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Настоящата разработка е четвърта по ред в поредицата от публикации, ко-
ито представят материали за натурална размяна и заплащането в натура на раз-
лични по вид услуги (Toshev, 2017, рр. 103-114; Toshev, 2018, рр. 165-177; 
Toshev, 2019, рр. 206-216). Тя систематизира следващата част от събраната към 
момента първична информация за разплащането в натура, публикувана в крае-
ведски изследвания и в периодичния печат. Целта е да се акумулира възможно 
най-голямо количество емпиричен материал, който да даде достатъчно основа-
ние за анализ и обосновани изводи. Конкретните въпроси, разгледани в изложе-
нието, представят някои основни характеристики на образователните дейности 
и материалното обезпечаване на училищното дело из българските земи през 
втората половина на ХІХ и началните десетилетия на ХХ век. 

Учители 
В човешкия живот, обикновено първият значим досег с обществото става 

при започване на образованието. Детето се е давало да се научи „на четмо и 
писмо“. Тук влизал в ролята си „даскала от школото“, който е бил значима фи-
гура в общественото ежедневие, работил е за „повдигането“ на местното общес-
тво и съответно е трябвало да получи добро възнаграждение.  
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Преди да се пристъпи към изложението, трябва специално да се отбележи: 
Първо – през доиндустриалната епоха малко люде са могли да се научат да 

четат и пишат и грамотния човек се е приемал за солидно образован. Затова 
учителите, като специфични и ценни специалисти са получавали поне част от 
заплатата си в пари, а не само в натура; 

Второ – през разглеждания период в българските земи, огромното мнозин-
ство от населението живее в селата. За пример: дори след Освобождението, 
според преброяванията извършени между 1880 и 1926 г. селското население 
брои между 80.88 и 79.76% (Botev & Kovachev, 1934, р. 97); 

Трето – в градските центрове труда на учителите се е плащал в пари 
(Petkova, 2003, р. 175; Roussev, 2015, pp. 622-623). 

В предложената разработка се разглеждат условията и формата на запла-
щане само в селските училища. От 1639 г. датира една приписка, може би от 
манастирска обител, в която е отбелязано: „…[Хрисант?]1 Богданин даде момче 
да учи и цената е по 3 кила2 на година и 1000 аспри, и 24 оки благина3, и 12 
[оки]4 сол, и 2 [чифта] папуци. Така правеха останалите братя, и ние така [нап-
равихме]“ (Hristova, Karadhzova & Uzunova, р. 51; р. 298; pp. 156-157; 243). 

Видния български възрожденец Рашко Блъсков, започва своята учителска 
дейност през 1841 г. в с. Черковна, Провадийско. Тамошните селяни го пазари-
ли за „900 гроша годишна плата и по една крина жито на къща” (Blaskov, 1901, 
рр. 6-7). 

В с. Темниско (днес съставна част на с. Първомайци, Великотърновско) 
има училище от 1846 г. В него трудът на учителят „е заплащан в натура, обик-
новено с кофа жито или други селскостопански произведения, [а] по-заможните 
заплащат по 2–3 гроша за обучението на децата си“ (Penev, 2016, рр. 290-291). 

На 28 септември 1852 г. селата Гостилица и Балванска махала (днес с. Вет-
ринци, Великотърновско) пазаряват „Иванча х. Василевича, живописец от Габ-
рово“ за даскал и да направи иконите в църквата „Св. Димитър“. Учителската 
му заплата е определена на „15 крини жито“. Още същия ден „дядо Стойно [ве-
роятно селския кмет] му дал 5 крини жито (около 64 кг.), а на 20 октомври – 
още 11 крини, с една повече, понеже житото било прашно“ (Dimitrov, 2003, рр. 
46, 113). Тук трябва да се отбележи, за пореден път колко добре е организирано 
плащането в натура (Toshev, 2017, рр. 104, 110; Toshev, 2018, рр. 167-168, 170; 

                                                 
1  Така е в източника. 
2  Вероятно, се има предвид „зърнени храни“. За мярката „кило“, „киле“, „кила“ виж 
Sharlanova, 2001, рр. 101-105. 

3  Иде реч за месо или сланина 
4  Всички думи и изрази поставени в квадратни скоби са мои – М. Тошев. 
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Toshev, 2019, рр. 210, 212-214) и как се държи сметка за всяка подробност – 

„житото било прашно“.  

Учител в с. Балджи Омур (днес Медовина, Поповско) през 1871 г. е мест-

ният жител И. Недялков. Той обучавал 15 деца срещу заплата от 500 гроша и 

две крини жито. Вероятно в случая става дума за месечна плата (Sabev, 2009, р. 

130). 

Подробна информация за заплащането на учителите през 1871 г. в Разград-

ско ни представя възрожденското списание „Училище“. Тамошните българи са 

успели да устроят в селата си 26 училища, които „имат зиме и лете учители и 

ученици“ и 9 училища – „само зиме“. В тях „числото … на учителите е 28 и 

Учителка“. Годишната заплата на всички преподаватели „възлиза на гроша 

34,150 и 39½ кила жито“ (Hranov, 1871, рр. 243-244). 

От записките на „даскал Димитър Георгиев от [с.] Беляковец, Търновско“ 

научаваме с подробности каква е била заплатата му в две села от района: 

„През 1870 г. месец октомври се пазарих за даскал в с. Мусина за една го-

дина – 1500 гроша и за 25 крини жито. 1871 г. пак в Мусина – 1800 гроша [и] 50 

крини жито, 1872 г. [за] трети път в Мусина – 1800 гроша [и] 50 крини жито. … 

През 1873 г. се пазарих за 1000 гроша и 50 крини жито в [с.] Яалари [днес 

с. Русаля, общ. в. Търново, обл. В. Търново]… През 1874 г. се пазарих втори път 

за даскал [за] 1700 гроша и 50 крини жито в Яалари. ... През 1875 се пазарих за 

1700 гроша и 50 крини жито за година“
5
. 

На 14 септември 1874 г. в „Ловченската епархия“ се свикал Учителски съ-

бор, който разгледал и регламентирал просветните дела. В Протокола от засе-

данията му е записано: „2. От по-сиромашките села за допълнение на платата 

[на учителя] да се взема определено количество храна според състоянието им 

[имотно]“ (Stoyanov, 1941, рр. 159-160). 

През 1877 г. учителка в с. Полски Сеновец, Търновско е „Св. К. Новачко-

ва“ Тя била спазарена от църковното настоятелство „за 100 гроша заплата, 55 

крини жито и 6 коли дърва“ (Lazarov, 1984, р. 34). В този случай виждаме как 

възнаграждението включва всичко необходимо за ежедневното преживяване – 

жито, за да се изхрани, дърва да се топли и пари за други нужни продукти, вещи 

и услуги. 

Практиката да се плаща на учителите в натура или в пари и натура про-

дължава и след Освобождението на България. 

 

                                                 
5
  Историята на даскал Димитър Георгиев от Беляковец, Търновско, в: Държавен архив 

– В. Търново Ф. 78К, оп. 1, а.е. 46. Цитирано от Anchev, 1989, рр. 20; 185-187. 
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Управата на селищата Горен и Долен Тръмбеш (днес. с. Горски горен 
Тръмбеш и Горски долен Тръмбеш, общ. Г. Оряховица, обл В. Търново) с писма 
от 17 декември 1878 г. и от 30 януари 1879 г. уведомява Окръжния училищен 
съвет в гр. Търново, че са си условили учител – „Георги Славов от Юмрукая [?], 
пазарен за 100 крини жито“6. 

През 1878–1879 г. в с. Горно Дерекьой (днес с. Момчиловци, общи. Смо-
лян, обл. Смолян) за даскал дошъл Велко Стоянов. В детска възраст той бил 
овчарче, но заболял и останал куц с единия крак. През последната година от 
неговото учителстване, заплатата му била определена така: „Хакът през 1910 г. 
ще получава петнадесет (15) лири и 100 оки жито“ (Kanev, 1975, рр. 127, 133). 

В с. Никюп, Търновско през 1885 г. учител е „Йордан Г. Чолаков от селото, 
с третокласно образование … на 17 години, женен“. Пазарен е „за 150 крини 
жито” (Popov, 2008, р. 239). 

Училищното настоятелство и общинската управа в с. Чаиркьой (днес с. 
Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново) сключили договор с учителя Иван 
Александров, родом от същото село, да заеме длъжността „младши учител“ в 
основното училище „Кирил и Методий“. Определено било да му се заплати за 
учебната 1888/1889 г. „300 лв. на 3 пъти [и] всяка къща ще му даде по една ока 
брашно, всичко 180 оки за прехрана“ (Panchev, 1987, р. 139). 

Около 1919 г. в с. Албалари, околия Османпазарска (днес с. Орач, общ. 
Антоново, обл. Търговище) „Хр. К. Теллалов (волнонаем[ен] у[чите]л)“ получа-
ва от „държавата … някакви „960 лв. годишна заплата“ и 100 лв. месечно доба-
въчно възнаграждение, или с други думи казано, дава ми само „тютюн парасъ“. 
В добавка: „За всеки месец ми се отпуща по 8 кгр. жито, а понякога и ръж, коя-
то много намалява, той като от него воденичарят взема уем, а под воденичния 
камък остава значително“ (Tellalov, 1919)7. 

В процеса на проучвателската работа се откриха някои практики за запла-
щане в натура, чиито параметри не са съвсем изяснени, но все таки дават инте-
ресна информация при очертаване на общите граници на проблема и внасят 
допълнителни подробности по темата за българските учители: 

През периода 1800–1840 г. в частните килийни училища на гр. Самоков 
учителят получавал за всяко дете по „30–40 ст. на месец“, а учениците носели 
„подаръци“ за Коледа, Великден – ракия, яйца, ябълки, сушени сливи и пр. В 
добавка: „Всяка сутрин учениците умервали с залци хляб един забит в пода 
                                                 
6  ДА – В.Търново. Ф. 961К, оп. 1, а.е. 14, 1.1; ф. 961К, оп. 1, а.е. 17, 1.1. Цитирано от 
Georgiev, 2003, р. 222. 

7  Благодаря най-сърдечно на д-р М. Левкова-Мучинова, Институт за исторически изс-
ледвания, която ми предостави текста на статията. 
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пирон. Това е продължавало, докато всеки от тях улучвал пирона. Събраните по 
този начин залци в ученическата стая се занасяли на учителя да си храни ко-
кошките и пуйките“. Когато ученикът се заженвал, учителя бил даряван с риза 
(Semerdzhiev, 2014, рр. 119-120, 123). 

През 1838 г. отец Аверкий поп Стоянов „учителствувал“ в гр. Казанлък. 
Условен бил „нея година за шест конски торби“ (Lazarov, 1984, р. 87). Възниква 
въпроса що за мярка е „шест конски торби“ – конска торба. В научната литера-
тура не се намери информация по проблема. Възможно е да става дума за точно 
определено количество зърно, побиращо се в една козинява торба, която се е 
окачвала на врата на коня, за да се „зоби“ по време на почивките, когато е на 
път. Може да се направи паралел, макар и условен, с „кесия“ – мярка за опреде-
лен брой еднотипни монетни единици официално използвана при плащания в 
Османската империя (Haritоnov, 2000, р. 172). Въпроса остава неизяснен.  

В среднородопското село Яврово през 1865 г. учител бил Димитър Пелте-
ков. Той се пазарил да преподава срещу парична заплата и правото да събира 
порязаници по курбаните, които често ставали в селото (Haytov, 1985, р. 78). 

Около средата на ХІХ век даскала в с. Куцина, Търновско (днес в общ. 
Полски Тръмбеш, обл. В. Търново) получавал от родителите на учениците си 
заплата в натура: брашно, жито, боб и др., „и рядко в пари“. През 1874–1875 г. 
Стоян Русев Иванов става учител в селото и работи до Освобождението. От 
начало той си ходел всяка събота в родното с. Плаково, като събирал брашно от 
учениците си – бил спазарен срещу брашно и с „дисаги го носел да храни баща 
си“ (Minchev, 1981, рр. 41-42). 

В с. Полски Сеновец е запомнен „даскал Марин Петков“, който бил “от 
старата генерация учители“, започнали своето дело в края на ХІХ век. По онова 
време „учениците по наследена от по-рано практика носеха храна. Запомнили 
сме и бюрото на даскал Петков, все пълно с порязаници (препечени филии) и 
други храни“ (Lazarov. 1984, р. 62). 

Преди Освобождението в с. Вакарел учителите получавали: „Всеки ученик 
плащал по 3 гроша и кола дърва за учението, което траяло цяла зима“ (Gunchev, 
1933, р. 114). 

За да приключа въпроса с учителската заплата, искам да обърна специално 
внимание на практиката от с. Градец. Наред с конкретната информация, тя ни 
дава и повод за размисли върху структурата на цялата система за разплащане в 
натура. Този въпрос ще бъде разгледан по-нататък в изложението. В периода 
преди 1857 г. в с. Градец, Котленско, учениците носели дърва за училището, 
плащали седмично по 10–20 пари и „по ока вълна, паница сирене – годишно от 
овчарските семейства подарък на учителите“ (Dimitrov, 1933, рр. 48-49). 
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Чираци и майстори 
Младежите, поели по своя житейски път, след като се изучели „на четмо и 

писмо“ е трябвало да придобият и занаят, за да може вече да си вземат „хляба в 
ръцете“. 

Първата степан в овладяването на новата дейност е била чиракуването. Чи-
ракът е работил поне три години без парично заплащане (Petrov, 1968, р. 322), 
сиреч, в случая повсеместно е прилаган принципа на натуралното заплащане – 
обучение на занаят, прехрана и дрехи срещу труд в дюкяна и дома на майстора. 

Преди 1833 г. в Шумен чирака е работил „три години чирак слуга само да 
учи занаят; платата му е била в трите години: хляб, колкото може да яде, бой 
колкото може да носи, и облекло скъсаничко, приправено от господарските му 
вехти дрехи и нищо повече“ (Blaskov, 1907, р. 30). 

В с. Клисура, Карловско около 1836 г. Рашко Блъсков става чехларски чи-
рак при баща си и благодари на Бога, че не е при някой от другите майстори, 
защото „Дори и праздничен ден на слугите си отдих не даваха; тогава трябваше 
да метеш дворища, да сушиш влажните скорошити обуща, и всичко това за една 
прехрана, и да спечелиш занаят“ (Blaskov, 1901, р. 3). 

Найден Дринов ни е оставил твърде картинни спомени за своето чиракува-
не в Панагюрище. През 1858 г., на дванадесет годишна възраст, той започва да 
учи кожухарски занаят. Майсторът му повикал „2–3 майстори от еснафа кожу-
харски и според правилата еснафски ме главиха: 4 години за чирак и 2 години 
под заплата, която заплата казаха, че ако го слушам и се науча добре през пър-
вите 4 години, за последните 2 ще ми плати“. По-нататък, въздействащо и в 
подробности, Н. Дринов описва как е метял, чистил, носил вода с кобилица и 
котли, занасял хляба на фурната, копал и пренасял кал за мазане, прекопавал 
бостана, та чак е пърлил и чистил „по 1000 кози крака“ купени „от салханата“, а 
на Заговезни „ме държаха у тях, че като вечеряме и се понапият, аз да им пея“ 
(Sapundzhiev, 1961, pр. 129-130). 

Постепенно, с времето принципите на чиракуването започнали да се про-
менят. През началните десетилетия на ХХ в. в с. Драганово, Горнооряховско, 
„майстора-шивач Христо Тошков Караатаназов“ учел младежите на занаят. За 
обучението си те му плащали „по 1500 лв. и една кола дърва за година“ (Gogev 
& Ivanchev, 2001, р. 64). 

Училища 
За да може да се осъществи сравнително приличен процес на обучение, на-

ред с преподавателите, са необходими и училища. С напредването на възрож-
денските процеси в българските земи, лека-полека се изоставят църковните 
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килии и приспособените за обучение „бордеи”, стаи в частни къщи, плевници и 
пр. Започват да се строят сгради, предназначени само за училища8. Всеки гра-
деж, поддръжката му и техническото обезпечаване на обучението изискват 
средства. За да се набавят те, много често се прибягва до събиране на дарения и 
помощи в натура. 

През 1866 г. Българската община в Силистра търси подкрепа за Общона-
родното българско училище в града и на 29 август изпраща Окръжно писмо до 
християните в района. Селяните откликват и обещават: 

„Ние долуподписанити старейшини от селото (Гърлица) по удобрение от 
страна на всичкити селяне, обещаваме да подарим … в брой на грошове л. т.9: 5 
или пет кила жито. … 

Ние долуподписанити от село Липница [?]… № 510 или пет кила балчишко 
жито… 

Ние долуподписанити от село Гюргеджик [?]… № 20 или двадесет крини 
жито… 

Ние долуподписанити от с. Алифал [?]… ако можем събра № 20 или дваде-
сет крини жито“ (Mishev, 2018, рр. 297-298). 

Няколко години по-късно, в 1873 г., училищното дело в Силистренско от-
ново изпитва трудности и Казалийския съвет призовал населението на епархия-
та да помогне. За целта митрополит Григорий издал пандахуса, по силата на 
която да бъдат освободени приносящите да събират от всички находящи се по 
окръжието български села „волна помощ и жито“ (Lipchev, 2004, р. 245). 

Едно писмо на свещеник Иван С. Чолаков от Казанлък, публикувано във в. 
Право, бр. 36 от 20 ноември 1873 г. съобщава, че Градската община убеждава 
селяните от околните села да изпратят ученици в казанлъшкото Главно учили-
ще. Нужните им учебници се набавили от „общинската каса“. Селяните „задо-
волени доста от тая общинска постъпка на драго сърце събират от сяко село по 
2, по 3, а от някои по 4 кила жито, което се надяваме тия дни да получи общи-
ната ни“ (Georgiev, 1923, рр. 161-162). 

В края на ХІХ и началото на ХХ век в с. Долни Порой, Серско, на Васи-
льовден, след като свършвала църковната служба, „из селото тръгваха „големи-
те сурвакари“ – общинарите. Те събираха дарения в полза на училището“. Хо-
рата давали „товари дърва, сланина, чували царевица, къдели вълна и лен, кър-
пи, дрехи, престилки, понякога и пари“. Дървата се прибирали за отопление на 

                                                 
8  Виж описание у Blaskov, 1901, рр. 10, 13, 16, 26-27, 29, 31-32. 
9  Турски лири. 
10  Най-вероятно, иде реч за турски лири. 



355 

училището, а всичко друго се разпродавало като „Заможните долнопоройлии 
знаеха много добре, че плащат по-скъпо, от колкото вървят пазарните цени, но 
те не даваха пари за това, което купуват – често то не им трябваше, а даваха за 
своето българско училище“. Хранителните продукти – брашно, сланина и пр. – 
оставали за бедните (Popvasileva, 1972, рр. 52-53). 

През 30-те години на ХХ в. в с. Потрушан (днес съставна част на с. Цонево, 
Варненско) решили да направят „прогимназията пълна“. За целта били нужни 
помещение, пари и пр. Свикали общо събрание и избрали комисия, която „да 
обходи селото и да събира помощи и подаръци, под каквато и форма да бъдат“. 
Селяните давали „по 2, по 3 крини царевица или жито. Някои даваха повече или 
даваха пари... пешкири, кърпи, мильота, малки шити възглавнички. Някои дава-
ха платно, тъкано за едни ръкави, и разни други работи. Освен това събирахме 
всичко, което ни подаряваха: чинии, вилици, лъжици. Някой подарил кобилица, 
друг стол, някой обуща, някой пък такива – най-различни предмети“. Зърното 
било продадено на търг, а предметите разиграли на томбола и превърнали в 
пари (Germanov, 1981, рр. 122-123). 

За да завърша с въпроса за училищата, ще представя един особено показа-
телен премер. Иде реч, за постройката на импозантната училищна сграда в Че-
пеларе. 

На 1 май 1895 г. строителите започнали да копаят основите. Градежът нап-
реднал, но паричните средства събрани от различни източници се свършили. 
Дюлгерите заявили, че „семействата им гладуват, защото в къщи нямат ни жи-
то, ни брашно и ако не им се дадат по 10–15 лева, да си купят ръж или цареви-
ца, ще захвърлят чуковете“, тъй като нямали никакви други доходи освен спе-
челеното с „чукът и мазилката в роки“. 

В този критичен момент чепелареца Салих Чауш Кара Ибрахимов предло-
жил да помогне: „…на сая саро [?] нямаме пари да ва дикисаме, ала се е забутал 
в един хамбар елли-алкмуш киле рош11… Проводи дюлгерене и другине, кутри-
ту са огладнели, да хми напълня торбине и човалене с рож“. Според общата 
сметка „Салих Чауш и [брат му] Исуф Аговски дадоха 2400 оки ръж“, която 
стигнала на строителите да довършат основните конструкции на училищната 
сграда (Dechov, 1936, рр. 288, 298-301). 

Представеният случай ясно очертава един от основните принципи на нату-
ралната размяна: част от населението няма възможност да си произведе самò 

                                                 
11  „елли-алкмуш киле рош” – най-вероятно, израза е „elli-altmış”, от тур. – „50-60 киле 
ръж”. Благодаря най-сърдечно на моя приятел Мехмед Мустафов Мехмедов, за пре-
вода от турски език. 
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достатъчно количество от основния хранителен продукт – зърното; за да си го 
набави то трябва да продава своя труд под формата на общо физическо усилие, 
„майсторлък“ или овеществен в стоки и продукти, необходими на другите лю-
де; за него е несъществен въпроса дали ще му бъде заплатено със зърно или с 
пари, с които то пак ще си купи зърно. По принцип, по изгодно му е да приеме 
плащане със зърно по причини, които ще бъдат представени в следваща анали-
тична разработка. 

За структурата на натуралните плащания 
Нека сега се върнем на практиката за учителско заплащане в натура от с. 

Градец, Котленско, която бе спомената по-горе. Ще припомня накратко: на учи-
телите се давали пари и „по ока вълна, паница сирене – годишно от овчарските 
семейства подарък на учителите“. 

За по-добро ориентиране в проблема ще приведа още един пример за нату-
рално плащане – в същото с. Градец, преди 1856 г., са съществували еснафски 
каси: терзийска, овчарска, чифчийска. В тях съответния еснаф е внасял пари, 
набрани от различни източници. Овчарският еснаф е „внасял по една ока вълна 
годишно“ (Dimitrov, 1933, рр. 60-61). 

Представените случаи са твърде показателни. Като се съобразим с тях мо-
жем да предположим, че в планинското с. Градец се е използвала система за 
натурално разплащане базирана на животинска продукция – вълна и сирене. 

За сравнение, в равнинните села с обширни обработваеми земи, почти ви-
наги, се е предпочитало стоките и услугите да се плащат със зърно (Toshev, 
2017, рр. 104-108; Toshev, 2018, р. 175; Toshev, 2019, рр. 207-210). 

Икономиката на с. Градец има за основа едрото скотовъдство – селището 
притежава големи стада дребен рогат добитък и разполага с достатъчно коли-
чество животинска продукция. Същевременно, поради особеностите на место-
положението му, жителите са принудени да внасят зърнени храни от други мес-
та. В този ред на мисли и като се имат предвид особеностите на поминъка в 
целия Котленски край12 е логично да се предположи, че натуралната размяна с 
животински продукти, широко се е използвала в селищата от района. Въпросът 
подлежи на по-нататъшно проучване. 

Същата система за натурална размяна се е използвала и в Панагюрище 
(Karapetrov, 1893, р. 17, бел. 12; Toshev, 2017, р. 106). Причината е сходния ха-
рактер на икономиката в двете селища. Средногорския градец е част от район 
със „слабо“ земеделие, неговите ниви „не стигат даже да снабдят жителите с 
жито за една година“ (Irechek, 1974, рр. 396-397). Затова повечето панагюрци 

                                                 
12  Виж подробно по въпроса Tonev, 1993, рр. 27-39; Dukov, 1975, рр. 45-78. 
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„бяха скотовъдци … приготвяха масло, сирене и кашкавал, други търгуваха с 
жива стока [а други са били занаятчии] “ (Karapetrov-Chernovezhd, 2016, рр. 12-
13). А със зърно „са хранени повечето от околните южни села, които са по-
плодовити и които вкарват в Панагюрище много брашно и жито“ (Vlaykov, 
1904, р. 6). 

В процеса на издирване бе установен още един единствен случай, когато за 
натурална размяна, по принцип, са е използвал животински продукт. Майстори-
те грънчари от родопското селище Ракитово разнасяли глинени съдове по села-
та и ги продавали срещу жито. Но в Доспатския район те обменяли грънци само 
срещу вълна (Gerginova, 2011, рр. 195, 198). 

Възможно е, системата за натурална размяна базирана на животинска про-
дукция да се е използвала и в Копривщица, тъй като има информация по въпро-
са, а и икономическите условията са налице. Земеделието във възрожденското 
селище „е слабо… Житото не може да става. … и за това от край време Коп-
ривщица я хранят с хляб полетата, които заграждат Средна гора“ (Ishirkov, 
1926, рр. 246-247). Освен продуктите получени от отглеждания добитък „почти 
всичко друго се принася в Копривщица от другаде – от Тракийската низина, от 
Гьопса, от Златишко: жито, вино и пр. “ (Irechek, 1974, рр. 416-417). Същевре-
менно е всеизвестно, че градеца е бил много голям скотовъден център (Oslekov, 
1926, рр. 486, 504, 509). 

В конкретния случай обаче, имаме само едно твърде общо сведение по 
въпроса. Иде реч, за знаменития „дядо Либен“, който гонел селянките от „Крас-
таво село“ и от „Душанци“ донесли в Копривщица сушени плодове или орехи, 
за да ги продават „според обичаят за вълна“ (Karavelov, 1984, р. 129). Пробле-
мът подлежи на допълнително проучване.  

В заключение – с оглед на представения емпиричен материал могат да се 
направят следните предварителни изводи: 

Първо – натуралното заплащане е широко използвано в образователните 
дейности и училищното дело из българските земи. 

Второ – появяват се примери за Втора система на натурално заплащане, ба-
зирана на животинска продукция. Най-вероятно тя е характерна за селищата с 
развито скотовъдство и слабо зърнопроизводство. Така вече могат да се очерта-
ят контурите на две различни системи на натурална размяна и заплащане, съоб-
разени с основната икономическа характеристика на районите: Първа – базира-
на на зърнените храни; и Втора – базирана на животинска продукция. 

Трето – въз основа на информацията за обучението на занаят, може да се 
определи наличието на една подсистема в натуралното разплащане, а именно – 
заплащане с труд, което наблюдаваме при чиракуването. Тя се определя като 
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подсистема, защото няма универсален характер – с труд не можеш да си купиш 
стомна от грънчаря-балканджия, защото той само минава през селото и клиента 
на практика няма време и обект, към който да приложи своя труд. Разбира се, 
може да съществува възможност, при която, например, кръчмарят купува със 
зърно по-голямо количество глинени съдове и по-късно през годината ги прода-
ва на своите съселяни срещу труд. В този случай физическото усилие би могло 
да се приеме за основа на Трета система в натуралната размяна и натуралното 
заплащане. Въпроса подлежи на по-нататъшно проучване. 
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