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Abstract: At the end of the 19th century, the Bulgarian party structure was 

established, and through the mechanisms of the constitutional system, took over the 

government of the country and its political and economic modernization. The Liberal 

Party led by Dr. Vasil Radoslavov is one of the parties governing the country. Like 

the other parties, it kept its focus mainly on the political and not economic sphere. In 

their program, the liberals concretize their practical ideas. Their views on the 

protection and defense of agriculture, livestock, industry, trade and the introduction 

of a modern tax system are in line with the latest ideas of their time and fully meet the 

interests of the economic change of the state and the society. 
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В края на XIX в. се изглажда българската партийна структура, която чрез 

механизмите на конституционната система поема управлението на страната и 

нейната  политическа и стопанска модернизация. Една от политическите пар-

тии, които присъстват активно на политическата сцена, е Либералната партия, 

ръководена от д-р Васил Радославов. Тя се организира от недоволни дейци от 

политиката на кабинета, ръководен от Петко Каравелов, които през лятото на 

1886 г. напускат управляващата партия, недоволни от бавното уреждане на Съ-

единението (1885 г.). Впоследствие партията ще поеме политическата власт в 

страната на четири пъти – 1886 – 1887, 1894, 1899 – 1901 и 1913 – 1918 г., Със 

своите почти 9 години управление до края на войните,  тя се превръща във вто-

рата най-дълго управлявалата политическа партия след Народнолибералната  на 

Стефан Стамболов, която със своите 15 години остава недостижима в режима 

на Търновската конституция (Palangursky, 1995, pp. 12-50). Логично, при това 

дълготрайно участие в изпълнителната власт,, нейните икономически възгледи 

да представляват интерес като теория и реалност. 
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*** 

Първата програмна декларация на водените от министъра на правосъдието 

д-р В. Радославов дейци е изцяло политическа и тя обхваща само и единствено 

реалната политика. През юли 1886 г. те формулират четири точки, които са про-

тив отстъпчивата политика на кабинета по въпроса за Съединението на Княжес-

твото и Източна Румелия, неприкосновеността на държавния глава и конститу-

цията и подобряване на отношенията с руската империя
1
. Нито дума за иконо-

мическата политика и какъвто и да е намек, че новата организация има каквито 

и да е стопански намерения. Това е и напълно логично,  като се има предвид, че 

и другите политически организации по това време не горят от особено желание 

да формулират подробни икономически задачи, а са концентрирани основно 

около злободневния политическия дневен ред. Вътрешно и външно политичес-

ката криза 1886-1896 г. се отразява не само на организационното състояние на 

партиите, но и на тяхното идейно развитие. Либералите радослависти не са изк-

лючение и едва на 18 декември 1894 г. и то след като участват в управлението 

след Ст. Стамболов, 34 общественици, от които 26 народни представители вер-

ни на д-р В. Радославов приемат програмата на партията
2
. Тя е изработена от 

партийния шеф и съдържа едва тринадесет кратки точки, от които някакво зна-

чение за стопанския просперитет на страната имат само четири. Програмата е 

кратка, сбита, съставена в условен и изключително пожелателен вид, това е 

модел, който радославистите ще поддържат години напред. В такъв вид са и 

следващите програми: тази от 1897 г.
3
 просто леко редактира първата, а в тази 

от 1904 г. се добавя само една точка, а тя от своя страна пък е напълно съхране-

на на два последователни конгреса - през 1907 г.
4
 и през 1910 г.

5
.  

Също толкова кратки и лаконични са текстовете в резолюциите гласувани 

на партийните конгреси проведени през 1895, 1897, 1904, 1907 и 1910 г. Трябва 

да отбележа, че едва приетите те на Шестия партиен конгрес на 24-26 октомври 

1910 г. резолюции има разгърнат вид и официално придобиват характер на 

програмен документ (Sixth Congress, 1911).  

Постоянният финансов недоимък на страната осигурява в програмата на 

либералите централно място и за фискалните отношения. Те са наясно с факта, 

че балансирането на българския бюджет зависи от данъчните постъпления и 

външните заеми. По стечение на обстоятелствата чак до войните (1912-1918 г.) 

                                                           
1
  Народен вестник, бр. 1, 19 август 1886 г. 
2
  Централен държавен архив,  ф. 401 К, оп.1, а.е. 1, л. 1-2. 
3
  ЦДА, ф. 401 К, оп.1, а.е. 4, л. 2-3. 
4
  ЦДА, ф. 401 К, оп.1, а.е. 15, л. 1. 
5
  ЦДА, ф. 401 К, оп.2, а.е. 24, л.  3-8. 
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либералите не обвързват името си със сключването на външни заеми, но през 

1914 г. ще трябва да понесат цялата тежест на популистката критика при 

сключването на предвоенния заем с Германия. Тази чиста случайност дава на 

партийните агитатори възможността да твърдят, че либералите не са се включи-

ли в увеличаването на „данъчния товар, не само на сегашните, но и на бъдещите 

данъкоплатци“. По подобие на другите партии, радославистите се обявяват за 

въвеждането на данъчни облекчения. В член 3 на програмата си те записват, че 

облекчението на данъчните товари трябва да се осъществи чрез „равномерна, 

справедлива, сносна и опростена данъчна система , която по естествен път да 

доведе до „намаление ежегодния разходен бюджет на държавата“. Зад тази 

кратка постановка се крие цяла система от възгледи. Основният партиен теоре-

тик по финансовите въпроси Хр. Ив. Попов е привърженик на немската финан-

сова школа, модерния данък трябва да бъде подчинен на деветте принципа, 

формулирани от немския учен А. Вагнер: 1. Достатъчност на данъка; 2. Елас-

тичност; 3. Избор на вида данък; 4. Избор на данъчните източници; 5. Всеобщ-

ност; 6. Съразмерност; 7. Категоричност; 8. Удобносъбираемост; 9. Евтина съ-

бираемост на данъка. За либералите крайната цел на тези принципи е да се на-

мери „истинското равновесие между нуждите на частните стопанства и ония на 

държавата“ (Palangursky, 1995, p. 71).  

В края на XIX и началото на XX в. в страната се провежда широка диску-

сия по повод евентуалното въвеждане на екзистенц-минимум и прогресивност 

при данъчното облагане. Радославистите признават справедливостта на тези 

идеи и дори изтъкват, че именно тях те са имали предвид при изработването на 

своята програма. Същевременно изтъкват, че няма достатъчно назрели условия 

за тяхното въвеждане в практиката
6
. По отношение на видовете данъци, на база-

та на европейския политически опит, либералите възприемат, „че спорът между 

нашите политически партии дали държавата ни трябва да взема сам прям или 

косвен данък, е въпрос преживян от другите народи и практически разрешен в 

смисъл, че както прелият, така и косвеният данък съществуват и ще съществу-

ват вечно, и че само демагогията е, която диктува на някои политически групи 

да включат в своята програма изхвърлянето на косвените данъци“
 
(Palangursky, 

1995, p. 72). 

Данъчната политика и система са постоянно във фокуса на партийната 

дейност. Това е единствената сфера, която присъства в политическите резолю-

ции на партията през целия период, като винаги се изтъква, че изпълнителната 

власт в страната не прави нищо и финансовото състояние обикновено се оценя-

                                                           
6
  ЦДА, ф. 401 К, оп.1, а.е. 72, л.  1.  
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ва като „плачевно“ поради неразумното облагане и несъразмерно разпределение 

на данъчната тежест. Разходната политика по традиция се определя като „безс-

мислено и непроизводително“ прахосване на народната пара (Second Congress, 

1899, pp. 331-332).  

Едва през 1910 г. текстовете за финансовата политика получават развитие, 

като наред с традиционните пожелания за „искрени бюджети“ и намаляването 

на непроизводствените разходи се добавя и нова цел: „постепенно намаляване 

на косвените данъци и заменяте им с преки, измежду които туря на първо място 

прогресивно-подоходния данък“, с което да се постигне баланс между „интере-

сите на фиска“ и на „социално-икономическите нужди на гражданите“
7
.  

Наред с необходимостта от реформиране на данъчната система радосла-

вистите не изпускат от погледи и нуждата от създаването на ефикасна система 

от протекционистки мерки за закрила на българския стопански живот. За тях 

„земеделието, скотовъдството, търговията и индустрията са главните и единст-

вени източници, от които държавата черпи сили за своето съществуване“. Това 

е причината, която кара либералите да възприемат в своята програма принци-

път, че концесиите са недопустими с цел запазването на монополното право на 

държавата върху експлоатацията на естествените богатства разположени върху 

територията на страната (чл. 6 от партийната програма). Към приоритетните 

сфери за държавно стопанисване, радославистите отнасят експлоатацията на 

железниците, пощите, телеграфите, пристанищата и всички подземни богатства. 

Тази постановка не влиза в синхрон с класическите либерални теории за 

прерогативите на държавата в стопанската сфера. Радославистките теоретици 

усещат този момент и го оправдават с факта, че в българските условия държава-

та е тази, която трябва да се погрижи „за благосъстоянието на всички, да се 

грижи за охранването на техните имоти, на техните права и свободи, на техния 

живот и чест, да предпази слабия пред силния, да гарантира живота на немощ-

ния, да гарантира плода на труда на всеки, да улесни... живота на всеки свой 

член, като запази всекиму своето, а общото за всички“. 

Съвсем ясно личи, че в условията на българската действителност е много 

трудно придържането към класическите принципи на либерализма в стопанска-

та сфера. Радославистите също заплащат известен данък на социалните теории, 

тъй като са наясно със социалната структура на българското общество. Има още 

една причина за тази позиция – необходимостта държавата да поеме върху себе 

си огромните разходи по изграждане на инфраструктурата и добивните клонове 

на стопанския живот, тъй като те поглъщат огромни капитали, които частната 

                                                           
7
  ЦДА, ф. 401 К, оп.2, а.е.  24, л.  6.  
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инициатива не може да осигури. Всъщност, радославистите просто следват ус-

тановения в страната климат на „аграрна и индустриална модернизация под 

крилото на държавното покровителство“ (Palangursky, 1995, pp. 72-73). 

В първата партийна програма се забелязва един съществен недостатък. В 

нея няма нито дума за бъдещото развитие на основните поминъци на българина 

– земеделието и скотовъдството. Липса, която не трябва да се обяснява с ориен-

тацията на либералите към друга социална база, намираща се извън българското 

село. Напротив, цялата им дейност по изграждане на партийната структура по-

казва, че те отделят сериозно внимание към заетите със селскостопанска дей-

ност, имайки предвид големия процент на гласоподаватели, заети със селско 

стопанство. Този пропуск е преодолян през 1897 г. по време на втория партиен 

конгрес. По предложение на Б. Райков, в програмата на партията се записва, че 

тя ще съдейства за „рационално подобрение на земеделието, скотовъдството и 

всички отрасли на поминъка. Б. Райнов е подкрепен от цялото партийно ръко-

водство, което осигурява почти единодушно приемане на предложението. Опит 

за отклонение на този нов член в програмата прави д-р Л. Дагоров, според кого-

то приемането на тази постановка ще означава „да турим само едно украшение 

в програмата си“. Неговите доводи са от политическо естество, тъй като се съз-

дава възможност правителството да обсеби възгледите на радославистите и да 

ги използва в своя полза. Централното бюро отстоява своята позиция и убежда-

ва делегатите на конгреса, че това предложение има принципен и дългосрочен 

характер (Second Congress, 1899, pp. 316-330) 

Радославистите напълно осъзнават истината, че „ако в другите по-напред-

нали страни може да се говори за търговска, индустриална, колониална и други 

политики, то у нас единствена и най-важна, за която трябва да става дума е зе-

меделската“ (Second Congress, 1899, p. 64). Рационализацията на земеделското 

производство радославистите предвиждат да се извърши в две посоки. От една 

страна, да се проведат мероприятия, които трябва да се извършат от държавните 

органи, и от друга страна, дейност, която да се осъществява на общинско ниво. 

Към задачите на правителството те отнасят незабавното създаване на земеделс-

ки училища във всяка околия, изграждане на модерна железопътна и шосейна 

инфраструктура, откриването на постоянни пазари за българската селскосто-

панска продукция, внос на висококачествени породи, посевен материал и меха-

низация. На общинско ниво радославистите разчитат на конкретните условия. 

Пропагандира се необходимостта от провеждането на ефективни мелиоративни 

действия, залесяване на пустеещи земи, пресушаване на блата и т.н.
8
 Започва да 

                                                           
8
  ЦДА, ф. 401 К, оп.2, а.е.  72, л.  6. 
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се говори за гарантирането на земеделското производство от природните стихии 
 

чрез застраховане
9
.  

Нужни са обаче още 13 години за да се достигне до една разгърната поли-

тика за земеделския сектор. През 1910 г. партийният конгрес вече дефинира 

няколко намерения в аграрния сектор. На първо място се цели спиране на пар-

целирането на земеделската земя, нейното комасиране и създаването на моде-

рен кадастър. За подобряване на производството се търси неговото обвързване с 

изискванията на индустрията и въвеждането на модерни агрикултурни системи 

и иригационни  системи. Приема се за необходимо развитието на земеделско 

образование на различни нива, създаването на достъпна агрономическа служба 

и  най-накрая се посочват онези отрасли, които трябва да бъдат особена грижа и 

дори покровителствани: лозарството, овощарството, градинарството, пчеларст-

вото, и особено бубарството, за което трябва да бъдат осигурени премии при 

експорт.   

За пръв път се появява и специална политика по горското дело. В осем 

точки се говори за коренна промяна на стопанисването на горите, като се търси 

баланс между интересите на населението и правилната експлоатация на това 

национално богатство, залесяване, покровителство на дребната дървообработ-

ваща промишленост, създаването на лесничейски факултет и т.н. (Sixth 

Congress, 1911, pp. 5-14) 

Както на държавно, така и на общинско ниво, либералите застъпват необ-

ходимостта от „покровителство на кооперативното производство“ (чл.7 от пар-

тийната програма). Заедно със социалдемократите от двете крила, те са сред 

първите политически сили, които официално декларират своето положително 

отношение към кооперативното производство. Вярно е, че обещаното в програ-

мата „покровителство“ на кооперациите, за обикновения стокопроизводител не 

говори почти нищо и не случайно, радославистите си навличат критика от левия 

спектър на политическите партии. Но не трябва да се забравя, че още със създа-

ването на първите кооперации в страната, партията застава зад тяхната дейност. 

До края на XIX в. чл. 7 от партийната програма има за цел да поощри коопери-

рането главно на занаятчиите, но в началото на двадесетото столетие, либерали-

те отнасят този принцип и върху земеделското производство. Появяват се при-

зиви, кооперирането на селскостопанските производители да се осъществява и 

чрез държавни мерки, като по този начин се постигне комасиране на земята и 

решително подобряване качеството на продукцията и методите на нейната пре-

работка
 
(Second Congress, 1899, pp. 318-319).  

                                                           
9
  ЦДА, ф. 313 К, оп.1, а.е.  850, л. 355. 
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Либералите много добре схващат, че в този момент интересите на българс-

ката индустрия и търговия изискват поставянето им под покровителствен ре-

жим на функциониране. Партийните лидери сравнително точно напипват ос-

новните нужди в тази област, но същевременно липсва ярко изразен стремеж да 

се изработи и популяризира обширна и всеобхватна концепция за бъдещето на 

българското стопанство. В член 8 на партийната програма е записано пожела-

нието да се сключи „временна и справедлива покровителствена митническа 

система“, но веднага следва ограничаването до „съседните нам държави“. Пока-

зателно е мястото на Турция във възгледите на радославистите. Изхождайки от 

факта, че тя все още е главния пазар за българските стоки, те препоръчват с 

Османската империя да се сключи отделен „митнически съюз“. Едно програмно 

предначертание, което те побързват да изпълнят през 1900 г. със сключването 

на търговското споразумение с Османската империя за безмитна търговия
10
. С 

течение на времето техните намерения се развиват, тъй като несъмнено спора-

зумението от 1900 т. се оказва изключително успешно. Затова се появяват иска-

ния за сключване на подобни договори с всички страни не само на полуострова, 

като предходници на „един възможен митнически съюз“. Външната политика 

на страната трябва да помага процеса чрез една добре функционираща консулс-

ка служба, съвместни търговски камари и анкетиране на чуждите пазари, а във 

вътрешнополитически план да бъде създаден върховен търговски съвет, да се 

подкрепят търговско-индустриалните камари и осигуряване на достъпен кредит. 

Намирането на постоянен и сигурен пазар за българските стоки е ключов 

проблем в стопанските концепции на радославистите. За тях е неоспорим фак-

тът, че за „никакво подпомагане и засилване на земеделие, индустрия и търго-

вия не може да става дума, ако преди не се уредят тези въпроси с търговски 

договори, за митнически съюзи и не се намери пазар, за онова, което изкарва 

земеделеца, скотовъдеца и индустриалеца“. Поредността на трите основни про-

изводителни групи не е случайно и произволно подредени. Изхождайки от со-

циалната си база, радославистите не крият симпатиите си към средния и дребен 

стокопроизводител. По тази причина, либералите изказват съмнения относно 

необходимостта да се сключват търговски конвенции, които предвиждат пре-

вишаване на вносните и износни мита, особено с държавите, с които България 

поддържа най-интензивен стокообмен. За либералите протекционистките мита 

нямат сериозно бъдеще, тъй като „принасят полза само на малцина“ 

(Palangursky, 1995, p. 74). В това отношение не може да не се отчете, че те са 

напълно синхронизирани с класическия либерализъм, но притиснати от реална-

                                                           
10
  ЦДА, ф. 1571 К, оп.1, а.е.6, л.1-3; а.е. 10, л.1-6. 
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та политика, те не могат да не приемат и пропагандират, „че една разумна и 

патриотическа защитателна търговска и митническа политика“ е необходима и 

неизбежна на този етап. 

Това е видно и от позицията им по индустриалното развитие. През 1910 г. 

те се изказват против всякакви „ограничения и изброявания“ при защитата на 

индустриалното производство и предлагат под тази държавна закрила и „насър-

чение на местното производство“ да бъдат поставени всички, като „за индуст-

рия се признае всяко широко масово производство, без оглед на това – дали то 

употребява или не механически двигател“. 

Либералната партия заема позиция и по състоянието и бъдещето развитие 

на любимото дете на българската държавност – армията. По подобие на другите 

политически партии, когато е в опозиция, партията не пропуска случая да кри-

тикува прекомерните разходи по армията, главно поради неефективното изпол-

зване на средствата от бюджета. По тази причина, в член 11 от програмата на 

партията е записано, че ще ратува за реорганизацията на войската, като се стре-

ми да постигне „облекчение на службата и намаление на разноските за поддър-

жане на войската“. В случая критиката няма само демагогски характер. Дълго 

време в партията съществуват две линии по отношение ролята, мястото и ха-

рактера на българската войска. Всички те са съгласни, че „всяка държава е 

длъжна добре да прецени всички условия и обстоятелства, при която е поставе-

на да съществува, ...да прецени материалните си сили, да схване и добре да пре-

цени историческите си идеали, които ще гони и според това ще подбере и наго-

ди своята армия“ (Palangursky, 1995, p. 75). Но една част от либералите смятат, 

че страната е гарантирана от международните договори и всяка промяна в ста-

туквото на полуострова може да бъде извършена само от силите, които са под-

писали Берлинският договор, а това от своя страна прави излишна една посто-

янно действаща армия. Според тях, армията трябва да се преобразува в милици-

онна, което ще облекчи претовареният държавен бюджет, ще предотврати прев-

ръщането на офицерите в обособена каста и няма да отврати българската мла-

деж от военното дело. Привържениците на тази идея, както и в обществото като 

цяло, са малцинство и нямат решаващ глас при изработването и провеждането 

на партийната политика. 

*** 

В своята практическа дейност, партията на В. Радославов се стреми да пре-

несе на българска почва голяма част от класическите либерални принципи, кои-

то дават облика на европейското политическо пространство. Радославистите са 

привърженици на основните либерални свободи: свобода на словото и печата, 
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свобода на гражданските сдружения, религията и съвестта, защита на стопанс-

ката и политическата конкуренция, правото на национално самоопределение и 

еволюционно развитие на обществото. Те решително отхвърлят всички класови 

и съсловни теории за развитието на обществото, тъй като проповядват револю-

ционно изменение на съществуващите социално-икономически структури. Ли-

берализмът за тях е „свобода на всички да работят за своето благоденствие и за 

онова на държавата, защита на съвременния политически строй и защита на 

всички слоеве...“ (Palangursky, 1995, p. 81). 

Обявявайки се против революционните промени, те съвсем не се изказват 

за някакво пълно консервиране на обществените структури, а за тяхната промя-

на в съответствие с желанията и нуждите на всички обществени прослойки без 

да се предизвикват тежки политически сътресения чрез еволюционни методи. 

По тази причина, те са ревностни защитници на застъпените в Търновската кон-

ституция принципи, както на политическите, така на икономическите, като това 

ги нарежда сред стълбовете на българската парламентарна демокрация. Прена-

сянето на либерализма от европейски тип в българския политически живот, 

съвсем естествено поражда и някои несъответствия между „класическия“ и „ра-

дослависткия“ вариант на либерална държава. Тези отклонения те оправдават 

със съществуващите в България социално-икономически структури и силна 

аморфност на обществото. Те се надяват, цялата политическа дейност в страна-

та да бъде подчинена на „идеята за вътрешно спокойно развитие на българския 

народ и... самоопределение на българската нация...“. Дори   стопанската сфера е 

рязко доминирана от националния въпрос. 

В своите програмни документи либералите конкретизират практическите 

си идеи. Възгледите им по отношение закрилата и защита на земеделието, ско-

товъдството, индустрията и търговията, въвеждането на модерна данъчна сис-

тема са в синхрон с най-новите за времето си идеи и отговарят напълно на ин-

тересите на стопанската промяна на държавата и обществото. Но реалната по-

литика ги кара да напускат теоретичните постановки, особено в критични за 

бюджета времена. Не трябва да се забравя, че именно те връщат през 1899 г. 

натуралния десятък като основен начин за облагане на земеделците, което влиза 

в противоречие с всички теоретични декларации и програми.  
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