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Abstract: The agricultural legislation of the last decade of the 19th century is 

distinguished by an impressive number of laws. In the period from 1894 to 1899, the 

following were passed and applied: Law on Agricultural Competitions, Law on 

Township, Law on Repeal of Natural Tithes with Land Tax, Law on Agricultural Funds, 

Law on Phylloxera, Law on Agricultural Education, Law on Fruit Growing , Model 

Farms Act. Bills are being drafted on rice sowing and the development of rural merit. 

The purpose of the present study is to show the place and role of the legislation for 

reforming agriculture – from backward and routine to modern, highly productive and 

competitive. Also to show the commitment above all of the agricultural population and 

that of the district and municipal administrations with the implementation of the laws. 

Тhe sources used are: documents from the State Archives – Plovdiv, Regional History 

Museum, Plovdiv, as well as publications in periodicals. Mainly: “Journal of the 

Bulgarian Economic Society”, “Bulgarian Gathering” and some newspapers such as 

“Agricultural Protection”, “Mir”, “Plovdiv”. Based on the collected factual material, 

some more important conclusions and generalizations have been made. First: Laws 

are necessary to properly regulate the activities of farmers in order to create a 

qualitatively new model in the development of the industry. Second: Agriculture is 

related to education and science. For this purpose, the Agricultural Education Act of 

1897 was drafted, which created legal prerequisites for educating the population in 

lower and secondary agricultural schools. Third: The implementation of the legislation 

shows the relationship between the agricultural population, which constitutes 80% of 

the country's population, and the central and local governments. Fourth: The laws 

provide for criminal liability for those who violate the regulations. However, violations 

and abuses continue to exist, and the number of persons punished is insignificant. At 

the same time, it is logical to reduce the trust of the population in the institutions. Fifth: 

A significant shortcoming of the legislation is that it should pay more attention to the 
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promotion of the entrepreneurial spirit and private initiative. They exist anyway, but 

they are limited in nature. Far from the idea of covering all aspects of legislation in 

agriculture during the considered period, the research concerns the reasons for its 

appearance, its meaning and character, systematizes the consequences of the 

implementation of the laws. With the help of the typological and comparative method, 

the problems are explained, the similarities and differences are pointed out in solving 

them in our country and in other Balkan and European countries. 
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Законодателството в земеделието от края на ХІХ в. е резултат от специфич-

ните икономически и политически условия в страната. То е насочено към регу-

лиране на производството, защита на земеделския труд и обвързването им с на-

учно-техническите постижения. Целта на настоящото изследване е да покаже 

мястото и ролята на законодателството за реформиране на земеделието.  

Въз основа на документи от Държавен архив, гр. Пловдив и периодичния 

стопански и партиен печат е възможно да се очертае картината на общата изос-

таналост и рутинност на българското земеделие и законодателството, което доп-

ринася за изграждането на нов модел на неговото развитие. В най-голяма степен 

рутинност се наблюдава в зърнената система. Лозарството и овощарството са в 

упадък или изцяло занемарени. Ниската образованост на земеделското население 

и консервативното мислене се явяват сериозна пречка за приемането на каквито 

и да било новости за подобряване на земеделския труд, за повишаване на произ-

водителността на стопанствата и реализирането на продукция, конкурентноспо-

собна на вътрешния и външен пазар.  

Дискусионните въпроси от стопанската политика въобще и в отрасъла се 

поставят и коментират в периодичния печат. Например ,,може ли народът ни да 

бъде богат и охолен само със земеделие без индустрия“, равнопоставеност или 

приоритетност в развитието на отраслите, държавната и частната инициатива, 

чуждият опит и търсенето на собствен път на развитие, ползата и вредата от зе-

меделските кризи и пр. В повечето случаи земеделието е на преден план. Един 

съществен въпрос е земеделската криза в България като част от общоевропейс-

ката криза през последните години на ХІХ в. Привърженик на приоритетното 

развитие на земеделието в нашата страна, финансистът и политикът Димитър 

Яблански пише: ,,Европа (имат се предвид Франция, Англия и Германия – б. м.) 

пожертва своето земеделие в полза на индустрията...тя издигна своите фабрики... 

разви своите военни разходи, своите луксозни нужди, ,,до полуда разви обожава-

нето на богатството“ и попадна в тежки дългове“ (Yablanski, 1896, p. 233). 
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Европейската аграрна криза, продължава повече от десетилетие. Цените на земе-

делските произведения се понижават в резултат на голямото конкурентно произ-

водство на селскостопански стоки в Америка и Индия. Те са с богата и девствена 

почва за разлика от изчерпаните почви на стария континент1. 

През 1900 г. видният юрист и политик от Народната партия, Стефан С. Боб-

чев (1853–1940) описва точно състоянието на българското земеделие: ,,Народът 

ни е земледелчески, нуждите му са свързани с земледелието. То кога не върви, не 

вирее, тежко ни! Между това наистина земледелието е било винаги най-занема-

рената страна в нашия икономически бит. Било за неговото повдигание, било за 

неговото ограждане от външни вредителни влияния малко се е работило за него 

до скоро. Увлечени в своите борби на съществуване, за докопване на власт и зак-

репване в нея, малко политически групи са се заловили да помагат на земледел-

ците“ (Bobchev, 1901, рp. 51–52). 

Благополучието на земеделието е въпрос, пряко свързан с държавната и час-

тната инициатива. Примери в това отношение са едни от най-успешните с иконо-

миката си държави. В Англия земеделието е основано на личните интереси и пра-

вителството не се намесва. Погледнато исторически там са добре развити мест-

ното самоуправление и частната инициатива. Обществото притежава достатъчно 

силни двигатели и взима върху себе си голяма част от грижите за земеделието. В 

Германия земеделието се развива на основата на научните знания, а в САЩ на 

основата на техническите и практически умения. България избира да следва пътя 

на Франция, където усъвършенстването на земеделието е резултат от правителс-

твената деятелност2. Държавната и частната инициатива не са взаимноизключ-

ващи се, а допълващи се. Без свободата на предприемачеството и положителните 

нагласи на земеделците към реформи и най-доброто законодателство не е в със-

тояние да промени коренно състоянието на отрасъла, както ще стане ясно от из-

ложението по темата. 

Може да се каже, че по-активната държавна политика по отношение на сел-

ското стопанство започва да се води след 1894 г. Счита се, че дотогава тя е пре-

пятствана от нерешения аграрен въпрос и политическите събития, свързани с 

последиците от Съединението (Dimitrov, 2020, p. 19). Последното десетилетие на 

ХІХ в. се свързва със засилена законодателна дейност, но в първите години след 

Освобождението се приемат: Закон за подобрение състоянието на земеделското 

население по господарските и чифликски земи, 1880 г., Закон за кадастъра на зе-

мите на Източна Румелия от 1880 г., Закон за пожарите в Княжество България, 

                                                             
1  Българска сбирка, г. VI, кн. XV и XVI, 1–15 декември 1899, икономически преглед, с. 

954–955. 
2  Мир, г. І, 143, 31 август 1895, с. 1–2. 
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1883 г., Закон за определяне на държавните мери и пасища, 1885 г. 

Законът за пожарите, който е една алюзия към предосвобожденската селска 

задруга, регламентира обезщетенията на загубите от сено, снопи и хамбари в се-

лата и по-малките градове, занимаващи се със земеделие. Ако виновникът в раз-

стояние на четири месеца не се намери от съдебните власти или не се покаже от 

жителите на селото, те всички заедно са длъжни да обезщетят пострадалия в на-

тура или пари3. 

По инициатива на Димитър Наумов, Органическият устав на Източна Руме-

лия, предвижда изработването на законопроект за учредяване на земеделско прак-

тическо училище. На 18 април 1881 г. решението е взето от Областното събрание. 

Законодателството от 90-те години на ХІХ в. стъпва, доразвива и усъвър-

шенства съществуващата законова база. Министерството на търговията и земе-

делието (МТЗ) в Княжество България изработва и предлага закони за развитие на 

модерно земеделие, което да подпомага производителите, развитието на индуст-

рията и търговията, да укрепва финансовата система. Осмото, Деветото и Десе-

тото Обикновено Народно събрание приема Закон за земеделските конкурси, 

1894 г.; Закон за градобитнината, 30 декември 1895 г.; Закон за отмяна на нату-

ралния десятък с поземлен данък, 25-ти януари 1895 г.; Закон за земеделските 

каси, 1895 г., Закон за филоксерата, 16 януари 1896 г.; Закон за земледелското 

учение, 17 декември 1897; Закон за овощарството, 11 декември 1898 г.; Закон за 

образцовите земеделски стопанства, 20 декември 1899 г. Недостатък на законо-

дателството е, че то почти не обръща внимание на насърчаването на предприе-

маческия дух и частната инициатива. По повод подготовката на закон за селските 

хамбари през 1900 г. вестник ,,Земеделски вестник“ пише: земеделските дружби 

би трябвало сами да вземат инициативата за построяването им, без правителст-

вото да ги задължава със закон4. 

Земеделската интелигенция и държавата добре разбират, че реформите не 

могат да се случат без грижи за образованието. През 1894 г. училищата в Садово 

и Русе официално прерастват в държавни практически земеделски училища. През 

1897 г. е приет Закон за земеделското учение, с който се създават законови пред-

поставки за образоване на населението в нисши, средни и висши земеделски учи-

лища. Училищата трябва да дават теоретически и практически познания. Учител 

и ученици работят в екип. Възпитаниците на Садовското училище се ползват с 

правото на една годишна военна служба, ако до 30 години ,,се предадат изклю-

чително на специалността си“ (Kasurov, 1899, р. 618). За да се захване със 

                                                             
3  Регионален исторически музей–Пловдив, ф. 09, инв. N 2195, Сборник на действую-

щите закони в Царството (1878–1912), София, 1912, с. 1719–1721. 
4  Земледелска защита, ІІ, 2, 13 септември 1900, ,,Селските хамбари“, с. 3. 
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земеделие обаче, завършилият земеделското училище трябвало да притежава 

нужното количество земя, здания, пари за добитък, машини и др. Без капитал се 

счита за абсолютно невъзможно някой да се посвети на земеделие. С това се обяс-

нява факта, че 90–95 % от завършилите в Садово, Русе и Плевен стават учители 

и чиновници5. Капиталът се създава постепенно, а от значение се явяват и идеите 

за работа. Училищата не оправдават очакванията да съдействат за разпростране-

ние на нововъведенията сред околното население.  

Реорганизирането на данъчната система е съобразена с икономическия нап-

редък на населението. Данъкът ,,десятък“ е заменен от Закон за поземления данък, 

приет на 25 януари 1895 г. Облагането се изчислява въз основа на средната доход-

ност на определена площ. Вземат се под внимание всички условия – климат, про-

изводителност на почвите, пазарните цени на храните за 4–5 години, количеството 

на житата, прибрани от десятъка от всички околии и общини за 4 годишен период, 

пътищата и съобщенията. Проучването на условията е предвид справедливото оп-

ределяне на данъка, но с уговорката: ,,доколкото е възможно“6. Прилагането на за-

кона е затруднено от липса на подготвени хора за измерване на земите, осигуря-

ване на големи суми за измерването и пр. Данъкът е приет от зърнопроизводите-

лите като положителна мярка, тъй като се намаляват данъчните им задължения. 

Нарастват обаче косвените даньци. 

Насърчението на зърнопроизводството от държавата се изразява и в приема-

нето през 1894 г. на Закон за земеделските конкурси. Държавата финансира про-

веждането им ежегодно. На 20–21 август 1899 г. на занаятчийския конкурс в Русе 

се демонстрират земеделски машини. С резултатите от изпробването им се запоз-

нават всички окръзи. Министър Начович препоръчва Държавните земеделски учи-

лища в Садово, Русе и Плевен и нисшето земеделско училище в Татар Пазарджик 

да си доставят по един брой от плуга, изобретен от плевенчанина Иван Бурджев. 

Единственото неудобство е високата цена на плуга, 50 лв.7. През 1901 г. въпреки 

вноса на земеделска техника в зърнопроизводството продължава да се наблюдава 

най-голяма рутинност и застой. Почти не се допускат никакви нововъведения8. 

През 1896 г. Пловдивската търговско-индустриална камара (ПТИК) препо-

ръчва изработването на закон за насърчение на по-важните клонове на земедели-

ето. През 1902 г. препоръчва мерки за урегулиране на житната търговия9. Точни 

                                                             
5  Земледелска защита Г. ІІ, 20, 11 март 1901, с. 2. 
6  Мир, г. І, 45, 5 януари 1895, с. 1. 
7  Държавен архив (ДА)–Пловдив, ф. 930 к, оп. 1, а. е. 4, л. 1, 16. 
8  Земледелска защита, бр. 21, 18 март 1901. 
9  ДА–Пловдив, ф. 147 к, оп. 2, а. е. 1; Кратък отчет на Пловдивската търговско-индуст-

риална камара 1895–1905, част І, л. 16. 
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статистически сведения за количествата на зърнените произведения към 20 януари 

1889 г. за Пловдив няма, тъй като Общинското управление не разполага със сред-

ства, за да поддържа специални чиновници10. През 1898 г. според статистиката за 

гр. Пловдив на произведените съестни продукти, житото и ръжта – 616 590 кг; ече-

мик и овес – 249 500 кг, царевица – 163 000 кг, ориз – 515 000 кг. Тези количества 

на зърнени храни, без ориза са почти половината от произведените в страната 

2 113 809 т зърнени храни за предходната 1897 г. (Natan, 1957, p. 326).  

Зърнената система заема най-голям дял, ¾ от обработваемата площ в стра-

ната. Тя търпи най-големи загуби от природни бедствия – наводнения, суши, гра-

душки и др. Закон за градобитнината от 30 декември 1895 г. предвижда обра-

зуване на фонд от вноските на земеделеца. При ползването на средствата от 

фонда са констатирани много нарушения. През февруари 1900 г. потърпевшите 

от градушки в Пловдивско и Хасковско дълго чакат за плащане на обезщетени-

ята. Появяват се подозрения, че либералното правителство е изразходвало парите 

от фонда за други цели11. Съгласно чл. 4 от Закона за застраховане кметът, в слу-

чая на Пловдив, назначава двама незаинтересовани земеделци, които изчисляват 

загубите. След което Общинското управление изпраща съставения акт до Бюрото 

по застраховане от градобитнина при МТЗ София12. На 2 април 1903 г. министъ-

рът на търговията и земеделието, Петър Абрашев издава окръжно 895, адреси-

рано до околийските началници и финансовите агенти, главните бирници и об-

щинските кметове. Причината е ,,престъпната нехайност“, която много от коми-

сиите са показвали при оценяване на загубите на пострадалите от градушка земе-

делци. Злоупотребите ,,подкопават из дъно основите на институцията за градо-

битнината и изкореняват доверието на населението“. Бюрото към Министерст-

вото констатира записване на лица с фиктивни имена във ведомостите; показване 

на угари и целини – келемета за посети с храни и убити от градушката; записване 

на отдавна изкоренени лозя за унищожени от градушка. Авторите на престъпле-

нията по никакъв начин няма да избегнат тежките удари на закона, гласи окръж-

ното13. Набелязват се мерки за преодоляване неправилното прилагане на закона, 

засилва се контролната дейност по места. Не е открита информация за лица, по-

несли наказателна отговорност. 

Законопроект за оризищата и оризосеенето е предложен от Пловдивската 

търговско-индустриална камара през 1896 г.14 Оризопроизводството е типично за 

                                                             
10  ДА–Пловдив, ф. 29 к, оп. 3, а. е. 1, л. 1–2. 
11  Пловдив, бр. 7, 24 февруари 1900 ,,Земеделското движение“, с. 2. 
12  ДА–Пловдив, ф. 29 к, оп. 1, а. е. 4, л. 23–32. 
13  ДА–Пловдив, ф. 930 к, оп. 1, а. е. 5, л. 52. 
14  ДА–Пловдив, ф. 147 к, оп. 2, а. е. 1, л. 16. 
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Пловдивския регион, където са налични хидрографски, почвени и климатични ус-

ловия за неговото виреене (Shishkov, 2016, p. 160). В 1904 г. все още закон няма, но 

МТЗ се ангажира да направи нужните постъпки за уреждането на това важно за 

страната производство. Земите засявани с ориз са: правителствени, т. е. държавни 

и общински. Те се отдават под наем като се сключват контракти за срок от една 

година, след което се подновяват. Наемателите плащат за земята, десятъчния налог 

и всички други даждия. Общинското управление с нищо не се задължава спрямо 

наемателя, в т. ч. за доставяне на вода за чалтика. Напротив, в периода 1898–1899 

г. общинският съвет и кметът на Пловдив Христо Г. Данов настояват, заради во-

дата, пред Бюрото за държавни имоти към Министерството на финансите, да се 

забрани сеенето на ориз в наетите земи в местността ,,Сарай-нехир“. Водата се 

взема от Фердинандовска (Първенецка) река, но се ползва и от водениците, а служи 

и за питейна вода за Пловдив. Мотивът на общинската власт е, че водата се замър-

сява с нейното отбиване за оризищата. Създава се риск за здравето на хората. След 

проучване на въпроса, Гражданската санитарна дирекция в София се произнася, че 

мотивът е недостатъчен за спиране на оризосеенето15. 

Закон за мерки против филоксерната зараза (чума на лозата) и възобно-

вяването на опустошените от нея лозя. Това е първият в България закон за 

растителна защита. Той е издаден на 16 януари 1896 г.  

Районът, известен със специализацията си по отглеждане и присаждане на 

американски лози обхваща Видински, Ломски, Врачански, Плевенски, Свищов-

ски и Ловчански окръзи. В разпореждане от 19 януари 1895 г. до чиновниците по 

филоксерата, до окръжните управители, МТЗ забранява износа на лозови пръчки 

от този район. Министерството е наясно, че при съществуващата земеделска 

криза, населението се лишава от един източник на богатство, който покрива го-

ляма част от годишните му разходи. Местата на изсъхналите и изкоренени лозя 

остават пусти и незасети. Забрана за внос от тези окръзи е наложена и за всички 

растения и зеленчуци16. Опозицията на лозарите е повод правителството да на-

ложи крути мерки. През 1900 г. е разпоредено на притежателите на лозови раз-

садници да се снабдят с документ, задължително заверен от нотариус, че ще из-

пълняват закона за мерки против филоксерата. Приложено е най-напред за Ви-

дин, Лом, Плевен. Вестниците коментират: ,,Такова чудо не става дори в Абиси-

ния. Или законът е ужасно вреден и хората ще търсят начин да го заобикалят, или 

Министерството само осъзнава своята несъстоятелност в него, или Министерст-

вото само не вярва в изпълнението на никой закон в Княжеството“17. 

                                                             
15  ДА–Пловдив, ф. 29 к, оп. 3, а. е. 10, л. 32, 46, 56, 69, 104. 
16  ДА–Пловдив, ф. 29 к, оп. 3, а. е. 9, л. 3, 7, 9. 
17  Земледелска защита, г. ІІ, 4, 28 септември 1900, хроника, с. 3. 
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Запознавайки се с литература по филоксерата ,,всеки лозар и интелигентен бъл-

гарин, който се интересува за поминъка на съотечествениците си“, се очаква да 

промени отношението си към проблема. В редица европейски държави (Австрия, 

Италия) съществува изградена система за борба с болестта.  

Освен лозята от вредители страдат посевите от грах, фасул, лимец, уров 

/фий/, млада царевица, тиквите и растенията в бостаните18. През октомври 1901 

г. МТЗ пуска окръжно до инспекторите по земеделието за гъсеници, появили се 

по рапицата. Дават се указания за унищожаването им19. Рапицата спада към мас-

лените и индустриални растения, а през 1897 г. тяхната обща площ е едва 0, 09 

млн. дка (History of Bulgaria 1991, p. 212). 

Закон за овощарството от 11 декември 1898 г. През 1883 г. отглеждането 

на овощни дръвчета в страната е рядкост20. Виреели предимно дивачки круши и 

киселици. Докато България внася плодове и реализира загуби от няколко мили-

она лева, то съседна Сърбия изнася 44 050 т сливи през 1895 г. Само от тях е 

получила приход от 9 261 000 лв.21 

През 1880 г. в село Ново село /дн. Гълъбово/, Пловдивско има 30 дюлюма 

(1600 кв. м) градини, а през 1890 г. – 55 дюлюма. В селото се отглеждат лозя, 

които от 70 дка нарастват на 86 дка през 1890 г.22. Овощарството в страната бе-

лежи слаб напредък до приемането на закон от 11 декември 1898 г. Той е израбо-

тен на базата на действащия закон в Сърбия. Необходимостта от нормативни 

мерки е обоснована от министъра на земеделието – Константин Величков. МТЗ 

разполага със сведения за изкореняване на дръвчетата или лозите на противни-

ците като вид отмъщение. Изсичани са цели декари лозя или 10–15 годишни 

овощни градини, без да могат да се издирят и накажат виновните. Свидетелите 

се отказват от показания, за да избавят своите имоти от нови отмъщения. Законът 

изисква членовете на общината да отговарят задружно за повредите.  

Съгласно чл. 11, гл. І на проектозакона, всеки който посади и запази в про-

дължение на две години от деня на посаждането най-малко 20 облагородени 

овощни дръвчета или орехи, кестени, едри лешници и череши получава нищожен 

стимул по 0, 10 лв. премия за всяко дръвче. 

Съгласно чл. 11, гл. ІІ ,,Запазване на овощията и овощните дръвчета“ стой-

ността, която се заплаща за повредените (отсечени, счупени или извадени) по-

                                                             
18  ДА–Пловдив, ф. 29 к, оп. 1, а. е. 4, л. 5–10; 14–15. 
19  ДА–Пловдив, ф. 930 к, оп. 1, а. е. 5, л. 38. 
20  Земледелец, бр. 14, 10 юни 1883 и бр. 34, 1 януари 1884 ,,Градинарство“, с. 1. 
21  Стенографски дневник на ІХ Обикновено народно събрание, ІІІ редовна сесия, с. 216–

217. 
22  ДА–Пловдив, ф. 29 к, оп. 3, а. е. 1, л. 3. 
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стари от 10 години круши, ябълки, орехи и кестени се определя на основание го-

дишните приходи, които дават, умножени по броя на годините, на които е дървото. 

През 1910 г. е осъден само един човек в страната за нарушения по този закон23. 

Въпреки закона системното изсичане на дървета продължава. В дописка от 

гр. Пловдив се съобщава: ,,Преди време се изнасят в чужбина само застарелите 

орехови дървета, но от година не минава ден да не се закарат на Пловдивската 

станция по 20–25 кола влечени от 3–4 чифта биволе с орехови трупи. В Карлов-

ско и Казанлъшко ореховите дървета намаляват до изчезване. Нови не се садят. 

Днес никой не се интересува за тези въпроси“24. В Казанлъшко се намират про-

чутите яхни (работилници) за добив на олио от орехи. За опазването на овощните 

дървета отговарят местните общински власти. В противен случай околийският 

управител налага на кмета глоба от 10 до 100 лв. в полза на държавната хазна. 

МТЗ поддържа разсадници за овощни дръвчета в Плевен, Севлиево, Русе и 

при винарското земеделско училище в Кюстендил25. При все, че съществуват раз-

садници в тези градове, разсад е доставян за Държавното винарско земеделско 

училище в Плевен, за педагогическото училище в Кюстендил, за Държавния ко-

незавод в Шумен, за гражданин от Севлиево 5 000 американски лозови пръчки, 

за митрополит Методий и Старозагорския благотворителен комитет 5 000 чер-

нички от Пловдивския държавен разсадник и пепиниера26. Той е създаден през 

1887 г. и управляван от Люсиен Шевалас. Разположен е на площ от 125 дка. 

Законопроект за разработване на селските мери е внесен от Министерс-

тво на търговията и земеделието, на първата редовна сесия на Х ОНС. В него се 

вижда ,,средство да се спре постоянното осиромашаване на страната“, дори тя да 

се обогати. Авторът на статия в списание ,,Българска сбирка“ от 1 февруари 1900 

г. счита за неправилно разработването на мерите, само защото така е в чужбина. 

В Австрия и Англия нямало вече мери, а ,,имало богато земеделско производство 

и хубав и бол добитък“. Това не означава, че последствията от разораването у нас 

на мерите ще бъдат същите (Mihailov, 1900, pp. 93–98). Разработената площ на 

глава от населението в Русия, Германия и Белгия е по 20 дка, във Франция по 30 

дка, а у нас тази площ е едва по 7–8 дка27. 

Далеч от идеята да бъдат обхванати всички аспекти на законодателството в 

                                                             
23  Виж: „Осъдени и условно осъдени през 1910 г. лица по вероизповедания и народност“. 

Източник: https://www.nsi.bg/statlib/bg/getfile.php?iid=DO-
010000427&doid=257&page=00255 

24  Мир, г. VІ, 792, 24 февруари 1900, с. ІІІ. 
25  Пловдив, г. ХV, 9, 9 март 1900, с. ІІ. 
26  ДА-Пловдив, ф. 931 к, оп. 1, а. е. 41, л. 1; 4–9; 13, 16, 18, 21. 
27  Списание на Българското икономическо дружество, вътрешен преглед, г. IV, кн. 7, 

1900, с. 507. 
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земеделието през разглеждания период, изследването засяга мотивите за появата 

му, неговия смисъл и характер, систематизира последиците от прилагането на 

законите. 

Фактологичният материал в изследването позволява да се направят някои 

по-важни изводи и обобщения. Първо: Законите са необходими за правилното 

регулиране дейността на земеделците по създаването на един качествено нов мо-

дел на развитието на отрасъла. Второ: Земеделието е свързано с образование и 

наука. Законът за земеделското учение от 1897 г., създава предпоставки за обра-

зоване на населението в нисши и средни земеделски училища. Трето: Прилага-

нето на законодателството показва отношението между земеделското население 

и централната и местни власти. Четвърто: Законите предвиждат наказателна от-

говорност за лицата, които нарушават разпоредбите. Въпреки това нарушенията 

и злоупотребите продължават да съществуват, а незначителен е броят на наказа-

ните лица. При това логично намалява доверието на населението към институци-

ите. Пето: Съществен недостатък на законодателството е, че то в по-голяма сте-

пен би следвало да насърчава предприемаческия дух и частната инициатива. Те 

така или иначе съществуват, но имат ограничен характер.  
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