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Abstract: In the 19
th
 c., the Ottoman state ushered in the metric system. The 

study researches the Law of the new measurements, kilograms and weights for 

longitude, volume and weight which was admitted and published on the 14
th
 of 

September, 1869 by a Regional Vizier’s order from the 26
th
 of October, 1869 and a 

Regulation about the conversion of the new weights and measurements from the 4
th
 of 

May 1870. The biggest part of the texts was taken from the French trade law. The 

original decisions were a few and they were interpreted according to the specific 

conditions and religious procedures in the Empire. The law-makers envisaged that 

transition from the old to the new measurements should happen slowly and at certain 

stages. The state council recommended an intermediate period for adaptation of 

traders and servants from the local administrations from the 1
st
 of March, 1871 until 

1
st
 of March 1874. The Regulation for viewing and comparison of the new 

measurements is clarifying the rules and duties of the civil servants in connection to 

these measurements; it is also giving directions to the traders and the trade assistants 

how to convert to the new measurements, as well as fixing the methods for tasting and 

control over the local markets. There are also penalties, taxes and fees envisaged in 

this Regulation and tables for conversion.  

The real work with the metric system bore some complications for the traders, in 

the form of losses, frauds and speculations. The revival-period newspapers 

announced some news about the difficulties while working with the new conversion 

tables and the misinterpretation of Turkish and French definitions. All these problems 

led to the return of the old order during the rule of sultan Abdul Hamid II. The metric 

system was admitted in Turkey on the 1
st
 of January, 1934. In Principality of Bulgaria 

the Law for measurements and weights was postponed and finally admitted in 1889. 
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Създаването на универсална система от общоприети мерки и теглилки за 

всички народи е дълъг, сложен и противоречив процес. Необходимостта й се 

налага от разширяването и задълбочаването на търговските отношения и кому-

никациите, следствие на промишления преврат и бурното развитие на техноло-

гиите в Новото време. Първите стъпки са направени във Франция, с решението 

на Националния конвент от 7 април 1795 г. От 22 юни 1800 г. архивният метър е 

възприет за основна мерна единица в републиката.  

Метричната система съдържа набор от знания, които по-различен начин се 

докосват до отделни аспекти от стопанската история, правото, етнологията, 

физиката, математиката и други науки. Интердисциплинарният подход води и 

до слабия научен интерес към тази материя и тя предимно е обект на истори-

ческата метрология (Vekov, 2015). 

Новите мерки и теглилки трудно си проправят път в българските земи през 

втората половина на XIX век. Османската икономика и наслоените вековни 

представи за локалните мерни единици присъстват като константни величини в 

представите на възрожденския българин. Те обаче започват да се променят с 

въвеждането на новите мерни единици в Османската държава. Пазарните регу-

лации и контрол са поставени на законова основа с издадените устави и разпо-

редби за конкретни приложения в практиката. 

Обект на настоящото изследване са законодателните инициативи на Ос-

манската държава от втората половина на XIX в., които пряко влияят върху 

пазарните взаимоотношения. Анализирани са редица казуси от Законът за мер-

ките и теглилките, Окръжни постановления и Уставът за прилагането на прав-

ните регулации и административен контрол в практиката на търговските обекти 

и субекти. Поставени са акценти върху ролята на корпоративните сдружения, 

търговското съсловие, местната администрация и централната власт, като регу-

латори в ценообразуването и стокообмена на вътрешния и външния пазар. 

Законът за новите мерки, кила и теглилки на дължина, вместимост и тежи-

на е приет и обнародван на 14 септември 1869 г. (Arnaudov, 1871, pp. 385-389). 

Той е разработен от водещи юристи в империята, с благоволението на султан 

Абдул Азис и е одобрен от Министерския съвет. Съществена роля за взетите 

окончателни решения имат развитието и разрастването на пазарните отношения 

и тяхното конкретно приложение в практиката (Arnaudov, 1871, p. 383). Редица 

текстове в пълния им обем са заимствани от френското законодателство, въве-

дено през 1790 г. (Arnaudov, 1871, p. 385). Оригиналните решения са малко, но 

са адаптирани според специфичните условия и религиозните практики в Осман-

ската държава. За главна мерна единица се приема една десетмилионна част от 

четвъртината на Земния меридиан и тази дължина се нарича метър, която е рав-
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на на десетичен аршин. Неговите подразделения и умножения са също десетич-

ни. Еталонът е изработен от платина и се съхранява в Императорската хазна 

(съкровищница), за да служи като образец (Arnaudov, 1871, pp. 385-386). Същи-

те условия важат и за килограма като мерна единица (Arnaudov, 1871, p. 387). 

Предвижда се десетичните мерки, кила и теглилки, които се употребяват за из-

мерване на дължина, вместимост и тежина да се изработват според обозначени-

те образци. Мерките, които се употребяват в търгуването, да се маркират със 

знак – указващ законната им точност. Отбелязаните числа показват количество-

то. Много важни за практиката се оказват чл. 9 и 10 от Закона, които фиксират 

междинния период преди задължителното навлизане на новите мерни единици 

от 1 март 1870 г. до 1 март 1874 г. Този отрязък от време не важи за правителст-

вените чиновници, а за обикновеното население. През адаптивния период обаче 

всички търговски обекти следва да водят записи за получените стоки и да сле-

дят за преобразуването на количеството им в новите мерни единици. За улесне-

ние да използват таблици и приложения (Arnaudov, 1871, pp. 387-388). С цел 

стопанска грамотност на населението, чл. 13 предвижда новите мерки и теглил-

ки и десетичната система да се преподават във всички учебни заведения в Ос-

манската държава. Законодателната инициатива обаче важи само за училищата 

със светски характер, а не за религиозните институти. На тази мисъл навежда 

чл. 14 от Закона, който може да се счита за нов оригинален текст – пряко свър-

зан с мюсюлманската традиция. Той разрешава въпросите за мерките и теглил-

ките, въведени от Шериата. Прави впечатление, че държавата не се намесва в 

управлението на духовните центрове и не прави опити да подменя ценностите 

на обичайното право. Те остават автономни и по отношение на системата за 

пазарна размяна и контрол. Шерийският драм, който се употребява при тегле-

нето и изпитването на монетите, както и специалните теглилки за скъпоценни 

камъни и вещи се изключват от постановленията на настоящия закон (Arnaudov, 

1871, p. 388). 

Духовенството и шериатът запазват социалните позиции и в тази сфера на 

търговското право, въпреки че тяхната роля е по-съществена в гражданско-

правните дела (Roussev, 2015, p. 338). 

Разпространението на новата законодателна инициатива в Османската им-

перия се извършва с нарочна заповед. Тя е твърде любопитна като съдържание 

и заслужава специално внимание. 

С Окръжна везирска заповед, обнародвана и публикувана на 26 октомври 

1869 г., Държавният съвет и сформираният към него правен отдел уведомяват 

всички областни и окръжни управители в европейските и азиатските провинции 

на Османската империя за влезлият в сила нов закон за преобразуването на 
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мерките и теглилките и преминаването към метричната система за отчетност и 

контрол. 

Законотворците мотивират своите решения и отправят препоръки към мес-

тната власт за изпълнението им. Мерките и теглилките заслужават особено 

внимание, тъй като обезпечават търговските и пазарните взаимоотношения 

между населението. Правилната им употреба е едно от главните задължения на 

властта. Тук са визирани администрацията и контролните органи по места. Не-

обходимостта от въвеждането на метричната система и уеднаквяването на мер-

ки и теглилки се обуславя от факта, че в столицата, провинциите, отделните 

области и дори между съседни населени места битуват разнородни способи и 

еквиваленти за контрол и отчетност в пазарната размяна. 

В заповедта се посочва, че в Османската държава се употребяват множест-

во мерни единици и те са валидни по смисъла на закона. Често пъти обаче се 

случва при пазарна размяна да възникват съмнения и несъгласие между прода-

вачи и купувачи, относно количеството и стойността на товарите. И те са про-

диктувани именно от разнородните мерки и стремежът им към приравняване и 

търсене на еквивалент. Въпросните спорове причиняват материални щети, как-

то за обикновените поданици на султана, така и за търговците и служителите, 

които упражняват контрол. Развитието на транспортните връзки по море и суша 

умножават търговските контакти между Османската империя и Европа. Обез-

печаването на търговията между отделните държави се превръща в едно от ус-

ловията за изменение на мерките и теглилките и въвеждането на десетичната 

система в практиката. Законодателят степенува тази причинно следствена връз-

ка като трета по важност (Arnaudov, 1871, p. 383). Според нас обаче тя стои в 

основата на промените в законодателството, наложени от поетите ангажименти 

към европейските държави след Парижкия мирен договор от 1856 г. Този факт 

ясно проличава в по-нататъшното изложение дo валиите.  

Това, което не отбелязва законодателят в своето волеизявление към мест-

ната власт, е задължението на Османската държава да извърши стопанските 

реформи, в унисон с европейското законодателство. Именно за това редица тек-

стове са заимствани от френското търговско право. Препоръките на Великите 

сили без съмнение улесняват вътрешната и външната търговия в провинциите 

на империята. 

По-долу в изложението до валиите следват разяснения относно новият за-

кон за мерките и теглилките с приложения и таблици за работа в търговските 

обекти (Arnaudov, 1871, p. 383). Законотворците отбелязват, че десетичната 

система е приета в повечето просветени европейски държави, с които търгува 

Османската империя. В търговските взаимоотношения е възприета метричната 
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система. Преминаването от старите мерки към новите ще стане бавно и поетап-

но и несъмнено ще предизвика затруднения за всички работещи в стопанската 

сфера. Именно за това Държавният съвет препоръчва един междинен период за 

адаптация на търговци, служители в администрацията и местната власт от 1 

март 1871 г. до 1 март 1874 г. и внася важно уточнение. Стопанският обмен на 

правителствено ниво по новата метрична система влиза в сила от началната 

дата, а всички останали търговски субекти могат да употребяват старите мерни 

единици до изтичането на посочения срок (Arnaudov, 1871, p. 384). 

Последната законова мярка е твърде противоречива. Тя дава време на тър-

говците да оборудват стопанските обекти с необходимите пособия, да изработят 

или закупят нови мерки и теглилки по образец, да се запознаят с нормативните 

документи, да регистрират обектите в надлежните правителствени канцеларии. 

В този период Държавният съвет има задача да изготви нарочен устав и поста-

новления за конкретното прилагане на закона в практиката. Адаптивният пери-

од обаче е благодатно време за спекулации, измами и некоректни търговски 

сделки. Последните рефлектират предимно върху дребните производители, тър-

говци и потребители. 

След изтичането на срока се въвежда задължителното използване на нови-

те мерки и теглилки. Изработените образци се изпращат до всички населени 

места в държавата. Таблиците и наставленията се размножават и също се разп-

ространяват. Целта на Окръжната везирска заповед е да се доведе до знанието 

на всеки поданик на империята, за да се спазят сроковете и въведат конкретни 

действия (Arnaudov, 1871, p. 384). 

И най-важните постулати заложени във всеки закон са неприложими без на-

рочните устави за правилната им употреба. Добрите гаранции за практиката осман-

ските юристи фиксират в чл. 15 и пристъпват към изработване на правила и нас-

тавления за местната и централната власт. Само девет месеца след обнародването 

на новия закон, на 4 май 1870 г. е публикуван Уставът за преглеждането и сравня-

ването на новите мерки и теглилки (Arnaudov, 1871, pp. 389-439). Той съдържа 

шест отделни глави. В него законодателят разглежда правилата и задълженията на 

чиновниците над мерките и теглилките (Arnaudov, 1871, pp. 389-391); дава указания 

за търговците и служителите на пазарите как да сравняват и преглеждат новите 

мерни единици (Arnaudov, 1871, pp. 391-394); фиксира методите за изпитания и 

контрол от местната администрация на пазари и тържища (Arnaudov, 1871, pp. 394-

396); предвижда наказания, данъци, налози и задължителни такси за участниците в 

търговския обмен (Arnaudov, 1871, pp. 396-397); напътства участниците в този мно-

гообразен стопански диалог за формата и съдържанието на всички мерни единици 

посредством таблици и приложения (Arnaudov, 1871, pp. 399-439). 
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Съществените моменти в първата глава определят административните сан-

кции и контрол на правителствените чиновници в областните, окръжните и 

градските пазари. Сравняването, преглеждането и употребата на мерните прис-

пособления в търговията се извършва от специални държавни служители, които 

се назначават и уволняват от Министерството на вътрешните дела по предло-

жение на областните управители. Във всеки окръжен център на империята се 

назначава правителствен надзорник над мерките и теглилките. При нарастване 

обема на работа той може да има помощници, които изпълняват същите задъл-

жения и със същото качество. Не се разрешава сливането на службата за конт-

рол на пазара с тази за контрол върху художествената изработка на мерките и 

теглилките. И в това има резон, защото неминуемо ще възникват нарушения и 

опити за измами при изработването на пазарните приспособления (Arnaudov, 

1871, p. 389). 

Правителствените чиновници полагат задължителен изпит за заемане на 

длъжността, като знанията им са базирани на издадената брошура от Министер-

ството на вътрешните дела. Одобрените кандидати полагат клетва за добросъ-

вестност в местното съдилище и пристъпват към задълженията си. В седалища-

та на всеки вилает и санджак се намират достатъчно количество от различни 

образци на мерки и теглилки – идентични със създадените еталони и снабдени 

със съответните щемпели и знаци. Те се проверяват на всеки две години за дос-

товерност и се сравняват с първообразите. Всички желаещи да придобият зна-

ния за новите мерни единици имат свободен достъп до канцелариите в окръж-

ните и областните градове (Arnaudov, 1871, pp. 389-390). 

От Министерството на вътрешните дела се създават два вида специални 

знаци, които се поставят от контролните органи. Едните се удрят като печати 

при първоначалното сравняване, а другите при ежегодното преглеждане на па-

зарните пособия. Те съответно носят наименования „дамги на началното срав-

няване” и „дамги на преглеждането” (Arnaudov, 1871, p. 390). Образците и 

печатите се съхраняват в писалището на правителствения чиновник върху мер-

ките и теглилките. Неговата дейност се надзирава от местната власт. Контроли-

ращите органи извършват възмезден труд. Техните заплати се определят от 

Министерството на вътрешните дела. Процедурата по преглеждането на мерки 

и теглилки се извършва обикновено в правителственото писалище, където се 

намират и работните пособия. В случай, че чиновникът извърши непредвидени 

разходи, свързани с пренасяне на техническите пособия извън сградата на вила-

ета или санджака, неговата дейност се заплаща допълнително от централната 

власт. Образците и печатите се съхраняват на точно определено място и се из-

насят само при специални случаи (Arnaudov, 1871, pp. 390-391). 
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За столицата на Османската империя, като внушителен стопански център в 

устава са предвидени отделни членове. Сравняването на новите мерки и теглил-

ки в Истанбул с неговите впечатляващи квартали Юскюдар, Галата и Бейоглу се 

извършва от чиновници метролози. Тяхната дейност се ръководи от ведомство-

то на Цариградския вилает. Управителните отделения се подчиняват на Минис-

терството на вътрешните дела и държавните служители се определят от Минис-

търа на Полицията (Arnaudov, 1871, p. 391). 

Във втората глава на Устава (Arnaudov, 1871, pp. 391-394) е представена 

процедурата по утвърждаването на новите мерни единици в практиката. За да 

влязат в употреба, въпросните пособия трябва да бъдат одобрени от правителс-

твените чиновници по места. Търговците представят поръчаните за тяхна смет-

ка мерки и теглилки в надлежните писалища. След преглед и сравняване с об-

разците, държавните служители удрят „дамга за началното сравняване“. При 

несъвместимост на вида с първообраза следва отказ за узаконяването им. Не-

подпечатани мерки и теглилки остават невалидни, както за продажба, така и за 

употреба в пазарната търговия. Определените наименования по десетичната 

система се издълбават ясно. Ако са нечетливи също се приемат за незаконни. 

Върху някои пособия обаче е невъзможно да се постави знак и те влизат в прак-

тиката само с разрешение на Министерството на вътрешните дела (Arnaudov, 

1871, p. 391). Уредите за теглене като кантари и везни също се представят в 

правителствената канцелария за контрол и пломбиране. Художниците прилож-

ници, които се занимават с изработката на търговските пособия, не могат да ги 

продават на стопански обекти без да получат щемпел за начално сравняване и 

разрешение от контролния орган. Те също преминават през ежегоден контрол 

ако упражняват самостоятелна търговска практика (Arnaudov, 1871, p. 392). 

Чиновникът е длъжен да извършва ежегодни прегледи на всички стопански 

обекти, регистрирани в правителствената канцелария. Да посещава складовете, 

магазините и други площи на художници и търговци, да изпитва узаконената 

точност на мерките и теглилките и да поставя „дамги на преглеждането“. Ре-

визията се отразява в специални книги и проверените лица полагат там свой 

подпис и печат. Тези, които са неграмотни и не притежават личен печат, се от-

белязват с допълнителен текст. Всички получават разписки за платената такса 

към държавата (Arnaudov, 1871, pp. 392-393). Интересен е казусът за безкниж-

ните търговци в Османската империя през 70-те години на XIX в. Явно обаче 

има и такива случаи щом този въпрос намира специално място в устава. 

Пристигането на контролиращия орган във всяко населено място също се 

отбелязва в специална книга от местната власт. Тя се води в Общината и се 

подписва от Съвета на старейшините. Във всяка махала преглеждането на мер-
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ките и теглилките на производителите и търговците се извършва в присъствието 

на управителното тяло на еснафските организации. Всички се събират в прави-

телствената канцелария. Специално внимание в устава е отделено на дейността 

на „подвижните промишленици“. Това е категорията стопански дейци, които 

принадлежат и към занаятчийското и към търговското съсловие и членуват в 

еснафските сдружения. Познатите като „амбулантни търговци“ или „пазар-

джии“ пътуват по градове и села и предлагат произведената от тях стока. При 

пристигане в населените места, където са уседнали и имат работилници, те са 

длъжни да се представят пред съвета на еснафа, да посетят чиновника върху 

мерките и теглилките и предадат използваните от тях пособия за дамгосване. 

Заплащат определената такса за календарната година (Arnaudov, 1871, p. 393). 

Търговците от всички категории и членовете на еснафските сдружения, които 

регулират пазарните отношения на цели отрасли, също са длъжни да регистри-

рат и проверяват използваните от тях мерки и теглилки всяка година. След из-

тичането на срока чиновниците налагат санкции за пособията излезли от упот-

реба (Arnaudov, 1871, p. 393). Контролът върху продаваните стоки на пазарите, 

съгласно новите мерни единици, се възлага на местната власт. 

В трета глава законотворците коментират различни казуси и предлагат 

конкретни решения. Очевидно е, че местната власт също притежава широки 

правомощия за контрол и санкции над пазарите, в помощ на правителствените 

чиновници и централното управление. Кметовете и началниците на полицията 

имат право да посещават дюкяните, магазиите, панаирите и чаршиите по всяко 

време през годината с цел контрол; да съблюдават за правилната употреба и 

точността на теглилките, килата и везните; да няма случайни или умишлени 

повреди върху поставените печати от държавния чиновник с цел измама на пот-

ребителите. При установени нередности, местната власт има право да затвори 

търговския обект и предаде собственика на съдебната власт. За извършеното 

действие се изготвя специално изложение. Освен предвидените от Закона про-

верки не могат да се извършват други действия без съгласието на Министерст-

вото на вътрешните дела (Arnaudov, 1871, p. 394). 

Чиновниците върху мерките и теглилките трябва да задържат всички тър-

говски пособия, които са изхабени или маломерни, печатите им са изтрити и не 

се виждат знаците на сравнението и преглеждането. Подобни мерки се конфис-

куват и предават на местната власт. Правят се проучвания по какъв начин са 

придобити, колко време са употребявани и т. н. и се представят в писмен вид. 

При немарливо отношение на собствениците на търговските обекти към пазар-

ните пособия – захвърлени, плесенясали и непочистени, също се конфискуват. 

Проверките се извършват в присъствието на промишлениците и търговците. 
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Уставът дава сериозни правомощия на правителствените надзорници. Те 

могат да влизат в търговските обекти за внезапна проверка дори през нощта, 

разбира се ако магазините са отворени за клиенти.
 
Контролиращите органи са-

моръчно описват престъпленията, извършени в разрез с Устава и депозират 

изложението пред местната власт (Arnaudov, 1871, p. 395). 

Наказанията за некоректните занаятчии, производители и търговци са 

представени в четвъртата глава. Извършените повреди, преправяния, използва-

нето на невалидни мерки и теглилки са наказват според  чл. 150 и чл. 262 от 

Наказателния кодекс. Предвиждат се предимно парични глоби при доказана 

вина. Търговците и промишлениците се наказват и в случаите, когато държат 

неизползвани мерки и теглилки във фабрики и други стопански терени, макар и 

обозначени по метричната система (Arnaudov, 1871, p. 396). 

Предвидените тарифи и държавни такси, които събират държавните слу-

жители за проверените мерки и теглилки са описани в пета глава. Сумите се 

събират в правителствените писалища. Събраните задължения във всеки сан-

джак се предават на местната правителствена каса и се завеждат в специална 

книга. Същите мерки се прилагат и за чуждестранните търговци, които преби-

вават и търгуват в империята. Някои от тях извършват доставки на мерки и тег-

лилки от Европа. Те задължително ги регистрират и плащат пристанищна такса. 

По-късно ги предават на собствениците им, подпечатани с „дамгата на начал-

ното сравнение“. Тарифите за пазарните пособия и поставените знаци са раз-

лични и варират от 5 пари до 7 гроша (Arnaudov, 1871, pp. 397-398). 

Шеста глава онагледява в таблици и приложения превръщането на старите 

в нови мерни единици и дава практически знания на търговците и занаятчиите 

(Arnaudov, 1871, pp. 397-398). 

Задълженията на местната власт за контрол над мерките и теглилките на 

пазари и тържища са фиксирани от Дунавския валия с нарочни постановления 

през 1865 г. и в тази посока изпреварват новия закон. Вестник „Дунав“ публи-

кува „Наставления за длъжностите на чиновниците, които ще ся намират в 

градските меджлиси гдето ще ся отворят по градове и паланките във вилаета и 

за които е решено най напред да ся отвори в Русчюк, и начинът на съставление-

то му“ и в тях се съдържат конкретни разпореждания. Валията възлага на чи-

новниците метролози да преглеждат храните, да следят за злоупотреби с екси 

кантари, капуни, драмови и мерки като кила, аршин и прочие, които повреждат 

общото здраве
1
. Малко по-късно в „Наставления за общите длъжности на Град-

ския съвет“ в чл. 8 се споменава: „Всякогаж ще ся приглеждат драмовете, 

                                                           
1
  Дунав, I, 42, 15 декемврий 1865. 
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капуните, кантарите и другите теглила като на хлебарският, бакалският и 

касапският еснафи, съвременно ще ся испитова качеството на продаваемите 

храни и неща, а по некогаш да попридирюват килата и аршините на другите 

еснафи щото като ся намери нещо иксик, или в продаваемите неща ся намери 

нещо развалено и въвуняло, ще ся испълнява законното наказание, съвременно 

ще ся зема и глоба от ония, които съ ся удързостили и направили такива пос-

тъпки“
2
. 

Въвеждането на метричната система в българските земи през 1869 г. и 

нейното приложение в  практиката е широко популяризирано явление във въз-

рожденския печат. На страниците на вестник „Турция“ се публикуват специал-

ни разяснения по новия закон за мерките и теглилките
3
. Уведомява се населени-

ето за адаптивния период до 1 март 1874 г., в който могат да се използват и ста-

рите мерки
4
. Пресата съдържа съобщения за затрудненията, които среща насе-

лението при работа с приравнителните таблици и смесването на турски и френ-

ски наименования на мерки и теглилки и т. н. (Vekov, 2015). 

Как боравят търговците и търговските дружества с новите мерни единици? 

Отговорите се съдържат във фирмената кореспонденция и издадените фактури 

и товарителници. Затрудненията са валидни за пазарния обмен, въпреки висока-

та грамотност и стопанска култура на предприемчивите българи. Съществуват 

редица примери от търговските практики, които могат да бъдат обобщени и 

анализирани в бъдещо самостоятелно изследване. В полза на изказаното твър-

дение привеждам няколко от тях. Служебната кореспонденция на търговска 

къща „Тодор Василев и Сие“ – Търново от 1875 г. съдържа фактури за получени 

стоки от Цариград с новите мерни единици. Оказва се обаче, че пратката от 28 

октомври същата година на вълнени шалове е с различни дължини и качество в 

резултат на приравняването към новите мерки и теглилки. Открит остава въп-

росът дали проблема е създаден умишлено от цариградските търговци достав-

чици. Или е свързан с неопитност при отчитането на мерките на получените 

стоки от английските фирми производителки (Atanasova, 2014, pp. 296, 300). 

Контролът върху мерките и теглилките присъства в дискусиите на Общинския 

съвет в Свищов в първото следосвобожденско десетилетие. Местната власт задъл-

жава търговеца Димитър Начович да заплати данък „кантар“ за износ на стоки 

(смрадлика) през Свищовското пристанище. Жалбата срещу него е подадена от 

Васил Кърскиев – общински служител през 1885 г. Ответникът претендира, че сто-

                                                           
2
  Дунав, I, 42, 15 декемврий 1865. 

3
  Турция, VII, 17, 15 юни 1871, с. 1. 

4
  Турция, VII, 28, 2 септeмврий 1871, с. 4. 
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ката е изнесена транзит без негово участие
5
. На 14 януари 1886 г. Общинският съ-

вет в Свищов обнародва решение, всички търговци в града да подават мерките в 

„аршин“, а не в „лакът“. В същото време те се задължават да представят документи 

за платените стоки на наемателя на градския кантар Васил Кърскиев. Някои от тях 

отказват да заплатят данък „кантарие“, какъвто е случаят с Начович
6
. 

Хаосът в пазарната регулация, свързан с приравняването и използването на 

нови и стари мерки, е очевиден. Затрудненията при прилагането на метричната 

система в Османската империя водят до връщането на старите мерки при уп-

равлението на султан Абдул Хамид II. През 1894 г. отново е прието факулта-

тивно използване на метричната система и едва от 1 януари 1934 г. тя влиза в 

сила в Турция (Vekov, 2015). 

В княжество България Законът за мерките и теглилките също предизвиква 

противоречиви мнения. Внесеният законопроект от Григор Начович през 1888 

г. е обсъден на Втората редовна сесия на Петото Обикновено  народно събра-

ние. В икономическото списание „Промишленност“, Л. Паяков прави важни 

коментари, относно приложението на новия закон в практиката. Според него 

той е от съществена важност за търговията. Подобни законодателни инициати-

ви следва да се публикуват предварително в Държавен вестник за да се дебати-

рат публично. Здравата и сигурна основа на старите мерки и теглилки, използ-

вани в практиката на търговците трудно ще бъде заменена с новите. Авторът 

счита, че трябва да има междинен период за адаптация. Паяков се опасява, че 

въвеждането на новите мерни единици ще предизвика злоупотреби, както от 

самите търговци, така и в обществото. Законът влиза в употреба през 1889 г. 

(Payakov, 1888, pp. 535-536). Оказва се, че и в свободна България пред търгов-

ците, производителите и потребителите стоят същите дилеми, неразрешени от 

Османската държава и право само десетилетие преди това.  

Метричната система променя нагласите в обществото и дава нов набор от 

знания и умения на българите предприемачи. Плавното адаптиране към евро-

пейската икономическа мисъл и практика се превръща в неизбежен исторически 

процес. Новите мерки и теглилки са предизвикателство не само за дребните 

производители, но и за опитните и успели търговци. Стопанските реформи в 

Османската държава от втората половина на XIX в. съдържат редица недоста-

тъци и половинчати нововъведения. Въпреки това законодателната инициатива 

проправя първите стъпки за утвърждаването на метричната система и въвежда-

нето на единни стандарти за пазарна регулация и комуникация. 

                                                           
5
  Държавен архив (ДА) – Велико Търново, Ф. 661К, оп. 1, а.е. 24, л. 94. 

6
  ДА – Велико Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 25, л. 3; а.е. 95, л. 46-47. 
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