждат в 

известност границите на недвижимите имоти, а в чл. 487 заляга задължението 

да се разработи и приеме законопроект, в който ще се уреди как става залагане-

то (ипотекирането) на недвижима собственост и какво трябва да съдържат пуб-

личните регистри за нея. (Shishmanov, 1892, pp. 177-178). Въвеждането на ка-

дастър в Източна Румелия обаче среща препятствие от страна на тамошните 

жители. През 1882 г. тогавашният директор на вътрешните работи Г. Кръстевич 

съобщава в местното Областно събрание, че с въвеждането на кадастър се уве-

личили оплакванията от свързаното с него ново и несправедливо, според насе-

лението, разпределение на поземленото данъчно облагане
11
. 

Откъслечни сведения показват, че в края на 19 и началото на 20 век са нап-

равени няколко неуспешни опита за въвеждане на кадастъра. Първият е регист-

риран през 1887 г. Инициативата идва от министъра на финансите Григор На-

чович. Краткото сведение за този опит гласи, че по независещи от министъра 

причини той не е осъществен
12
. По-късно през 1894 г. членът на Върховния 

касационен съд М. Ст. Шишманов е натоварен от министъра на правосъдието 

да проучи института на „поземлено-ипотечните книги“ в Германия и действията 

по приложение на тези книги в Босна и Херцеговина
13
 „на основание на кадаст-

ралното измерване“. Босна и Херцеговина в края на 19 век е образец за Балкан-

ските държави по отношение на кадастъра. Шишманов споменава, че две годи-

ни по-рано там със същата задача е изпратен гръцки държавен служител, но 

                                                           
11
  Дневник (стенографически) на Областното събрание, четвърта редовна сесия, XXXIX 
зас., 3 декември 1882 г. В: Дневници от Четвъртата редовна сесия на Областното 
събрание, отворена на 11 окт. – закрита на 11 дек. 1882 г., II кн. С., 1890, Книгопе-
чатница Янко С. Ковачев, с. 596. 

12
  Юридически преглед, г. VIII, кн. 6-8, юли, юни и август 1894, с. 386. 

13
  След подписването на Берлинския договор (1878 г.) Босна и Херцеговина се намират 
в границите на Австро-Унгария. 
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приемането на закон за кадастър в Гърция не се осъществява поради затрудне-

ното й финансово положение (Shishmanov, 1894, pp. 2-3). Тази българска мисия 

също завършва без успех, като причините за това не са известни. Известна ак-

тивизация по въпроса за кадастъра настъпва през 1896 г. В началото на година-

та капитан Виктор Весели – офицер от австро-унгарската армия и бивш начал-

ник на отделение при службата за кадастрално измерване на Босна и Херцего-

вина, се обръща към българското правителство с проект за осъществяване на 

кадастър в България. Това подтиква министъра на финансите Ив. Ев. Гешов да 

назначи специална комисия, която да проучи детайлно въпроса за въвеждането 

на кадастър в страната. Самият министър вече е убеден, че въпросът е доста-

тъчно назрял и не търпи отлагане
14
. Наличните сведения сочат, че законопроект 

за кадастъра е внесен в парламента, но до неговото гласуване не се достига. 

Вероятните причини могат да се търсят в две посоки. От една страна в българс-

ката общество има настроение, че провеждането на кадастрално проучване има 

само научно-фискално значение (Shishmanov, 1896, pp. 416-417), а от друга по-

датките в изворите сочат, е че цената за осъществяването му – 30 милиона лева 

– е сметната за непосилна за българския държавен бюджет (Pchelarov, 1909, p. 

53; Toshev, 1937, pp. 1-31). През 1902 г. правителството нарежда да се направи 

пробно кадастрално измерване в Пловдивско и Станимашко (Pchelarov, 1909, 

pp. 54). 

След тези неуспешни опити през 1907 г. финансовото министерство разра-

ботва, а Тринадесетото Обикновено Народно Събрание приема през декември 

същата година „Закон за кадастъра“
15
. Формално погледнато с този закон един 

решаващ етап от одисеята по въвеждането на кадастър в България приключва. В 

закона е формулирана целта на кадастъра, уредено е неговото управление, на-

чините за осъществяването му, пазенето и поддръжката на кадастралните доку-

менти и т.н. Всички налични извори по темата обаче сочат, че този закон не е 

приложен. От една страна, малко след публикуването на закона второто стам-

боловистко правителство е сменено с кабинета на Демократическата партия (в 

началото на 1908 г.) и това води до известно забавяне. По-съществена пречка 

обаче се оказва липсата на подготвен технически персонал. Отделно от това по 

преценка на специалистите за извършване на кадастрирането са необходими 20 

години и около 100 милиона лева (Pchelarov, 190, pp. 57, 79-80), което отдалеча-

ва кадастрирането в неопределено бъдеще. 

 

                                                           
14
  Юридически преглед, г. VIII, кн. 3, март 1896, с. 145-146; кн. 6-8, юли, юни и август 
1894, с. 386. 

15
  Държавен вестник, 11 януари 1908 г., бр. 8, с. 6-8. 
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През следващите години проблемите на кадастъра са изоставени и не са 

предприемани никакви мерки за усъвършенстване и приложение на закона. То-

ва дава основание на Ст. Цветков през 1922 г. да констатира, че недвижимата 

собственост в България се намира все „още в пелените на своето детинство“, тя 

„едва тепърва започва да закрепва стоманената броня на обстоятелствената 

проверка“ (Tsvetkov, 1922, p. 31). Липсата на уреден поземлен кадастър в Бъл-

гария придобива странни измерения. За това свидетелства фактът, че през вто-

рата половина на 30-те години тя пречи за осъществяването на комасацията на 

земята (Toshev, 1937, p. 14). А много по-късно от разглеждания период, през 

1981 г., в коренно променени социално-икономически условия икономистът 

Георги Петров отбелязва: „Такъв кадастър в нашата страна сега е почти завър-

шен само за обработваемите земи“ (Petrov, 1981, p. 201). 

Отражение на нормативната уредба за поземлената собственост 

и законовите дефицити върху развитието на аграрния сектор 

Слабостите в следосвобожденското развитие на българското селско сто-

панство са добре известни и се дължат на комплекс от фактори. Сред тях трябва 

да се имат предвид описаните съществени недостатъци на нормативната уредба 

и законовите дефицити в страната. Доказателство за описаната причинно-

следствена връзка са думите на М. Шишманов (Shishmanov, 1892, p.184), че по 

отношение на гарантирането на правото на собственост върху недвижимите 

имоти през 90-те години на 19 век България е „в положението, което е същест-

вувало преди издаването на турския закон за земите“ от 1858 г., т.е. отстъпле-

нието от съществувалата преди Освобождението нормативна уредба предшест-

ва и следователно причинява стопанското изоставане на страната. Синтезиран 

израз на създаденото положение в аграрния сектор, а и в цялостната икономи-

ческа култура на България са думите на Б. Боев (Boev, 1903, p. 355), който в 

началото на 20 век констатира, че „правото на собственост не е достатъчно про-

никнало в съзнанието“ на българите. 

Конкретните измерения на икономическите вреди, нанесени от липсата на 

сигурност върху частната поземлена собственост на основата на съществуваща-

та изворова база могат да се открият поне в две посоки. Те касаят най-вече зат-

рудненията върху функционирането на пазара за земя и свързаните с това труд-

ности около създаването на адекватна система за кредитиране на селското сто-

панство. 

Още през 80-те години на 19 век в изворите се сочи, че изселването на тур-

ците по време на руско-турската война (1877–1878 г.) и след това и продажбата 

на имотите им с частни/домашни актове и чрез пълномощници създава условия 
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за многобройни злоупотреби. Онези българи, които са се сдобили с турски имот 

чрез неформално уредена покупка често губят имотите си по съдебен ред, защо-

то не са снабдени с крепостен (нотариален) акт. Понякога български адвокати-

посредници подтикват турците, които са продали така имотите си да си ги вър-

нат и да ги продадат отново. Липсата на регистрация при смяната на собстве-

ността дава възможност един и същ имот да се продаде едновременно на двама 

или трима души. Самите турци, улеснени от пробойните в нормативната уред-

ба, сменят лицата, които са упълномощили с продажба на имотите си и това 

също дава възможност един и същ имот да се продаде поне на двама души
16
. 

Съществуването на подобна практика отбелязва в парламента началото на 

90-те години на 19 век управляващият министерството на правосъдието Дими-

тър Греков. Той заявява, че в страната се намират продавачи на недвижими 

имоти, които известно време след като са продали имота си с частен/домашен 

акт се отказват от сделката и понеже купувачът няма крепостен акт за имота си, 

съдът връща земята на първоначалния собственик. Министърът констатира, че 

по действащия Закон за извършените с частни актове продажби на недвижими 

имущества на изселилите се от България български и чужди поданици от 1888 г. 

тази практика засягала почти всеки, който е продавал имот с частен продавате-

лен запис. Думите му са потвърдени в изказванията на още няколко народни 

представители – Ив. Стойнов, Ст. Ив. Цвикю и Д. Кознички. Последният заявя-

ва, че „Има околии, в които всички купени имоти се продадоха по три пъти“
17
. 

През ноември 1892 г. при обсъждането на вече анализирания чл. 219 от Закона 

за задълженията и договорите народният представител Ст. Цвикю констатира, 

че 90 % от всички продажби на недвижими имоти в България ставали с частни 

актове, което създава изключително благоприятна среда за злоупотреби
18
. 

Свидетелствата за подобни проблеми продължават и през следващите го-

дини. Старозагорският окръжен управител отбелязва през 1895 г., че не всички 

продажби на земя стават по нотариален ред, а събирането на сведения за про-

дажби, станали с домашни актове е „почти невъзможно“. Това от своя страна 

отваря вратите пред различни спекуланти, които с помощта на фалшиви пълно-

мощни и други подобни документи да продават по няколко пъти един и същ 

имот
19
. През 1896 г. М. Шишманов (Shishmanov, 1896, p. 421) пише за стотици 

                                                           
16
  Дневник (стенографический) на V ОНС, II РС, XLIII зас. 17 декември 1888 г., с. 93-
94. 

17
  Дневници (стенографически) на Шестото Обикновено Народно Събрание, II РС, XL 
зас. 14 декември 1891 г., с. 190-194. 

18
  Пак там, III РС, XV зас., 20 ноември 1892 г., с. 346. 

19
  Изложениe на Ст.-Загорский Окр. Управител за общото състояние на Ст.-Загорский 
окръг през 1894-1895 година. Казанлък, Дружеств. Печатница „Надежда“, 1895 г. 
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съдебни процеси, в които хората са загубили имоти, които са купили преди това 

с неформална договорка или на публична продажба. Малко по-късно З. Стоянов 

отбелязва (Stoyanov, 1899, pp. 433-434), че собствеността върху голяма част от 

земеделските имоти е „вечно оспоряема (поне от формална страна), а това е 

една причина за нескончаемите, и от ден на ден увеличающи се, процеси в съ-

дилищата“. До края на разглеждания период описаните практики си остават 

част от българската стопанска действителност. В началото на 20 век може да се 

установи известно увеличаване на продажбите, които се осъществяват по нота-

риален ред в сравнение с 90-те процента от края на 19 век Хр. Минков (Minkov, 

1906, p. 316) пише, че през 1906 г. около 80% от продажбите на земя стават с 

частни продавателни актове, а останалите по нотариален ред. При цялата ус-

ловност на посочените цифри, процентът на неформалните продажби очевидно 

остава твърде висок. Затова и Ив. Коларов към 1915 г. (Kolarov, 1915, pp. 32-35) 

също пише, че недобросъвестни собственици продават един и същ имот по два 

пъти. 

Важен инструмент за модернизиране на селското стопанство е земеделски-

ят кредит. При закупуването на турски земи, а и за други нужди, част от бълга-

рите след Освобождението ползват неорганизиран, лихварски кредит. Несигур-

ността на поземлената собственост ограничава възможностите за развитие на 

ипотечния кредит за мнозинството от българското население до степен, в която 

да се стимулира селското стопанство. През 1885 г. в Княжество България влиза 

в сила първият Закон за ипотеките
20
, който би трябвало да урегулира даването 

на заем срещу залагане на недвижим градски или селски имот. От този закон 

обаче успява да се възползва предимно градското население и търговците. Спо-

ред специалистите „многото формалности, както и претрупаните мита, берии и 

гербови марки“ пречат на малките кредити от 100 до 1000 лева, които се полз-

ват от селяните. Изчисленията сочат, че минималните разноски за сключването 

на ипотечен заем достигат до 30 лева, което прави малките заеми (особено ако 

са между 100 и 200 лева) напълно неизгодни (Paskalov, 1893, pp. 427-430).  

Съществена пречка за широкото разпространение на ипотечните заеми е 

изискването на чл. 6 от закона, че „Договор за ипотека може да сключи лицето, 

което има право да разполага с недвижимия имот, или да го отчуждава“. Сама 

по себе си тази постановка е напълно нормална и логична. Проблемът с нея е, 

че в българските условия след Освобождението няма яснота за това, кой точно 

може да разполага със съответния недвижим имот. Някои от българите разпола-

гат с турски документи за собственост, които със закон са задължени да подме-

                                                           
20
  Държавен вестник, 23 януари 1885 г., бр. 14, с. 5-7. 
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нят с български. Този процес се оказва доста труден и неефективен и това нала-

га сроковете на действие на законите, задължаващи подмяната на документи да 

се удължават няколко пъти. Срокът на последното удължение влиза в сила през 

1907 г. и изтича през 1910 г.
21
 Отделно от това много българи нямат никакви 

документи, които да удостоверяват правото им на собственост. В резултат бан-

кови и други подобни институции ограничават предлагането си на ипотечни 

заеми, а тези, които все пак се решават да прибягнат до кредит, се обръщат към 

някой местен чорбаджия, който е наясно с детайлите около тяхната кредитоспо-

собност. Ограниченото предлагане на кредити и повишеният риск съответно 

водят до увеличаване на лихвата по заемите. 

Ипотечният земеделски кредит се затруднява от липсата на кадастър и от 

бъркотията, свързана с легалното уреждане на покупките на турски земи. Така 

М. Шишманов (Shishmanov, 1894, p. 59) пише, че понякога за даден имот се 

появяват по трима притежатели – един с крепостен акт, друг с частен/домашен 

акт и трети без никакъв документ, но разполагащ със свидетелски показания. 

Такива случаи са характеризирани като „обикновени“ (Shishmanov, 1896, p. 

421). При тази ситуация кредиторът не може да е сигурен, че имотът, върху 

който той дава заем действително принадлежи на длъжника. През 1892 г. депу-

татът Иван Халачев също изнася случаи на злоупотреби, предизвикани от не-

добре уредените права на собственост. Той пише, че има случаи, в които креди-

тираният, който е заложил имота си с ипотека, междувременно го продава 

(фиктивно или наистина) и не връща заема си. Регистрирани са случаи на таки-

ва прехвърляния от съпруг на съпруга, от баща на син и т.н. Халачев е катего-

ричен: „Да напомнювам сега многото такива случаи, това е излишно, защото 

това е добре известно“
22
. По тази причина в края на 19 век се чуват гласове 

срещу ипотечните заеми за селското стопанство – при недобре обезпечената 

поземлена собственост и липса на кадастър те не изглеждат като подходящо 

средство за подобряване кредита на земеделците (Karadjov, 1897, p. 13). През 

първото десетилетие на 20 век частните банки и кредитни дружества също се 

въздържат от ипотечни кредити за аграрния сектор. Те се ангажират в подобни 

операции по-скоро случайно „или само колкото да пласират резервите си 

(Bochev, 1911, p. 2). 

Напълно обяснимата липса на частен ипотечен кредит за селското стопанс-

тво налага намесата на държавата. Тази намеса обаче не е в посока закрепване и 

урегулиране на частната собственост. Тя се осъществява чрез създадената през 

                                                           
21
  Държавен вестник, 5 януари 1907 г., бр. 4, с. 3. 

22
  Дневник (стенографически) на VI ОНС, III PC, XV зас., 20 ноември 1892 г., с. 343-
344. 
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1903 г. Българска земеделска банка (БЗБ), която поема ипотечното кредитиране. 

Ипотечните земеделски заеми на тази банка показват чувствителен ръст през 

последните годни от разглеждания период както е видимо от Таблица 1. 

Таблица 1. 

Ипотечни кредити, раздадени от БЗБ на земеделци 

за периода 1904–1912 г. 

Година Брой на кредитите Сума на кредитите в лева 

1904 7 283 6 739 872 

1908 12 436 13 939 382 

1912 21 910 35 270 629 

Източник: ЦДА, ф. 288к, оп. 3, а.е. 214, 222. 

 

Увеличаването на кредитите за земеделци е съпроводено с намаляване на 

кредити, които БЗБ пласира сред неземеделците. Основният източник на тези 

средства е заем, сключен през 1896 г. за предшественика на БЗБ – Земеделските 

каси. От него банката успява да реализира приблизително 23 милиона лева, 

„които изключително е употребила за посрещане на дългосрочни нужди на зем-

леделците“
23
. Тази форма на държавна намеса в стимулирането на селскосто-

панското развитие идва относително късно за разглеждания период, но все пак 

може да се оцени положително. Трябва обаче да се отбележи, че тя не успява да 

премахне неорганизирания лихварски капитал
24
, а критерий за раздаването на 

кредити в някои случаи става политическата близост до управляващите 

(Riaskov, 2006, pp. 36-39). 

Заключителни бележки 

Изложените факти показват, че за периода от 1879 до 1912 г. в България 

сигурността на частната поземлена собственост е твърде условна, независимо 

от постановките на конституцията. Върховенството на закона също не може да 

се приеме като установена практика. Показано бе наличието на закони, чиито 

постановки не се спазват, на нормативни актове, които, макар и осъзнато необ-

ходими, дълго време не се приемат и на закони, чието приложение генерира 

нестабилност и несигурност по отношение на собствеността. Описаните инсти-

туционални неуредици и липсата на държавен капацитет не са единствените 

пречки пред развитието на селското стопанство, но те дават своя принос в него-

                                                           
23
  ЦДА, ф. 288к, оп. 3, а.е. 215, л. 16. 

24
  Пак там, а.е 222, л. 56-57. 
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вото задържане на ниско ниво с примитивна техника, слаба обвързаност с паза-

ра и неособено висока производителност. Важно е да се избегне обобщението, 

че собствеността на всяка нива, във всеки район на страната е несигурна и ос-

порима. 

Настоящата статия може да служи и като отправна точка за изследвания, 

които се отнасят до проблемите пред българското икономическо развитие от 

края на 19 и началото на 20 век. На първо място е необходимо да се уточни на-

личието на други задържащи фактори и други прояви на ниския държавен капа-

цитет за провеждане на подходящи политики. По-детайлни регионални проуч-

вания за състоянието на пазара на земя през периода могат допълнително да 

уплътнят картината на предизвиканата от липсата на сигурност стопанска дейс-

твителност. Проблемите за сигурността на частната собственост могат да се 

поставят и в по-дългосрочна перспектива, което ще позволи да се открият и 

някои от недъзите на съвременния ни икономически живот. Заслужава да се 

обърне повече внимание на въпроса дали българската държава наистина полага 

усилия за развитие на пазарната икономика или по-скоро я ограничава.  
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