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Abstract: On the basis of their program documents, the views on the economic 

development of Bulgarians of various representatives of the radical sector in the 

national liberation movement in the 19th century are examined and analyzed. Different 

research methods are applied – critical analysis, comparative historical approach. The 

object of the study is presented in chronological order from the mid-30s of the 19th 

century, when the first manifestation of the national liberation movement was 

organized, to the Liberation – the creation of a new Bulgarian state in the 70s of the 

19th century. In the researched program documents of the so-called revolutionary or 

radical organizations are rarely found, and in some there are no ideas and projects for 

the economic development of the Bulgarians at all, apart from the most general and 

repeated findings about the plight of the people under Ottoman rule, which have mostly 

a motivational purpose. This reasoned conclusion has an important meaning, since a 

large part of the participants in the organizations from the radical sector live to see the 

Liberation, i.e. the creation of the new Bulgarian state, which they largely caused with 

their actions in 1875–1876. They are actively involved in the organization and state 

administration of the Principality of Bulgaria, despite the clearly established lack of 

programmatic views on the economic development of the people, which manage.  
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liberation movement  
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Първоначалният замисъл за този доклад беше да се представят и анализират 

идеите за стопанско развитие на българите през ХІХ в. (до Освобождението) тъй, 

както те присъстват в историческите документи от епохата. Този мащабен проект 

не е изоставен, но не може да бъде реализиран отведнъж и с една публикация. 
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Проучването на голямата тема ще започне с критичен преглед на идеите само на 

представителите на радикалното националноосвободително течение, отразени в 

програмните им документи. 

Тук се налагат няколко предварителни уточнения. 

1. Съществуват различни разбирания за стопанско или икономическо разви-

тие. Някои чужди автори, публикували специални изследвания по темата, акцен-

тират най-вече върху прагматичните „задачи на икономиката на развитието“. За 

тях най-важно е с инструментите на икономическата наука да се открият, прило-

жат и оценят ефективни начини за постигане на икономическо развитие. А проб-

лемите, които се решават с тези инструменти, учените представят като „седемте 

конника на недоразвитието“, които трябва да бъдат преодолени съобразно прио-

ритетите на всяка държава (De Janvry & Sadoulet, 2016, рр. 19–20). В нашия слу-

чай, при положение, че става дума за стопанското развитие на българския народ, 

който е под чуждо държавно управление до 1879 г., моделът на „икономиката на 

развитието“ може да се приложи частично и съобразно специфичните обстоятел-

ства. Под възгледи за стопанско развитие авторът на този текст разбира идеи, 

изразяващи мотивиран стремеж и желание за икономически, политически, адми-

нистративни и други промени, водещи към по-добри резултати от стартовите сто-

пански и социални нива. В част от проучваните програмни документи предста-

вите за икономически промени се свеждат само до искания за преустановяване 

на дискриминационни практики, принудителен и безплатен труд (т.нар. ангарии), 

извънредно или свръхоблагане, данъчни и други злоупотреби. В такива случаи, 

особено ако липсват идеи за съществени икономически или други промени, по-

добни текстове трябва да се групират в самостоятелна категория, която условно 

можем да обозначим като „антистатукво“. Изхождам от принципното разби-

ране, че критиката на „старото“ и „съществуващото“ и дори категоричното му 

отрицание все още не означава, че критикуващият има свои идеи за промяна.  

2. През последните години аргументирах по-конкретно разбиране за нацио-

налноосвободителното движение през ХІХ в. Доказа се, че редица ранни прояви 

на българска антиосманска съпротива, осъществени под чуждо знаме – участието 

на българи в руско-османските войни и в балканските християнски антиосмански 

въстания – не могат да се определят за националноосвободителни, доколкото ня-

мат за цел създаването на самостоятелна българска държава, а само подобряване 

положението на част от българите, но отново под чужда, макар и не османска 

власт. Затова с основание като първа проява на националноосвободително движе-

ние се приема Българската завера от 1835 г. (Petkov, 2015, рр. 177–187). Хроноло-

гичният обхват на настоящото проучване започва от средата на 30-те години на 

ХІХ в. и стига до Освобождението, което не е подписването на международен 
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договор, предвиждащ бъдещо създаване на българска държава, а нейното реално 

конституиране, което става в първата половина на 1879 г. (Petkov, 2001, рр. 55–67). 

В този смисъл и дългогодишните т.нар. църковнонационални борби са проява на 

националноосвободително движение, доколкото крайната им цел и постигнатият 

успех – учредената на 27 февруари 1870 г. Българска екзархия – не е само авто-

номна църква, а своеобразна българска протодържава с права и функции, надхвър-

лящи строго религиозните (Petkov, 2021, pp. 150–162). Но тъй като това легално 

движение се развива предимно по мирен, еволюционен път, то в конкретния слу-

чай програмните му документи не са предмет на настоящото изследване.  

3. Под радикално направление в българското националноосвободително 

движение през ХІХ век авторът има предвид привържениците на бързите, реши-

телни и категорични, сиреч революционни промени, както и техните организа-

ции. Интересно е да се види как те си представят стопанското развитие на народа 

си преди да има българска държава. И присъстват ли изобщо идеи за стопанско 

развитие и икономически просперитет в представителните за радикалните орга-

низации програмни документи.  

І. Историческите източници за Българската завера от 1835 г. са оскъдни и 

предимно мемоарни. Разкриването на съзаклятието преди времето, предвидено 

от организаторите му за начало на въстанието, осуетява възможността ръководи-

телите на заверата да оповестят публично целите на бунта. Затова програмни до-

кументи на организацията, подготвила опасното начинание, засега не са открити. 

Наблюденията на авторите, изследвали проявата, обикновено се базират на запа-

зените спомени и на официални османски и руски документи. Но в тях не се от-

криват данни за конкретни искания за сериозни икономически преобразования. 

Единственото, което може да се предполага и се потвърждава от османски и 

руски източници, е, че жалбата до официалните власти, за която Г. Мамарчев 

твърди, че е повикан от търновските първенци – организатори на съзаклятието, 

съдържа данни и за недоволство на българите от икономическите мерки или от 

бездействието на правителството (Koyuncu, 2013, р. 256). Това позволява включ-

ването на Българската завера от 1835 г. по конкретния критерий – възгледи за 

стопанско развитие – в голямата нехомогенна група „антистатукво“. 

ІІ. Напоследък беше аргументирано разбирането, че бунтовете през 30-те 

и 40-те години на ХІХ в. в западните български земи не са прояви на национал-

ноосвободително движение. Повечето от тях нямат политическа цел и са реакция 

срещу извънредни облагания, ангарии, фактическо обезземляване и други нало-

жени тежести (Petkov, 2015, р. 186; Petkov, 2021a, р. 75). Единствено в хода на 

масовото въстание в северозападна България през 1850 г. водачите му предявя-

ват искания не само за административна автономия на областта, но и за някои 
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икономически преобразования – преустановяване на т.нар. господарско земевла-

дение и свързаното с него двойно облагане. От запазените документи – официал-

ните изложения на ръководителите на въстанието до Високата порта, както и от-

говорите на властите на отправените искания, става ясно, че въпросът с госпо-

дарските земи намира известно, макар и половинчато решение. От 1853 г. селя-

ните от господарските села плащат увеличен данък, в който се включва и изпла-

щането на стойността на земята. Земевладелците пък получават държавни обли-

гации на стойността на земята, както и рента от тях, но връзката им със селата е 

прекъсната, а това е една от целите на въстанието (Dimitrov, 1972, pp. 177–178). 

ІІІ. Макар да се утвърждава като идеолог на българската модернизация – 

икономическа, политическа и културна – и да публикува редица аналитични ма-

териали, вкл. и за възможностите за стопанско развитие на българите, Георги Ст. 

Раковски не предлага конкретни идеи за икономически промени в програмните 

документи на създадените и ръководените от него организации през 50-те и 60-

те години на ХІХ век. Нито в двата плана за освобождение на България от 1858 и 

1861 г., нито в статута на привременното началство от 1862 и закона за четите от 

1867 г. не се откриват дори косвени податки за това какви икономически преоб-

разования дейците на организациите смятат за необходими (Rakovski, 1984, рр. 

461–478). 

Идеи за стопанското развитие на българите не се откриват и в т.нар. „Проект 

на безсмертното общество“, съставен от Иван Кишелски през 1856 г., нито в позна-

тите исторически извори за регионалните и слабо организирани радикални иници-

ативи на българи, свързани с Кримската война 1853–1856 г. – Тайното общество 

на Г. Раковски, опитите за въстания, начело с Димитър Петрович във Видинско и 

капитан дядо Никола в Търновско и Габровско (Petkov, 2020, рр. 120–122).  

ІV. Тайният централен български комитет (ТЦБК) и наследилото го „Бъл-

гарско общество“ се доближават до някои от характеристиките на радикалното 

направление в националноосвободителното движение. Като заявява в член втори 

на публично оповестения си устав, че целта му е „освобождението на Отечест-

вото с кой да е начин и средство“1, т.е. не се отхвърлят и радикалните пътища 

към свободата, ТЦБК пристъпва към реализирането на политическа акция, с ко-

ято става известен в най-голяма степен – изпращането на мемоар („принапомню-

вание“) до султан Абдул Азис в началото на 1867 г. с претенцията, че изразява 

общите желания на „шест милиона българи“.  

Идеите за икономически просперитет не са обособени в отделен раздел на 

мемоара. Но в някои от предложенията се долавят косвени податки и по тези 

                                                             
1 Народност, І, 11, 27 декември 1867 г., с. 2. 
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въпроси. Като подчертават необходимостта бъдещото българско Народно събра-

ние да избере „съвет“, който да управлява Българското царство заедно с царския 

наместник – също българин, дейците на комитета споменават сред най-важните 

прерогативи на това българско правителство „изработването на предначертани-

ята (проектите) за закони и на предначертанията за бюджета на държавата“, 

които след одобрението на парламента се представят за утвърждаване от царския 

наместник (Petkov, 2020, р. 137). С този текст дейците на ТЦБК показват разби-

рането си за държавния бюджет като важен инструмент на бъдещата стопанска и 

социална политика на българската държава. 

По-нататък в същия раздел „За политическата самостоятелност“ мемоарът 

предвижда „да се обезпечи всяка гражданска и политическа свобода“ и изброява 

няколко: „свободата на печата, на говора, на събранията, на публичните разговорки 

за разискването на политически и обществени питания и пр., както и личната сво-

бода, жилищната ненарушимост и вероизповедната търпимост“. В този текст е 

пропусната „неприкосновеността на собствеността“ (чл. 67 от Търновската конс-

титуция). Вероятно авторите на мемоара си дават сметка, че след като целият про-

ект за създаване на самоуправляващо се Българско царство в границите на Осман-

ската империя ще зависи от благоволението на номинирания за „цар на българите“ 

османски султан, то евентуалното включване на искане за гарантирана неприкос-

новеност на частната собственост на българските му поданици е по-добре да се 

отложи до получаването на желаната политическа автономия. 

Една от инициативите със силен международен отзвук, подготвена от дейци 

на радикалното направление в националноосвободителното движение, е четата 

от 1868 г., начело с войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Организатор 

на рискованото начинание е т.нар. „Българско общество“, включващо предимно 

по-радикални дейци от разпадналия се ТЦБК. Една от целите на четата е да се вдиг-

нат на въоръжено въстание българите в земите, през които тя минава. Но в зами-

съла на акцията има и втори план, който отдавна е разкрит от най-добрите й изс-

ледвачи. Четата от 1868 г. разполага с няколко важни документа, три от които са 

съставени от Ив. Касабов – един от създателите и ръководителите на ТЦБК и на 

т.нар. Българско общество: “Прокламация към българския народ от Привремен-

ното правителство в Балкана”, “Адрес до посланиците на великите сили в Цариг-

рад” и “Мемоар до Негово императорско величество султан Абдул Азис хан”. И 

тези текстове, подготвени и предназначени за публично оповестяване, не се разли-

чават съществено от преобладаващия в българското общество след Кримската 

война стремеж към създаване на унитарна национална държава, по форма консти-

туционна монархия (Petkov, 2003, р. 233). Що се отнася до възгледите за стопанс-

кото развитие на българите, то и в тези програмни документи не се открива текст 
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с подобно съдържание. Но и тук като основание за крайните въоръжени действия 

присъства мотивът „антистатукво“. Още в началото на Прокламацията към бъл-

гарския народ от Привременното правителство в Балкана се изтъква, че „теглилата, 

причиняеми на нас от турското правителство, станаха вече несносни“. Почти съ-

щият текст присъства и в Адреса до посланиците на великите сили в Цариград, 

допълнен от констатацията за увеличаващото се данъчно облагане: „даждията се 

удвояват и учетворяват“ (Markova, 1990, рр. 180–191).  

V. Относно създаването и първоначалната дейност на Българския революци-

онен централен комитет (БРЦК) съществува десетилетна дискусия. Безспорно 

е обаче, че и до Общото събрание от 29 април до 4 май 1872 г., когато според мен 

се създава единен БРЦК (обединяващ дейците на Вътрешната революционна ор-

ганизация и емигрантските революционни структури), в Букурещ безспорно съ-

ществува комитет, именуващ се БРК или БРЦК. През 1870 г. неговият ръководи-

тел и идеолог Любен Каравелов публикува от името на организацията два прог-

рамни документа, които заслужават внимание.  

В „Програма на БРК“ от 1 август 1870 г., съставена от Л. Каравелов в отговор 

на отправената му покана от Международната лига за мир и свобода в Женева, 

липсват наблюдения по отношение настоящото икономическо състояние и идеи 

за бъдещото стопанско развитие на българите. Но авторът открито изразява край-

ните си възгледи за една част от най-активните български стопански дейци: „Ние 

причисляваме нашите чорбаджие в числото на нашите врагове и ще да ги прис-

ледуваме – на[в]сякъде и [в]сякога!“. Според разбиранията на Л. Каравелов като 

водещо лице сред радикалната емиграция в началото на 70-те години бъдещето 

на свободна България не е свързано с тази част от най-имотния слой на тогаваш-

ното българско общество, активно участваща в местното самоуправление. Този 

краен възглед на Л. Каравелов ще бъде коригиран (не без намесата на по-прагма-

тичния В. Левски) и в следващата програма, приета на Общото събрание 1872 г., 

представяща идеите на вече обединения с вътрешните комитети БРЦК, този текст 

ще бъде съществено редактиран: „Ние причисляваме в числото на нашите вра-

гове и противници и ония български изроди и чорбаджии, които пречат на на-

родната ни цел и ще ги преследуваме на[в]сякъде и [в]сякога!“ (Levski, 2009, p. 

98; Petkov, 2020, р. 155). 

По-пространно идеите на съществуващия в Букурещ революционен комитет 

са изложени в издадената по-късно през 1870 г. брошура „Български глас. От 

БРЦК“. Също като в „Програма на БРК“, и в този текст присъстват основно идеи 

на Л. Каравелов. И този програмен документ започва с няколко категорични 

анонса в посока „антистатукво“: „Нашето отечество е разорено и ограбено; 

цели пространства земя стои пуста и необработена; а българите ходят да търсят 
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кора хляб в Ромъния и Сърбия“. За Л. Каравелов, а и за БРЦК в Букурещ, чиято 

позиция той претендира че изразява, българският народ се намира в крайно тежко 

икономическо състояние и е управляван деспотично. При това положение според 

автора на брошурата идеите за постигане на широка автономия на българите в 

рамките на Османската империя, т.е. т.нар. „дуализъм“, са „фантастически“, т.е. 

напълно нереалистични. Каравелов отрича и реформаторските опити в османс-

ката държава: „Каква полза придоби българският народ от [в]сичките турски ре-

форми: от хатихемаюните, хатишерифите, гюлханетата и пр.? – Никаква. … Тур-

ските закони се пишат в такъв дух, щото българите [в]сякога тряба да са робове, 

а турците – господари“ (Karavelov, 1992, pp. 7–25).  

И в този програмен документ не се откриват идеи за стопанско развитие на 

българите, липсват конкретни предложения за икономически, политически, ад-

министративни и други промени, водещи към по-добри от стартовите стопански 

и социални нива. Повтаря се едно от посланията в „Програма на БРК“, насочено 

срещу чорбаджиите. Българите според Каравелов не само трябва „да свалят тур-

ските синджири от шиите си и да унищожат турското правителство“, българският 

народ „трябва да унищожи и чорбаджиите, които още повече притесняват наро-

дът, нежели турците“ (Karavelov, 1992, р. 24).  

VІ. В началния етап от развитието си Вътрешната революционна организа-

ция (ВРО), свързана в най-голяма степен с идеите и дейността на Васил Левски, не 

разполага със свои програмни документи. Затова като първи програмен текст по-

вечето изследвачи приемат „Нареда на работниците за освобождението на бъл-

гарския народ“, завършена през 1871 г., която е програма и устав на ВРО до обе-

динението с емигрантските комитети на Общото събрание през април–май 1872 г., 

когато се приемат общи програма и устав на БРЦК. В Наредата липсват текстове 

по интересуващия ни въпрос за стопанското развитие на българите, но ясно е ука-

зана основната политическа цел на ЦБРК в Българско, която предполага и същес-

твени икономически промени: „с една обща революция да се направи коренно пре-

образование на сегашната деспотско-тиранска система и да се замени с демократ-

ска република (Народно управление) на същото Това място, което са нашите пра-

деди с[ъс] силата на Оръжието и с[ъс] своята свята кръв откупили, в което днес 

безчеловечно беснеят турски кесиджии и еничери, и в която владей правото на Си-

лата, да се по[в]дигне храм [на] Истинната и правата Свобода и Турският чорба-

джилък да даде място на съгласието, Братството и съвършенното равенство между 

всичките Народности…“ (Levski, 2009, pр. 54–57). 

VІІ. На Общото събрание в Букурещ от 29 април до 4 май 1872 г., обединило 

емигрантските комитети с тези на ВРО в единен БРЦК, са обсъдени и приети два 

програмни документа – програма и устав на БРЦК. След приключване на 
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събранието те са издадени в една обща брошура „Устав на БРЦК“ (Levski, 2009, 

pр. 98–102; р. 249).  

„Програма на БРЦК“ от 1872 г. е кратък текст, в който няма специална част, 

отразяваща възгледите на комитета по въпросите на икономическото развитие. 

Само най-общо е заявено: „Ние желаеме, щото тая земя, която е населена с бъл-

гаре, да са управлява български, т.е. съобразно с нравите, обичаите и характерът 

на българският народ; а ония земи, които са населени с ромъни, със сърби, с чер-

ногорци и с гръци, да са управляват съобразно с характерът на ромънският, сър-

бският, черногорският и гръцкият народи“. В програмата от 1872 г. е включен 

съществено редактираният текст за отношението на комитета към чорбаджиите, 

като се уточнява, че ще бъдат преследвани само тези от тях, „които пречат на 

народната ни цел“, а не всички чорбаджии, както е написал Л. Каравелов в пър-

вата програма от 1870 г. (Levski, 2009, p. 98).  

В „Устав на БРЦК“ също липсват конкретни констатации за икономичес-

кото състояние и предложения за стопанското развитие на българите.  

VІІІ. След разкритията във ВРО и смъртта на В. Левски през 1873 г. ради-

калното направление в националноосвободителното движение изпада в криза, 

която се проявява и в организационен, и в политически, и в идеен план. Тя намира 

израз и в импулсивното, непоследователно отношение на БРЦК както по въпроси 

от текущ характер, така и в изоставянето на идеи и принципи, залегнали в прие-

тия на Общото събрание през 1872 г. устав (напр. същественото положение в ус-

тава, че „само Централният български революционни комитет има длъжност да 

даде знак за общенародно въстание“, което Л. Каравелов еднолично нарушава 

още през есента на 1872 г. с директното указание към Левски и ВРО „да се върви 

на бой“, без да е обсъдено и взето такова решение от БРЦК2).  

През този период в програмните документи на революционната организация 

продължава да липсва визия за стопанското развитие на българите. 

                                                             
2  Едно от основанията да не приемам наложената теза, че още при създаването си – все 

едно дали в края на 1869 или през 1870 г. – БРЦК в Букурещ, начело с Л. Каравелов, е 
взел решение и възложил на В. Левски създаването на комитетите в страната, е именно 
тази често констатирана от някои историци (старателно прикривана от други) разлика 
в принципни възгледи между двамата авторитети. Освен че се отнемат част от заслу-
гите и приноса на В. Левски като основен двигател и координатор при създаването на 
ВРО, по този начин изкуствено се заличават някои съществени идейни различия между 
двамата дейци, за да се изтъкне в по-голяма степен заслугата на Л. Каравелов не само 
като революционен пропагандатор, която никой не оспорва, а и като идеолог и иници-
атор за създаването на ВРО през 1869–1870 г. и ръководител на несъществуваща обща 
революционна организация на емигрантските и вътрешните комитети още преди обе-
динителното събрание от 29 април до 4 май 1872 г. 
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IХ. В средата на 70-те години на ХIХ в. превес вземат младите дейци, при-

върженици на бързите, решителни и радикални пътища към Освобождението 

(Petkov, 2021, рр. 11–12). Идеолозите на „отчаяната развръзка“ на българския 

въпрос – Българският революционен комитет, начело с Хр. Ботев, избран на съб-

ранието от 12 август 1875 г., и неговите наследници от Гюргевския “комитет на 

апостолите”, водени от Ст. Стамболов, Н. Обретенов, Ст. Заимов, вземат самос-

тоятелно решенията (а следователно поемат и историческата отговорност) за про-

веждането на въстанията от есента на 1875 и пролетта на 1876 г. В програмните 

документи на двете организации също липсват конкретни идеи за стопанското 

развитие на българите (Mitev, 1998, рр. 107–160; Doinov, 1986, рр. 54–87). Но в 

изявите с по-широк публичен характер, като публикациите на Хр. Ботев във в. 

„Знаме“3 и революционните прокламации на Априлското въстание ясно се из-

тъква и повтаря като водещ мотив „антистатуквото“, то е една от причините 

да се прибегне към въстание, за да се сложи край на „зверските злодеяния, които 

от пет века насам търпи нашият народ под омразната турска власт“ (Boneva, 1997, 

pp. 208–218). 

В „Политическата програма“, приета на 19 ноември 1876 г. на събор, 

включващ предимно дейци на радикалното направление като Ст. Стамболов, Ол. 

Панов, К. Цанков, П. Енчев и др., се заявява категорично желание за създаване 

на българска държава с конституционно управление. Но по въпросите, свързани 

със стопанското развитие на българите, и в този програмен документ отново няма 

отделен текст. Записано е най-общо, че „за всичките клонове на управлението ще 

се съставят особени закони по духа на устава и съобразно с нуждите на народа“ 

(The Liberation of Bulgaria, 1961, p. 557). 

Прегледът на програмните документи на радикалното направление в нацио-

налноосвободителното движение с оглед присъствието в тях на възгледи и планове 

за стопанското развитие на българите позволява да се направят някои изводи и зак-

лючения. Както показаха по-общите изследвания върху идеите и проектите за дър-

жавно управление в българското общество през ХІХ в., представите за бъдещата 

българска държава са твърде общи, в тях като главна цел се визира националното 

освобождение и националното единство, а политическият прагматизъм на бъде-

щото държавно устройство е поставен на по-заден план (Petkov, 2003, р. 183). Този 

извод сега се потвърждава и допълва със същественото уточнение, че в изследва-

ните програмни документи на т.нар. революционни или радикални организации 

рядко се откриват, а в някои изобщо не съществуват идеи и проекти за стопанското 

развитие на българите, освен най-общи и повтарящи се констатации за тежкото 

                                                             
3  Знаме, І, 8, 2 февруари 1875, с. 1; 17, 23 май 1875, с. 2; 22, 13 юли 1875, с. 2. 
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състояние на народа под османска власт, които имат най-вече мотивационно пред-

назначение. Направеният извод има важно значение, тъй като една голяма част от 

дейците на радикалното направление доживяват Освобождението, т.е. създаването 

на новата българска държава, което в голяма степен са предизвикали с действията 

си през 1875–1876 г. Те активно се включват в устройването и в управлението на 

Княжество България, въпреки ясно констатираната липса на програмни възгледи 

за стопанското развитие на народа, който ще управляват.  
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