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Abstract: The study traces the formation and development of the Church-

Economic Department at the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church. The 

newly created structure aims to organize the monastery lands into efficient farms. 

With this purpose, a department was created, which monitors the work of monastery 

forests and one, which takes care of the fruits and vineyard distribution. In order to 

provide material support of the newly created structure, a Church-Monastery Fund 

was also created, which is filled up by surpluses of the church and monastery funds. 

Some distinct experts were involved in the Church-Monastery Department, who help 

in formation of its structures and in reaching high yields and quality of the cultivating 

seedlings and crops. 

The successful development of the Church-Economic Department is hindered by 

the state policy. Alexander Stamboliyski’s regime brings in action the Law on Labor 

Land Ownership, which requires confiscation of uncultivated lands and its 

distribution to the needy population. The article of the law also applies to monastic 

lands. This policy has two irreversible consequences. One is connected to the gradual 

withdrawal of leading and specialized personnel out of the Church-Economic 

Department, and second is related to increasing the negative reaction of part of 

Synod elders and some abbots. The Church’s internal disagreements regarding the 

economic policy are caused by the centralization process and regulation of the 

economic activity and the exhaustion of the monastery funds, from which about 1/3 

are being allocated for the benefit of different church funds. 
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След Освобождението стопанството в българските земи претърпява транс-

формация. Селското стопанство е отрасъл с примитивна техника, преобладава-

що дребна поземлена собственост и ниска степен на мелиорация. Въпреки, че 
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успехите в селското стопанство не са впечатляващи от Освобождението до 1912 

г., може да се твърди, че се развива във възходяща линия. Особена роля в този 

процес има селскостопанската политика на българската държава (Dimitrov, 

2013, pp. 140-149). Не така стои въпросът с Българската църква, която се оказва 

неподготвена да отговори на ритмите на капиталистическите отношения, в кои-

то се развива пазарът. След Освобождението се очертават финансовите и мате-

риалните проблеми на Българската православна църква (Petkov, 2012, pp. 76-81; 

Petkov, 2016, pp. 189-221). Непосилни се оказват опитите за модернизация на 

манастирските стопанства, въвеждането на съвременно оборудване и наемането 

на все по-скъпата работна ръка. Манастирските управи свеждат своята дейност 

до изпълняване на църковни обреди, чрез които да осигуряват препитание на 

своите братства. Манастирите, които успяват да се приспособят към новите 

условия, се броят на пръсти. Такива са Преображенският, в който се поддържа 

традиционна трудова организация, както Бачковският и Рилският, които имат 

възможност да съсредоточат по-големи капитали за трансформация на манас-

тирските си стопанства
1
. 

В по-голямата част от манастирите отдавали под наем своите земи и една 

малка част успявали да поддържат печеливши манастирски стопанства. Пример 

в това отношение е Пловдивска епархия. В изготвеното проучване от 1907 г., 

самостоятелно стопанство води само обителта „Св. Петка“, ползата, от което 

била видима. Изготвената анкета разкрива твърде тревожна картина. Голяма 

част от манастирите са лишени от братства, манастирските управи не могат да 

водят отчетните книги, не всички игумени са запознати с недвижимото имотно 

състояние на манастирите - какви са границите му, къде са намира, с какво са 

засети манастирските земи
2
. 

Не по-завидно е състоянието на горските масиви, които са под контрола на 

Св. Синод. На заседание от 24 октомври 1913 г. бившият инспектор по горите 

на Министерството на земеделието и държавните имоти Стоян Брънчев, в наро-

чен доклад излага незадоволеното състояние на горския фонд поради липсата на 

умело ръководство и надзор. Доводите на Брънчев са приети от Св. Синод и той 

е назначен за ръководител на стопанството на манастирите и църквите в Царст-

вото. В резултат на тревожния рапорт, Св. Синод решава да създаде едно спе-

циално църковно-стопанско отделение при канцеларията на Брънчев. Предвиж-

да се разходите на отделението да се поемат от синодалните излишъци, а за 

бюджета да се помоли министерството да увеличи издръжката на Св. Синод с 

                                                           
1
  Централен държавен архив, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, с. 1-2. 
2
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 3. 
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необходимата сума
3
. В изготвения финансов план се предвижда, ако министерс-

твото откаже да финансира тази инициатива, то необходимите средства да се 

набавят от излишъците на манастирските бюджети. Взето е решение ръководи-

телят на отдела да бъде подпомаган от инспектор и агроном. Целта на отделе-

нието е да упражнява контрол върху църковните гори, от които една част е съ-

сипвана от безпощадна сеч, а от друга въобще не е извличана печалба. За да се 

повдигне материалното положение на църквите и манастирите в Царството, Св. 

Синод предлага методическа помощ до епархийски началници за разумно експ-

лоатиране на стопанските ресурси
4
. 

За помощник на началника на отделението е привлечен бившият главен 

инспектор по горите в Министерството на земеделието и държавните имоти П. 

Марков. Първите планове са свързани със залесяване на опустели участъци и 

прокарване на пътища до неразработени гори. Постепенно в екипа като агроном 

е привлечен и Д. Симов, с чиято помощ е проучено стопанското състояние на 

манастирите. Заключението е за окаяно състояние, което се дължи основно на 

липсата на капитал и подготвени работници. От проучването става ясно, че го-

ляма част от манастирските управи са задлъжнели в резултат на кредити, които 

са теглили и това се явява пречка за успешното им преструктуриране. В резул-

тат на изготвения анализ Св. Синод взима решение да се създаде църковно-

манастирски фонд, който да се попълва от бюджетните излишъци на църквите и 

манастирите в Царството. С него синодалните старци си поставят за цел да се 

рационализира стопанството на църквите и манастирите и да се стимулира со-

циално-благотворителната дейност
5
. Със структурирането на фонда се приема и 

устав на 3 юли 1914 г., в който се регламентират неговите функции
6
. 

Първите предложения на църковно-стопанския отдел, които са приети от 

Св. Синод, са насочени към изграждането на образцови стопанства при Илинс-

кия и Драгалевския манастир, както и да се групират в стопански единици ня-

кои от манастирите в Софийска и Търновска епархия и по-точно: Кремиковски, 

Сеславски, Буховски и Елешнички; Долнолозенски, Германски, Урвички, Гор-

нобански и Дивотински; Капиновски, Плачковски, Мердански и Присовски. 

Към групираните манастирски стопанства се предвижда да се назначат по един 

земеделски горски надзирател и по двама горски стражари. Стопанствата на 

Курилския и Подгумерския манастир, Софийска епархия и Килифаревския от 

Търновска епархия са отдадени под наем за срок от 10 г. Решава се да се назна-

                                                           
3
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 4. 
4
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 5. 
5
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 6-7. 
6
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 7. 
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чат щатни агрономи при манастирите „Св. Троица“ (Търновска епархия), Рилс-

ки и Бачковски
7
. 

На 14 октомври 1914 г. при отделението се открива служба овощарство и 

лозарство, която е поета от Симеон Греков. Идеята е да се основат овощни и 

лозови разсадници, в които да се отглежда посадъчен материал, необходим за 

създаване на овощни и лозови разсадници в манастирите. За началото на новото 

отделение се отпуска сума от 73 400 лв.
8
 

Дейността на фонда се регламентира и от приетия правилник за приложе-

ние на устава на фонда на църковно-манастирските стопанства. В него се по-

сочват средствата, с които се предвижда да оперира фондът. Основни източни-

ци са постъпленията на манастирските стопанства и продажбата на движими и 

недвижими имоти, завещания в полза на фонда и от подаръци. Според устава, 

всяко манастирско стопанство е длъжно да води инвентарен опис на стопански-

те имоти и да отбелязва всяко движение на движимото и недвижимото имущес-

тво. Наред с инвентарния опис, трябва да се води и приходно-разходна книга, 

стопански отчет, квитанционна книга, книга за дълговете и вересиите на манас-

тира. В устава се дават подробни указания за воденето на отделните книги и се 

изясняват отношенията между фонда и манастирските структури в Царството
9
. 

В периода 1913–1915 г. отделът не успява да изпълни много от запланува-

ните дейности с изключение на две: основаване на овощен разсадник в Курилс-

кия манастир и лозарски в стопанството на Бачковския манастир
10
. По-голяма 

част от работа на отдела е организационна. Изготвя се наредба за експлоатация 

на горските масиви, отдаване под наем на манастирски имоти за дълъг срок от 

10 г. и за кратък от 2 години и др. Забавянето в развитието на политиките се 

криеше в настъпващата световна война към българските граници, за чиито нуж-

ди са мобилизирани почти всички служители от отделението
11
. 

За да бъде целенасочена работата на стопанския отдел, се прибягва към съ-

биране на информация чрез анкета през 1915 г. Получените данни изненадват 

Св. Синод. От 50 манастира, които се отзовават на анкетата и които притежават 

стотици хиляди декари земя, се декларират едва 300 декара овощни градини, с 

крайно ниско културно ниво и почти нулеви доходи. Преобладаващите овощни 

дървета са слива (4474 бр.), след това преобладават ябълковите дръвчета (862), 

круша (261), орехи (328), зарзали, череши, праскови, дюли и др. Овошките от-

                                                           
7
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 8. 
8
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 9. 
9
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 10-13. 
10
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 14. 

11
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 15. 
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говарят на климатично-почвените условия, в които са засадени, но човешкият 

фактор се оказва крайно неблагоприятен. Овошките са засадени на разстояние 

между 1,5 – 6 метра, а необходимото отстояние между тях би трябвало да е 6 – 

16 метра между редовете и растенията в зависимост от вида дръвчета и налич-

ните почвени и климатични условия. След засяването на насажденията не са 

правени разноски по тяхното обгрижване и поради тази причина доходността 

им е твърде ниска, от 2 до 12 лв. на декар. Ниската производителност в овощар-

ството е характерна не само за манастирските стопанства, а за страната като 

цяло. Поради тази причина, както стана ясно по-горе за организацията на сто-

панството в Рилския манастир са привлечени чешки специалисти. Тяхната зада-

ча е да изградят модерни овощни градини и да създадат благоприятни условия 

за развитието на лозарството. Но организирането им среща редица спънки, кои-

то трябва да се преодолеят, за да се развие ефективно производство. На първо 

място трябва да се реши проблемът с посадъчния материал, който не се намира 

лесно. Това обстоятелство провокира стопанският отдел да започне създаването 

на овощни и лозарски разсадници, които на първо време да задоволят нуждите 

на църковните стопанства, а след това да се захранват нуждите на населението 

от добре отгледан разсъдъчен материал. В резултат на подетата инициатива, 

първият разсадник за овошки се създава в Курилския манастир, край гара Кури-

ло през 1915 г. Едновременно със семенището се основава една плантация от 

кошничарска върба и една плантация от дюли за получаване на дюлеви под-

ложки
12
. За съжаление работата в разсадника не се развива с очаквания темп, 

поради включването на България в Първата световна война. Голяма част от 

трудовата работна ръка се насочва към фронта, а тежката работа с риголването 

на земята е поверена на трудолюбивите български жени от околните села. Въп-

реки трудностите, предизвикани от войната, за 1917 г. се отчита напредък. Към 

Курилския манастир е наличен фондов разсадник от 60 хил. фиданки, организи-

рани са американски фондови лозя при Бачковския манастир на площ 25 декара 

и при Рилския манастир на 5 декара. Също така са организирани овощни гради-

ни при Курилския, Черепишкия и Троянския манастири. Въвеждат се изкустве-

ни горски култури при Бачковския, Рилския, Драгалевския, Горнобанския, Ло-

зенския и Курилския манастири. Подобрява се млечното производство на Рилс-

кия манастир, въвеждат се машини в стопанското производство, подобрява се 

пчеларството
13
. 

 

                                                           
12
  Църковен вестник, XXVII, 8, 20 февруари 1926, с. 70-71. 

13
  Държавен архив - Стара Загора, Ф. 481К, оп. 1, а.е. 12, л. 50-52. 
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След прекратяването на военните действия в края на 1918 г., Св. Синод 

разрешава на църковно-стопанския отдел да сключи сделка за един кредит от 

66 300 лв. за първото тримесечие на 1919 г. За второто тримесечие на 1919–1920 

г. бюджетът нараства на 509 800 лв. Средствата са предвидени за издръжката, 

както на централния персонал - началника на отдела, 2-ма агрономи, 1 лозар-

овощар, 1 счетоводител, така и по един агроном и помощник агроном в Рилския 

и Бачковския манастири, по 1 агроном и 1 овощар-лозар в Търновска и Плов-

дивска епархии, 1 овощар-лозар в Троянския манастир, 15 икономи-земеделци 

при епархийските манастири, главен лесничей, лесничей-техник, 2 помощник 

лесничеи при Рилския манастир, счетоводител, иконом-магазинер, пчелар, ло-

зар-овощар, градинар и други при същите манастир. Кредитът за овощни, лозо-

ви и горски разсадници се увеличава на 70 000 лв., а за образуване на стопанст-

вата при Илиенския, Драгалевския и други манастири до 60 000 лв.
14
 

В началото на 1920 г. се увеличава практическата работа на стопанския от-

дел. При Илиенския, Курилския, Подгумерския и Елешнишкия манастир се 

изграждат свинарници и кокошарници и обори за развъждане на породист едър 

добитък. Освен разсадниците при Курилския и Бачковския манастир, се основа-

ват такива в Калугерския манастир (лозов) и Св. Троица, Търновско (овощен). 

Тази ползотворна дейност дава възможност да се разпространява първокласен 

посадъчен материал до всички църковни стопанства в Царството. Упоритата 

работа е наградена със златен медал на овощарска изложба в Кюстендил, което 

отличие спомага за разпространението на посадъчния материал извън църков-

ните стопанства
15
. 

Централизираната координация на манастирската стопанска дейност дава 

все по-съществени резултати. В периода 1919–1923 г. са засадени общо 7 300 

дръвчета, които са организирани в стопанства от 8 до 145 декара. Преобладават 

градините от кюстендилски сливи, ябълки и круши. Подходът е съобразен с 

близостта до пазарните артерии. Онези манастири, които са отдалечени от па-

зарски пътища или средища отглеждат предимно слива, която използват за про-

изводството на трайни продукти като сливовица, сладко или сушени плодове, 

които могат да се транспортират по-сигурно. Онези манастири, които имат въз-

можност да продават своята продукция в по-близък периметър, предимно отг-

леждат есенни и зимни сортове ябълки и круши и по-малко пролетни и летни 

сортове. Някои стопанства се сдобиват с усъвършенствани пръскачки – Памона, 

Карл Плац и др.
16
 

                                                           
14
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 19. 

15
  ЦДА, Ф. 1092К, оп. 1, а.е. 104, л. 20. 

16
  Църковен вестник, XXVII, 8, 20 февруари 1926, с. 70-72. 
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Успешното развитие на манастирските стопанства започва да среща спън-

ки там, където най-малко се очаква. За пореден път се проявява пренебрежител-

ното отношение към материалната издръжка на клира. (Petkov, 2006, pp. 308-

323). Основен противник на стопанския отдел се оказва самата държава с прие-

мането на Закона за трудовата поземлена собственост, в който се предвижда 

изземване на излишната манастирска земя, която не се обработва. Аграрната 

реформа е приложена от земеделското правителство на Александър Стамбо-

лийски (1919–1923), с цел да се оземлят малоземлените стопани в българските 

земи, което число към 1920 г., е изчислено на близо 223 хил. души 

(Kalkandzhieva, 2002, pp. 143-144). Идеята на Стамболийски е, земята да при-

надлежи на тези, които я обработват, в резултат, на което са приети Закон за 

увеличаване на размера на държавните земи и Закон за трудовата поземлена 

собственост. Максималният размер на обработваемата земя е определен до 300 

декара, но само за онези земеделци, които заедно с членовете на семейството си 

обработват непосредствено земите си. В тази връзка законът не допуска обра-

ботването на земи чрез наемен труд. Отчуждаването на земята се извършва от 

нарочно създадена Дирекция за трудова поземлена собственост. В резултат на 

нейната дейност са оземлени 18 265 селяни, от които 265 са снабдени с нотари-

ални актове, а останалите се водят като наематели. Най-потърпевши от прила-

гането на закона са едрите земевладелци, които чрез представители на полити-

ческите партии търсят начин да го отменят (Velev, 1879, pp. 69-80; Valchev, 

1999, pp. 70-72; Bel, 1993, pp. 166-170). Според Марко Димитров двата закона, 

свързани с аграрната реформа, имат за цел, да оземлят пришълците от външни-

те територии и да се достигне до максимално използване на наличния поземлен 

фонд. За целта се предвижда да се отчуждят земи от едрите, но примитивни 

стопанства и да се формират ефективни трудови поземлени стопанства 

(Dimitrov, 2014, pp. 158-160). 

Въпреки протестите на Св. Синод, акция за изземане на църковни имоти 

започва. Създава се комисия, излъчена от Министерството на външните работи 

и изповеданията, която трябва да разгледа възможността за коопериране на ма-

настирските земи. Комисията се запознава със сведения от Св. Синод, които 

доказват, че реално кооперирането на манастирските стопанства е извършено в 

периода 1915–1919 г. и е създаден фонд, който към 1920 г. има капитал от 

4 106 325 лв.
17
 

Законът за увеличаване размера на държавните земи и ЗТПС засилват вът-

решна съпротива от страна на някои манастирските братства от Търновска 
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епархия, ръководени от игумена на Преображенския манастир, които се обявя-

ват против дейността на стопанския отдел. Още със създаването на църковно-

манастирския фонд се проявяват и първите признаци на вътрешна съпротива 

срещу централизацията на стопанския отдел, чрез изпращането на икономи и 

агрономи. Още през 1918 г. в нарочно проучване се установява, че някои манас-

тирски управи изтъкват доводи, че нямат излишъци и не могат да внасят средс-

тва във фонда, други не внасят цялата налична сума, която регистрират като 

приход. Св. Синод счита действията на такива манастирски управи за пречка за 

по-нататъшното развитие на фонда и заставя епархийските началници да уста-

новят стриктен контрол
18
. Проблемите, които се посочват от някои игумени са 

свързани с командироването на монаси в опустяващи манастири и източването 

на манастирските каси, за да се захранват различни църковни фондове. Липсата 

на средства за организация на манастирските стопанства се усеща особено, ко-

гато се извършват земеделските промени от решима на Стамболийски. От ма-

настирските управи се изисква в най-кратки срокове да организират своите сто-

панства, за да могат да бъдат използвани пустеещите градини и лозя, но се поя-

вява проблемът с липсата на капитали.  

Ударът на държавата и вътрешната съпротива срещу политиката на цър-

ковно-стопанския отдел принуждава началника Ст. Брънчев да подаде оставка 

през 1921 г. Той временно е заменен от главния инспектор на земеделието Хр. 

Иванов. Натискът на ЗТПЗ и вътрешните разрушителни сили, организирани от 

някои игумени разстройват работата на отделението. Последва оставката на Хр. 

Иванов и на редица икономи-агрономи. Новият началник на отделението архи-

мандрит Абаджиев заварва само един специалист лозар-овощар, а стопанският 

административен персонал окончателно разстроен
19
. 

Срещу мерките на правителството, свързани със ЗТПС, Св. Синод отговаря 

с изготвянето на нов устав, който носи названието – Устав за коопериране на 

църковно-манастирските стопанства, приет на 20 април 1921 г. В него са пред-

видени като персонал на стопанското отделение 2-ма главни инспектори агро-

номи, 1 главен инспектор лесничей, 1 финансов ревизор, а за манастирите се 

предвиждат 70 икономи ръководители на стопанствата. Новият устав предвиж-

да назначаването на младежи в манастирите със семинарно образование, които 

да администрират стопанска дейност в манастирите. Дори в ставропигиалните 

манастири се създава нов институт – старей-монаси, които се явяват представи-

тели на манастирското управление във връзка със стопанската дейност. Тези 
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нови назначени изместват специалистите агрономи, които се превръщат в тех-

нически лица. Тази стратегия скоро дава лоши резултати. Отношенията между 

игумените и икономите по места се изострят поради некомпетентността на пос-

ледните. Това налага голям оборот на стопански кадри във всички манастири, 

което от своя страна довежда до затормозяване на практическата работа в сто-

панствата
20
. 

За да се преодолее липсата на капитали, се предвижда 35% от приходите да 

се насочват към фондовете на Св. Синод. От тях 10% се предвижда да се изпол-

зват за благотворителни цели, а 25% се насочват към църковно-манастирския 

фонд. Оказва се, че манастирските стопанства трябва да извършват реорганиза-

цията и модернизацията на своите производствени имоти с 65% от общите при-

ходи
21
. Средствата от една страна трябва да се използват за образованието на 

монасите, които ще се занимават с модернизацията на манастирските стопанст-

ва, но от друга страна отделните манастири се лишават от близо 1/3 от своите 

финанси, който факт прави невъзможно развитието на прилежащото му стопан-

ство. Затруднението при организацията на стопанствата произтича и от факта, 

че не са окрупнени. Правят се опити за продаване на по-отдалечените парцели и 

закупувани на такива, които се намират в близост до манастирите, с цел окруп-

няване, но държавните органи не благоприятстват подобни действия. Решение 

за трудното положение, в което изпадат някои манастирски стопанства се вижда 

във възможността да се теглят кредити, по подобие на индустриалните и тър-

говските предприятия. Възможни кредитори за манастирските стопанства могат 

да бъдат различните църковни фондове при светите митрополии и други цър-

ковни учреждения, които стоят в държавни банки и обслужват частни интереси. 

Ако се използват църковните капитали, ползата може да бъде двойна: капиталът 

ще си получи своята лихва и ще помогне за подобряването на манастирското 

развитие. Гарантирането за заемите може да стане с имотите на манастирите и 

тяхното умело стопанисване. За подобряването на общото финансово развитие 

на църквата, може да допринесе използването на средствата на отделните нас-

тоятелства, които също са вложени в държавни банки и са слабо ефективни. В 

този ред на мисли обединяването на средствата от различните манастирски 

фондове и тези от църковните настоятелства в една обща каса биха дали въз-

можност за развитието на едно модерно и ефективно църковно стопанство
22
. 

Въпреки набелязаните трудности, в редица манастирски стопанства про-

дължава да процъфтява лозарството и овощарството. Това са и клоновете на 
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земеделието, които продължава да развива Св. Синод в създадените неблагоп-

риятни законови инициативи на земеделското правителство. Според ЗТПС зе-

мите заети с овощни, зеленчукови градини и лозя не подлежат на отчуждаване. 

В бюджета за 1922–1923 се предвижда откриването на нови разсадници във 

Видинска и Врачанска епархия, но новите инициативи остават все по-

трудноизпълними. В края на 1923 г. в отделението остава само 1 специалист 

овощар-градинар. Останалият технически и административен персонал е съкра-

тен. Освен констатираните проблеми с липсата на персонал и напрежението 

между някои игумени и икономи, се променя и виждането на синодалните стар-

ци по отношение на бъдещото развитие на църковно-стопанското отделение. 

През 1922 г. на едно от заседанията се прокарва мнението, че отделът налага 

централизация на манастирските управи, а стопанските представители превър-

нали манастирите в чифлици и по този начин изместили основното им предназ-

начение. Подобно схващане обрича стопанската дейност като второстепенна. 

През 1923 г. започва и ликвидацията на някои разсадници, които се предават на 

грижите на манастирските управи. Такива стопанства преминават към грижите 

на манастира Св. Троица, Калугерския, Бачковския и Курилския. Този акт води 

стопанствата до пълен фалит поради липсата на средства, невежеството и неже-

ланието на манастирските управи да поддържат стопанствата
23
. През 1923 г. 

църковно-стопанското отделение се закрива и целият персонал е освободен. 

След закриването на църковно-стопанското отделение остават да функцио-

нират два разсадника в Курилския и Бачковския манастир. Грижите за стопанс-

твата не са поверените в ръцете на необходимите специалисти, което означава, 

че неминуемо ще претърпят големи загуби от лоша реколта. От друга страна, 

дори и да има добра реколта, то министерството може да спре пласирането на 

продукцията на пазара, понеже манастирските стопанства не отговарят на Пра-

вилника за контрола върху производството и търговията с овощен посадъчен 

материал. Това означава, че манастирските стопанства се управляват от монаси 

без необходимия образователен ценз
24
. 

От гореизложените факти става ясно, че за да извършва ефективно своята 

социална дейност, църквата трябва да намери начин целенасочено да използва 

натрупаните капитали. Широката социална дейност изисква много средства, 

които се съсредоточават в различни църковни фондове за сметка на голяма част 

от приходите на манастирските и църковните каси. Това води до лишаване от 

средства на стопанските инициативи, а от там и до затрудняването на ежеднев-
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ния живот на братствените общежития. Липсата на средства не позволява за-

държането на грамотни агрономи, които да планират и развиват създадените 

стопанства, а това означава по-слаба продукция. Така се получава един омагьо-

сан кръг, който възпрепятства натрупването на капитал в манастирските каси, 

който да бъде в услуга на самите стопанства. От друга страна, натрупаните го-

леми капитали в различните църковни фондове се държат на влог в държавни 

банки и обслужват частни интереси и не са използвани рационално за ефектив-

ната организация и модернизация на манастирските стопанства. 
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