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В първите години след Освобождението Княжество България е 

изправено пред необходимостта от изграждане на административна 

структура с институции, органи и правомощия, съответстващи на 

международната практика и принципите за прилагане на бюджетната 

система. По това време институция, която следи за воденето на редовна 

отчетност и упражнява контрол при използването на държавните 

средства е Върховната сметна палата. 

Създаването на Върховната сметна палата е заложено в 

Търновската конституция, приета на 16 април 1879 г., където в чл. 105, 

& 6 е записано, че „Народното събрание има [...] да преглежда сметките 

на Върховната сметна палата, която е длъжна да му представя подробни 

изложения за изпълнението на бюджета.”1 В тази връзка един от първите 

устройствени закони, които приема Народното събрание е Законът за 

Върховната сметна палата от 14 декември 1880 г., утвърден от Княз 

Александър I Батемберг на 17 декември.2 Новата институция, 

първоначално под името Контролно бюро, впоследствие преименувана 

във Върховна сметна палата поставя началото на упражняване на 

контрол от държавата върху публичните финанси.3. Според някои учени, 

с това започва и първият период на развитие на одита в България, който 

продължава до 1949 г.4 

Първият закон за Върховна сметна палата е разгледан на 96-то и 

приет на 101-то заседание от втората сесия на II-ро Обикновено народно 

събрание. На първото заседание, състояло се на 9 декември 1880 г., 

председателят на министерския съвет и министър на финансите Петко 

Каравелов обявява, че по заповед на Негово височество Княз Александър 

                                                 
1 Конституция на Княжество България, чл. 105, § 6. Търново, 1879 г. 
2 ДВ, бр. 94, 20 декември 1880 г. 
3 Пеев Г., Организиране на финансовата система на Българското княжество до 1894 г. 
Изборът на модели, Исторически преглед, 1994 – 1995, кн. 11 с 112 
4 Йорданов К., Основи на одита, Център за образование и научни проучвания ООД, С., 
2005 г, с. 14. 
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има честа да внесе за разглеждане в Народното събрание законопроект 

за Върховната сметна палата. 

Предложеният законопроект съдържа девет члена, като министър 

Каравелов уточнява, че първоначално е считал да представи подробен 

закон, но поради краткото време се е опасява, че няма да е добре 

обмислен и предлага да се даде на комисия, която да го разгледа. 

Народното събрание избира комисия в състав Хр. Грънчаров, секретар на 

II Обикновено народно събрание, народен представител от Трънски 

окръг, Царибродска околия и депутатите Недялкович и д-р Антонов, 

която да разгледа внесения законопроект за Върховната сметна палата.5 

На 101-то заседание на Парламента, състояло се в неделя 14 

декември (от изложените факти е видно, че пленарни заседания са 

провеждани всеки ден, включително и в неделни дни), докладчикът д-р 

Антонов съобщава на народните представители, че комисията не е 

направила съществени изменения по законопроекта, като предлага само 

създаването на нов текст, свързан с назначаването, сменяемостта и 

мандата на членовете на Върховната сметна палата. 

Разискването и на това предложение предизвиква дебат, в който 

народният представител и подпредседател на II-то Обикновено народно 

събрание Стефан Стамболов произнася знаменита реч, в която казва: 

”...Може бити ще се появи някой път съмнение, че Контролната палата не 

е представила сметките както треба; тогава ще се избере една комисия, 

която ще разглежда сметките и ще каже на Нар[одното] Събрание, че е 

злоупотребила Контролната палата туй и туй и тогава Нар[одното] 

Събрание може да каже, че требат други по верни хора. Ако би даже ние 

да ги изберем ще ли бъде по добро? – Немат ли вера падат, имат ли вера 

стоят. Тук даже и широко право не се дава. Те са един вид чиновници, 

както и чиновниците в кассацията и треба да се свалят само тогава, 

                                                 
5 Дневник(стенографический) на II Обикновено народно събрание, ЦДА, Ф.173 К, оп. 8, 
а.е. 4 л. 67-69, 92 
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когато има факт. Те треба да бъдат такива, на честността на които сме 

убедени всинца”6 Законът е приет от народните представители и 

обнародван в Държавен вестник бр. 94 от 20 декември 1880 г. 

Съгласно Конституцията на Княжеството и според чл. 1 на приетия 

закон на Върховната сметна палата се възлага да контролира 

изпълнението на бюджета по всички отрасли на управлението. Съставът 

на Палата се предлага от Министерския съвет и се назначава от Княза за 

срок от три години, като се състои от председател, пет члена и 

делопроизводител, който е пълноправен член и изпълнява функциите на 

секретар на Палатата По време на изпълнението на мандата им 

членовете са несменяеми, освен в случаите на изказано недоверие от 

страна на правителството или Народното събрание, но и в двата случая с 

решение на последното. Служещите във Върховната сметна палата не 

могат да бъдат членове на Народното събрание, нито пък да се 

занимават с каквато и да е друга държавна или обществена служба. Те 

не могат да осъществяват, сами или чрез съдружници търговска и 

спекулативна дейност, било частно било с правителството. 

По отношение упражняването на правомощия, Върховната сметна 

палата има право да кореспондира непосредствено с всичките 

правителствени структури и институции в Княжеството и да иска от тях 

разяснения върху приходно-разходните сметки. В случаите на 

установени злоупотреби при проверяване на сметките се дава правото и 

да възбуди съдебно преследване против виновните чрез съответното 

министерство. 

Палатата е задължена да представя в Народното събрание 

подробен отчет за изпълнението на бюджета, когато е приключила 

финансовата година, а когато това не е осъществено да внася подробен 

отчет само за изпълнените статии. Законът предвижда Върховната сметна 

                                                 
6 ЦДА, Ф.173 К, оп. 8, а.е. 4 л. 183, 196-201. 
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палата, заедно с Министерството на финансите да изработи подробен 

устав за реда на контрола и делопроизводството. 

В деня на обнародването на закона за Върховната сметна палата - 

20 декември 1880 г. Министерският съвет приема предложението на 

министър-председателя и министър на финансите Петко Каравелов за 

назначаването на председател и някои членове на палатата. За 

председател е посочен Иван Гюзелев, бивш министър на просвещението, 

за член-делопроизводител е определен Иван Бракалов, началник на 

счетното отделение в Министерството на финансите. Останалите членове 

са: Андон Цанков, управител на Свищовската митница, Владислав 

Золотов, помощник контрольор в Министерство на финансите и Георги 

Манов7  

Председателят и един от членовете са назначени на 1 януари 1881 

г. Първи председател на Върховната сметна палата става Иван Гюзелев. 

Той е роден в Габрово, завършил е Херсонската семинария и Физико-

математическия факултет в Одеса, в последствие учител по математика и 

физика в Габровската гимназия, избран за депутат в Учредителното 

събрание и народен представител в Първото обикновено народно 

събрание до назначаването си на поста е министър на народното 

просвещение. Допълнително с указ от 20 май 1881 г. на Княз Александър 

за член на Върховната сметна палата е назначен Д. Карамфилович, 

главен секретар на Министерството на финансите.8 

Официалното откриване на палатата е на 1 март 1881 г., като от 

тази дата се поставя и началото на нейната дейност, в непълен състав, 

състоящ се от председател, член-делопроизводител и трима членове. 

Първият проблем, който трябва да реши новосъздадената 

институция, е да състави проект на устав за реда на контрола и 

делопроизводството. Това, съгласно чл. 11 от Закона за Върховната 

                                                 
7 Протокол от заседание на министерски съвет, ЦДА, Ф.284 К, оп. 1, а.е. 1 л. 155-156. 
8 Указ без посочен номер на Александър I, ЦДА, Ф.159 К, оп. 1, а.е. 50 л.25. 
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сметна палата трябва да изработи заедно с Министерството на 

финансите. Поради появили се противоречия във взаимоотношенията 

между двете учреждения Палатата сама изготвя проекта за устав. 

На 1 април 1881 г., като предвижда че изработеният проект за 

устав ще закъснее да влезе в сила, в заседанието си от същия ден 

Палатата постановява: „че личния и състав трябва да се залови за работа 

и разпредели препратените от министерството документи на окръжните 

ковчежничества помежду членовете на Палатата, които и почнаха да ги 

проверяват”9 

В своята дейност Палатата се ръководи от съществуващия закон и 

от части от проекта за устава, т.е. провежда заседания, разглежда 

доклади на членовете, за установени нередности и злоупотреби, като 

уведомява съответните министерства, съгласно чл. 8 от закона. В 

случаите на установяване на надвзети и неоправдани суми, когато не е 

упълномощена да взема решения, Палатата издава постановления, въз 

основа на които иска от съответните министерства да съберат надвзетите 

суми. В повечето случаи тези постановления не са изпълнявани, като 

министерствата са се обръщали към министерския съвет за отменянето 

им. Това до някъде води до намаляване на ефикасността от работата на 

контролната институция. 

Трудностите, пред които е изправена новосъздадената институция, 

в първите години след нейното създаване се дължат на две причини. На 

първо място това е отсъствието на утвърден устав за реда на контрола и 

делопроизводството, който да предоставя възможност на Палатата да 

издава решения против длъжните на хазната лица, които да се апелират 

в касацията и касират в Народното събрание. Втората причина за отчасти 

неправилния и безуспешен ход по възложените задълженията на 

Палатата е недостатъчният административен капацитет. Личният състав в 

                                                 
9 Доклад от Върховната сметна палата до Народното събрание, сесия от 1882 г., ЦДА, 
Ф.708 К, оп. 1, а.е. 2 л.3. 
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първата година от нейното създаване е бил твърде ограничен, като по 

същество е трябвало да извършва дейност, непозната в администрацията 

на младата българска държава. 

Натрупването на определен опит, както и запознаване с 

организацията на подобни учреждения в други държави на Балканския 

полуостров като Сърбия, Гърция и Румъния, получили независимост от 

Османската империя по-рано от България, води до заключението, че 

личният състав на българската сметна палата, предвиден в 

устройствения закон, е несъразмерен с количеството на възложената 

работа. В тази връзка в проекта за устав се предвижда увеличение на 

служителите с по един докладчик към всеки един от членовете и 

назначаването на спомагателен персонал т.н. „референдери”. 

 

Одит на първия бюджет на Княжество България 

 

Първият бюджет на Княжество България, приет от Народното 

събрание е бюджетът за 1880/81 финансова година. Преди него по време 

на руското окупационно управление, за времето от 1 март 1879 г. до 1 

март 1880 г. са съществували временни правила, от които се е 

ръководила новосформиращата се администрация на младата държава. 

Такъв временен нормативен акт, регламентиращ отчетническата и 

финансова дейност, е „Смета за разходите и приходите на 

Княжеството”10. След сформиране на първото българско правителство, 

този документ още осем месеца, продължава да е основен нормативен 

документ в работата на Министерството на финансите. 

Върховната сметна палата счита, че съгласно чл. 105 от 

Търновската конституция е длъжна да упражни съответен контрол върху 

периода на временното руско управление, вследствие на което извършва 

                                                 
10 Пак там 
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проверка на приходо-разходните сметки за финансовата 1879/80 година. 

По същество това може да се определи като първи одит, извършен от 

контролната институция върху публичен финансов ресурс. 

Разглеждането на сметките за финансовата 1879/80 година е 

затруднено от обстоятелството, че бюджетът в момента на извършването 

на проверките все още не е окончателно приключен. По приходната част 

е останала за събиране значителна сума от преки данъци и счетоводните 

статии не са приключени. По разходната част в края на периода 

Министерството на финансите отпуска кредит на Военното министерство, 

който е усвоен през следваща 1881 г. Всичко това налага да се 

разглеждат документи за разходване на средства през следващи на 

одитирания период години. Палатата констатира, че не може да 

представи окончателна сметка за изпълнение на бюджета на 

финансовата 1879/80 г., поради обстоятелството, че счетоводните статии 

не са приключени. В конкретния случай сметката е непълна, 

представлява сравнение между няколко параграфи и статии, предвидени 

от бюджета за приходите и разходите и действително постъпилите по тях 

и разходвани суми, не отразява ясно и точно финансовото положение на 

проверявания период и поради тази причина не е възможно да се 

състави годишен баланс. 

Първостепенна задача на Върховната сметна палата при 

проверката на бюджет 1879/80 г. е да се увери, че показаната в книгите 

на ковчежничествата наличност на 1 март е точна и действителна, след 

което да извърши надежден контрол по приходите и разходите на 

държавните суми. 

 

Основни констатации по държавните приходите 

 

По време на Руско-турската война от 1877-1878 г. окупираните от 

руските войски територии на Балканския полуостров се управляват от 
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Временното руско управление. Берлинският договор ограничава неговата 

продължителност и то е премахнато през май 1879 г. Временното руско 

управление се оглавява от императорския комисар Владимир Черкаски, 

ръководил „Канцеларията за гражданско управление на освободените 

зад Дунава земи“, а след неговата смърт през март 1878 година — от 

Александър Дондуков-Корсаков. Седалището на комисаря първоначално 

е в Пловдив (от 20 май до 10 октомври 1878 година), а след това се 

премества в София. Ръководството на администрацията се осъществява 

от канцеларията на императорския комисар и създадения през 1878 

година Съвет за управление на областта. Освен руски офицери и 

чиновници, в тях работят и голям брой българи. Определено е разходите 

по издръжката на Временното руско управление трябва да бъдат поети 

от бъдещите Княжество България и Източна Румелия, което създава 

т.нар. Окупационен дълг. 

Една от функция на Временното управление е да администрира 

приходи, свързани с плащането на данъци, акцизи, мита, такси и други 

вземания събирани до този момент от администрацията на Османската 

империя. За тази цел в печатницата в Санкт Петербург, Русия са 

поръчани за отпечатване таксови /гербови/ марки и акцизни бандероли, 

с които да се облагат различните видове акцизни стоки. 

До въвеждане в употреба гербовите марки, което е става през 

месец август 1879 г. са практикувани различни способи при заплащането 

на различните видове административни услуги и такси, които както 

констатира Палатата не дават възможност за упражняването на строг 

контрол. Разпространена практика била в окръжните управителни съвети 

на четириъгълни книжки да се поставя печат на управлението с подпис 

на началника и така приготвените в известно количество марки се 

предоставяли в окръжното ковчежничество за продаване. 

При проверката на тази статия Палатата заявява в доклада си до 

Народното събрание, че е в състояние само да се увери, че показаните 
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на приход от гербов сбор суми в касовите книги от окръжните 

управителни съвети са внесени в ковчежничествата, а това дали 

всичките продадени бели хартии с печата на съвета са записани за 

приход по касовите книги, остава неизвестно. 

Дейността на Палатата е затруднена и при установяването на 

контрол върху отчитане приходите и разходи на бандероли, поради 

недостатъчни сведения и данни. До влизането на бандеролите в 

употреба, което става през месец ноември 1879 г. те са отпечатвани или 

в литографиите на тогавашните губернатори, където е имало такива или 

в печатниците на частни лица. До 1 март 1879 г. бандеролите са 

продавани от „акцизни надзиратели” и от митниците. След тази дата е 

възложено на губернаторите да приберат бандеролите от посочените по-

горе лица и учреждения и да ги предадат на ковчежничествата към тях, 

описани във ведомости. Такива ведомости са представени само от 

видинския, варненския и софийския губернатори, като самото 

Министерство на финансите не гарантира за тяхната достоверност и 

точност. Останалите губернатори, въпреки нееднократното настояване от 

страна на министерството на финансите не са могли да представят 

такива ведомости. При това трябва да се отбележи, че когато са били 

предадени бандеролите на ковчежничествата, някои от тях не са били 

снабдени с материални книги, за да ги запишат в тях, следователно не са 

могли да водят редовна сметка по бандеролите. 

След пристигането на новите бандероли от Русия е разпоредено да 

се изгорят останалите стари бандероли, като се определи комисия, която 

да състави акт за унищожаването им. Палатата изисква тези актове, за 

да установи дали действително са изгорени толкова бандероли, колкото 

фигурират по материалните книги на ковчежничествата. В отговор на 

това искане министерството на финансите отговаря, че делото за 

бандеролите се е изгубило в канцеларията на министерския съвет, 

където са се намирали горните актове, поради което не могат да бъдат 
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представени. Сметната палатата настоява да се състави анкетна комисия, 

която да установи фактическата обстановка по изгубените протоколи за 

унищожените бандероли. Такава комисия е назначена и от съставения 

протокол, се вижда, че документацията за унищожените бандероли е 

била изпратена от министерството на финансите в министерството на 

външните дела, а последното ги е предало неофициално т.е. без никакъв 

писмен документ или разписка на министерския съвет, където са се 

загубили. 

Разглеждайки тези случаи, които можем да определим като начални 

форми на зараждащи се корупционни практики в новосформирания 

административен апарат, у нас се прокрадва убеждението, че крупни 

измами и злоупотреби с властови ресурс от властимащите са започнали 

се появяват още при създаването на третата българска държава. 

Сметната палата констатира, че приходите от данъци и други 

държавни вземания през проверявания период са оформени и отразени в 

съответните книжа, които дава възможност да се упражни контрол за 

това дали са правилно събрани и внесени в държавните каси. 

Наследявайки съществуващата в Османската империя данъчна 

система, Временното руско управление продължава събирането на 

„прями даждия” /преки данъци/, каквито са: „емляк” – данък върху 

недвижимите имоти; „теметуат” – данък върху доходите от занятия; 

„беглик” – паричен налог върху овцете и козите и ошура – поземлен 

налог, заменил десятъка върху земеделската продукция. Събират се и 

косвени „даждия” като: „мурурие” – акциз налаган върху производството 

на суров тютюн; „шараб-гюмрюк” или „винерич” – акциз налаган върху 

производството на вино, спирт и бира; „русатие” – патент за правото да 

се продава вино и ракия и „бач” и „интизап” - заплащане правото да се 

търгува в дюкяни, магазини и други открити помещения. Министерството 

на финансите уведомява Сметната палата с Отношение № 24287 от 15 

октомври 1882 г., че през финансовата 1879/80 г. никакъв закон за 
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събирането на тези приходи не е съществувал и те не са събирани 

повсеместно. Палатата констатира, че сумата от тези приходи, която 

принадлежи на хазната, в много от окръзите е оставала в полза на 

окръжния град. 

Наред с това Палатата установява случаи на неправилно събиране 

на някои данъци и глоби, както и отклонения от предписаните от закона 

норми при тяхното осчетоводяване. Само някои от окръжните началници 

са издавали квитанции за налаганите от тях глоби защото са били 

снабдени от губернаторите с „редовни квитанционни прошнуровани 

книги, а повечето от окръжните началници не са издавали квитанции, 

тъй като не са биле снабдени с редовни книги и са вписвали събраните 

от щраф суми в прости тефтери.”11 

Констатирани са случаи, в които глобени неправилно лица, са 

протестирали наложени глоби пред окръжните началници. 

Възстановяването на суми с такъв характер от съответните 

ковчежничества се е извършвало без „никакво разходно разписание”, 

само по предписанието на губернаторите. В тази връзка Палатата е 

препоръчала губернаторите и окръжните началници да имат по една 

прошнурована квитанционна книга, от която да се дават квитанции на 

глобените лица срещу внесената глоба. 

Сметната палата одитира резултатите от въведената с Указ № 4 от 

11 юни 1879 г. монетарна тарифа, има за цел да приведе в съответствие 

с действителната им стойност намиращите се в обръщение в Княжеството 

златни и сребърни монети. Според новата тарифа цената на сребърната 

рубла е намалена с 30 стотинки, на сребърното меджидие с 10 стотинки и 

цената на турските лири е увеличена с 2 стотинки. Министерството на 

финансите с циркулярно писмо № 3059/74 от 17 юли 1879 г. дава 

указания на тогавашните губернатори загубата от намаляване стойността 

                                                 
11 Доклад от Върховната сметна палата до Народното събрание, сесия от 1882 г., ЦДА, 
Ф.708 К, оп. 1, а.е. 2 л.3. 
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на сребърните монети да се отнесе като разход, а печалбата от златните 

монети като приход, което ковчежничествата извършват. Палатата не в 

състояние да се убеди в правилността на вписаните загуби и печалби, 

поради обстоятелството, че в ковчежничествата по това време не са 

водени монетарни книги /книги, в които се отбелязва количеството на 

всеки вид монети/. Това не дава възможност да се установят наличните 

количества в деня на промяната курса на монетите и в последствие да се 

провери правилността на счетоводните записвания, т.е. дали загубите от 

сребърните монети са записани като разход и печалбата от златните като 

приход. В случая Палатата приема вписаните цифри по книгите на 

ковчежничествата, без да може да се убеди в тяхната достоверност. 

 

Констатации на Върховната сметна палата по разходите в 

първия бюджет на Княжеството 

 

Няколко месеца след провъзгласяването на младата българска 

държава, новосъздаденият административен апарат се ръководи от 

временни правила и инструкции, регламентиращи неговата дейност. 

Такъв документ е „Инструкция за окръжните ковчежничества”, с която се 

поставя тяхното начало. Повечето от тях са открити на 1 януари 1879 г. 

Министерството на финансите забавя изпращането на бюджета до 

губернаторите за финансовата 1879/1880 г., като това става на 14 юли 

1879 г. На губернаторите е съобщено, че трябва да разпоредят на 

окръжните ковчежничества при изготвянето на ежемесечни ведомости да 

отнесат направените дотогава разходи и събраните приходи към 

съответните в бюджета статии и параграфи, а тези статии, които не могат 

да се отнесат към нито едно от подразделенията на бюджета да се 

показват отделно, като се обясни за какво е изразходваната сума или от 

какво е постъпила. 
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Палатата констатира, че преди въвеждането в действие на 

бюджета губернаторите са променяли предназначението на определени 

кредити и са разходвали суми не за това, което са определени. При 

контрола на разходите по параграфи и статии на суми от такъв род, 

Палатата се основава на разходни разписания, като е принудена да ги 

записва под особени заглавия. Размерът на разходите от тази група е 

значителен и е направена констатация, че оценката за това как се е 

изпълнявал бюджетът през първата финансова година на Княжество 

България не може да се отличава с „изискуемата точност по параграфите 

и статиите”. 

Редът, по който се разпореждат губернаторите с държавните 

разходи, е променен през месец октомври 1879 г. Министерството на 

финансите решава да премахне правото на губернаторите да са 

разпоредители по бюджета, като отнема тази им функция и да започва 

пряко да нарежда в отделните ковчежничества сумите, потребни за 

посрещането на държавните разноски. 

Този акт на централната изпълнителна власт премахва 

съществуващата финансова децентрализация и засилва ролята на 

централната власт. Това министерско разпореждане е подкрепено с 

княжески Указ № 226 от 10 октомври 1879 г. 

В доклада до Народното събрание за извършения контрол на 

привременната сметка по изпълнението на бюджета за финансовата 

1879/80 година Върховната сметна палата поставя пред Министерството 

на финансите въпроса за отсъствието на определен ред, по който трябва 

да се оправдават сумите от правителствените учреждения. 

Съществуващата практика е била да се изготвят „требователни 

ведомости” за изплащане заплатите на служителите, а за канцеларските 

и други разходи се представяли оправдателни документи, като 

определящ е бил начинът, по който са действали тогавашните руски 

окръжни началници. 
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Палатата констатира, че отсъствието на ред или най-малкото на 

указания за начина, по който да се оправдават направените разходи, е 

довело до определени по вид нередности: много от оправдателните 

документи били написани на различни езици: турски, гръцки еврейски и 

др.; документите не се сдавали в ковчежничествата, а се съхранявали по 

канцеларии и разни други места; много от оправдателните документ се 

представяли в препис и Палатата трябвало допълнително да иска 

оригиналите; някои разпоредители на кредити представяли само сметка 

за похарчените суми, без да представят документи, поради 

обстоятелството, че липсва на разпореждане на началството за това; 

представяли се документи, валидността на които може да се оспорва, 

поради това, че са представени заинтересовани лица; отсъствали 

подписи върху представените документи. 

От изброеното по-горе може да направим изводът, че Палатата е 

била изправена пред сериозни затруднения при извършването на своя 

първи одит. Отсъствието на подреденост и хомогенност на 

предоставената информация, т.е липсата на указания за съставянето на 

първичната документация и воденето на счетоводната отчетност не дава 

възможност да се пристъпи веднага към разглеждането на финансово-

счетоводните документи и да се произнесе за това дали са правилно или 

неправилно направени държавните разходи. Създадената ситуация я 

принуждава да се произнася след изискването на допълнителни 

сведения и документи от разпоредителите с бюджетни кредити. 

 

Първи конфликти с изпълнителната власт по отношение 

възникването на корупционни практики 

 

При проверката на разходваните държавни средства през 

финансовата 1879/1880 година Върховната сметна палата отчита и 

наличието на установени злоупотреби извършени с парите на 
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данъкоплатците. При проверка на сумите похарчени за депеши Палатата 

установява, че някои разпоредители на кредити, оправдавали направени 

за депеши разходи само с представянето на квитанция от телеграфните 

станции, когато други разпоредители при всяка квитанция прибавяли и 

копие от изпратената телеграма, което копие позволява да се види дали 

отправената депеша е частна или правителствена. Така Палатата 

установява преписи от телеграми от съвсем частен характер, платени с 

държавни пари. За да прекрати възникналата практика, свързана със 

злоупотребата на публичен финансов ресурс за лична употреба, 

Палатата изпраща Отношение № 272 от 31 октомври 1881 г. до всички 

министерства (официалната кореспонденцията между държавните 

институции по това време се осъществявала с отношения). В това 

отношение е отправена молба към министерствата да се разпоредят за 

вбъдеще подведомствените им учреждения и лица при всяка „депешна 

квитанция да прилагат препис от проводената телеграма”. 

Искането на Сметната палта преписите на телеграмите да се 

прилагат като оправдателен документ занимава институциите почти една 

година и може да се определи като един от първите конфликти между 

върховната контролна институция и изпълнителната власт. Можем да 

твърдим, че по това време бързите епистоларни известия, каквито са 

телеграмите, са били едно от малкото средства за ефективно 

комуникиране, както лично между хората, така и служебно между 

учрежденията. Одитът на Сметната палата установява, че при 

изпълнение задълженията на административния апарат е налице 

смесване на частни и служебни интереси. Самата кореспонденция между 

отделните ведомства и Палатата по случая е интересна, защото ни дава 

възможност да проникнем в породилия се първи институционален 

конфликт между проверяващ и проверяван обект в публичната 

администрация. 
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По повод посоченото по-горе Отношение 272 на Палатата, 

министерството на вътрешните дела публикува в Държавен вестник 

Окръжно № 7875 до окръжните управители и софийския 

„полициймайстер”, с което нарежда към квитанциите да се прилагат 

копия от отправените телеграми. Останалите министерства се 

разпореждат в същия дух. Единствено министерството на външните дела 

и изповеданията заявява, че то не може да представи във Върховната 

сметна палата преписи от телеграмите, които експедира, тъй като 

повечето от тях имат секретно съдържание и „не бива да ся турят в 

известност с предаването им от една канцелария в друга”. Това мнение 

се споделя и от политическия кабинет на Негово Височество Княз 

Александър. 

Сметната палата констатира, че е постигнала успех с искането за 

въвеждането на по-строг контрол по отношение отчитането определен 

вид държавни разходи. С изключение на министерството на външните 

дела и изповедания, всичките други министерства са направили 

разпореждания относно предоставянето на копия от телеграмите. Близо 

година по-късно на заседание на 4 август 1882 г. с протокол XLVIII, & III 

министерският съвет приема постановление, в което постановява: 

„I. Понеже на основание чл. 77 от Конституцията, телеграмата 

съставлява една тайна, то копии от телеграмите няма да се изпращат у 

Сметната палата, а ще ся пращат само у казначейството подлинните 

квитанции на телеграфните станции, които ще служат на место 

оправдателни документи”. 

Сметната палата подържа становището, че постановлението на 

министерския съвет не може да се основава на чл. 77 на Конституцията, 

тъй като той се отнася за частните депеши, но не и на онези на 

правителствените учреждения, на които съдържанието трябва да бъде 

известно, за да може Палатата да удостовери уместно ли са похарчени 

държавните пари или са похарчени за частни нужди. В разразилия се 
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спор контролната институция се позовава на чл. 7 от закона за 

Върховната сметна палата, където и се дава правото да изисква всякакви 

сведения и разяснения върху приходно-разходните сметки при 

разглеждането им, счита че не нарушава никаква тайна, ако се следи 

дали персоналът в правителствените учреждения не кореспондира по 

телеграфа за свои частни работи като плаща тази кореспонденция, както 

това е ставало през финансовата 1879/1880 г. с „казионни финансови 

средства”. Палатата признава, че може да има и такива правителствени 

секретни депеши, съдържанието на които не трябва да се огласява, но те 

трябва да подлежат на особен отчет, като се уведомява Народното 

събрание, че сумите разходвани за тях не са проверени от Палатата. 

В конкретния случай Върховната сметна палата отстоява твърдо 

принципите за всеобхватност на публичния финансов контрол и за 

пълнота на информацията, която трябва да представи пред 

законодателния орган. 

Втори подобен конфликт между Палатата и изпълнителната власт 

намира израз в разногласието с министерството на вътрешните дела по 

повод абонирането на някои учреждения на частни вестници и 

заплащането им от „канцеларските суми”. Палатата изразява становище, 

че изразходваните за тази цел суми не могат да се отнасят към 

правителствената сметка и се обръща към отделните министерства 

похарчените за тази цел суми да бъдат възстановени. Министерството на 

външните дела, към което Сметната палата се е обърнала с молба да 

събере тези похарчени пари, не възприема позиция по въпроса, като в 

Отношение № 7260 от 12 октомври 1881 г. отговаря: „ Без съмнение 

четението на вестниците не само е полезно, но и задължително за всякой 

честен чиновник, който совестно иска да изпълнява служебните си 

обязаности, той освен че черпи от там разни сведения и указания за 

насущните нужди на народа, за по-доброто полагание в действие на 

закона и други правителствени разпореждания и пр., но още има 
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възможност да знае за лошите и беззаконни постъпки на подчинените му 

лица и следователно може да прекрати злото още от самото начало и да 

не остави виновните без заслуженото от него наказание.” В следствие на 

това министерството отказва да удовлетвори молбата на Сметната 

палата. Спорът между институциите отново е решен от Министерския 

съвет, който постановява да се натовари министърът на финансите да 

изработи и представи правилник и в него да се определи какво именно 

се разбира под названието „канцеларски разноски”, правилникът да 

влезе в сила от 1 януари 1882 г. 

Въпреки категоричното изявление на правителството, че никой 

няма право да иска обратно похарчените за вестници суми, Палатата 

прави безрезултатен опит да събере тези пари до влизането на 

правилника в сила, прекратява преписката и уведомява Народното 

събрание. 

При извършения одит Сметната палата влиза в конфликт и с 

православната църква по отношение задължението на Екзархията, 

предвидено в бюджета за финансовата 1879/80 г. (§ 2, ст. 1), да внася 

част от сумите, получени от брачни свидетелства и „вули”.12 . Марин 

Дринов, който е единственият българин в Съвета на императорския руски 

комисар в България и впоследствие управлява Отдела за народното 

просвещение и за духовните дела, изпраща съобщение от 26 май 1879 г. 

до Високопреосвещените митрополити, че те имат правото да се 

разпореждат само с една част от „вулите”, която се полага на 

Екзархията. Останалата част са задължени да внасят в съответните 

ковчежничества. 

Сметната палата констатира, че Високопреосвещените митрополити 

не са внесли в хазната предвидения приход от 25 000 лв. не само през 

                                                 
12 Вула – писмено разрешение от църковна власт за венчавка, Български тълковен 
речник, С., 1976 г. с. 100. 
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финансовата 1879/80 г., но и през последвалите я две финансови 

години. 

 

Установени проблеми при събиране на приходите от 

митническите учреждения 

 

Одитът на първия бюджет на Княжество България, установява 

огромен дефицит при събиране приходите от митническите учреждения. 

Средствата по тази статия са с най-значителен дял и представляват 

повече от една шеста от бюджета на Княжеството. Сметната палата в 

доклада се пред Народното събрание прави анализ и изяснява основните 

причини довели да наличието на този дефицит. 

След Освобождението, временното руско управление въдворява 

постепенно всичките учреждения, съществували при турското 

правителство, в това число и митниците. От това, което установява 

Палата, се вижда, че в граничните санджаци на Княжеството, незабавно 

са били открити митници, които са имали в началото същия личен състав 

и същата численост, както в турско време. Персоналът на митниците се е 

ръководил от самото начало по правилата, съществуващи при турското 

правителство. 

Едно от първите действия на Гражданската канцелария при Негово 

Императорско Височество Главнокомандващия е да установи в какъв ред 

се намират митниците край Дунав и Черно море. С предписание № 

1035/35 от 25 април 1878 г. е поискана информация от губернаторите за 

числото и названието на съществуващите митници в отделните губернии; 

по какви правила се събират митата; въз основа на какъв документ са 

създадени митническите учреждения и с какъв персонал разполагат; 

какви стоки по количество и вид са преминали като внос и износ през 

съответната митница и размерът на сумите, събрани до 1 май същата 

година. 
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Канцеларията на Императорския комисар не получава нито един 

отговор от губернаторите на това си предписание. Във връзка с това 

Княз Дондуков-Корсаков лично командирова своя съветник Теохаров да 

извърши ревизия на митниците в крайдунавските градове на България и 

в двуседмичен срок да представи отчет за резултатите в Главната 

квартира във Филипопол. 

В доклада си Теохаров съобщава на Княз Дондуков-Корсаков две 

неща: първо, че е открил значителни злоупотреби в Русенската митница 

и е дал виновните на съд, и второ – при определянето на митническите 

сборове, отговорните митнически служители се позовавали на 

търговските спогодби, сключени между Турция и други държави и 

процентното изчисляване на митото ставало въз основа съществуващата 

при турското управление тарифа и по пазарни цени. Оценяването за 

някои стоки, които не са включени в тарифите, можело да става и по 

фактурите на търговците, като те не били задължителни, чиновниците 

имали правото да ги отхвърлят, когато ги признаят за неоснователни 

/фалшиви/. В случаите, когато търговецът не бил съгласен с направената 

от митницата оценка имал правото да даде митото в натура. 

По същество бихме могли да разглеждаме тази проверката, 

извършена от придворния съветник Теохаров на дунавските митници, 

като първата възложена и изпълнена ревизия на публични финанси в 

новосформираната държава. 

Началото на нов ред във функционирането на митническата 

администрация е създаването на „Централний митарствен отдел” при 

управлението на Императорския Российски комисар. Дейността на 

новооткрития отдел по устройството на митниците се изразявала в 

изработването на инструкции, временни наставления, привременни 

правила, проект за „Митарствений устав на Българското Княжество” 

(утвърден Княз Дондуков-Корсаков на 7 юни 1879 г.) и други нормативни 
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актове, които макар и с временен характер поставят началото на 

реформи в организацията на митническата дейност. 

Огромната работа, с която е натоварен „Централният митарствен 

отдел”, и изработването на посочените правилници, не му позволява да 

обърне още в самото начало внимание върху контрола на самите 

митници. Устройството на ревизионната част от нормативната уредба 

остава на втори план. Това довежда и до констатацията на Сметната 

палата, че изоставането на контролната част е повлияло на служещите, 

като някои от тях почнали да пренебрегват тарифите и да 

злоупотребяват с хазната. 

При проверката сериозни злоупотреби са установени в митницата 

в гр. Лом, където делото е дадено на съд. В останалите митници при 

прегледа на декларациите са установени загуби, поради не спазването 

на съществуващите тарифи. 

Сметната палата отчита, че назначеният ревизор на митниците 

освен, че не е оставил документална следа от направена ревизия, е 

посещавал митниците формално, като не направил нищо за подобрение 

на митническата дейност. 

Основните причини за наличието на дефицит при митническите 

сборове в първия бюджет на Княжеството, Сметната палата определя 

като: отсъствието на ревизия по крайдунавските и черноморските 

митници в продължение на почти една година (от юни 1878 г. до 

назначението ревизора – началото на юни 1879 г.); неупражняването на 

никаква контролна дейност от новоназначения ревизор и 

пренебрегването на въведедените и действащи тарифи, като стоките са 

оценявани по занижени стойности. 
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Заключение 

 

Създаването и устройството на Върховната сметна палата 

непосредствено след Освобождението е необходимо условие за 

функционирането на финансовата система на България. Законодателят 

нормативно е определил Палатата да упражнява контрол по 

изпълнението на бюджета на всичките държавни учреждения. 

Първоначално заложените в закона правомощия и функции на 

Палатата са твърде ограничени. Нейната компетентност се състои в 

упражняването на последващ бюджетен финансов контрол върху 

държавната отчетност, като този контрол се е отнася само до отчетите на 

държавните отчетници по паричната част13, обществената отчетност 

остава извън нейния обсег. Същевременно на Палата е дадено правото 

да кореспондира с всички държавни учреждения в Княжеството и да 

изисква от тях необходимите и разяснения върху приходно-разходните 

документи. 

Основната дейност, осъществявана от Върховната сметна палата в 

първите години от нейното създаване, е свързана с много трудности и 

борба за утвърждаване като институция, елемент от структурата на 

формиращата се административна система на новосъздадената държава. 

При извършения първи одит на първия бюджет на Княжеството за 

финансовата 1879/80 година са установени значителен брой нередности, 

за изясняването на които са образувани преписки с отделни физически 

лица и учреждения, които към момента на проверката не са приключили 

и не може да се произнесе окончателно по тази част на бюджета. 

Палатата констатира бюджетен приход за 1879/80 година възлизащ 

на 12,569,749 лева, а разходът за сметка на същия бюджет възлиза 

15,863,850 лева; следователно на 1-и март 1880 год. е имало един 

                                                 
13 Вълчанов Х., Върховна сметна палата. История и същност – Годишник на Държавното 
висше училище за финансови и административни науки. год. XXIV, 1945, с. 17 
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временен дефицит от 3,294,100. Този временен дефицит е покрит от 

постъпленията, станали за сметка на 1877/78 години и от наличните на 

1-й марта в ковчежничествата и банката правителствени суми. 

В първия си одитен доклад, отнасящ се до привременната сметка 

по изпълнението на бюджета, вследствие на значителния брой 

неприключени счетоводни статии, Палатата не се ангажира с 

окончателно становище и прави следното заключение: „...Какъв ще бъде 

окончателния резултат от бюджета за 1879/80 година финансова, т.е. ще 

ся ликвидира ли той с недостиг или с излишък, то ще ся узнае при 

конечната му ликвидация”.14 С това приключва извършеният първи одит 

на публични финанси в новата история на България. 

От направения непретенциозен анализ на един кратък исторически 

период, обхващащ учредяването на Върховната одитна институция в 

България и първите години на нейното съществуване, може да 

определим, че тя е изпълнила заложеното и по закон предназначение да 

се произнася като последна инстанция за начина, по който се разходват 

публичните финансови ресурси и правилно ли се изпълнява държавния 

бюджет, т.е. като институция поставена между законодателната и 

изпълнителната власт тя е имала задачата да съобщава на първата дали 

са верни сметките, които и представя втората. 

 

                                                 
14 Доклад от Върховната сметна палата до Народното събрание, сесия от 1882 г., ЦДА, 
Ф.708 К, оп. 1, а.е. 2 л.3. с.37. 
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