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Abstract: The text presents and analyzes the foundation and the work of the 

agricultural case in Gabrovo. With the gradual economic development the need of 

organized agricultural credit system becomes greater. As a result of this need emerged 

first, albeit primitive, credit institutions – agricultural cases. Their main goal is to 

implement a financial support to farmers and increase the production and the income 

of agricultural sector. Farmers need low interest loans to develop their activities. In 

the 60s and 70s of the 19th century major source of capital for farmers were usurers. 

Most of them lend money in poor conditions. There are several cases in which the 

obligations of farmers grow a lot and they were forced to sell a lot of their property to 

pay back to the usurer. The cases lend money under better conditions than the usurer. 

The interest rate is fixed at 1% per month or 12% per year. On the other hand, the 

interest rate of the usury loans is between 3–5% per month and 36–60% per year. The 

difference is obvious, it leaps to the eye. Yet, there are a lot of cases when farmers use 

the services of the usurer instead of these of the agricultural cases. During the whole 

period both organized and unorganized credit forms develop and operate together. The 

positive results of the work of the agricultural cases are visible. But they also have a 

lot of problems. The biggest one is the lack of enough money and a lot of problems with 

their administrative structure, their personal and the procedure of lending money. After 

such a long time of existence and much reorganization the cases cannot cope with their 

problems and disadvantages. Evidence of the role and the importance of agricultural 

cases is the fact that they continue to work in the Ottoman Empire and in Bulgaria after 

the Liberation of 1878.  
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Изграждането, развитието и утвърждаването на земеделските каси1 по бъл-

гарските земи имат своята дълга история. Безспорна е нуждата, а и ролята на тези 

първи земеделски кредитни институции в рамките на Османската империя. Техен 

инициатор и основател е известният османски реформатор – Мидхат паша. 

Целта, с която касите се учредяват, е обезпечаване на евтин и лесно достъпен 

кредит за земеделското население. От друга страна те се явяват средство за борба 

с негативните последици от дейността на лихварите.  

Лихварска дейност се практикува по българските земи още по време на ос-

манското владичество. Историята показва, че лихварството е предшественик на 

модерната банкова система. Понякога обаче лихварство и модерното кредитиране 

съществуват успоредно. Това се отнася с пълна сила за българското общество, 

обусловено от икономическото развитие в условията на преход към капитализъм. 

В настоящата разработка темата за банково-кредитната система е ограни-

чена и засяга само проблемите, свързани с развитието на земеделската кредитна 

система в Габрово, а целта е да се очертаят основни моменти от този процес. До 

учредяването в Габрово на клоновете на БНБ и БЗБ и на големите частни банки, 

което става през първото десетилетие на XX в. ролята на организатор на общес-

твения кредит изпълнява земеделската каса. Наред с положителното значение, 

което касата има за земеделското население, тя подпомага финансово и индуст-

риалците и търговците в града2.  

 

Неорганизираният кредит – дейността на лихварите в Габрово 

До изграждането и развитието на организираната земеделска кредитна сис-

тема, част от която е и Габровската земеделска каса, важно значение има кредит-

ната дейност на лихварите в района. На лице са редица сведения за практикуване 

на лихварство по българските земи, а и конкретно в Габровския край преди Ос-

вобождението (1878 г.).  

Първата исторически позната форма на кредит може да се определи като 

безвъзмезден кредит. Той е характерен за обществата, в които се практикува на-

турално стопанство от затворен тип. В тях се предоставя безвъзмезден кредит 

под различни форми – „заем за прослужване (uses), даване на пари в заем без 

лихва, даването и продаването на стоки на доверие, с изплащане на цената след 

препродаването им или в уговорен срок” (Konstantinov, 1910, p. 11). Практика в 

                                                             
1  Названието общополезни каси се употребява в изворите, когато се описва дейността на 

касите в рамките на Османската империя. След Освобождението възстановените каси 
приемат ново име – земеделски каси. С цел да се избегнат евентуални грешки и обърк-
вания в настоящата разработка ще се използва само наименованието земеделски каси. 

2  Държавен Архив – Габрово, Ф. 119К, оп.1, а.е. 3, БЗБ – Габровски клон. 
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Габрово и района е да се раздава както безвъзмезден, така и възмезден кредит. 

При безвъзмездното кредитиране процедурата е значително по-опростена, без да 

са налице съществени формалности. В повечето случаи заемът се отпуска за кра-

тък срок, като кредиторът вписва възникналото задължение с думите „дадох на 

заем“, „на вересия“, „на вяра“ (Tsonchev, 1996, p.456). Не са редки и случаите, в 

които кредитополучателят не успява да покрие цялото си задължение в опреде-

ления срок и остава длъжник на кредитора. В тези случаи отпуснатият безвъзмез-

ден кредит се преобразува във възмезден и се начислява лихва. 

С напредъка в развитието на обществата значението на възмездния кредит на-

раства и постепенно безвъзмездният кредит губи първостепенната си роля и зна-

чение. Още от ХVІІІ в. лихварството се разпространява в Габрово. Постепенно тази 

кредитна дейност се доразвива и утвърждава като водещ фактор в стопанския жи-

вот. В района са познати два варианта на възмезден кредит. При първия даването 

на пари или стоки е свързано с осъществяване на търговска дейност от кредитира-

ния. Условието, с което се отпуска заемът е лихварят да получи дял от печалбата, 

реализирана от кредитополучателя. През 1807 г. габровецът Г. Сахатчийски взема 

от Дечко Станев Хаджиолу 4 000 гроша с търговска цел при условие, че ще му даде 

половината от печалбата. Вторият вариант на възмезден кредит е класическият ва-

риант на даване на пари с лихва, широко практикуван по българските земи. Конк-

ретните примери на лихварство зачестяват с началото на българското Възраждане 

и с по-сетнешния напредък на обществените процеси. През 1829 г. таксидиотът от 

гръцкия метох в Габрово Доситей дава заем на П. Христов в размер на 1 160 гроша. 

Друг случай, отново от Габрово от 1860 г., свидетелства за заем, отпуснат от на-

чалника на гарнизона в града при лихва от 21% (Tsonchev, 1996, p. 458). 

Често пъти продажбата на произведените от селските стопани продукти да-

леч не осигурява необходимите средства, с които те да покрият текущите си раз-

ходи, свързани с обработката на земята, плащането на многобройните данъци и 

дори с изхранването на техните семейства. В други случаи земеделците имат 

нужда от парични средства преди прибирането на реколтата. И в двете ситуации 

селяните разчитат на местни лихвари, кръчмари и зеленичари и прибягват до ус-

лугите им, макар и при високи лихви – от 18 до 30% годишно (Daskalov, 1912, p. 

8). Постепенно започва да нараства и значението на търговския кредит, особено 

от средата на XIX в., когато става масово разпространен сред населението. По 

правило този вид кредит е краткосрочен от три месеца до година. Изворите дават 

сведения за неговото прилагане в Габровската околия. Габровският търговец 

Христо Рачков взема заем на стойност 3 000 гроша, а Геню Сахатчийски и Ни-

кола Гладич пак от Габрово от 2 000 гроша (Tsonchev, 1996, p. 458). Лихвеният 

процент в околията за периода от 1796 до 1876 г. варира от 9,5% до 36%. Като 



385 

средно за целия период е 19% (Istoria, 1981, p. 402). 

Лихварска дейност в Габрово и околията се практикува от различните слоеве 

на обществото – черковни и училищни настоятелства, културни и търговски дру-

жества, еснафски организации и богати градски занаятчии. Последните смятат, 

че икономически по-изгодно за тях е не да влагат наличния си капитал в недви-

жим имот – например земя, а да го пласират между своите съзанаятчии (еснафи). 

Срещат се примери за местни кожухари и производители на цигари, които се 

снабдяват със средства от други по-заможни еснафи и търговци срещу стоките, 

които те произвеждат. Функцията на тези лихвари има голямо икономическо зна-

чение за развитието на местното производство. Черковните настоятелства, за раз-

лика от частните лица, разполагат със значително по-малко по размер средства, 

с които да развиват кредитна дейност. Такива са черквата „Св. Богородица“, ко-

ято през 1853 г. раздава заеми на стойност 13 000 гроша, черквата „Св. Троица“, 

която раздава през 1872 г. 71 847 гроша и др. Културните дружества в Габровския 

район също се явяват кредитори, като отпускат заеми с определена лихва. Женс-

кото дружество „Майчина грижа“ отпуска през 1869 г. заем на общината в размер 

на 8 510 гроша (Tsonchev, 1996, p. 461). 

Към групата на кредитираните лица се отнасят представители на различни 

прослойки от населението – търговци и занаятчии, селяни, отделни общини и др. 

През 1803 г. Габровската община взима 4 000 гроша от хаджи Христо Рачков, а 

през 1833 г. 10 000 гроша от търновския владика (Tsonchev, 1996, p. 459). 

Самата процедура на отпускане на кредит се осъществява чрез сключване на 

договор между двете страни – кредитор и кредитополучател пред кадийски съд. 

Гарантирането на кредита става по два начина: или чрез поръчители, ползващи се 

с доверие, или чрез залагане на недвижими имоти и скъпоценни предмети (Istoria, 

1981, p. 381). Поръчител се ползва в случай, че отпусканият заем е със сравнително 

голям размер или кредитополучателят не е много заможен. При втория вариант, 

гарантиране на заем чрез залагане на недвижими имоти или скъпоценни предмети, 

кредиторът получава право да се разпорежда и дори да продава заложения имот 

при неизплатен от страна на длъжника заем, когато е настъпил падежът.  

В повечето случаи практиката е следната: след като двете страни се догово-

рят, лихварят се запознава с имотното състояние на длъжника си. Важното за 

него е стойността на имота да надвишава размера на заема. Едва след това кре-

дитополучателят издава писмен документ на името на кредитора т. нар. „запис”, 

наричан още: „ръкописание”, „добро”, „сенет”, „темисюк”. Първоначално самият 

запис се прави на обикновена хартия, но постепенно започва да се използва спе-

циална турска гербова хартия (Tsonchev, 1996, pp. 462–464). Обикновено в записа 

се отбелязва падежът на изплащане на заема, като се записва денят на отпускане 
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на заема, а вместо крайна дата се посочва даден празник, или провеждането на 

определено събитие. Пише се например от „днес до Петровден или до Сливен ” 

т.е. до панаира, който се провежда в град Сливен.  

Според размера, заемите, които се отпускат в Габровския район се обособя-

ват в три групи. Най-малките заеми са в размер от 50 до 500 гроша, като до тях 

прибягват основно селяните от района. Главно търговци и занаятчии взимат 

средни заеми до 6 000 гроша. Най-големите по размер, тези до 90 000 гроша, се 

дават на едрите търговци (Tsonchev, 1996, p. 459). Отпускането на съответния 

заем зависи и се предопределя от една страна от средствата, с които разполага 

кредиторът, но също така и от възможностите на кредитополучателя да покрие 

задължението си. 

Лихварството продължава да се практикува и развива до началото на Осво-

бодителната война (1877–1878), независимо от предприетите от страна на осман-

ската власт опити то да се ограничи. Различните лихвари и кръчмари, осъщест-

вяващи кредитна дейност преди Освобождението, продължават да са основен из-

точник на парични средства и след него. Те се утвърждават и доказват като ста-

билна обществена прослойка (Zlatinska, 2017, pp. 67–70). 

След Освобождението за Габровския район се счита, че не е силно засегнат 

от дейността на лихварите. Това се вижда от информацията за характера на лих-

варската дейност в Габровската околия представена в таблица 1.  

 

Таблица 1. 

Характер на лихварските заеми в Габровска околия 

Наименование 
на околията 

Число 
длъжници 

Първоначално 
заета сума 

Изплатено в 
разни времена 

Остава 
да дължи 

Срок 

Габровска 55 14 559 лв. 6 491лв. 22 671 лв. 5–6 г. 

Източник: Konstantinov, 1910, p. 176. 

 

Данните сочат, че за разлика от неголемия брой на длъжниците, размерът на 

първоначално взетите суми, на върнатите през определения срок и на тези, които 

остават дължими са доста високи. Това може да се обясни с факта, че държавата 

изпитва хроничен капиталов дефицит и тепърва се полагат основите на кредит-

ната й система.  

Срещат се случаи, когато селянинът изпада в неплатежоспособност и при из-

тичане срока на заема моли кредитора за отсрочка. Тя обикновено се дава съпро-

вождана с увеличение на лихвения процент по новия запис. Неплатежоспособните 

длъжници, които не търсят отсрочка и не се издължават в срок се осъждат на 
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едномесечен затвор, като стоенето в затвора не премахва задължението (Tsonchev, 

1996, pp. 466–467). 

Генезисът на проблема, свързан с лихварската дейност, е обект на разглеждане 

и изучаване от редица различни научни дисциплини и автори. Лихварството се 

счита за негативно явление, което предизвиква огромно социално напрежение. Лип-

сата обаче на адекватна алтернатива, която да осигурява финансови ресурси на нуж-

даещите се е причината лихварството да продължава да се практикува и развива. 

 

Създаване и дейност на земеделската каса в Габрово 

Първите опити за осъществяване на преход от неорганизирана към органи-

зирана система на обществен земеделски кредит и за създаване на първите кре-

дитни институции по българските земи водят началото си още от времето преди 

Освобождението. Нуждата от капитал, която изпитва земеделското производс-

тво, определя все по-голямото му търсене и прибягване до различни източници 

на средства. Земеделците обаче нямат голяма алтернатива при избора на такива 

източници. В рамките на Османската империя липсват кредитни институции, ко-

ито при изгодни условия да предоставят парични средства на нуждаещите се зе-

меделски домакинства.  

В самото историческо развитие на земеделските каси може да се разграничат 

две фази: от създаването им до Освободителната война и от Освобождението до 

основаването на Българската земеделска банка (1903 г.). И докато в първия и от 

части в началото на втория период те „страдат” от редица проблеми от организа-

ционно, функционално и финансово естество, през така обособената втора фаза 

отбелязват значителен прогрес и се налагат като един важен земеделски кредитен 

институт (Zlatinska, 2017, pp. 117–122). 

По отношение точната дата на възникване на първата земеделските каса по 

българските земи съществува научна дискусия. Някои автори сочат за първа каса, 

създадената през 1862 г. в Пирот от управителя на Нишкия еляет3 – Мидхат паша. 

Други отбелязват като година на основаване на първата каса 1863 и 1864–1865 г. В 

брой 179 на вестник „Дунав” е посочено, че първата „Пиротската каса започва ра-

бота на 1 февруари 1864 г.”. През същата година са открити още две каси – в Ниш 

и Лесковац (Pletnyov, 1994, p. 127). Много бързо процесът на изграждане на земе-

делските каси набира скорост и през следващите няколко години се изгражда ши-

рока мрежа от каси в Северна България, Софийско и Югозападна България. Об-

щият им брой през 1866 г. е 34. Започва работа и касата в Габрово, заедно с тези в 

                                                             
3  Еялет – най-голямата административна единица в Османската империя до издаването 

на закона за вилаетите през 1864г. До тогава Турция се дели на 39 еялета.  
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Търново, Лом, Русе, Шумен, Разград, Балчик, Видин, София, Дупница, Самоков, 

Видин и др. (Istoria, 1981, p. 408; Todorova, 1972, pp. 59–60). Данни публикувани 

във вестник „Дунав “дават подробни сведения за учредяването на касите в отдел-

ните административни единици. Като конкретна дата на основаване на Габровс-

ката земеделска каса във вестника се посочва 30 май 1865 г. (Atanasov, 2017, p. 81). 

Независимо от различията относно точната дата, на която стартират дейност 

земеделските каси, авторите са единодушни за тяхната безспорна роля и значение 

в борбата против лихварството. Така също основна им цел е да осъществяват кре-

дитна помощ, с която да стимулират дейността на стопаните, а това да доведе до 

напредък на земеделско производство.  

Организацията, функционирането и управлението на Габровската земедел-

ска каса остават непроменени през цялата първа фаза от развитието й. През 1865 

г. се издава първият нормативен акт, отнасящ се до касите. Това е така нарече-

ният „Правилник за уреждането на околийските каси, управлението на капитала 

им и разнасянето му с цел полезна.” На следващата година името на нормативния 

акт е променено – „Закон за начина на нареждането на градските каси, за управ-

лението на техния капитал и за приличното употребление на лихвите и на прите-

жанието на тоя капитал”, но въпросите, които се разглеждат остават непроменени 

(Daskalov, 1912, p. 34). 

Относно начина на управление на касите, в Правилника се предвижда всяка 

една каса да се ръководи от четирима касиерски наместници (векили) – двама мю-

сюлмани и двама християни, избирани из между най-видните и изтъкнати жители. 

Броят на векилите, управляващи различните земеделски каси варира от 2-ма до 5-

ма. Касата в Габрово се управлява от двама векили. В етническо отношение също 

е налице разнообразие. Срещат се както християнски и мюсюлмански наместници, 

така и евреи и гърци. Дълги години Габровската каса се управлява само от българи 

– християни. Единствено през 1875/76 г. има данни, че длъжността на един от два-

мата векили се заема от мюсюлманина Бекчи ефенди (Atanasov, 2017, p. 209). Сро-

кът, в който едно лице може да заема длъжността касиерски наместник не е точно 

определен и фиксиран. Конкретно наместникът на Габровската каса се избира за 

срок от 2 години (Todorova, 1972, p.61; Daskalov, 1912, pp. 68–70). 

В управлението на касите се обособява и една друга длъжност, тази на сек-

ретаря. Неговата задача се състои в това да описва отпуснатите и събраните суми 

по заемите. Тъй като от него се изисква да притежава определени езикови уме-

ния, той не винаги може да се избира между четиримата наместници. Понякога 

се прибягва до избора на външно лице, което да изпълнява ролята на секретар на 

земеделската каса. За разлика от касиерските наместници, които извършват сво-

ята работа безвъзмездно, на секретарите се заплаща определено възнаграждение. 
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То се равнява на определен процент от размера на отпуснатите заеми (Daskalov, 

1912, pp. 36–38; Karakunev, 1937, p. 286). Месечната заплата на секретарите в 

Габровската каса е около 200–250 гроша (Daskalov, 1912, p. 75). 

Основен въпрос, който се разглежда в Правилника е свързан с формирането 

на капитала на касите. Габровската земеделска каса стартира извършването на 

различни кредитни операции след като натрупа капитал от 20 000 гроша. Това е 

условие, което трябва да изпълнят всички земеделски каси в страната. В първите 

години от функционирането си, земеделската каса в Габрово акумулира сравни-

телно активно капитала си. На 25 октомври 1865 г. той се равнява на 47 550 

гроша. През 1871–1872 г. капиталът на касата е 233 699 гроша, а шест години по-

късно достига стойност от 321 596 гроша (Atanasov, 2017, p. 188). Въпреки плав-

ното нарастване на капиталовите средства на Габровската каса, тя се откроява 

като „най-бедната“ в Търновския санджак (Atanasov, 2017, p. 106). 

Капиталът, с който разполагат касите се раздава под формата на заеми на нуж-

даещите се. Това са заем срещу поръчителство, срещу ипотека и срещу залог на 

скъпоценни предмети (Dolinski, 1933, p. 400; Daskalov, 1912, p. 40; Hristov, 1914, p. 

1). Обикновено, срокът, за който се отпускат заемите е кратък – от 3 до 12 месеца. 

При отпускане на заем срещу поръчителство се изисква поръчителят да е фи-

нансово обезпечен. Той „трябва да притежава недвижим имот в града или в селото 

и да е в състояние да плати заема” (Daskalov, 1912, p. 40; Hristov, 1914, p. 1). Поръ-

чителите обикновено са лица произлизащи от по-висшите слоеве на обществото. 

Земеделската каса отпуска и заеми срещу ипотека. Към група на обектите, 

подлежащи на ипотека се отнасят, както полските имоти на селяните – лозя и 

градини, така и къщи, постройки и дюкяни. Като условие да се отпусне ипотечен 

кредит е кредитополучателят да притежава документ, доказващ собствеността си 

върху имота т.нар. „тапия” и „чистият годишен доход на имота да е равен най-

малко на двойната лихва на заема” (Dolinski, 1933, p. 400; Daskalov, 1912, p. 95). 

Заем срещу залог на скъпоценни предмети е третият, отпускан от Габровс-

ката земеделска каса.  

Периодът от създаването на земеделската каса в Габрово до 1877 г. е първата 

фаза от развитието й. В нея се изграждат корените и се полагат основите на една 

макар и скромна по отношение на притежавания финансов ресурс организация 

на земеделската кредитната дейност. Наред със слабите моменти и недостатъците 

в дейността, управлението и функционирането, на касата в Габрово трябва да се 

признае важната роля, която изпълнява като земеделска кредитна организация. 

Нейното създаване е стъпка към прогреса на цялостната система на земеделския 

кредит. Макар и да не успява изцяло да се справят с негативните страни и после-

дици от лихварската дейност в района тя все пак е едно начало, първи опит за 
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подобряване положението на земеделските стопани. Тя се явява основата, върху 

която се оформя и изгражда по-организираният земеделски кредит.  

След Освобождението, Княжеството наследява земеделската кредитна сис-

тема и по-точно това, което е останало от нея след войната. Липсата на капитали 

в страната кара държавата да се намеси, чрез провеждането на определена поли-

тика, и да съдейства за организирането на земеделския кредит. С естествения ход 

на развитие и настъпващите постепенни промени в българското стопанство се 

обяснява вниманието, което управляващите отделят на въпроса за изграждане на 

кредитна система, предоставяща достъпен кредит на нуждаещите се. 

Нормативни документи, които се отнасят до организацията на Земеделските 

каси са: Уставът на Земеделските каси от 1878 г., Правилника за Земеделските 

каси от 1889 г. и особено важният нормативен документ – Законът за Земеделс-

ките каси от 1894 г., както и допълнението му от 1897 г. Сравнително бързо след 

влизането им в сила започват да се появяват все повече положителни резултати 

във връзка с организацията. Все по-ясно се откроява голямото значение, което 

касите имат за напредъка и просперитета на народното земеделие. Тяхното ук-

репване съдейства за развитието и за превръщането им в един основен кредитен 

институт, осигуряващ значителна подкрепа на земеделското население. 

Добрите резултати постигнати след извършените промени в Габровската зе-

меделска каса се проявяват в три основни направления: нарастване на капитала, 

увеличаване на операциите и подобряване работата на персонала й. Срокът на за-

емите, които се отпускат от касата се запазва в интервал от 3 до 12 месеца. Лихве-

ният процент също не се променя. Той е фиксиран на 9%. Реорганизирането и пре-

устройството на касата се отразява особено благоприятно върху размера на капи-

тала й. Към края на 1896 г. капиталът на касата в Габрово възлиза на 196 375 лева. 

В период от една години той нараства с 19 880 лв. и достига 216 255 лв.4 

Макар и създадена с основната цел да защитава интересите на земеделското 

население и да се бори за по-доброто му положение, в същността и функционира-

нето на земеделската каса в Габрово, както и тези в други райони на страната пос-

тепенно се открояват редица слаби моменти и недостатъци. Не рядко дейността на 

земеделските каси се съпътства с извършване на нередности и злоупотреби. Дви-

жени от користни цели, служителите на земеделските каси отпускат заеми на оп-

ределени лица, пренебрегвайки далеч по-нуждаещи се такива. Една част от злоу-

потребите са свързани с лицата, на които се отпускат заемите, а други с целите за 

тяхното отпускане. Срещат се случаи, при които земеделските каси отпускат заеми 

на лихвари, въпреки че тяхна основна цел е именно борбата с лихварството. 

                                                             
4  Централен държавен архив – София, Ф. 288К, оп. 3, а.е. 199, л. 9. 
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Организираната система на контрол над касите се оказва недостатъчно ефек-

тивна и резултатна. Проблемът обаче се задълбочава още повече от липсата на 

каквито и да е наказания. Стига се до там, че лицата, извършващи проверките, 

прикриват нередностите и по този начин насърчават тяхното извършване. 

Ако проследим на кратко основните моменти от живота на земеделската 

каса в Габрово, можем да направим следните обобщения. Касата подновява дей-

ността си след 1878 г. при едни тежки и неблагоприятни условия. Липсват нуж-

ните финансови ресурси, голяма част от отчетните й документи са унищожени 

по време на войната. Освен това персоналът, работещ в касата е слабо подготвен 

и запознат с естеството на работа й. Постепенно измененията в социално-иконо-

мическия и културен живот в Княжеството водят до естествената нужда от про-

мени и реорганизация в областта на земеделския кредит. Основен момент в това 

отношение се явява законът от 1894 г. Той внася съществени подобрения в кре-

дитната дейност на земеделските каси. След тази година всички земеделски каси, 

в това число и Габровската навлизат в един нов и изключително важен етап от 

развитието на земеделския кредит у нас. 

Ролята и значението на земеделските касите за развитието и напредъка на 

земеделската кредитна система в страната са несъмнени. След Освобождението 

възстановените каси развиват все по-активна кредитно-спестовна дейност. Земе-

делските каси се утвърждават като едни полезни за времето си институции, които 

защитават интересите на селското население. През 1903 г. касите са преустроени 

и обединени в Българската земеделска банка. Що се отнася до създаването на 

земеделска банка може да се каже че чрез нея държавната власт осъществява из-

вестна централизация в областта на кредита. Така в резултат от обединяването и 

окрупняването на земеделските каси, сред които е и Габровската се изгражда 

един модерен кредитен институт. 
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