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Abstract: Bulgaria in the period between the two world wars was one of the 

countries that make extensive use of customs and customs policy as a powerful 

instrument for influencing trade, production and public finances. In this sense, this 

report aims at presenting trends, developmental features and clarifying the main 

factors responsible for the problematic status of customs duties and the customs 

regime. The customs policy is a very good barometer of the state of national capital 

and one of the important tools supporting its formation, also revealing very well the 

actual specifics of the ruling socio-economic system. For this reason, with the present 

publication the author aims also to pay attention to the problems related to the 

adequacy of the terminology used to describe the economic system during that period. 
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Увод 

Митата като средство на финансова политика и важен източник на приходи 

за държавата имат своята история, която може да бъде проследена чак до древ-

ността. И до ден днешен те си остават един от главните и най-предпочитани 

методи за снабдяване с финансови средства, притежаващи добре известни пре-

димства над преките данъци. Първоначално митата изпълняват по-скоро чисто 

фискални функции, но с времето еволюират до инструмент с важен социално-

икономически характер, регулиращ както търговията, така и местното произ-

водство. България през разглеждания период е от държавите, използващи в ши-

рока степен митата, митническата политика едновременно, като силен фискален 

инструмент, и като такъв за влияние върху търговията, и индустриалното про-

изводство.  

Митническата политика е много добър барометър за състоянието на наци-

оналния капитал и един от важните инструменти, подпомагащи неговото фор-

миране, отразяващ много добре спецификата на социално икономическата сис-
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тема в едно общество. По тази причина с настоящата публикация авторът цели 

не само да изследва особеностите на митническата политика, но да обърне вни-

мание и на проблема, свързан с адекватността на терминологията, отразяваща 

действалата през посочения период икономическа система. В този смисъл пос-

тавеният в заглавието „капитализъм“ (в кавички) е отражение именно на тезата 

му за неадекватност в терминологията, възприета от историческата наука за 

периода от Освобождението до 1944 г. като цяло. Тук следва да се отбележи, че 

в тази връзка авторът споделя гледната точка на видния американския иконо-

мист и стопански историк Мъри Ротбард. В статията си „Капитализъм срещу 

Статизъм“, Ротбард обръща внимание именно на масовото опорочено и повър-

хностно използване на термина при дефиниране на социално икономически 

реалности, често диаметрално противоположни на философията на самия паза-

рен капитализъм (Rothbard, 1972). Като пример ще дадем споменатата от него 

Индия, която с огромната си чудовищна мрежа от ограничения, касти, държав-

ни регулации и монополни привилегии масово е считана за капиталистическа 

държава и икономика. Предвид изнесените в тази публикация факти, авторът 

счита, че в това отношение България може да бъде дадена като не по-малко 

удачен пример. Изключително важно е да се отбележи, че подобно на Ротбард и 

авторът счита т.н. държавен „капитализъм“ за икономическа система диамет-

рално противоположна на пазарния, на практика за очевидна антитеза на капи-

талистическата философия изобщо (Rothbard, 1972). При положение, че самия 

държавен социализъм е специфична форма именно на държавен капитализъм, 

то ако използваме повърхностно термина „капитализъм“ за периода до 1944 г., 

следва логично да го наложим и за този от 1944 до 1989 г. С цел постигане на 

необходимата степен на научност в изследването на стопанската ни политика, е 

крайно наложително именно възприемането на тезата за въвеждане на нова по-

комплексна и адекватна терминология. 

Изложение 

Тенденциите и особеностите в развитието на митническата и външнотър-

говска политика в България през междувоенния период са систематизирани 

най-добре в изследването на К. Бобчев „Външната търговска политика на Бъл-

гария след войната“, публикувано в Трудовете на Статистическия институт за 

стопански проучвания при Софийския държавен университет през 1939 г. Най-

важните аспекти, чието изясняване е от изключително значение за разбирането 

на проблемите в митническата политика и митническото облагане, са свързани 

с множеството комплексни фактори, които влияят на външнотърговската ни 

политика. К. Бобчев разделя тези фактори на: фискални, валутни, политически, 
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стопански и социални. В проявлението на такава широка съвкупност от фактори 

върху един от най-важните инструменти на данъчната ни система също така 

могат много добре да се видят и всички проблеми в нашето обществено-

икономическото и политическо развитие. На първо място, основният фактор, 

определящ насоката на българската данъчна система, винаги е бил фискалният. 

Бобчев подчертава и основната особеност на българската фискална система – 

ненаситната нужда от пари (Bobchev 1939, p. 26). Според него, т.нар. фискален 

фанатизъм, т.е слепия стремеж към постоянно увеличение на данъчната тежест 

с прибързано законодателство е основен двигател на данъчната система в Бъл-

гария през този период. Причината за това според Бобчев са огромните задачи, 

които има да изпълнява българската държава в една бедна и изостанала в мате-

риално положение страна (Bobchev, 1939, p. 26). Най-вече, той споменава и ед-

но много съществено от фискална точка и доказано в историята противоречие, 

че колкото по-бедна и изостанала е една страна, толкова повече са и неудовлет-

ворените потребности на населението, но поради бедността на последното, тол-

кова по-малко са и средствата с които държавата може да отговори на големите 

изисквания, отправени към нея (Bobchev, 1939, p. 26). Имайки предвид това, 

единственият рационален вариант пред бедните държави би бил да водят неут-

рална външна политика, балансирана, ефективна и пестелива финансова поли-

тика със същата по характеристики администрация. И трябва да добавим, исто-

рията също така е доказала, че слабият и беден винаги изпада в тежка зависи-

мост, зависимост от която той никога не излиза. Нашата бедна държава, за 6 

години, предхождащи изследвания период, беше изпълнила задачите да вземе 

участие в три войни, да финансирала въоръжаването на модерна армия, да раз-

ширява държавната администрация, да започне значителни инфраструктурни 

проекти, да увеличава със стремителни темпове вътрешните и външни дългове 

и др. В следвоенния период предизвикателствата бяха в това как да се намерят 

огромните средства, за да се плати високата цена на нерационалността. Митни-

ческата политика на държавата в преследването на своите фискални цели обаче, 

трябваше да се сблъска и с още един съществен неблагоприятен фактор, т.н. 

валутен фактор. По отношение на митническия режим той се изразява най-вече 

в затрудненията, свързани със заплащане на дължимите мита в условията на 

силно обезценяване на лева. Обезценяване, което беше следствие от нараства-

щия вътрешен дълг на държавата и в следствие от неефективността на данъчна-

та и небалансираността на бюджетната система. 

На последно място, но не и по значимост, е стопанският фактор, влияещ на 

митническия режим в България. Митническата политика по принцип е инстру-

мент, който позволява чрез значителния си потенциал за въздействие върху 
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външнотърговските отношения, да стимулира, развива и мобилизира местните 

ресурси и производство с цел да се постигне икономически ръст и увеличение 

на благосъстоянието на данъкоплатците. С такава идея и българската държава 

оправдаваше поставянето на митническия протекционизъм и други противоре-

чащи на фискалния интерес митнически облекчения в основата на своята мит-

ническа политика. Но какво е възможно, какво се обещава по-принцип и какво 

става на практика, особено по отношение на финансовата политика в България 

са две коренно противоположни неща. Опорочаването на принципи е практика-

та, шаблонът върху който се развива всеки един от изследваните тук проблеми. 

В този смисъл, както ще се види по нататък в изложението, стопанският фактор 

в митническото облагане еволюира от фактор за насърчаване на местното про-

изводство във фактор за лобистко изтощаване на местната икономика и нейните 

данъкоплатци. 

Развитието на митническата политика под влиянието на вече споменатите 

фактори преминава през междувоенния период в рамките на няколко различни 

фази. Първата фаза протича от 1918 до 1922 г. и в нея митническата ни полити-

ка се намира в по-голяма степен под влиянието на външнополитически и валут-

ни фактори, отколкото под влиянието на фискални и стопански. Това се дължи 

на факта, че след Първата световна война България е поставена до тежестта на 

сериозни финансови и външнотърговски ограничения, наложени от Ньойския 

мирен договор и високата инфлация, в следствие на безотговорната ни парична 

политика. По силата на чл. 152 от Ньойския мирен договор до 9 август 1921 г. 

не могат да бъдат изменяни вносните мита, събирани преди войната по тарифа-

та от 1914 г.  

Още по неблагоприятни за митническата политика са чл. 147 и чл. 151. 

Според тях по отношение на държавите от коалицията, спечелила войната, се 

признава клаузата на „най-облагодетелствана нация в търговията“ до 9 август 

1925 г. и в срок от една година от влизането на договора в сила облагането става 

по тарифата от 1904 г., което води до многократно намаление на митото 

(Bobchev, 1939, pp. 2-6). Единственият шанс за увеличение на митата може да се 

намери в допусната възможност митата да се събират в злато, по силата на за-

кона за митниците от 19 февруари 1906 г. Така със „Закона за изплащането на 

митата, акцизите и разните берии и такси в банкноти“ от 19 ноември 1918 г. на 

министъра на финансите се разрешава да събира митата в книжни пари по пе-

риодично определян коефициент на обезценяване спрямо златото (Bobchev, 

1939, p. 1).
 
Този закон се явява единственият инструмент за воденето на митни-

ческа политика в следвоенната фаза. Първоначално коефициентът е определен 

на 2, което отговаря на действителното обезценяване на лева, но поради изклю-
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чително силния темп на инфлация държавата на практика е лишена от ефектив-

на възможност да увеличава приходите от вносни мита съразмерно с обезценя-

ването на валутата. Въпреки постоянното увеличение на коефициента, който 

през ноември 1921 г. е определен на 12, обезценяването на лева вече е два пъти 

по-голямо (Bobchev, 1939, p. 1). При това положение, постоянно притисканата 

от фискални фактори държава започва отрано да се подготвя за изработването 

на нова митническа тарифа, което да влезе в сила скоро след изтичане на срока, 

поставящ споменатите по-горе ограничения. Преди да настъпи този момент, 

през юли 1920 г. със Закона за 6/12 от кредитите по бюджета за 1919/20 г. за 

първото полугодие на финансовата 1920/21 г., държавата предприема отчаяна и 

напълно отречена от рационалната теория на митническия режим мярка, нала-

гането на мита върху всички износни стоки. Въведено е тежко 6 процентно ад-

валорно мито върху стойността на всички износни стоки. Достатъчно показате-

лен за това е фактът, че през 1920/21 г. от износни мита са събрани повече от-

колкото от вносни (219 млн. от износни срещу 171 млн. от вносни) (Bobchev, 

1939, p. 18).  

Втората фаза в митническата ни политика започва от 1922 г., когато на 11 

април влиза в сила новата тарифа. Тя вече е изградена на основата на добре 

познатият като основен фактор в българската данъчна система краен фискали-

зъм, който е комбиниран и с налаганата от края на XIX век противоречива по-

литика на митнически протекционизъм. С новата тарифа остава и събирането на 

митата в злато чрез определян от министъра на финансите коефициент на обез-

ценяване, като митата на почти всички стоки бележат увеличение в сравнение с 

предвоенния режим. Най-високи тарифи са определени за стоките местно про-

изводство, които подлежат на протекция и за луксозните стоки. Увеличението в 

тези групи стоки в сравнение с тарифите преди войните е драстично. Например 

за парфюмите от 330 златни лева за 100 кг. митото става 6 000, за копринените 

платове от 7.5 на 5 200, вълнени платове от 275 на 1 200, конци от 100 на 400, 

памучни боядисани платове от 55 на 720, обувки от 400 на 1 000, сапун от 70 на 

300 и др. (Bobchev, 1939, p. 3). Върху стойността на митата освен това се начис-

ляват и други данъчни тежести като т.нар. „общински налог“ в размер на 20% 

върху размера на митото и многобройни митнически такси като статистическо 

право, товарно право, такси за товарене, разтоварване, приемане на стоките и 

др. Тарифата от 1922 г. предвижда и безмитен внос в редица случаи, като дос-

тавки за армията, определени инструменти за занаятчийското производство, 

горива, смазочни материали, торове за земеделското стопанство и разбира се 

машини, инструменти и сурови материали за местната индустрия по Закона за 

насърчаване от 1909г.  
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Тук, за да разберем проблемите в същността и развитието на нашето мит-

ническо облагане в междувоенния период, трябва да се върнем към едно проуч-

ване на Министерството на търговията и земеделието и Министерство финан-

сите, направено в периода 1902–1904 г. Това проучване е насочено към дефини-

ране на принципите, целите и интересите, които по един рационален начин е 

трябвало да застанат в основата на митническата политика на българската дър-

жава. Изводите на проучването са публикувани през 1931 г. в реферат на тема 

„Митническата тарифа“ от Нури Танжер. Най-важният принцип, изведен от 

изследването, е този за границата на разумната митническа протекция, за гра-

ницата на тежестта на митата като данъчен инструмент върху различните стоки 

обект на внос. Тази граница може да се търси само в реалното съотношение 

между цената на стоката и нейното мито. Според споменатото проучване гра-

ницата трябва да бъде до 25% от стойността за стоките, обект на протекция и от 

8 до 15% за останалите (Tangier, 1931, p. 14).
 
Също така трябва да се избягват 

извънредно високи мита върху луксозните стоки, тъй като това води едновре-

менно до увеличаване на контрабандата и намаляване на приходите (Tangier, 

1931, p. 13).
 
Един принцип, който въобще не е спазван в следвоенния период. 

Протекционизмът и митническото облагане могат да бъдат разумни само ако 

водят едновременно до реално нарастване на капитала, конкурентоспособността 

и ефективността на индустрията, без да засягат тежко консуматорите и без да 

пресушават бюджетните приходи. Митническото облагане в междувоенния 

период обаче, подобно на останалите данъчни инструменти, излезе извън вся-

какви рационални принципи, което беше и реалният принцип, движещ развити-

ето на нашата данъчната система по това време. Митата са превърнати в комп-

лексна комбинация между специфични налагани по количествени критерии (на 

килограм) и адвалорни такси, без да се държи сметка за промяната в цените на 

конкретните стоки и нейното съотношение към наложената с тези способи да-

нъчна тежест. Спомената разумна граница в митническото облагане е премина-

та още с тарифата от 1922 г., но българската държава не спря до тук. Тя упорито 

продължи да налага вродения ѝ фискален нерационализъм, лобизъм и постоя-

нен реформизъм във всеки елемент на митническата ни политика.  

Със специален закон през месец май 1926 г. се предприема ново масово и 

значително увеличение на митата, възлизащо в много случаи до 50, а за някои 

артикули до 300% (Bobchev, 1939, p. 3).
 
През 1928 и 1930 г., въпреки стабилизи-

рането на лева, Министерството на финансите продължава с практиката да из-

меня валутния курс, по който трябва да се плащат митата и митническите такси. 

Манипулацията на коефициента на обезценяване, като най-лесен път заобика-

лящ необходимостта да се минава през Народното събрание, се превръща в 
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предпочитан метод за скрито увеличение на митническата тежест. Така във вся-

ка една от двете години вносните мита са увеличени с още по 33% (Bobchev, 

1939, p. 5). Тази практика, тази митническа политика открива пътя на корупция-

та, контрабандата и фаворизацията на отделни предприятия и браншове, като 

тежестта остава изцяло за сметка на икономиката и данъкоплатците (History, 

1983, p. 188). Фискалните цели на митата, както ще видим впоследствие от дан-

ните, също малко се постигат. Приходите намаляват, това което стремително се 

увеличава е само данъчната тежест. В момента, когато финансовото положение 

на държавата се влошава допълнително и от световната икономическа криза, в 

периода 1931–1936 г., фискалния натиск върху митническия режим на България 

достига нови върхове. Министерство на финансите, което вече е достигнало 

всички възможни граници в манипулацията на специфичните мита и митничес-

кия коефициент, отчаяно обръща своето внимание към последния останал ресурс, 

адвалорното облагане на безмитния внос на материали, предназначени за местна-

та индустрия. Водени от примитивния стремеж да съберат по-голям финансов 

ресурс, чиновниците от министерството реално достигат само до по-големи аб-

сурди и по-голяма комплексност в митническия режим на вноса. Адвалорната 

такса е диференцирана съобразно размера на митническа протекция на готовите 

стоки и степента на обработеност на внасяните материали, а нейните размери 

определени с закон от ноември 1931 г. са от 8 до 25% (Bobchev, 1939, p. 7). След-

ва ново изменение на режима през юни 1932 г., когато с нов закон определени 

материали, облагани с по-нисък размер, са прехвърлени към по-висок (Bobchev, 

1939, p. 7). Само за да се стигне до май 1933 г., когато със Закона за засилване на 

държавните приходи, адвалорните такси вече са в границите между 10-60%. С 

този закон т.нар. „безмитен внос“ на практика не само престава да съществува, но 

е доведен до абсурдното положение някои сурови материали да се облагат по-

ниско по митническата тарифа като обикновен внос, отколкото с адвалорната 

такса като „безмитен“ (Bobchev, 1939, p. 7). Режимът за безмитен внос реално е 

отменен не само по законите за насърчаване на местната индустрия, но и по За-

кона за подобрение на земеделското производство и опазване на полските имоти, 

Закона за експлоатация на държавните мини, Закона за освобождаване от вносно 

мито стъклата за покриване на парници и оранжерии и т.н. (Bobchev, 1939, p. 7) 

Всичко това логично се прехвърля като тежест на консуматорите, и то в момент 

когато и без това ниската покупателна сила на масата от българското население е 

намалена наполовина, когато цари огромно обществено недоволство от високите 

монополни цени на индустриалните стоки.  

Последната фаза в развитието на българската митническа политика започва 

от 1936 г., а многобройните промени в тарифите и всички закони, имащи значе-
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ние за митническото облагане до този момент, според К. Бобчев, логично са 

създали един твърде объркан и технически неиздържан режим (Bobchev, 1939, 

p. 8). В това отношение мащабната ревизия на митническата тарифа, предприе-

та през август 1936 г., не прави изключение. Засегнати от новите промени са 2/3 

от митническите статии, като окончателно по тях е премахнат безмитния внос 

по Закона за насърчаване на местната индустрия. Премахването на безмитния 

внос по Закона за насърчаване, вместо да доведе до фискални позитиви, по един 

парадоксален начин е неутрализирано с решението да се разреши безмитен внос 

на стоките за собствени нужди на държавни и общински учреждения. Най-

важен дял в този внос логично заемат въоръжението, предметите и облеклото за 

войската. Благодарение на промените в Закона за митниците безмитният внос за 

държавата през 1937г. скача от 73.1 за предходната на цели 737.5 милиона лева. 

За сравнение безмитният внос по закона за насърчаване в периода 1933–1936 г. 

се е движил в диапазона между 462 и 788.9 милиона лева (Bobchev, 1939, p. 10). 

По 71 статии от тарифата е предприето поредното увеличение, а по остана-

лите, според Бобчев, има намаление (Bobchev, 1939, p. 10). Веднага след това 

той уточнява, че намаленията реално не винаги са намаления, тъй като са съче-

тани с увеличение на споменатите вече коефициенти. Когато са реални, намале-

нията засягат главно материалите нужни за индустрията и множество луксозни 

стоки, облагани до този момент със забранителни мита, водещи само до тяхното 

контрабандно внасяне (Bobchev, 1939, p. 9). Увеличенията,, според Бобчев, са 

умерени и не във всички случаи дават по-високо облагане, тъй като са направе-

ни в замяна на премахнати акцизи (Bobchev, 1939, p. 9). Реално обаче, подобно 

на цялостната българска данъчна политика, и в митническата, няма нищо уме-

рено или ефективно. Това много добре проличава в представената от самия ав-

тор таблица (таблица 1) за стойността на вносните мита в процент от статисти-

ческата стойност на стоките, даваща истинската представа за изключително 

неравномерна и нерационална еволюцията в тежестта на митническото облага-

не у нас.  

Таблица 1. 

Стойност на вносните мита в процент 

от статистическата стойност на стоките 

Наименование 

на стоките 
1922 г. 1926 г. 1936 г. 

Кафе сурово 40.00 40.37 259.61 

Масло маслинено в 

съдове над 10 кг. 
13.3 18.67 49.57 
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Масло кокосово и 

палмово за 

индустриални цели 

5.25 5.57 30.68 

Петрол 39.77 68.14 81.12 

Стъкла за прозорци 23.72 64.90 122.13 

Гьон  23.83 22.37 71.25 

Каучук суров - - 83.47 

Платове от чиста коп-

рина 
36.94 95.95 102.39 

Вълна дрънкана или 

влачена 
8.15 6.22 20.22 

Прежда вълнена небо-

ядисана 
15.61 32.58 81.15 

Прежда памучна небе-

лена 
8.09 9.40 45.12 

Платове памучни бе-

лени 
31.83 36.16 95.16 

Платове памучни боя-

дисани или 

 щампосани 

57.20 49.30 94.26 

Листа железни с дебе-

лина повече от 3 мм. 
4.17 6.96 30.49 

Тел желязна с дебели-

на 1,5-6 мм. 
29.29 54.05 79.08 

Коси и сърпове 17.45 31.82 14.65 

Мед кована или вал-

цована 
7.54 9.25 86.82 

Източник: Bobchev, 1939, p. 5. 

 

По отношение на фискалните резултати митата, подобно на останалите да-

нъчни проходи, въпреки, а в много случаи благодарение на много активната 

държавна политика, вървят уверено в неблагоприятната за фиска посока. Тех-

ният дял в редовните приходи на държавата успява да деградира цели два пъти 

от 23.4% през финансовата 1921/22г. до 10.8% през 1933/34 г., а тежестта им в 

данъчните приходи за същия период намалява от 58.4% на 27.4% (Bobchev, 

1939, p. 33). Макар, че изследването на Бобчев систематизира комплексната 

митническа политика, на фона на представената от него голяма по обем факто-

логия, той не успява да разкрие и акцентира достатъчно върху основните про-

тиворечия и проблеми, които тя създава на българските общество и данъкоп-

латци. Именно те, а не постоянните симулации на реформи и промени са от 

значение за настоящото изследване. Централен момент в това отношение имат 
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стопанският фактор в митническото облагане в комбинация с постоянното на-

рушаване от страна на изпълнителната власт на основни принципи, заложени в 

митническото ни законодателство.  

В тази посока като подход, адекватни данни, анализ и съзнание за грубото 

нарушение на обществения интерес чрез митническата ни политика на несрав-

нимо по-високо ниво се намира споменатият вече реферат за митническата та-

рифа на Нури Таджер, публикуван в издадена през 1931 г. брошура. Въпреки че 

брошурата е издадена в момент, когато личният интерес на Таджер като търгов-

ски представител е силно застрашен, това по никакъв начин не изкривява, а по-

скоро служи като катализатор за разкриване на един основен аспект в митни-

ческата политика на българската държава, превърнал я през целия изследван 

период във фаворизираща и изключително вредна както в стопанско, така и в 

морално отношение. По един убедителен начин изследването на Таджер, за 

разлика от това на Бобчев, помага да разберем основната особеност в българс-

ката митническа политика, а именно, че тя е подчинена не толкова на фискални 

(в преследването на които тя постоянно се проваля), а на безпринципни и нера-

ционални цели. Те позволяват създаването и поддържането на едно обществено 

недоразумение, едно уникално творение на неадекватната българска стопанска 

и данъчна политика, познато в историята като „паразитна индустрия“. Така, 

наред с паразитната политическа класа, нейната администрация, армия и външ-

ни кредитори, върху гърба на българския данъкоплатец през изследвания пери-

од лежи дори местната индустрия. В основата на това явление, както Таджер 

изяснява, наред с безмитния внос на материали, стои една незаконна, прокарва-

на под лобистки натиск практика. При нея министърът на финансите чрез спо-

менатите вече коефициенти, по скрит начин увеличава тежестта на митата за 

избрани стоки значително над предварителното съотношение, зададено от та-

рифата (Tangier, 1931, p. 8). Тук трябва да се изясни нещо, което Бобчев е про-

пуснал да отбележи. Според чл. 1 от Закона за митническата тарифа, коефици-

ентите могат да се увеличават и намаляват от митническия тарифен комитет 

само с цел да се поддържа прокараното в тарифата съотношение между стой-

ността на стоките и определените мита. Митническият комитет се намесва само 

когато съотношението между стойността на стоките и определените мита е 

променено вследствие обезценяване на валутата. Този принцип обаче е наруша-

ван по безогледен начин през целия изследван период чрез манипулирането на 

коефициента – министърът увеличава митническата тежест, а това е в право-

мощията на Парламента (Tangier, 1931, p. 8). 

На второ място трябва да се изясни и проблемът за границите, в които 

митническата протекция може да нарушава фискалните и стопански интереси 
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на обществото. За пример ще дадем загубите, нанесени на бюджета поради про-

карвания по споменатия начин митнически свръх-протекционизъм и то само от 

две индустрии - захарната и циментовата. Един килограм захар на пазара през 

1928 г. струва 26–27 лева (Radev, 1928, p. 206). Чужд внос на захар в България 

поради специфичното й свръх облагане от 14.40 лева на килограм и то без ста-

тистическо, товарно право, мерене и др. е немислим. Това дава възможност на 

захарните фабрики в България, които иначе продават своята захар на Солунския 

пазар по 12 лева, да си калкулират спомената по-горе абсурдна цена. Те при-

нуждават българския консуматор да плаща изключително скъпа захар. Благода-

рение на високото мито производителите получават възможност да реализират 

свръх печалба, която се изчислява на 8.25 лева на кг. Годишно в България се 

консумира по около 27.5 милиона килограма захар, което по 8.25 дава 230 ми-

лиона лева – число, което представлява размера на годишната „жертва“, която 

българското общество прави за захарната индустрия благодарение на митни-

ческата политика (Radev, 1928, p. 206).  

Един тон цимент струва на вътрешното производство не повече от 600-650 

лева. На такава цена той се предлага и от чужбина. Но, благодарение на високо-

то протекционистично мито, което прави невъзможен чуждия внос, последния 

се продава на пазара по 1 400 –1 500 лева. Вносното мито на цимента е 450 лева 

и разбира се, българските производители не пропускат да си го калкулират в 

продажната цена. Така при една минимална консумация от 300 000 тона (само 

капацитета на Батановци е над 200 000 тона) се получава около 150 милиона 

лева надценка от мито и за циментовата индустрия.  

За сведение общите постъпления от преки данъци през 1927–1928 г. възли-

зат на 465 милиона лева, което на практика се равнява на жертвите само за две 

от насърчаваните местни индустрии. Сега е моментът да се спрем и на същ-

ността на тази местна индустрия, която според политиката на българската дър-

жава оправдава подобни жертви в продължение на почти четири десетилетия. 

От данните в изследването на Таджер разбираме, че единственото национално 

или местно, което стои зад нея, са ограничените груби местни материални и 

политически интереси (Tangier, 1931, pp. 4-5). Общественият и стопански „ба-

ланс“ на българската митническа и индустриална политика през изследвания 

период води до скъпи индустриални стоки и увеличаваща се обвързаност с вно-

са на сурови материали от чужбина, водещи до загуби от мита в размер на око-

ло един милиард лева годишно (по данни за 1930 г.) (Tangier, 1931, p. 5). Дър-

жавната индустриална политика не успява да създаде и заетост, чрез която да 

реши проблема с т.нар. скрита безработица. Според изследванията на Констан-

тин Бобчев към края на 30-те години в индустрията са заети едва около 3% от 
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цялото активно население в страната (Bobchev, 1938, p. 277). Процентът вероят-

но е по-малък понеже Бобчев смята за промишлени работници и тези в тютюне-

вите складове, които не са постоянно заети. Възникват и редица принципни по 

своята същност въпроси. Може ли да се насърчава и нарича местна индустрия 

такава, която внася от чужбина без мито медна жица от 5 мм, само за да я из-

тегли до 1 мм, която внася суров памук, пренебрегвайки местното доброкачест-

вено производство, само за да го направи на прежда, която да изнесе за боядис-

ване и повторно да внесе без мито като местно произведение? Може ли да се 

насърчава и нарича местна индустрия такава, която руши стабилността на мест-

ната валута, изнасяйки ежегодно безпрепятствено за сурови материали толкова 

валута, колкото би се изнесла ако се внесат, (но вече не безмитно) готови чужди 

стоки (Tangier, 1931, p. 5)? 

Към всичко това трябва да прибавим и внасяните безмитно машини и теч-

ни горива. Специално внимание на вредната обвързаност на местната ни индус-

трия с вноса на скъпи горива и смазочни материали от чужбина обръща Никола 

Христов в частта си за митническата ни политика в своето изследване – „Мо-

дернизиране на държавните финанси“. Според него: „От години на ред на на-

шата стопанска и индустриална политика е дадена една погрешна насока при 

която чувствително се увреждат интересите на народното стопанство и при коя-

то даже доходите от индустриалното ни производство се превръщат в дефицит. 

Всички културни народи в борбата за своята стопанска обнова се стремят да 

мобилизират използването на всички местни средства, сурови материали, каме-

новъглени богатства и др. източници на енергия и след като се изчерпят едва 

тогава прибягват до такива от чужбина. В това отношение у нас се върши точно 

обратното и напълно може да се квалифицира нашата стопанска политика като 

политика на стопанско разхищение и безпътие“ (Hristov, 1933, p. 37).  

Никола Христов пояснява, че благодарение на безконтролната стопанска и 

митническа политика над 85% от индустрията използва дизелови мотори, за 

чиито нужди се внасят по 80 000 тона безмитни петролни горива на стойност 

140 милиона лева (Hristov, 1933, p. 38) От това губи местната каменовъглена 

промишленост, която при по-национално отговорна политика би могла да съз-

даде работа на десетки хиляди безработни (Hristov, 1933, p. 38). Подобна мит-

ническа и данъчна политика според Н. Христов не само не отговаря на нуждите 

на държавния бюджет, тя дава възможност на много чужденци: „… да гледат на 

България като на „Елдорадо“, където за сметка на народа и държавата, могат 

безконтролно да се трупат огромни богатства“ (Hristov, 1933, p. 32). 

Основният порок на нашето насърчително законодателство, в центъра на 

което стои митническата и данъчна политика, е дефиниран много точно от Ру-
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мен Аврамов: „…от него се възползват не тези, за които то е предназначено, а 

по-силните (или странични) играчи. С това асиметрията в разпределението на 

ресурсите само се засилва“ (Avramov, 2007, p. 170). В един от докладите си за 

българската икономика от 1933 г. Финансовият Комитет на ОН отбелязва, че 

„според български експерти държавната промишлена политика струва около 1 

млрд. лв. годишно под формата на загубени приходи от митнически сборове и 

данъци, от намалени транспортни тарифи и др. привилегии за протекция на 

индустрията. Така, на практика до 1923 г. държавата е върнала на „насърчената 

индустрия“ цялата сума на инвестирания в нея капитал (около 7 млрд. лв.), кое-

то отчасти обяснява недостига на бюджетните приходи“ (Avramov, 2007, p. 

171). 

Този трансфер помага на България в периода между двете световни войни 

да се превърне в една от страните с най-висока норма на печалба от капитала в 

света, изпреварвайки редица много по-развити икономики (Berov, 1961, p. 102). 

За разлика от тях обаче, тя очевидно заема уверено и едно от първите места по 

изтичане на капитали. Високата норма на печалба в България се комбинира по 

парадоксален от рационална, но логичен за една слаба в културно и икономи-

ческо отношение държава начин с изключително ниския растеж, дял на заетите 

лица и заплащане в насърчаваните индустрии. Огромните жертви, които се пра-

вят за развитието на индустрията, могат да бъдат оправдани само ако тя дори 

без да осъществява износ поне спестява на икономиката валута, внос и помага 

да се намали огромната скрита безработица съществуваща през този период в 

селските домакинства. От заетите в индустрията през междувоенния период 

средно около 80 000 души 36 000 са заети в тютюневата индустрия, а само 

10 000 – 12 000 се намират в насърчавани предприятия (Tangier, 1931, p. 10). 

Към това през периода се добавя и намалението на месечната реална работна 

заплата на работниците в градовете средно с около 15% в сравнение с довоен-

ния период, което води до ограничаване на потреблението на и без това свития 

вътрешен пазар (Berov, 1961, p. 109). Дори в юбилейния сборник за 100-

годишнината на българската индустрия се промъква статия: „… която добросъ-

вестно и емпирично показва как макроикономическият резултат от разрастване-

то на защитената индустрия е точно обратния на очаквания и как тя постоянно 

предизвиква изтичане на ресурси навън“ (Berov, 1961, p. 172). На практика пос-

тигането за пореден път обратния на желания резултат се превръща във вроден 

порок на българската стопанска и данъчна политика. За това освен безпринцип-

ното фаворизиране на местната индустрия роля играе и изключително високата 

обща данъчна тежест на митата, изразена в споменатото постоянно увеличение 

на съотношението между цените на стоките и размера на митата. Най-ярко това 
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проличава в периода след 1930 г., когато цените на много важни артикули ка-

тастрофално отиват надолу, изравнявайки се с тези от периода 1910–1914 г. Ако 

се спазваха принципите, въведени в нашата тарифа, и ако държавата не се беше 

отдала на примитивния си фискален фанатизъм, митата за всички стоки тряб-

ваше да бъдат намалени. Тук може да дадем пример с някои артикули, чиито 

внос е необходим и не може да се свързва с протекционистична политика, която 

изкуствено да надува неговата цена, ощетявайки едновременно потреблението и 

бюджета. Митото и акцизът за чая през 1930 г. е 130лв., като при приблизител-

но същите цени то е било едва 38.90лв. за периода 1910–1914 г. (Tangier, 1931, 

p. 17). Черният пипер, който също се връща към предвоенната си цена отбелязва 

увеличение на митото до 70% от цената, в сравнение с най-много 25% от този 

преди войните. Цените на сапуна за пране, благодарение на неоснователно теж-

ките протекционистични мита, са много по-високи от тези в Европа, неговият 

внос и приходи, както е видно от таблица 2 постоянно намаляват. 

Таблица 2. 

Количество внос на сапун за пране 

1923 г. 2.953.273 кг. 

1924 г. 1.799.927 кг. 

1925 г. 1.495.520 кг. 

1926 г. 1.424.318 кг. 

1927 г. 1.292.128 кг. 

1928 г. 872.822 кг. 

Източник: Tangier, 1931, p. 19. 

 

Митото на ориза в България е в размер на 100% от цената, благодарение на 

което българският ориз струва 14.50 лева или почти двойно на този в Западна 

Европа, който се продава по 7.50 лева. Подобно е положението и с картона. 

Местният картон има цена 11 лева за кг, а европейският, който поради високите 

мита (12 лева за кг.) почти не се внася, се оферира франко фабрика при много 

по-високо качество само за 5.50 лева.  

Заключение 

В заключение, съобразявайки се и с проблемите зададени от темата на 

конференцията, а именно отношенията власт, пазари и общество, данните и 

анализа в настоящото изследване показват, че митническата политика в Бълга-

рия през посоченият период определено е един от историческите фактори за 

наследената и до днес тенденция в конфликтното, нерационалното и нехармо-
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ничното им развитие. Това не е учудващо, имайки предвид, че основаната на 

краен фискален фанатизъм и протекционизъм митническа политика на първо и 

последно място обслужва именно повърхностните интереси на кръговете около 

властта, а пазарния механизъм и обществения интерес на практика са напълно 

игнорирани. Множеството добри исторически примери в упражняването на 

индустриален протекционизъм, както в Европа, така в Азия и Америка показ-

ват, че при наличието на подходяща предприемаческа и бюрократична култура, 

подобна политика може да доведе едновременно и до развитието на съществен 

национален индустриален капитал и до това на конкуренцията, пазара и благо-

състоянието на трудещите се. Парадоксално, в България през посоченият пери-

од, въпреки активната роля на държавата, а може би именно благодарение на 

нея, постигнатият резултат е точно обратният! Реално имаме развитие в област-

та на статизма, бюрокрацията, монополизацията и лобизма. В този смисъл, що 

се отнася до т.н. български капитализъм, то доказателства за неговото същест-

вуване, тук определено не могат да бъдат открити. Вместо това, анализът на 

този аспект от стопанската ни политика разкрива, че през посочения период в 

икономиката ни доминира коренно различна философия, тази на корпоративния 

и бюрократичен социализъм (познат още и като крони капитализъм)! Система, в 

която икономическите успехи са основани не на поемането на риск, конкурен-

ция, реален растеж и иновации, а на паразитна симбиоза между икономическа и 

политическа власт, една симбиоза с цел монополизиране на привилегии и ре-

сурси, гарантиране на печалби и социализиране на загуби!  
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