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Нека да видим най-вече предизвикателствата пред днешния ден и как да запазим мира,
призова в началото проф. Искра Баева. Обсъждането бе на новоизлезлия сборник „Срещи с
историята“, съдържащ докладите и материалите от проведените под егидата на НС на
Отечествения съюз през 2019 г. два авторитетни научни форума във Велико Търново и
София, посветени на юбилейни годишнини – 75 години от 9 септември 1944 г. и 30 години
от 10 ноември 1989 г.
В навечерието на 9 май – Деня на Победата, голяма част от изказванията бяха посветени на
Втората световна война и участието на България и армията й в нея. Проф. Баева, която е
ръководител на редакционния екип на книгата, постави още два въпроса за обсъждане:
възможност за каква епоха създаде краят на Втората световна война, как светът,
включително и България се възползваха от нея и вторият въпрос – защо и как се изчерпа
държавният социализъм в Източна Европа.
Участниците във форума, който се проведе в Руския културно-информационен център,
бяха приветствани от доц. д-р Софи Пинкас, заместник-председател на Съюза на
ветераните от войните на България, доброволец във Втората световна война. Тя призова
всички усилия да бъдат насочени към запазване на мира. Ние, като ветерани от войната,
заяви доц. д-р Пинкас, продължаваме да носим своята отговорност българският народ да
живее в мир и да се подобрява неговото благосъстоянието.
Темата за съхраняване на мира, особено в сегашната международна обстановка, продължи
да бъде акцент в обсъждането. Това даде право на водещия Симеон Симеонов, председател
на ОС, да обобщи, че срещата не само е обсъдила сборника, но е възобновила важна за днес
и за бъдещето ни дискусия. Той благодари за активното участие на Надежда Воробьева,
аташе по протоколните въпроси в посолството на Руската федерация,

Олга Широкова, директор на Руския културно-информационен център и Константин Пеев,
координатор в Руския културно-информационен център.
В сборника са публикуване материали на 27 български професори, историци и
общественици. В този колектив военно-патриотичните организации са представени от
председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, заместник-председателя на
СВВБ доц. д-р Софи Пинкас, председателя на клуб „Военни моряци“ в СОСЗР
контраадмирал от запаса Петър Странчевски, председателя на Военноисторическата
комисия полковник от запаса Станчо Станчев, полковник от запаса Юлий Георгиев от
Национална асоциация „Сигурност“ и полковник от запаса Николай Цанов, заместникпредседател на Асоциацията на разузнавачите от запаса.
Контраадмирал от запаса Странчевски приветства участниците от името на председателя на
СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков. Отношение по обсъжданите теми взеха още
председателят на Асоциацията на разузнавачите от запаса полковник от запаса Горан
Симеонов, композиторът Кирил Икономов от Национална асоциация „Сигурност“,
главният секретар на БАС Евгений Белий, професорите Нако Стефанов и Минчо Минчев и
други.
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Националният съвет на Отечествения съюз благодари на всички, подпомогнали и съдействали за подготовката и провеждането на научните форуми и за издаването на сборника с материали от тях: проф. дин
Христо Глушков, проф. д-р Искра Баева, Христо Георгиев – дългогодишен ръководител на Финансово-стопански отдел на НС на ОФ, Цаньо
Камов, Донка Братанова, Цвета Илинина; областните координатори
на Отечествения съюз в Русе – Вяра Косева и Живодар Душков, Варна
– Нешо Нешев и Симеон Кулиш, Шумен – Цанко Цанев и Мая Господинова, Търговище – Титко Георгиев и Стефан Дамянов, Разград и Лозница
– Мирослава Кацарова и Ботьо Ботев, Хасково и Димитровград – Маргарита Минчева и Николина Иванова, Ловеч – Георги Велев и Христо
Борисов, Велико Търново – Станка Палазова, Еленка Мачковска, Иван
Коев; арх. Пламен Кубадински;Тодор Батков и Адвокатска кантора
„Батков и сие“, Марин Стоянов, „Балчо Агропродукт“ ООД, Валентин
Ламвбрев – народен представител в 44 Народно събрание, собствениците и екипа на хотелски компплекс „Панорама“ – Велико Търново.
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Участници в конференцията, посветена на 75 години
от 9 септември 1944 г.
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75 години
от Девети септември
1944 г.
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Приветствие
на председателя на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ, произнесено на 27 септември 2019 г. във Велико
Търново, хотел „Панорама“ – конферентна зала, по време на откриването на двудневната научна конференция
„75 г. от 09.09.1944 г.
Дами и господа участници и гости на днешната юбилейна научна конференция,
Неотдавна отбелязахме една забележителна юбилейна
годишнина – 75-та от голямата промяна в България на Девети септември 1944 г. На този ден се установява властта на
равнопоставената политическа коалиция Отечествен фронт
и започва нов, 45-годишен етап на съзидание в развитието
на Родината. С извършения на този ден коренен поврат от
правителството на ОФ във външнополитическия курс на
страната, с героичната антифашистка нелегална въоръжена
съпротива (1941–1944 г.) и с обърнатите щикове по посока на
Берлин на българската армия в състава на Трети украински
фронт (1944–45 г.) се поставя началото на края на Втората
световна война за България. В тази най-жестока война, взела
повече от 50 милиона жертви, както знаем, особени са мястото и съдбата на Родината – ние преживяваме метаморфозата
да се преобразим в хода на войната от неутрална държава в
съюзник на Хитлеристка Германия и оттам до фактор, дал
своя принос, макар и скромен, за разгрома на нацизма и победата във войната на съюзените народи от Антихитлеристката коалиция. Нашият дан в смъртната схватка с фашизма е
жертвен и е признат по достойнство, макар и като победена
във войната държава, при сключването на Парижкия мирен
договор на 10 февруари 1947 г., уредил следвоенния статут и
СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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международното положение на България.
Датата Девети септември 1944 г. безспорно е повратна
в българската история. Същевременно тя и днес предизвиква спорове и различни оценки в нашето общество. За нас тя
е победа на здравите, антифашистки сили и възможност за
бързо и всестранно модернизиране и развитие на страната
през следващите 45 години на социализма, за други – „черен
ден“, поставил началото на мрачен период на репресии и
упадък на Родината в орбитата на съветското комунистическо влияние. След промените на Десети ноември 1989 г. при
новата геополитическа обстановка в Европа и света в България с нова сила се възпламени тлеещата вече 100 години (от
времето на Войнишкото въстание) в българското общество
гражданска война на идеологическа и политическа основа.
Отново се разкъса обществената тъкан. А колко ни е нужно
днес помирението и единението на нацията!?
Обективната преценка на събитията по завземането на
властта от антифашистката политическа коалиция ОФ на
този паметен ден преди 75 години изисква те да се оценяват като:
Неизбежни – от гледна точка на военните действия на
Балканите и обявената от Съветския съюз на 5 септември
1944 г. война на България, на тежката политическа криза в
страната и на неспособността на буржоазните партии и регентската монархическа институция да предложат отговорно и удовлетворяващо очакванията на българския народ и на
съюзниците от Антихитлеристката коалиция политическо
решение. Единствено антифашистката коалиция ОФ към
онзи момент е приемлива и е готова да посрещне руснаците. В периода до 8 септември в страната функционират вече
760 комитети на ОФ с близо 3370 членове. Особено важна е
ролята на военните, спечелени за каузата на ОФ. До същата
8

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

дата в ръцете на ОФ-комитетите са паднали, в резултат на
революционни действия по места, 172 села и 20 града;
Спасителни – защото предотвратяват реални бойни
действия на българска територия, откачват България от летящата към пропастта „катафалка“ на Третия райх и я присъединяват към усилията на съюзените народи за окончателния
разгром на хитлеристка Германия, което впоследствие има
съществено значение за омекотяване на клаузите и сключване на един достоен мирен договор, без загуба на територии
от България, през 1947 г. в Париж;
Ново начало – създават се благоприятни условия чрез
качествена промяна на обществено-политическото и социално-икономическото устройство на страната, в новата геополитическа обстановка и с новото външнополитическо
обвързване, за успешното следвоенно възстановяване и за
ускорената модернизация и догонващо развитие на България за продължителен период от време – годините на социалистическото строителство.
Обръщането с лице към обективната истина за фактите
и събитията от онзи период ще даде възможност за формирането на правилната историческа оценка. Натрапването от
днешната власт чрез закони, наредби, казионни учебници,
слугински медии и т.н. на „истини от последна инстанция“
по въпросите на историята служи единствено на чужди интереси и задълбочава разделенията в българското общество.
В средите на Отечествения съюз – наследник и продължител на най-добрите традиции на ОФ, битува разбирането,
че само чрез обективната, научно-обоснована историческа
оценка ние като общество ще направим решителна крачка
в гражданското помирение и единението на нацията. Към
това ни призовава и президентът Румен Радев. Датата Девети септември 1944 г., като имаме предвид посочените поСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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горе три научно доказани и обосновани характеристики, не
бива да ни разделя.
Нека оставим историците да спорят и оценяват фактите
и събитията преди Девети, както фактите и събитията след
тази дата. Смятам, че мисията на настоящата авторитетна
научна конференция е да даде съществен принос в този процес. Позволете ми да благодаря за усилията по нейната организация на проф. д-р Искра Баева и проф. д.и.н. Христо
Глушков, а и на всички останали – за участието.
Поклон пред паметта на жертвите във войната и съпротивата!
Благодарност и слава за помощта на Червената армия и
братския Съветски съюз!
Да живее България!
СИМЕОН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
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ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р Софи Пинкас, зам.-председател на СВВБ
Скъпи другари, мили хора,
Уважаеми другарю Симеонов,
Приемете сърдечни поздрави и пожелания за успешна
конференция от Съюза на ветераните от войните на България
9-ти септември 1944 г. Ден на свободата!
9-ти септември – Българският фашизъм претърпява
пълно поражение.
9-ти септември – този велик ден за България коренно
промени положението в страната със завземането на политическата власт и установяване на правителството на Отечествения фронт.
Българското правителство на Отечествения фронт
включи страната в антифашистката коалиция във войната
срещу хитлеро-фашистка Германия. Това бе отговорен исторически акт, засягащ жизнените интереси на нашата държава.
Безумната теория за превъзходството на германската
раса над всички останали раси, за хитлеро-фашистка империя, за световно господство отне повече от 60 милиона
човешки живота, превърна в пепелища огромни територии,
срина до основи цветущи градове и селища, срина паметници на културата, плодородни полета, цветни паркове и градини.
Шест дълги години светът живя с кошмара на Втората
световна война, през своята хилядолетна история човечеството не бе изживяло толкова остър гибелен конфликт, найзловещото и най-актуално събитие на ХХ в., оказало невероСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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ятно влияние върху общественото развитие на света.
Човечеството ежедневно се прощаваше с хиляди свои
синове, дъщери и деца, повече от 60 милиона човешки живота. За няколко години фашизмът превърна цели страни
в джунгли, в които престъплението бе признато за подвиг,
жестокостта за доблест, продажността за добродетел, измяната за тероризъм, простащината за култура.
Победата над фашистка Германия бе извоювана с борбата и жертвите на много народи, но основната тежест и
жертви понесе Съветският съюз – повече от 27 милиона загинали, повече от 6 милиона са загиналите евреи, 6 милиона
поляци, към 2 милиона югославяни, над 400 хиляди американци, над 260 хиляди англичани, стотици и десетки хиляди
французи, гърци, белгийци и др.
България плати своя дял за победата с над 50 хиляди
убити, ранени, осакатени.
Къде беше в това страшно време България и българския народ?
Монархо-фашиското управление на страната присъедини България към фашистка Германия, но голяма част от
българския народ отстояваше принципа на демокрацията и
участваше активно в антифашисткото съпротивително движение. Приносът на антифашистките сили у нас по време
на Втората световна война е голям, хиляди са знайните и
незнайните герои, участвали в съпротивителната антифашистката борба – 30 000 партизани и участници в бойни
групи, около 200 000 ятаци и помагачи. Геройски загиват в
сраженията срещу жандармерията над 9 000 партизани и над
20 000 ятаци. 64 000 прогресивни младежи са преминали
през полицейски участъци, осъдени над 31 000 излежавали
тежки и смъртни присъди в затвори и концлагери.
С много вълнение и спомени говоря от името на моето
12
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поколение, поколение, което от ремсовата си младост преди
повече от 80 години и през целия си жизнен път беше свързано със съпротивителното движение и непреклонно отдадено на социалистическата идея, на борбата на идеалите за
спокоен мирен свят, за добруването на хората, за родината
ни.
Активно участвахме в антифашисткото съпротивително движение, въпреки ужасите на фашистките закони – Закона за защита на държавата и Закона за защита на нацията,
въпреки Холокоста, активно участвахме в установяването на
Отечественофронтовското правителство, включихме се като
доброволци над 2 000 младежи наред с армията, партизански отряди и съветски войни на Трети украински фронт във
войната срещу фашистките окупатори. Участвахме за освобождаването на Югославия, Хърватия и Унгария.
След края на Втората световна война младежите от нашето поколение завършваха висшето си образование и всеки
един от нас участвахме активно в изграждането на социалистическата ни родина, за осъществяване на социалистическите ни идеи.
Днес, 75 години след 9-ти септември 1944 г., с болка в
сърцата и сълзи в очите се прекланяме пред милионите знайни и незнайни герои, загинали в борбата срещу фашизма, за
свободата на народите, в името на най-светлите идеали. И
колкото повече този ден се отдалечава във времето, толкова
по-ярко ще блести и ще ни учи със своите уроци.
Този ден е не само ден за поклонение, той е ден и за велик урок по история. Урок, че се изискват върховни усилия
за обуздаване на агресивните сили да разпалят военни конфликти. Урок, защото днес отново видими и невидими сили
работят за реабилитация на фашизма. Поругават се антифашистки мемориали, паметници и гробища. Появяват се ксеСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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нофобски лозунги и пречупени кръстове по стени и сгради.
Сега, в дните на Девети септември, отново сме свидетели на
репресивни методи, на проява на фашизъм.
Длъжни сме да се противопоставим на проявите на
неофашистки и антисемитистки прояви, тероризъм, ксенофобия. Нямаме право да сме равнодушни не само ние, но и
нашите деца и внуци.
Не трябва да мълчим! Трябва да се борим срещу политическата апатия на хората.
Големите миролюбци на света завещаха на човечеството своя призив за мир, толерантност и отричане на всички
деформирани идеологии за вражда, войни и потъпкване на
човешките права.
„Да строим мостове, а не стени” – казват голям брой
учени и писатели. Мостовете имат голям спектър от значения. Метафоричният смисъл за мостовете отстояват голямата си роля – да свързват. Необходимост от създаване на
„свързващи мостове” трябва да стане цел на всички организации.
Изкушена съм да цитирам изказване на Исак Нютон:
„Човечеството е доказало, че по-скоро е склонно да изгражда стени, които да отделят хората един от друг,
вместо да насочим усилията си да съграждаме мостове,
тези древни съоръжения, които улесняват постигането на
една велика цел – създаване на връзки между хората”.
За това ние, участниците в антифашистката съпротива и ветераните, които познаваме всички ужаси на войната,
решително се присъединяваме към усилията за създаване на
един свят на мир и дружба между народите. Ние ще продължаваме да носим своята отговорност в усилията да бъде
опазено човечеството от неизброимите бедствия, които носят войните. Ние не забравяме, че възможността да живеем в
14
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мир ни позволява да работим за благоденствието на младото
поколение, за народа, за страната ни.
Колкото и трудно да е при съвременната геополитическа обстановка, ние сме длъжни да превърнем ХХI век във
век без войни, век на Мира.
За мир по цялата земя – днес и завинаги! Такъв трябва
да бъде мощният ни глас, гласът на ветераните от войните.
Поклон, дълбок поклон пред подвига, героизма и саможертвата на нашите герои! Поклон и признателност към
живите участници в антифашистката съпротива.

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО
на генерал Златан Стойков, председател на СОСЗР,
при откриването на научната конференция
„75 години от 9 септември 1944 г.“
Уважаеми г-н Симеонов – председател на Отечествения съюз, дами и господа,
За мен е голяма чест и удоволствие, че имам възможност от името на членовете на СОСЗР и лично от мое име да
приветствам организаторите и участниците в научната конференция „75 години от 9 септември 1944 г.“.
Скъпи сънародници,
Преди по-малко от двадесет дни, на 9 септември, се
навършиха 75 години от една от най-противоречивите дати
в най-новата история на България, която, за голямо съжаление, продължава да разделя и противопоставя българското
общество. Една от нестихващите символни битки е как датата да присъства в колективната памет. Но дали това събитие
ще го наречем въстание, революция, преврат, метеж или пуч
не е от решаващо значение. По-важното е, че след тази дата
се извършва промяна, определила историческото развитие
на България за следващите четири десетилетия и половина.
На 9 септември 1944 г. един политически, социален и икономически строй е заменен с коренно различен. Промяната
се извършва бързо и безкръвно. Оперативният план за завземане на властта е разработен от капитан Тодор Тошев, бивш
член на Военния съюз, а по това време член на ГЩ на НОВА.
Привлечени са и други офицерски кадри от Военния съюз и
политическия кръг „Звено“, които имат съмишленици във военното министерство. На 8 септември започва навлизането на
Червената армия в България. В същия ден е уточнен графикът
за провеждането на военната операция в столицата. В дома на
16
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Кимон Георгиев се събират членовете на Националния комитет на Отечествения фронт в очакване за завземането на военното министерство, където се помещава и Министерският
съвет. На 9 септември в 2.45 ч. през нощта дежурният офицер
кап. Димитър Томов отваря неохраняваната източна врата на
Министерството и допуска влизането на Петър Вранчев, кап.
Т. Тошев, зап. майор Стоян Трендафилов и кап. Димитър Попов, командир на прожекторната рота от ПВО на столицата,
придружени от малка войскова част. Друга група завзема телефонната централа и етажите на сградата. По телефона ген.
Иван Маринов отдава заповед до гарнизоните и войсковите
части в страната да изпълняват нареждането на новата власт.
Малко по-късно във военното министерство пристигат членовете на предварително формираното правителство. В 6.25 ч.
сутринта Кимон Георгиев по радиото прочита Прокламация
към българския народ, с която обявява, че „Отечественият
фронт поема в тези съдбоносни часове и тежки условия управлението на страната, за да я спаси от гибел“.
В своята книга „Битката: красота и печал“ шведският
автор Петер Енглунд пише: „Едно от нещата, които се случват, щом дадено събитие или цяла епоха си отиват от живата памет, е, че те неизбежно и безвъзвратно се свеждат
до История, само до история. За добро или за лошо. Онези
енергии, които някога са ги правели възможни или са били
пораждани от тях, се оттичат, отзвучават. Това дава
шанс за по-дълбоко разбиране на станалото, разбиране, което преди е било трудно или вероятно, дори невъзможно. И
същевременно нещо се губи. На първо място индивидуалното изживяване в цялата му сложност”. И наистина, дами
и господа, днес, след близо век, на нас ни е трудно да дадем
цялостна и задълбочена оценка на саможертвата на текстилния работник Йордан Лютибродски. Докато чака изпълнеСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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нието на смъртната си присъдата, у него зрее мисълта, която
ще напише шест дни преди екзекуцията: „По-добре мъртъв
– но жив за своята класа, отколкото жив– но вонящ политически труп“. Това важи и за всички онези, които загинаха
в името на своите сънародници, революцията и свободата.
Днес, 75 години след тези събития, всички ние, участниците в научната конференция, която след малко ще започне своята работа, ще покажем плодовете на своите изследвания, ще изразим личните си мнения и схващания,
ще дискутираме, ще разменяме идеи и оценки, ще вземаме
пряко отношение по повдигнатите въпроси, ще извличаме и
популяризираме историческия опит и поуките от миналото.
Заявените за конференцията доклади и научни съобщения,
зад които застават редица известни имена са предпоставка
за сериозни научни дискусии, които без съмнение ще се проведат на днешния научен форум.
Изследователят на Балканските войни д-р Светослав
Будинов отбеляза, че при всяко историческо събитие щом
се зададе въпросът „защо“, започва да се търсят вината и
виновникът за допуснатите грешки и те се превръщат във
фокус на вниманието. Но ние настояваме по-често да се задава въпросът „защо“, за да може да се открои обективната
истина.
Уважаеми господа доктори, доценти и професори,
дами и господа,
Адмирации към членовете на Инициативния комитет,
ръководството на Отечествения съюз и лично към неговия
председател г-н Симеон Симеонов за отговорната и тежка
задача, с която се е заел. А на всички вас пожелавам ползотворна работа и приятно преживяване през тези два дни във
Велико Търново.
Благодаря Ви за вниманието!
18
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ДО
ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ
В НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПОВОД 75 ГОДИНИ ОТ 9-ти СЕПТЕМВРИ

Поздравителен адрес
Уважаеми организатори,
От името на Общинския партиен съвет на БСП-Велико
Търново и от свое име ви приветствам по случай откриването на Национална научна конференция 75 години 9-ти септември и Кръгла маса по случай 100 години от рождението
на Пенчо Кубадински.
Убедена съм, че няма по-голям и важен учител за всеки
народ от неговата история и се радвам, че сте избрали нашия
град за вашата научна среща. Защото ние, великотърновци,
сме горди пазители столетия напред на българската история.
Ние знаем, че историческите факти и събития не могат и не
трябва да бъдат променяни или подменяни. Знаем, че мъдростта на един народ проличава тогава, когато успее с общи
усилия да оцени разумно и трезво своята история и да се
поучи от нея!
Пожелавам успешна работа на всички вас, защото съм
убедена, че във Велико Търново днес е събран националният исторически елит, който със своя научен потенциал ще
даде отправна точка към реалистичния прочит на един важен етап от най-новата българска история.
Весела Лечева,
депутат от БСП в 44 Народно събрание
Кандидат за кмет на община Велико Търново
СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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Поздрав от заместник-председателя
на Общинския партиен съвет на БСП-Велико
Търново и председател на Младежкото
обединение Михаил Михалев по повод
провеждането на Национална научна
конференция за 75 години от 9-ти септември
Уважаеми организатори,
Уважаеми участници и гости на конференцията,
След такива думи ми е изключително трудно да говоря,
най-малкото, защото не съм историк. Но аз искам да коментирам датата 9-ти септември не като историк, а като баща
на 4-годишно дете. За мен 9-ти септември не е само дата от
историята, а дата на човешкия идеал, без който всички поколения не би следвало да продължат напред. Не би следвало
да живеят и да се трудят за тази страна.
Идеалът е този, който различава историческата дата от
смисъла на датата. И аз съм приел смисъла като личен идеал. Затова първото място, на което заведох сина си, когато
беше на няколко месеца, беше паметникът на загиналите от
битката при село Константин. Следващото място, на което
го заведох беше паметникът в село Балван.
Аз поемам протегната ръка от вас и от всички, които
вярват в идеала 9-ти септември, а не само в датата. И подавам своята ръка на своя син с намерението той да подаде
неговата към моя бъдещ внук!
Успех на конференцията и ползотворна работа!

20
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ЯШ-КИШИНЕВСКАТА ОПЕРАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯТА
НА ОФ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС
В БЪЛГАРИЯ
Симеон Симеонов
I. Обстановката по фронтовете на Европа през август 1944 г.
Обстановката по фронтовете на Втората световна война в Европа през лятото на 1944 г. се характеризира с масирани настъпателни операции на съюзниците от Антихитлеристката коалиция по всички направления с цел окончателния разгром на фашистка Германия. Главната тежест на
военните действия се разиграва на Източния фронт, където
Съветската армия громи мощните групировки и отбранителни линии на Вермахта и съюзниците на Германия от Оста по
пътя към Берлин. Тежки битки водят и съюзниците от САЩ
и Великобритания на открития Втори фронт след десанта в
Нормандия.
На този фон особена стойност за нас в България има
Яш-Кишиневската настъпателна операция на СА по стратегическото направление на Балканите. Някои, предимно западни автори, наричат проведената от 20 до 29 август 1944
г. операция втора, отделяйки като първа безрезултатното за
Червената армия настъпление от 8 април до 6 юни 1944 г. По
своя мащаб и значение тя е една от най-успешните съветски
военни операции, завършила с пълен разгром на противника
и включена в списъка на Десетте сталински удара през 1944
година.

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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II. Втора яшко-кишиневска операция
Втора Яшко-Кишиневска операция
Втора световна война
Информация
Период
20 – 29 август, 1944
Място
Молдавия, Румъния
Резултат
победа на СССР
Страни в конфликта
СССР
Румъния, Нацистка Германия
Командири и лидери
Семьон Тимошенко
Родион Малиновски
Фьодор Толбухин
Филип Октябърски
Йоханес Фриснер
Йон Антонеску
Сили
1 314 200 души, 16 000 оръдия, 1870 танка, 2200 самолета;
900 000 души, 7600 оръдия, 400 танка и 810 самолета.
Жертви и загуби
67 130 войници от тях 13 197 убити, тежко ранени или
безследно изчезнали;
135 000 войници тежко ранени или безследно изчезнали
208 600 пленници.
Яшко-Кишиневска операция
22
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Втората Яшко-Кишиневска операция (20 август –
29 август 1944 г.) е настъпателна операция на Съветската
армия (2 и 3 украински фронт, Черноморския флот и Дунавската военна флотилия), срещу силите на Оста, групирани в
Южна Украйна (47 дивизии), които отбраняват районите на
Яш и Кишинев през Втората световна война.
През август 1944 г. се създават благоприятни условия
за нанасяне на решаващ удар по Балканското направление.
Немското командване е принудено да прехвърли 12 дивизии в Беларус и Украйна и по този начин отслабва мощта
на групата армии „Южна Украйна“. Допълнителна слабост
е покриването на фланговете от по-слабо боеспособната
румънска армия. На 20 август съветските войски пробиват
противниковата отбрана и за 5 денонощия обкръжават и разгромяват 22 дивизии (около 256 000 души са убити и пленени). Съветските войски преминават в дълбоко настъпление
и преследване по Дунавското стратегическо направление.
На 23 август 1944 г. в Букурещ избухва въстание на
антифашистки сили и е извършен преврат, свалил от власт
ген. Йон Антонеску. Превратът е подкрепен от крал Михай I, който заповяда арест на прогерманските генерали и
офицери и отправя ултиматум към немците да напуснат Румъния, която капитулира и излиза от Оста. Немците не се
подчиняват. На 24 август те бомбадират масирано Букурещ
с цел потушаване на въстанието. Тогава новото правителство се обръща с молба към СССР за помощ и веднага са
насочени от командването на Червената армия 50 дивизии
за прогонване на германците и освобождаването на Румъния. Останалите съветски дивизии доунищожават немските
и румънски войски, попаднали в обкръжение и откъснати от
стратегическите бази. Съветската армия в лицето на Втори
Украински фронт влиза в Букурещ на 31 август – два дни
СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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след приключване на Яш-Кишиневската операция. Към този
момент войските на Трети Украински фронт, подкрепени
от Черноморския флот и Дунавската флотилия, вече се намират на границите на България. Съветската армия навлиза в Румъния и част от Унгария и се създават предпоставки
за навлизане и в България, Югославия, Албания и Гърция.
Яш-Кишиневската операция оказва огромно влияние на понататъшното развитие на войната на Балканите. В нейния
ход са разгромени основните сили на групата армии „Южна
Украйна“, извадена е от войната Румъния, освободени са
Молдова и Измаилска област на Украйна. На 12 септември
1944 г. е подписано в Москва от името на Съюзените народи
примирието с Румъния. Пълното освобождение на Румъния
приключва в края на октомври с.г. в резултат на БукурещкоАрадската операция.
III. Обстановката в България и развитието
на политическия процес
Горещо е лятото през август 1944 г. в България и не
само поради годишния сезон. Гори и гърми под краката на
управляващата прогерманска политическа клика, водена от
Регентския съвет, послушното Народно събрание и безидейното правителство на министър-председателя Иван Багрянов. След десанта на съюзниците в Нормандия и победоносната Яш-Кишиневска настъпателна операция на Червената
армия по Балканското стратегическо направление съдбата
на България е предопределена от хода на бойните действия
и предстоящото навлизане на Червената армия в България.
Българските власти се гърчат както от нарастващия съветски
дипломатически натиск и същевременно страх от окупация
от Германия (по подобие на случилото се в Унгария), така
и от все по-голямата безпомощност на легалната буржоазна
24
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опозиция да намери удовлетворително решение при същевременно нарастващи апетити на ОФ-опозицията за самостоятелно завземане на властта. През лятото на 1944 г. са
преодолени и някои разминавания и недоразумения между
позициите на Задграничното бюро в Москва и вътрешното
ръководство на БРП (к) по тактиката на взаимодействие с
антифашистките сили и легалната опозиция. Масовизира се
и се активизира въоръжената съпротива, на което властта
отговаря със засилени репресии, което усложнява обстановката. Съветската армия спира настъплението си в България, изчаквайки развитието на политическата обстановка
в страната и свалянето на прогерманското правителство на
Багрянов. Сталин държи да спазва постигната договореност
между тримата Големи в Техеран „да не се променят насилствено политическите режими и правителства в окупираните от съюзниците страни и територии“.
Буржоазните политически кръгове и среди около двореца проумяват вече ясно, че крахът на Хитлеристка Германия е неизбежен и предстоящ и че без включване на комунисти в бъдещо правителство (колкото и да е нежелателно за
тях) не е възможно то да получи признание на съюзниците
от Антихитлеристката коалиция. Същевременно в средите
на БРП и ОФ ясно се поставя политическата задача: крайна цел е „национално“ правителство от средите на ОФ! Все
още се смята, че това може да се случи с легални средства и
договорки. Започват активни политически совалки и действия за промяна на външнополитическия курс и облекчаване
на вътрешно-политическите репресии от правителството на
Багрянов. Очертават се реални възможности за взаимодействие между легалната опозиция и нелегалния ОФ, който междувременно се легализира чрез няколко активни политически действия като подписите на четирима дейци на ОФ под
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обща с представители на легалната опозиция Декларация на
13 до регентите от 7 август за: „коренна промяна на външната политика, спазване на Конституцията и създаване на
народно правителство, ползващо се с доверието на целия
български народ“. Успоредно с инициативата на легалната
опозиция, на 2 август 1944 г. НК на ОФ депозира в правителството документ, озаглавен „Предупреждение“ и подписан от 33 представители на БРП, БЗНС „Пладне“, „Звено“,
БРСДП, независими общественици, който има програмен
характер и заявка за власт.
Към средата на август политическата обстановка в
страната става все по-напрегната. Германофилските кръгове
около Александър Цанков подготвят преврат, осуетен от властите. В извънредната сесия на Народното събрание (17–23
август 1944 г.) речите на премиера Багрянов и на външния
министър Драганов не дават надежда за промяна. Правителството започва мащабно настъпление срещу разрастващото
се партизанско движение. Напрежение създава и скъсването
на дипломатическите отношения на Турция с Германия. Известни са усилията на Чърчил да включи Турция във войната чрез окупация на България. В резултат на Яш-Кишиневската операция Румъния е извадена от войната. Съветските
войски са на българската граница. Съобразено и с указанията на Георги Димитров от Москва от 20 август, делегация
на НК на ОФ в състав Иван Пашов, Рачо Ангелов, Христо
Стоянов, Никола Петков, Григор Чешмеджиев и Димо Казасов прави посещение при премиера в Боровец на 24 август с
искане да предаде властта на ОФ. С този акт организацията
като цяло за първи път се изявява като легална политическа
сила и като такава води разговор с министър-председателя.
Политбюро на БРП ползва акта, за да докаже, че всички възможни конституционни опити за съставяне на правителство
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на ОФ са изчерпани и да оправдае въоръжените си действия.
Елиминирането на конкурентите на ОФ за властта става все
по-реално. На следващия ден НК на ОФ издава позив „с чиста съвест“, че само правителство на ОФ може да спаси страната и е настъпил моментът народът и армията да поемат
отговорността в свои ръце. На 26 август 1944 г. е обявено, че
страната се връща към неутралитета. Регентите се ориентират към правителство от легалната опозиция извън ОФ, а ЦК
на БРП с Окръжно № 4 поставя задачата властта да се завзема от ОФ. Върви подготовката за навлизане на съветските
войски в България.
В тази обстановка в края на август регентите изиграват последната си карта. Съставят правителство, което трябва да извърши безболезнено завоя във външната политика,
да е приемливо за Антихитлеристката коалиция, да сключи
примирие със западните съюзници (с които България е в състояние на война от 13 декември 1941 г.) и да не позволи на
Червената армия да влезе в България. Регентите се срещат
на 27 и 29 август с представители на легалната опозиция
и се договарят единодушно за един коалиционен кабинет,
в който да влязат и представители на комунистите. За министър-председател е предпочетен Константин Муравиев от
БЗНС „Врабча“. Становището на НК на ОФ спрямо поканата за участие в правителството е категоричен отказ. НК на
ОФ вече е не само легален участник в политическия живот,
но и прави важна стъпка към разширяване на своята социална база в този тежък момент. На 30 август НК се обръща
с Манифест към българския народ и армията за незабавна
смяна на правителството на Багрянов с кабинет на ОФ, като
за първи път разгърнато в 16 точки представя своята програма, около която да обедини широки народни слоеве. Манифестът допълва и разширява в лява посока Програмата на
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ОФ от 1942 г. За завземането на властта вече не се разчита
на указ на регентите (между впрочем, на 30 август те възлагат съставянето на правителство на Константин Муравиев),
а се прави възвание до гражданите и войниците да завземат властта с комитети на ОФ. В този дух е и Заповедта на
Главния щаб на НОВА към партизанските отряди от Западна
България да слязат и вдигат народа на въоръжено въстание
за власт на ОФ. Правят се опити за вкарване на клин в ОФ от
Константин Муравиев, като определя 3–4 министерски кресла за представители на ОФ. Получава отказ и той обявява
своето правителство на 2 септември 1944 г. Правителството
вместо скъсване на отношенията с Германия обявява пълен
и безусловен неутралитет. Започва и сепаративни преговори с англо-американските съюзници (без СССР) в Кайро за
сключване на примирие и осуетяване влизането на Червената армия в България.
Същевременно върви подготовката за главния удар –
завземането на властта в София. На 2 септември Политбюро
на ЦК на БРП решава главният удар да стане на 7 срешу 8
септември, като се предхожда от масови политически акции,
организирани от ОФ на 4 или 6 септември. Впоследствие
датата е отложена поради недостатъчна подготвеност за 8
срещу 9 септември.
На 5 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война
на България, но съветските части не навлизат в България.
Целта е да се ускори вътрешната промяна в страната и да
се осуетят сепаратистките преговори в Кайро. Така Сталин
спазва договореностите със САЩ и Англия войските да не
променят режимите в държавите. Обявяването на войната
катализира политическите процеси особено в Северна България. През нощта срещу 6 септември ОФ комитети завземат властта в първите селища в Свищовско, дн. Монтанско,
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Русенско, Силистренско, Севлиевско и други. В периода до
8 септември в страната функционират 760 комитети на ОФ
с близо 3370 членове. До същата дата в ръцете на ОФ са 172
села и 20 града.
На 6 септември има два опита за легално прехвърляне
на властта на ОФ – сутринта запасният майор Кирил Станчев се явява при регентите с искане незабавно да свалят правителството, тъй като то не се приема от СССР и затова е
обявена войната, а същият ден вечерта военният министър
Иван Маринов кани в кабинета си регентите с настояване
властта незабавно да бъде предадена на ОФ. Получава отказ, като се предлага комунистите да заемат 4-те свободни
кресла, отредени за тях в кабинета на Муравиев. Получава
се информация в Москва при Георги Димитров от военната
секция на НК на ОФ (където участват и военните от „Звено“), че се водят разговори с военния министър Иван Маринов за сваляне на правителството. В случай на неуспех
военният център ще даде заповед за въстание. С цената на
три дни закъснение след обявяване на войната, Съветската
армия навлиза в България на 8 септември 1944 г. в 9.35 ч.,
когато вече е ясно, че ОФ и военните имат готовност да извършат преврата срещу Муравиев.
На 8 септември 1944 г. е съгласуван съставът на кабинета на ОФ – сутринта на последното нелегално заседание на Политбюро и след обяд на заседанието на НК на
ОФ. В последното участват само членовете от създаването
му през 1943 г. Все пак, има и някои промени – отсъстват
Кирил Драмалиев и Димо Казасов. БРП е представена на
по-високо равнище от Добри Терпешев. Новото лице по
предложение на Кимон Георгиев е Дамян Велчев. Известно
е разпределението на креслата в коалиционнния ОФ кабинет с министърпредседател Кимон Георгиев („Звено“), по 4
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представители на БРП, БЗНС „Пладне“ и „Звено“, 2 представители на БРСДП и 2 независими интелектуалци.
На 8 срещу 9 септември 1944 г. военните, спечелени за
делото от ОФ, извършват преврат в София, като завършващ
момент на започналото няколко дни по-рано овладяване на
властта от ОФ комитети в страната и столицата. На 9 септември 1944 г. в 6.25 ч. от сградата на Министерството на
войната по радиото Кимон Георгиев огласява Прокламацията на правителството на ОФ.
На Девети септември 1944 г. равнопоставената политическа коалиция ОФ на дейци от ляво-центристки политически партии, патриотични обществено-политически организации и отделни личности застава начело на страната
като единствената политическа конфигурация, която може
да удовлетвори изискванията на българския народ и съюзниците от Антихитлеристката коалиция и да осигури трансформациите вътре в страната, които ще определят за дълъг период от време нейното развитие и място в следвоенно
уреждане на света.
Събитията в България от края на август и началото на
септември 1944 г. са пряко последствие от победоносната
Яш-Кишиневска операция и настъплението на Червената
армия на Балканите.
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ЯШ-КИШИНЕВСКАТА ОПЕРАЦИЯ НА СЪВЕТСКАТА
АРМИЯ КАТО ПРЕДВЕСТНИК НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 г.
Петър Странчевски, контраадмирал от запаса,
Клуб „Военни моряци“ към Столичната организация на
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Яш-Кишиневската настъпателна операция (20–29 август 1944 г.) е част от поредицата блестящи победи на Червената армия, в резултат на които територията на Съветския
съюз и на повече от половината Европа е освободена от нацистка окупация. За нас, българите, тази операция е значителна и близка не само географски, а защото тя буквално
разчиства пътя за освобождението на България. Не можем
да не сравним обстоятелствата и действията на съветските
войски при освобождението на Румъния и на България, две
съседни държави, които през Втората свотовна война са съюзници на хитлеристка Германия. В Яш-Кишиневската настъпателна операция съветските войски срещат ожесточена
съпротива от страна на германски и румънски части. В боевете съветските невъзвратими загуби в личен състав са около 13 хиляди души, 75 танка и самоходни артилерийски установки, 100 оръдия и минохвъргачки, 100 бойни самолета.
По съвсем различен начин се осъществява освобождението на България. При навлизането си на българска територия съветските части са посрещани с радостен възторг,
с музика, с цветя. Българската армия не оказва никаква съпротива, не изстрелва нито един снаряд, нито един куршум;
няма бомбардировки, няма обстрели, няма разрушения!
Ще си позволя едно отклонение: При обучението ми
във Военноморската академия в Ленинград (1973–1976) сред
нашите преподаватели имаше ветерани от войната. Един от
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тях, участник в освобождението на България, сподели с нас
следното: С разузнавателна група от Червенознаменната
дунавска флотия той е бил прехвърлен през река Дунав със
задача да разкрият отбранителните съоръжения на българска територия. През цялата нощ групата не открива
нищо и е сериозно обезпокоена, че няма да изпълни задачата си. С настъпването на деня те виждат в една нива група селяни и решават да ги заловят и разпитат. Българските селяни, като разбират, че това са руснаци, се затичват
към тях и започват радостно да ги прегръщат; обясняват
им, че не са открили отбранителни съоръжения, защото
такива просто няма.
Днес се правят опити за пренаписване на историята,
за омаловажаване и отричане на освободителната мисия на
Съветската армия, за отричане на Девети септември! Твърди
се, че през Втората световна война България е била „неутрална“ и е нямало основание да бъде освобождана!
На 3 септември т.г. нашето Министерство на външните
работи публикува съобщение, в което с остър тон се противопостави на изложбата, посветена на 75-годишнината
от освобождението на Източна Европа от нацизма, за която
посолството на Русия в България извести намерението си
да открие на 9 септември 2019 г. в Руския културно-информационен център в София. Руското посолство беше „посъветвано да не заема позиция в подкрепа на съмнителната
историческа теза „освобождение“! Но изложбата се състоя
и премина при голям интерес. Тя се показва и в други държави от Източна Европа.
На 9 септември 2019 г. последваха арести (с белезници) на журналисти и на ръководители на Национално движение „Русофили“, обвинени в шпионаж в полза на Русия.
Размениха се остри декларации между политици и комента32
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ри в българските и руски медии.
У нас от политици, в т.ч. от управляващата коалиция,
понятието „освобождение“ се заменя с „окупация“, отправят се призиви да се преименуват неселени места, улици и
храмове, носещи имената на руснаци, помагали на България в различни исторически периоди или носещи имена на
руски светци; отправят се призиви да се премахне паметникът на Съветската армия, да се премахнат паметниците
на партизани и антифашисти. В руски медии се порицават
„неблагодарните братушки“: „Ето, ние ги освободихме от
петвековно турско робство, помогнахме им да си изградят
държава и армия, а те в двете световни войни воюваха срещу нас и днес са срещу нас!“ .
По време на Втората световна война българска армия
не е воювала срещу Съветската армия нито на съветска територия, нито на своя територия. На съветска територия са
воювали много българи като ген. Иван Кинов, адм. Бранимир Орманов, но в редовете на Съветската армия и флот. На
българска територия за каузата на СССР са вювали много
българи като ген. Владимир Заимов, партизаните, антифашистите.
Независимо от това, истина е, че с присъединяването
на България към Тристранния пакт на Германия, Италия и
Япония на 1 март 1941 г. цялата инфраструктура на страната
ни: свързочна система, летища, пристанища, корабоплаване,
суровини са изцяло в услуга на фашистка Германия. През
българската територия и въздушно пространство германските войски нападат и окупират Гърция и Югославия, след
което Вермахтът е частично заменен от български войски,
а освободените германски части са използвани във войната
срещу СССР.
На територията на България са били разположени герСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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мански щабове и разузнавателни структури. Във Варна са се
строили десантни кораби за германския флот при операциите му срещу СССР. Във Варненското езеро е била дислоцирана германска ескадрила от хидроплани, която е решавала задачи на германското командване срещу Черноморския
флот на СССР. По нашето крайбрежие са били разположени
германски радиотехнически средства за свръзка и наблюдение на морското пространство, които са се обслужвали от
войници на вермахта. Една от тези станции в района на нос
Емине през 1943 г. е била унищожена от партизаните.
В периода, когато се провежда успешната настъпателна Яш-Кишиневска операция на 24 август 1944 г. Рило-Пиринският партизански отряд в местността Жабокрек
атакува четири обекта на вермахта, между които щаб на СС,
работилници и складове. Акцията е изненадваща и успешна.
Ликвидирани са 27 хитлеристи, разрушени са обекти, завзети са много трофеи – стрелково оръжие, боеприпаси, имущество. Партизаните нямат загуби. Представете си, акцията се провежда само две седмици преди Девети септември.
Партизаните са могли да изчакат пристигането на Червената
армия, но не са изчакали! Те са искали да дадат своя принос
в общите усилия на Антихитлеристката коалиция!
Заедно с мои колеги от Клуб „Военни моряци“ на 24
август присъствах на честването на 75-годишнината от акцията на Рило-Пиринския партизански отряд, организирано
от Българския антифашистки съюз. Имах честта да се запозная с дъщерята на партизанин от отряда и да изразя възхищението си от най-успешната последна битка на отряда.
Тя ме поправи: „Не, това не е последната им битка! След
Девети септември партизаните от отряда заминаха на
фронта и в редовете на Българската армия продължиха до
края своята битка с нацизма!“.
34
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Ето това са българските партизани и антифашисти!
И каква им е наградата?!
В Царство България те са преследвани, изтезавани,
убивани, обезглавявани!
В днешна демократична България искат да разрушат
паметниците им, да заличат паметта за техния подвиг!
Ние няма да допуснем това да се случи!
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КАК СЕ СТИГНА ДО ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 г.
Проф. д-р Искра Баева
Тази есен се навършват 75 години от началото на дълбокия поврат, настъпил в историята на България на 9 септември 1944 г. Преди три десетилетия в българското общество
се разразиха остри спорове около събитията на тази дата,
бяха приети резолюции и дори закони, с които определени
политически сили се опитаха да осъдят миналото. Предполагам обаче, че това няма да попречи на хилядите български
антифашисти, социалисти, леви земеделци и граждани да
отбележат подобаващо годишнината от тази важна за тях,
техните предшественици и наследници, а и за развитието на
България историческа дата.
Девети септември 1944 г. разделя суровия български
ХХ в. на две много различни половини. Това е причината,
поради която никой в България не може да отрече повратния характер на събитията отпреди 75 години. Споровете се
водят по-скоро за причините за промените, тяхното съдържание и последици. Затова ще започна своите размишления
именно с характеристика на времето, което ражда предпоставките за 9 септември 1944 г.
Първата половина на българския ХХ в. носи на българите много събития. Някои са плод на дипломацията, осигурила обявяването на Независимостта на 22 септември 1908
г., след което обаче дипломацията отстъпва на военните усилия за национално обединение, довели до двете Балкански и
Първата световна война. Резултатът им е трагичен, тъй като
те ни донасят не обединения, а две национални катастрофи,
последвани от социални и политически сътресения. Следват
трудни години, през които българите се вдигат на две въ36
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стания – Войнишкото от 1918 г. и Септемврийското от 1923
г., военните осъществяват два преврата – Деветоюнския от
1923 г. и Деветнайсетомайския от 1934 г., извършен е ужасяващият Атентат в църквата „Света Неделя” на 16 април
1925 г., който служи за оправдание на подготвеното още
преди това жестоко избиване на леви интелектуалци и комунисти. Тези обществено-политически сътресения, често
определяни като „студена гражданска война“, предопределят дълбокото разделение в българското общество в годините на Втората световна война. През тази първа половина на
българския ХХ в. страната изживява политически сблъсъци,
дадени са хиляди жертви, обхваната е от протяжна икономическа криза, обрекла огромна част от българите, особено в
селата, на дълбока бедност, а няколкото предвоенни години
на икономически ръст не успяват да променят аграрния характер на стопанството със слаба и зависима от държавно
финансиране преработвателна и добивна индустрия1. Това е
изходната ситуация, която предпоставя желанието на българите за кардинална промяна.
Катализатор на неизбежните промени не само в България и в Европа, а и в цял свят стават събитията от ВтораЗа ставащите все по-многобройни любители на историческата фантастика, които
настояват, че България е била развита държава преди 1944 г. ще цитирам думите
на депутата Серафим Георгиев, казани на 12 март 1940 г. в Народното събрание:
„Картината на българската мизерия е страшна… Мога да ви прочета и данни:
19,5 % от селските семейства живеят в тухлени, а 61 % в кирпичени къщи;
селското жилище се състои обикновено от две стаи, в които живеят средно
шест души; в тези стаи обикновено се готви. 57 % от домакинствата нямат
кладенци; 17,4 % нямат клозети. 20 % от домакинствата нямат кревати,
а останалите 80 % имат средно по два кревата за шест души. 28,5 % от
домакинствата нямат маса, а 36 % нямат стол. 28 % нямат печка. 36 % нямат
юрган. 46,5 % нямат дюшеци, а 34 % нямат никаква постеля. Домашните съдове
и прибори са със съмнителна чистота и се държат на открито, понеже 53 %
от домакинствата нямат нито един шкаф... Ето това са покъртителните
условия за закъснялостта на българския живот”.
1
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та световна война. Тази война не само обхваща държави от
много континенти, а и придобива идеологически характер.
Конфликтът се оформя като борба между крайния национализъм, от една страна, и интернационализма и демокрацията, от друга. Това противопоставяне няма как да не се отрази
и в България.
Как в годините на войната и в борбата между тези идеологии се раждат предпоставките за 9 септември 1944 г.?
В началото България запазва неутралитет, но вътрешното разделение съвсем не е преодоляно, както личи от т.нар.
Соболева акция, когато нелегалната Комунистическа партия
(БРП – Българска работническа партия) организира кампания в подкрепа на съветското предложение от ноември 1940
г. за сключване на пакт за приятелство и взаимна помощ –
знаменателни за обществените нагласи са десетките хиляди
подписи под петицията. От какво са мотивирани подписите
ни разказва неповторимият поет авангардист Никола Вапцаров: „И ако нас ни карат/ да умираме,/ а ако нас ни тикат/
към куршумите,/ то сигурно и лудия/ разбира,/ че ние трябва/ да си кажем думата./ Та казвам аз,/ понеже няма/ олио/
и хлябът е/ от мъката по-чер,/ един е лозунга:/ Терора долу!/
Съюз със СССР!“ („Селска хроника“)2. Правителството на
Богдан Филов отхвърля съветското предложение, но само
няколко месеца по-късно предпочита да приеме германското
предложение за включване в Тристранния пакт. И на 1 март
1941 г. именно премиерът Богдан Филов с подписа си във
Виена прави България съюзник на Третия райх във войната.
Тези събития показват ясно колко различни виждания имат
управляващите и управляваните за мястото и ролята на страЗаради това стихотворение и участието си в Соболевата акция Вапцаров е
арестуван и интерниран, а през 1942 г. заради участието му комунистическа
конспирация е осъден на смърт по Закона за защита на държавата и екзекутиран
на 23 юли 1942 г.
2
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ната във Втората световна война.
Истинското начало на гражданското противопоставяне в България настъпва едва след внезапното нападение
на Третия райх срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г.
Само два дни по-късно – на 24 юни 1941 г., ръководството
на нелегалната компартия решава, че трябва да започне въоръжена съпротива срещу собственото правителство и военните му съюзници. Започва Антифашистката3 съпротива
в България – както срещу правителството на Богдан Филов
и срещу германските войски, така и срещу пронацистките
и профашистките организации в страната.
Пръв партизанин става Иван Козарев от с. Добринище.
На 26 юли 1941 г. двамата с Никола Парапунов създават в
околностите на Разлог първата партизанска чета. След нея се
появяват партизански групи край Батак, Дупница, Ловеч и в
Средногорието. Централната военна комисия към БРП координира дейността както на партизанските отряди, така и на
създадените в градовете бойни групи, които осъществяват
саботажна дейност срещу обекти, обслужващи германската
армия (подпалват се складове, взривяват се цистерни).
На 23 юли 1941 г. българските антифашисти получават
и пропаганден център със започналата да излъчва от Москва
радиостанция „Христо Ботев“, от която към съпротива призовават Георги Димитров, Вълко Червенков, Васил Коларов
и много други. В разобличаването на официалната пропаганда се включва и радиостанцията „Народен глас“, по която
Станке Димитров умело спори с държавните тези за положението в страната и хода на военните действия на Източния
Наричам я антифашистка, а не само антинацистка, защото фашизмът е родовото
понятие, а националсоциалъзмът само едно от проявленията му, а и защото като
интернационалисти комунистите се противопоставят на крайния национализъм,
който е ядрото на фашизма.
3
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фронт. Пак от Москва в помощ на съпротивата са изпратени на три групи 55 парашутисти и подводничари, водени от
Цвятко Радойнов, Христо Боев и Георги Янков. Липсата на
специална подготовка за българските условия ги обрича на
унищожение, като само няколко души остават живи: Цвятко Радойнов, оглавил Централната военна комисия, Георги
Ликин-Дед, по-късно командир на родопския отряд „Антон
Иванов“, Стою Неделчев-Чочоолу, партизанин и бъдещ генерал от БНА, Костадин Лагадинов, загинал като партизанин
на 5 август 1944 г., Кирил Видински, оглавил Търговищкия
партизански отряд.
В средата на 1942 г. е създадена и политическа основа
на въоръжената съпротива в България в лицето на Отечествения фронт (ОФ). Оповествянето на коалицията на политическите сили в България, които са готови да се противопоставят на пронацистката политика на българското правителство, става на 17 юли 1942 г. по радиостанция „Христо
Ботев“ с прочитането на Програмата на ОФ. В нейните 12
точки са формулирани най-важните й цели: излизане на България от Тристранния пакт (т. 3), изтегляне на българските войски от Сърбия (т. 2), сътрудничество със Съветския
съюз, Великобритания и Съединените щати (т. 5), възстановяване на свободата на печата и сдруженията (т. 7), амнистия
на политическите затворници (т. 6), забрана на прогерманските организации (т. 9) и т.н. За участие в ОФ инициаторите-комунисти канят всички противници на обвързването
на България с Третия райх, но съгласие получват само от
левите земеделци, патриотичните военни от „Звено“, леви
социалдемократи и отделни демократично мислещи дейци.
Останалите опозиционни политици предпочитат да изразяват несъгласието си с декларации, без да рискуват живота
си. Създаването на ОФ на практика реализира идеята на Ге40
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орги Димитров от VII конгрес на Коминтерна през 1935 г. за
народни антифашистки фронтовe и така създава толкова необходимата на България в годините на войната политическа
алтернатива. От появата си в средата на 1942 г. влиянието
и политическото пространство на антифашистката алтернатива непрекъснато се разширява. На 10 август 1943 г. коалицията ОФ оповестява своето ръководство – Национален
комитет, в който влизат Кирил Драмалиев, Никола Петков,
Кимон Георгиев, Григор Чешмеджиев, Димо Казасов.
Въоръжената съпротива в България продължава през
целия период до 9 септември 1944 г. Като имам предвид обругаването на тази съпротива през последните три десетилетия, ще си позволя да я поставя в по-широкия европейски
контекст. Първото, което трябва да се каже на отрицателите,
е, че за разлика от толкова възхваляваните напоследък тогавашни официални български власти, съюзници на Третия
райх, партизаните са част от един от големите феномени в
тази война – Европейската антифашистка съпротива. Тя е
скритият, но изключително важен съюзник на Антихитлеристката коалиция с несъмнен принос за Победата. Именно съпротивата прави войната срещу Тристранния пакт
общоевропейска и всеобхватна – нейните операции карат
нацистите и техните съюзници да усещат огън под краката
си, да се чувстват несигурни не само на фронта, а и в тила.
Съпротивата прави войната общонародна, защото в нея се
включват всички социални слоеве, класи и етнически групи,
тя поставя начело на целите си възстановяването на свободата и независимостта, придава идеологически характер на
европейското противопоставяне: фашизъм/нацизъм срещу
демокрация/интернационализъм. А на дежурните твърдения
на българските антикомунисти, че Съветският съюз и комунистите са „тоталитаристи“, а не демократи, ще отговоря, че
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преди да говорят, е добре да прочетат документите на съпротивата – във всички тях, включително и в комунистическите
и съветските, целта е ясно заявена и тя е демокрацията, но
демокрация за всички, която по-късно ще бъде наречена „народна демокрация“.
Вторият спор за българската въоръжена съпротива е
за нейната численост и обхват. В отговор на подигравките срещу партизаните, че били „мандраджии“, „шумкари“,
„разбойници“, „предатели на държавния интерес“, „жертви
на заблуда“, „измислени герои“, срещу които никой не се е
борил, ще припомня как изглеждат нещата в други европейски страни. Вярно е, че българските партизани са значително по-малобройни от гръцките, югославските или полските.
Но докато при тях става дума за окупирани страни и унищожителен окупационен режим, нашите партизани се борят в
името на своите идеали за бъдещето. Няма как да се скрие
и омаловажи смелостта на над девет хиляди българи4, напуснали спокойния си живот, за да се противопоставят на
собственото си правителство. За разлика от борещите се
срещу нацистките окупатори в случая с българските партизани е нужен много повече кураж, за да се противопоставят
на собственото си правителство, обявило при това обединението на българските земи. И не само кураж, а и силна вяра
в идеалите за нов строй, който може да осигури възстановяване на демокрацията в съчетание със социалната справедливост.
Данните за броя на партизаните в България са много различни – от 2-3 хиляди
до 20-30 хиляди. Използвам данните, които привеждат последните изследователи на партизанското движение: Донко Дочев „Партизаните – мит и реалност”
(Изд. Макрос, 2004), според когото партизаните за 9660, Александър Везенков
„9 септември 1944 г.” (Сиела, 2014). Добре е също да се знае, че според германското и американското военно разузнаване през май 1944 г. броят на партизаните
е между 14 и 16 хил., според британското около 12 хил.
4
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Когато говорим за предателство или защита на националните интереси, е редно да си зададем и въпроса: кой е поголям патриот – този, който от ръцете на нацистите получава
територии, които обаче ще поставят страната на подсъдимата
скамейка след войната или онзи, който е готов да тръгне срещу течението на националистическите нагласи и с оръжие в
ръка да се бори за откъсването на родината си от пагубния
Тристранен пакт и за присъединяването й към Антихитлеристката коалиция? За мен отговорът е само един – именно
благодарение на тези няколко хиляди души и на още хилядите им помагачи България запазва предвоенната си територия с добавката на Южна Добруджа. Такова е историческото значение на феномена въоръжена съпротива в България
като страна-съюзник на Третия райх. А ако се сравненим с
другите германски сателити, ще видим, че там също има комунисти и демократи, които се опитват да организират съпротивително движение, но не успяват да го направят преди
да настъпят последните месеци на войната. Така например,
най-известната италианска съпротива възниква в окупираната от вермахта северна част на страната едва след като Бенито Мусолини е свален от власт на 25 юли 1943 г. Затова
българската съпротива е уникална за Европа в годините на
Втората световна война.
Благодарение на съветската победа при Сталинград, от
началото на февруари 1943 г. Червената армия започва бавно, но неотстъпно да се напредва на Запад, което стимулира българската въоръжена съпротива. През 1943 г. в България е създадена Народоосвободителна въстаническа армия
(НОВА), която координира действията на партизанските
отряди и бойните групи в различните краища на страната.
За целта България е разделена на 13 въстанически оперативни зони, командването на които е поверено на Главен щаб.
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НОВА е съставена от 9 бригади, 35 батальона и отряда, 2
самостоятелни чети и няколко бойни групи.
Всички опити да се отрече значението на въоръжената
антихитлеристка съпротива в България са несъстоятелни в
светлината и на документите от епохата. Те показват, че правителството на Богдан Филов полага неимоверни усилия,
за да се справи с партизаните, но не успява. През октомври
1943 г. са приети допълнения към Закона за защита на държавата, които не само разширяват обхвата на наказуемите
деяния, а и позволяват смъртни присъди и за непълнолетни.
В усилията за унищожаване на партизаните е включена и
редовната армия, където се създават специалните отряди за
бързо реагиране „Асен“. В началото на 1944 г. е учредена
жандармерията – специални части за борба с партизаните,
подпомагани от въоръжени цивилни групи на т.нар. Обществена сила. Антипартизанската война в България е съпроводена с изключителна жестокост не само срещу партизаните,
чиито тела и глави се излагани по мегдани и площади, а на
убийците им са давани щедри парични награди, а и срещу
техните ятаците и семействата им – стига се до убийства на
деца, масово изгаряне на къщи и стопански помещения. Но
и репресиите не съумяват да сломят волята за съпротива.
Идеите се оказват по-силни от страха и материалния интерес. Съпротивата е българският принос към промените на 9
септември 1944 г.
Днес, 75 години след края на партизанската война в
България, заслужава да си припомним имената на партизанските отряди и съединения: бригада „Георги Бенковски“, бригада „Георги Димитров“, бригада „Чавдар“, бригада „Чепинец“, Първа родопска бригада „Георги Димитров“,
Втора родопска бригада „Васил Коларов“, Първа софийска
народоосвободителна бригада, Втора софийска народоос44
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вободителна бригада, Първа средногорска бригада „Христо
Ботев“, Втора средногорска бригада „Васил Левски“, Отряд
№ 4, Отряд „Август Попов“, Отряд „Ангел Кънчев“, Отряд
„Анещи Узунов“, Отряд „Антон Попов“, Отряд „Асен Златаров“, Отряд „Васил Левски“ (Варна), Отряд „Васил Левски“
(Плевен), Отряд „Васил Левски“ (Хасково), Отряд „Васил
Левски“ (Пловдив), Отряд „Гаврил Генов“, Отряд „Георги
Бенковски“, Отряд „Георги Бенковски“ (Червен бряг), Отряд „Дунав“, Отряд „Дядо Вълко“, Отряд „Народен юмрук“,
Отряд „Никола Калъпчиев“, Отряд „Никола Парапунов“,
Отряд „Панайот Волов“, Отряд „Петър Момчилов“, Отряд
„Смърт на фашизма“, Отряд „Стефан Караджа“, Отряд „Хаджи Димитър“, Отряд „Христо Ботев“, Отряд „Христо Кърпачев“, Отряд „Христо Михайлов“, Отряд „Яне Сандански“,
Брезнишки отряд, Габровско-Севлиевски отряд, Горнооряховски отряд, Дупнишки отряд, Ихтимански отряд, Кюстендилски отряд „Драговищица“, Омуртагски отряд, Поповски
отряд, Радомирски отряд, Рило-пирински отряд, Родопски
отряд „Антон Иванов“, Средоречки отряд, Трънски отряд,
Търговищки отряд, Царибродски отряд, Шопски отряд, Войнишка партизанска бригада „Георги Димитров“, Войнишки
партизански батальон „Димитър Благоев“, Войнишки партизански батальон „Христо Ботев“, Босилеградски отряд
„Георги Раковски“, Войнишки партизански батальон „Васил
Коларов“, Интернационален войнишки батальон, Баташка
чета.
Българската съпротива не се изчерпва само с партизанските отряди и бойните групи. Българи се включват и в голямото противопоставяне на „тихия фронт“ между разузнаванията на нацистка Германия и Съветския съюз. Българските
разузнавачи жертват живота си в името на откъсването на
България от Третия райх. Това правят членовете от групата
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на д-р Александър Пеев „Боевой“, предупредил в своите 400
шифрограми за германското нашествие в Съветския съюз,
че Япония няма да се нападне Съветския съюз и че България няма да изпрати войски на Източния фронт, както и тези
на ген. Владимир Заимов. Всички те го правят в името не
на личния си интерес, а на България. Декларира го в предсмъртното си писмо д-р Пеев: „Поставял съм се в услуга на
Съветския съюз съзнателно, поемайки всички рискове, защото бях и съм убеден в правотата на каузата, за която се
боря в момента. В конфликта между Германия и Съветския
съюз мястото на всеки българин и на всеки славянин е на
страната на Русия“5.
От всичко казано до тук личи, че датата 9 септември
1944 г. не е случайна в българската история, че тя е резултат не само от победоносния ход на Червената армия срещу
германския вермахт, а е плод и на усилията, волята и самопожертвователността на хилядите българи, включили се в
антифашистката съпротива с различни средства и по различен начин.
Другият важен въпрос, на който много политици и историци са давали различни отговори е за характера на събитията на самия 9 септември 1944 г.
В социалистическа България 9 септември беше изцяло положително оценяван, но с различно съдържание. През
1947 г. денят е отбелязван като Ден на народната армия, през
1949 г. се говори за Деветосептемврийско въстание, а през
1952 г. вече е Ден на свободата и празник на народната армия, докато от 1963 г. започва да се говори за „победа на
социалистическата революция в България“, започнала с народно въоръжено въстание.
Цит. по: Стоянов-Бигор, Г. С голямата мярка на историята. – Нова зора, № 23,
10 юни 2008 г.
5
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Тези оценки и празничният статут на 9 септември бяха
отречени почти веднага след промените. Още през 1990 г.
започна да се говори за 9 септември само като за военен преврат, извършен от военните, осъществили и превратите от 9
юни 1923 г. и 19 май 1934 г. През 2004 г., във връзка с 60-та
годишнина от 9 септември 1944 г., Народното събрание по
инициатива на десницата и с мнозинството на НДСВ дори
приема осъдителна декларация. В нея се твърди, че на 9 септември 1944 г. бил „прекъснат европейският ни път“, че е
започнал „утопичен експеримент, който забави с десетилетия нашето развитие“, че „Българската модернизация“
се била провалила, че не били постигнати „справедливост и
благоденствие“6.
Къде е истината между тези коренно противоположни
оценки? Какво наистина е станало на 9 септември 1944 г.?
Още през лятото на 1944 г. властите започват да търсят
спасителни промени, докато Червената армия застрашително се приближава към българските граници. Правителството
на Иван Багрянов не може да направи толкова остър завой,
колкото става наложително след промените в Румъния на 23
август. Едва в началото на септември се стига до отчаян опит
властта да бъде предадена по мирен път на антифашистката
опозиция – разбира се, не на въоръжената, а на легалната.
На 2 септември е съставено правителството на Константин
Муравиев, министерски постове в което са предложени и на
ОФ. ОФ обаче ги отказва, защото в началото на септември
1944 г. истинската алтернатива на управлявалите до момента
не е легалната опозиция, а обединените в ОФ последователни антифашисти. Правителството на Муравиев е демокраДекларация на Народното събрание по повод 60-годишнината от установяването на комунистическия режим в България, 9/09/2004, Единадесета сесия. –
https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/ID/5186.
6
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тично, но без широка подкрепа в българското общество и на
практика без никаква сред водещите сили в Антихитлеристката коалиция.
Още в края на август въоръжената съпротива се активизира, в Пловдив и Габрово се стига до сблъсъци, организирани са стачки на пернишките миньори и на софийските
трамвайни работници, атакувани са затворите в Плевен,
Варна, Сливен, от които са освободени политическите затворници, между 6 и 8 септември партизански части и комитети на ОФ превземат около 170 населени места в страната и
обявяват властта на ОФ, докато армейските части и местните власти почти не оказват съпротвива. Тези събития могат
да се определят като въстанически действия за установяване
на нова политическа власт в лицето на ОФ.
По същото време ръководството на ОФ подготвя завладяването на властта в София по класическите рецепти за
военен преврат. През нощта на 8 срещу 9 септември армейски части с танковата бригада заемат ключови пунктове в
столицата: Министерството на войната, Министерството на
вътрешните работи, пощата, телеграфа, радиото, гарата. Акцията е подпомогната от Шопския отряд и софийски бойни групи, които са съсредоточени като охрана в градинката
срещу военното министерство. Превратът се осъществява
бързо и безкръвно, защото има подкрепата на важни военни
части. Така на 9 септември с различни средства в столицата
и в страната се налага новата власт. Всичко това става във
време, когато Съветската армия навлиза в България, без
да срещне каквато и да било сериозна военна съпротива.
Съветският фактор играе важна катализираща роля за събитията на 9 септември, но за разлика от другите сателити
на Третия райх в България има антифашистки сили, които
самостоятелно, без пряка съветска намеса, извършват голя48
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мата промяна в дните около 9 септември 1944 г.
Затова моят отговор на въпроса дали на 9 септември е
извършен поредният военен преврат или властта е извоювана с антифашистко въстание, е, че става дума за съчетание на двете – в София правителството на ОФ идва с преврат, разчитайки на военните от „Звено“, докато в страната
властта е поета благодарение на действията на партизаните
и на местните ОФ-комитети.
И още една разлика от превратите през 1923 и 1834 г.
В София много граждани не наблюдават пасивно ставащото,
а се включват в събитията. Дневниковият запис на един от
очевидците – литераторът Борис Делчев, показва празничната атмосферата в столицата: „Пред съветската легация
непрекъсната манифестация. Появяват се първите части
от партизанската армия. Зданието на легацията окичено
с цветя. Към десет часа пристига с кола министърът на
вътрешните работи Антон Югов. Министър – бивш тютюноработник. Засмяно, приятно изражение. Дали на младини (той и сега е много млад) този човек не е писал стихове?
Има вид повече на поет, отколкото на политик. „Тази власт
е ваша” – заявява той в своята импровизирана реч от колата. Всяка негова дума се заглушава от спонтанни викове.
Глас от тълпата: „Въоръжавайте ни!“ – „Правителството прави всичко възможно, за да въоръжи народа“ – отвръща Югов. Навред лозунги за Отечествения фронт – спасител на България, за Червената армия, за нова Югославия.
Тях повтаря и ораторът. Нестихващи одобрения. Гора от
юмруци. Народът акламира армията. Побратимяване на
дело“7. Този автентичен текст на времето дава отговор и на
съвременните писания за ужаса, обхванал българския народ, когато „червеният ботуш“ е стъпил на българска земя.
7

Делчев, Борис. Дневник. Изд. Народна култура, С., 1995, с. 22–23.
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Със сигурност е имало немалко хора, обхванати от ужас, но,
както личи от документа, достатъчно много са онези, които
спонтанно и изпълнени с радост излизат на улиците, за да
празнуват и приветстват младата нова власт, която възприемат като своя8.
На 9 септември 1944 г. е сложен край на едно управление, плод на два преврата. Управление, превърнало България
в съюзник на Третия райх, преследвало жестоко политическите си противници, което заради краткотрайното присъединяване на Македония и Тракия е изправило страната пред
трета национална катастрофа. То е заменено от коалиционното правителство на ОФ, което възстановява политическия
плурализъм и Търновската конституция, включва българската армия в заключителния етап на войната и започва нов
етап в социално-икономическото развитие на България. Така
изглеждат нещата на 9 септември 1944 г., когато е оповестена новата „народнодемократична“ власт.
Втората половина на българския ХХ в. започва от 9
септември 1944 г., защото на тази дата е поставено началото
на пътя към новата социално-политическа система, наречена по-късно социализъм. Този път, също както и изминатият
до 9 септември 1944 г., не е никак лесен и безпроблемен.
Той минава през вътрешнополитически борби и противопоставяния, отражение на външнополитическата еволюция
в отношенията между Запада и Изтока в Антихитлеристката
коалиция – от военно сътрудничество към следвоенна СтуТози извод се потвърждава и от спомените на един от противниците на комунистите – писателят Константин Константинов: „ То беше някаква злокобна
картина, видение на ново бедствие (...) почти всеки човек имаше на петлицата
си или в ръка червено цвете, по колите се вееха червени парцалчета - знаменца,
втурваше се отнякъде нестройна колона от мъже, жени и младежи с червено
знаме все с тия вдигнати юмруци, с викове „Смърт на фашизма!” и с фалшиви
песни (...) това бе една разюздана тълпа, повече настръхнала от злоба, отколкото щастлива...” – Константинов, К. Път през годините. Спомени. Изд.
Захарий Стоянов, С., 2015.
8
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дена вайна, през политически репресии първо срещу противници, по-късно срещу съюзници и дори съпартийци, през
законодателна смяна на собствеността и насилствено коопериране. Но в края на краищата, с цената на всичко това България тръгва по пътя на ускорената модернизация, която я
трансформира от изостанала аграрна страна в индустриална
държава. Социалните трансформации изграждат социалистическата социална държава, в която социалните различия
са силно намалени, а милиони хора получават възможност
за индивидуално развитие. Това е изворът на толкова атакуваната днес носталгия по социалистическото минало.
Днешните отрицатели на социализма няма как да избягат от оценката на зрителите на БНТ в национална анкета
от 2010 г., че 9 септември 1944 г. е най-значимото събитие
на ХХ в. Тази обществена оценка се дължи не на илюзии, а
на фактите, които говорят, че след тази дата България става икономически развита държава с тежко машиностроене,
химическа промишленост и металургия, със заводи за полупроводници и изчислителна техника, че българи участват в
международни космически програми, развива се консервна,
текстилна, дървопреработваща промишленост, създадено е
едро машинизирано земеделско стопанство с високи добиви
и екологично чиста продукция, многобройните предприятия на местната индустрия дават поминък на населението в
по-слабо развитите райони, за да не се налага да напускат в
търсене на работа, осигурена е работа за всеки, училищната
мрежа обхваща всички населени места, а образованието е
безплатно от първи клас до университета, културата е достъпна, благодарение на широката мрежа от кина, галерии,
музикални оркестри и състави, театри във всеки окръжен
център, оперите и да не забравяме – националната мрежа на
самодейността, с разнообразна национална и местна преса,
създадени са условия за масов спорт, върху който стъпват
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високите спортни постижения, с безплатна медицинска помощ, да не говорим за почивните домове в планината и на
морето, които осигуряват на мнозинството българи възможност за пълноценен годишен отдих.
Всичко това, независимо от множеството проблеми
и недостатъци, с които бяха съпроводени тези постижения
(липсата на политически и граждански свободи, проблеми
с ефективността и качеството на продукцията и т.н.) стана
възможно едва след 9 септември 1944 г. Осигурената социална грижа и защита за всички български гржадани създаде
предпоставките онова общество да бъде наречено социалистическо, макар и без политическа демокрация9.
Затова хиляди българи имат пълното право тази есен
тържествено да отбележат 75-годишнината от 9 септември
1944 г. Тази дата е празнична за онези, които оценяват историческото значение на преобразованията, донесли на тях и
техните семейства много добри неща, а на България големи
успехи.
Нека оценим по достойнство значението на 9 септември 1944 г. като водораздел в българския ХХ в. и дадем на
всеки български гражданин правото сам да преценява дали
да празнува или не, да помисли какво е било постигнато в
социалистическа България и на каква цена, какво от доброто
бихме искали да запазим и днес, и в бъдеще. Това, поне според мен, ще бъде истинската оценка за 9 септември 1944 г.
седем и половина десетилетия по-късно.

Днес ние, историците, които изследват епохата на социализма, го наричаме
държавен социализъм от съветски тип. Основанията ни са, че промените се осъществяват не от самоорганизиращото се общество (по Маркс), а изцяло чрез
държавата (затова е държавен), а моделът е пренесен в Източна Европа от Съветския съюз (затова е от съветски тип).
9
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БЪЛГАРИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ
НА АНТИХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ:
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 1944 Г.
Проф. д-р Йордан Баев
Историческите събития в навечерието на 9 септември
1944 г. като преломен момент в българската политика в годините на Втората световна война имат своите вътрешни
и международни измерения. В българската историография
достатъчно детайлно са проучени дипломатическите действия на водещите държави от Антихитлеристката коалиция
спрямо България в контекста на техните геополитически
планове и намерения на Балканите. В много голяма степен
това допринася за изясняване на съдбоносния въпрос доколко е имало алтернативи пред следвоенното развитие на
страната1. Редица изследвания са посветени също така на
дейността и тайните операции на отделните разузнавателни
служби на българска територия. Това преди всичко се отнася до дейността на съветското външнополитическо и военно
разузнаване, но действията на британското и американското
разузнаване също са обект на отделни публикации2. Все още
обаче не е направен съпоставителен исторически анализ за
целите и резултатите от тези паралелни и съперничещи си
разузнавателни операции и тяхното влияние върху политиВж. напр. Калинова, Е. „Имаше ли алтернатива 9 септември 1944 г.“ в: 70
години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и
последствия, С., 2015, с. 28-49.
2
Напр.: Котев, Н. Война без правила. Британското разузнаване в България (19391945), С.,1994; Stankova, M. BulgariainBritishForeignPolicy: 1943-1949, London,
2014; Тошкова, В. САЩ и България, 1919-1989. Политически отношения, С.,
2007; Тошкова, В. /Съст./, България и САЩ: Документи за дипломатическите
отношения, 1939-1947, т. 1, С., 2014; Котев, Н. „Американското разузнаване в
България, 1939-1945“, Известия на ВИНД, т. 54, С., 1992 и др.
0
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ческата ориентация и съдбата на България след скъсването й
с нацистка Германия. Обобщеното представяне на тази тема
е обект на настоящата публикация.
За да се разбере и оцени активността на разузнавателната дейност на СССР, Великобритания и САЩ на Балканите в годините на Втората световна война е необходимо да
се припомни накратко реалното присъствие на техни представители и наличието на разузнавателни групи и мрежи в
региона до присъединяването на България към Тристранния
пакт на 1 март 1941 г. Всички исторически сведения недвусмислено показват изключителната доминация на съветските разузнавателни институции на българска територия далеч
преди установяването на дипломатически отношения между Съветския съюз и Царство България през 1934 г. Това се
дължи главно на доктриналните схващания на болшевишкото ръководство от първата половина на 20-те години на
ХХ век за мястото на Балканите като плацдарм за бъдещата европейска и световна пролетарска революция. Специфичен проблем в началото на десетилетието е и дейността
на белогвардейските войски на ген. Врангел на българска
територия. Всичко това предопределя създаването на тайни разузнавателни мрежи още през 1920-1921 г. от страна
на съветското военно разузнаване (Четвърто управление на
РККА)3 и Отдела за международни връзки (ОМС) на Коминтерна. По същото време основната грижа на Великобритания и Франция е доколко българските правителства спазват
клаузите на Ньойския мирен договор и поради това тяхната
активност е концентрирана предимно в състава на Съглашенската ликвидационна комисия, която приключва своята
През 1921 г. са привлечени бъдещите кадрови офицери от съветското военно
разузнаване Иван Винаров и Христо Боев, които по-късно ръководят разузнавателни групи в редица европейски държави, както и в Китай.
3
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дейност в края на 1927 г.
Първата легална резидентура на НКВД в България
е създадена с решение от януари 1935 г., два месеца след
откриването на съветска дипломатическа мисия в София.
Предвидено е резидентурата на външнополитическото разузнаване да се състои от резидент (под прикритие на втори легационен секретар), негов помощник и технически
сътрудник (радист). В сравнение с военното разузнаване
НКВД/НКГБ има чувствително по-ограничен периметър на
действие на българска територия в навечерието и в началните месеци на Втората световна война. Първият легален
резидент на съветското външно разузнаване в България е
Василий Терентиевич Яковлев, който пристига в съветската
легация в София през март 1935 г. Той е отзован в Москва
след като ръководителят на дипломатическата мисия Фьодор Разколников отказва да се завърне в СССР и през април
1938 г. заминава за Париж. По-значителна роля изиграва Василий Пудин, служител на външнополитическото разузнаване от 1921 г. По време на мисията си в София в края на 30-те
години Пудин успява чрез вербуване на агент в японското
посолство да се сдобие със секретни шифри, позволили на
Москва да дешифрира в началните военни месеци част от
дипломатическата кореспонденция между Токио и Берлин.
Скоро след установяване на дипломатически отношения между България и СССР през юли 1934 г. за първи военен
аташе и резидент на съветското военно разузнаване в София
през декември 1934 г. е назначен полковник В. Т. Сухоруков.
Още в Москва той се консултира със своя колега по разузнавателна дейност в Китай Иван Винаров за обстановката в
България. Именно Винаров препоръчва установяване на неформални контакти с генерала от артилерията Владимир Заимов. Василий Сухоруков обаче е спешно отзован през март
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1937 г. и арестуван след пристигането си в Москва. В периода май 1937 – декември 1939 г. за военен аташе и резидент
в София е изпратен полковник А. И. Бенедиктов (в секретната кореспонденция с псевдоним „Хикс“), а след него полковник И. Ф. Дергачов. Активно участие в създаването на
разузнавателни групи имат заместник военният аташе майор
Л. П. Середа (Зевс) и изпратеният във Варна под прикритие
на вице консул К. Ф. Виноградов (Винокуров). През януари
1939 г. Александър Бенедиктов организира разузнавателната група на ген. Владимир Заимов (Азорски). През лятото
на 1939 г. започва своята дейност разузнавателната групи на
Стефан Богданов (Арбатов), в края на същата година – групата на Кръстю Белев (Август) и Александър Пеев (Боевой),
а през 1940 г. – групите на Каприел Каприелов, Гиню Стойнев (Дро) и Елефтер Арнаудов (Алюр). Най-важните сведения от съветските разузнавателни групи в България са свързани с увеличаващото се влияние на нацистка Германия на
Балканите, придвижването на войски на Вермахта в региона
и тяхното предислоциране след април 1941 г. към границите
със Съветския съюз. Някои от разузнавателните източници
заемат високи постове в командването на българската армия
и държавната администрация, а други имат достъп до ръководни среди на Третия райх. Именно поради това Москва е
своевременно предупредена за предстоящото нападение от
страна на Германия, за отказа да бъдат изпратени български
военни части на Източния фронт след 22 юни 1941 г., както и за въздържането на Япония от военни действия срещу
СССР.
През първия период на Втората световна война разузнавателната дейност на западните съюзници на Балканите
е изцяло доминирана от британските специални служби.
Докато чисто разузнавателно-информационните функции
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се осъществяват от външнополитическото разузнаване, известно като MI-6, подривно-диверсионните и пропаганднодезинформационни операции се подготвят от създадената
през 1938 г. тайна секция D (Destruction)4. През юни 1940
г. тази секция прераства в Управление за специални операции (SpecialOperationsExecutive-УСО), а от есента на 1941
г. започва да функционира и ново подразделение на британското военно разузнаване MI-9, което е предназначено
за поддържане на контакти и подпомагане на нелегалната
антифашистка съпротива в Европа. Една от първите тайни
операции на Балканите скоро след началото на Италианскогръцката война през октомври 1940 г., осъществена от УСО
съвместно с ГЩ на гръцката армия, е подготовката за създаване на нелегална съпротивителна мрежа в случай на окупация на страната от нацистка Германия. В следващите години
Гърция продължава да бъде основна цел на тайните операции на британското разузнаване в района на Балканите.
Скоро след началото на войната през септември 1939 г.
представителите на британското разузнаване в София (вторият секретар в легацията Норман Дейвис и военният аташе подполковник Александър Рос) установяват доверителни връзки с опозиционни дейци от средите на БЗНС „Ал.
Стамболийски“ (Пладне) и на политическия кръг „Звено“5.
В началото на 1940 г. представителят на британското разузнаване (SIS) Джулиан Еймъри под формата на лекторски тур
посещава София и разговаря с лидера на левицата в Земеделския съюз д-р Г. М. Димитров (Гемето). През декември
същата година той отново се среща с д-р Димитров, който
Atkin, M. Section D forDestruction. Forerunnerof SOE, Barnsley, 2018.
Отделно връзката с Дамян Велчев се осъществява чрез Пецо Трайков от групата на протогеровистката фракция във ВМРО, а по-късно и чрез емисари на югославския четнически командир полк. Дража Михайлович, бивш военен аташе в
София през 1935-1936 г.
4
5
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в края на октомври е имал доверителни разговори с още
един пратеник на британското разузнаване полк. С. Бейли.
Контактите на Г. М. Димитров и други опозиционни дейци с
британската легация и подготовката им за въоръжена съпротива срещу присъединяването на България към Тристранния
пакт са разкрити от отделение „Б“ на Държавна сигурност
чрез агента им Юлий Генов. Д-р Димитров успява да напусне страната с помощта на Норман Дейвис, скрит в камион с
архивата на британската легация. На турска територия той е
посрещнат от полк. Бейли6.
До влизането на Съединените щати във войната през
декември 1941 г. правителството във Вашингтон не разполага със специална институция за външнополитическо разузнаване. В щабовете на отделните видове въоръжени сили
функционират отдели за оперативно войсково разузнаване. В
американската легация в София няма военен аташе до март
1941 г., когато пристига майор Корнелиъс Джедуин (повишен скоро в чин подполковник). В периода март – декември
1941 г. до обявяването от България на състояние на война с
Великобритания и САЩ подполковник Джедуин със съдействието на директора на Американския колеж в Симеоново
Флойд Бляк установява неформални контакти с дейци на легалната антинацистка опозиция, сред които Атанас Буров,
Стойчо Мошанов, Димитър Гичев, Вергил Димов и др., но
българските контраразузнавателни органи не засичат прояви на нелегална или подривна дейност от страна на американското представителство в София.
Непосредствено след началото на германско-съветската война за съветски военен аташе в София през юли 1941
Макар и пестеливо, тези контакти са споменати в биографичната книга на Чарлс
Мозер на основата на личните свидетелства на земеделския ръководител – Чарлс
Мозер, Д-р Г. М. Димитров. Биография, С., 1992, с. 119-120, 125-126.
6
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г. е изпратен генерал-майор И. А. Иконников. След провала
през март 1942 г. на разузнавателната група на ген. Владимир Заимов в София и на други разузнавателни групи във
Варна месец по-късно от България са изтеглени секретарят
на военния аташе капитан Я. С. Савченко, вицеконсулът във
Варна К. Ф. Виноградов и неговият секретар И. С. Плакутин.
След полицейско нахлуване и обиск в съветското консулство
във Варна през септември 1942 г. то е закрито. Според достъпните архивни данни на съветското военно разузнаване,
в периода 1941-1943 г. в България действат най-малко 14
разузнавателни групи, както и няколко самостоятелни агенти и информатори7.
През юни 1943 г. министърът на Държавна сигурност
на СССР Всеволод Меркулов утвърждава „Мероприятия за
повишаване на разузнавателната работа в България“, представени от ръководителя на външнополитическото разузнаване генерал-майор Павел Фитин. Документът отразява
постигнатата договореност за ясно разграничаване на функциите между военното и външнополитическото разузнаване.
На НКГБ е възложено да насочи усилията си към изясняване външнополитическите намерения и вътрешнополитическата ситуация в разузнаваните страни с акцент върху
позициите на отделните политически сили8. В резултат на
изпълнението на утвърдения план за България, през ноември 1943 г. в София пристига „дипломатът“ Дмитрий Яковлев, който всъщност е кадровият офицер от външнополитическото разузнаване Д. Г. Федичкин, заемал до този момент
поста началник на отдел в Четвърто управление на НКГБ.
Заедно с пълномощния министър Александър Лаврищев
Вж. напр. Колпакиди, А. Энциклопедия военной разведки России, Москва,
2004; Кочик, В. Разведчики и резиденты ГРУ, Москва, 2004..
8
По-подробно в: Очерки истории внешней разведки России, т. 4, 1941-1945,
Москва, 2003.
7
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през януари – март 1944 г. „Яковлев“ осъществява редица
сондажни срещи в обезлюдената от бомбардировки столица
и в курорта Чамкория (Боровец) със широк кръг опозиционни политически и обществени дейци. Сред тях са Атанас
Буров, Никола Мошанов, Димитър Гичев, Иван Харизанов,
Никола Петков, Петко Стайнов, Кръстю Станчев. По същото
време представителят на военното разузнаване майор Георгий Горбачов поддържа контакти с военни дейци от политическия кръг „Звено“ и дори обсъжда в средата на май 1944
г. възможността (според спомените на Тошо Тошев и Крум
Лекарски) за осъществяване на евентуален съветски десант
при вариант на въоръжено сваляне на правителството на Добри Божилов.
Тези сондажни контакти имат за цел установяване на
реалните възможности за извеждане на България от войната
в духа на съгласуваните с останалите съюзници от антихитлеристката коалиция общи стратегически цели след военната операция в Италия и разгрома на войските на Вермахта
на Източния фронт. Още по време на Московската конференция през октомври 1943 г., в отговор на въпрос на британския външен министър Антъни Идън, неговият съветски
колега Вячеслав Молотов потвърждава, че съветското правителство е готово да скъса отношенията си с България „ако
се налага от обстоятелствата“. При разговорите си с някои
лидери на легалната опозиция в София през януари 1944 г.
съветските представители недвусмислено посочват, че тяхното правителство е готово да поеме ролята на „посредник“
със западните съюзници при условие, че българските управляващи кръгове имат намерение да изведат страната от
войната. След предявяване на поредната съветска протестна
нота до българското правителство на 15 май 1944 г. Молотов
информира Георги Димитров: „Ние твърде дълго търпяхме
60
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под маската на дипломатическите отношения българското
правителство да помага на немците срещу нас. По всяка вероятност в близко време ще скъсаме дипломатическите отношения и ще обявим състояние на война с България. Ние
се убедихме, че запазването на тези отношения задържа развитието на антихитлеристкото движение в страната.“9 Правителствената смяна в началото на юни 1944 г. в България
и успехът на Яш-Кишиневската военна операция през юли
променят тези планове. В тези месеци (юни-август) Москва получава значително по-адекватна и вярна информация
чрез своите разузнавателни мрежи за намеренията на новото
правителство на Иван Багрянов, отколкото нелегалното ръководство на комунистическата партия в страната10. Според
документи от архива на Службата за външно разузнаване на
Руската федерация (СВР), към края на 1944 г. резидентурата
на НКГБ в София, оглавена от Дмитрий Федичкин (Яковлев),
поддържа активна връзка с 13 свои агенти и информатори,
включително и в ръководствата на главните некомунистически партии. Непосредствено след Девети септември 1944 г.
в България се завръщат някои офицери от съветското военно
разузнаване (подполковник Леонид Середа, майор Яков Савченко и др.), които възстановяват своите работни контакти с
Каприел Каприелов, Стефан Богданов, Любомир Пентиев,
Стоян Заимов и други участници в разузнавателни групи от
периода 1941-1944 г.
В оперативно отношение ръководството на Управлението за специални операции (УСО) на британското разузнаване формира осем секции за Балканите – три за Гърция
(континентална Гърция, остров Крит и Егейските острови)
Димитров, Г. Дневник, С., 1997, с. 422.
По-подробно: Даскалов, Д. Жан съобщава. Задграничното бюро и антифашистката борба в България 1941-1944, С., 1991.
9

10
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и по една секция за Югославия, България, Албания, Румъния и Унгария. По-късно, през март 1944 г., е формирана
обща група „Дунав“ за България, Румъния и Унгария. През
целия период на войната Гърция остава най-важната за британските геополитически интереси балканска страна. През
септември 1942 г. от УСО изпращат в Гърция първата значима разузнавателно-диверсионна група „Прометей“, следват
„Мидас“, „Аполон“ и т. н. Общо в периода 1942 – 1944 г.
на гръцка територия работят над 500 офицери и служители
на УСО, организирани в 82 мисии, които разчитат на близо
3000 гръцки агенти11. Първоначално британските секретни
служби поддържат контакти в Югославия с четническото
движение на полковник Драголюб (Дража) Михайлович, но
през 1943 г. се преориентират към партизанското движение
на Й. Б. Тито. Между юни и декември 1943 г. британски самолети прехвърлят за югославската антифашистка съпротива 224 т въоръжение и муниции. През септември 1943 г.
към щаба на Тито е аташиран представителят на британското военно командване бригаден генерал Фицрой Маклийн
(мисия „Макмис“). За периода 1942-1944 г. на югославска
територия работят над 200 офицери и агенти на УСО, 25 от
които са убити.
На 21 септември 1941 г. ръководството на британското
разузнаване изпраща съобщение до своя резидент в Истанбул, че д-р Г. М. Димитров е признат за ръководител на противогерманската борба в България. Поради категорично несъгласие от страна на гръцкото и югославското емигрантски
правителства в Лондон, този статут не е обявен официално.
Първоначално в Истанбул, а по-късно в Александрия и Кайро Г. М. Димитров поддържа тесни контакти с резидентурата
Gerolymatos, A. British Intelligence and Guerrila Warfare Operations in the Second
World War: Greece 1941-1944. A CaseStudy, Montreal, 1991.
11
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на британското разузнаване в Турция и Близкия изток, с чиято подкрепа заедно със своите съмишленици Коста Тодоров
и Димитър Мацанкиев успява да организира Български национален комитет и емисии на радиостанциите „Свободна и
независима България“ и „Васил Левски“. Усилията на д-р
Г. М. Димитров да бъде организиран постоянен канал за
връзка с неговите сподвижници в България е неуспешен.
Впоследствие ръководството на британското разузнаване
оценява получаваните чрез него информации за положението в страната като „неефикасни“. Опитите да се изпратят агенти на УСО за установяване на връзки с посочени от
Г. М. Димитров лица в България се провалят, поради което
контактите на британските тайни служби със земеделския
лидер в изгнание намаляват. Преценено е, че най-достоверна информация може да бъде получена чрез изпращане на
разузнавателно-диверсионни групи на Балканите. За целта
през август 1943 г. са формирани специални подразделения
на УСОForce 133 и Force 266, които изпращат няколко военни мисии при югославските и българските партизани. В доклади на MI-6 и SOE от лятото на 1943 г. значението на България е оценено най-вече като стратегическа възможност за
спиране на германската експанзия към Близкия изток12. След
като масираните въздушни бомбардировки на съюзнически
самолети в България не постигат нужния ефект за откъсване на страната от Тристранния пакт, в директиви на УСО
от края на февруари – началото на март 1944 г. се поставя
задачата за оказване на възможната помощ за въоръженото
съпротивително движение.
Първата британска разузнавателна мисия в България,
оглавена от майор Морган, е спусната в Югославия, но не
достига до българската територия. На 15 септември 1943 г.
12

The National Archives of the United Kingdom (TNA), Kew, HS 5/157-159.
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в Албания е спусната следващата британска мисия (с кодово
название „Мъгалитони“), оглавена от майор Мостин Дейвис. През декември тя пристига в района на Църна трава при
югославския партизански отряд на Живоин Николич (Бърко), а на 3 януари 1944 г. установява контакт с командира
на Първа Софийска въстаническа оперативна зона и член на
Главния щабна Народноосвободителната въстаническа армия (НОВА) Владо Тричков. Оттам в Лондон е изпратена
първата информация за състава на партизанското движение
в България (53 отряда с близо 12 000 партизани). Това са
силно преувеличени данни, тъй като месец по-късно чрез
Георгица Карастоянова в Москва са изпратени сведения за
26 партизански отряди с общо 2320 души13.
На 25 януари 1944 г. в района на Добро поле е спусната
и следващата британска мисия с кодово название „Клариджис“, оглавена от капитан Франк Томпсън. След гибелта
на Мостин Дейвис, Франк Томпсън оглавява британската
военна мисия при българските партизани. В неговия екип са
още сержант Дик Уолкър и радиста Кенет Скот. По молба от
щаба на НОВА към щаба на УСО в Кайро е предадено искане
за изпращане на 15-20 товара с оръжие, но поради влошени
метеорологични условия в района на Кална са прехвърлени
по въздуха през март 1944 г. само три товара. Британската
мисия е прикрепена към войнишкия партизански батальон
„Христо Ботев“ от Трънския отряд (Втора партизанска бригада) с командир поручик Дичо Петров. В края на май, при
разгрома на бригадата край с. Батулия, Франк Томпсън и
Дик Уолкър са заловени, подложени на разпити от военното
В резултат на няколко проучвания на български историци през 80-те години на
ХХ век са установени поименно имената на малко над 9000 български партизани
за периода юли 1941 – септември 1944 г., от които във въоръжената борба загиват
близо 1500 души.
13

64

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

контраразузнаване (РО-3) и по-късно разстреляни. Оцелява
единствено радистът Кенет Скот, освободен на 9 септември
1944 г.
В края на май 1944 г. в района на Драма е прехвърлена нова британска военна мисия с кодово име „Джъмпоф“,
начело с майор Джон Харингтън, а през юли още една група на УСО („Мизан“), начело с капитан Йън Макферсън.
На гръцка територия те установяват връзка с командира на
Втора Пловдивска въстаническа оперативна зона Иван Радев (Ефрем) и командира на Смолянския партизански отряд
Братан Шукеров. Исканията за прехвърляне на въоръжение
за българските партизани в района на Родопите не са удовлетворени от съюзното военно командване в Казерта поради поети ангажименти за подпомагане на Варшавското
въстание и военните операции в Южна Франция. Заедно с
Иван Радев на 10 септември 1944 г. майор Харингтън и капитан Макферсън пристигат в Пловдив, където се срещат с
пристигналия предния ден в България резидент на британското военно разузнаване в Истанбул подполковник Харолд
Гибсън. Няколко дни по-късно те се присъединяват в София
към пристигналия от Егейска Тракия ръководител на друга
военна мисия на УСО майор Гай Миклетуейт-Милър, но по
настояване на командването на Трети украински фронт на
25 септември са принудени да напуснат „съветската военна
оперативна зона“ в България.
Още при създаването на Управлението на стратегическите служби (Office of Strategic Services - УСС) с декрет
на президента Рузвелт от 13 юни 1942 г. се полагат основите на трите насоки в бъдещата дейност на американското разузнаване – стратегическо и оперативно разузнаване,
психологическа война и подривни операции (включително
и водене на „партизанска война“). Самото Управление функСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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ционално се разделя на две направления. Едното се занимава със секретно разузнаване (SI) и контраразузнаване (X-2),
докато второто с наименование „Отдел за психологическа
война“ отговаря за специалните подривни операции (SO) и
моралните операции (MO), наричани още „черна пропаганда“. През юли 1942 г. в ръководството на УСС е предложена
първата дефиниция за целите и принципите на „психологическата война“. Психологическата война е определена като
една от четирите форми на междудържавен конфликт, наред
с другите три форми – военна, политическа и икономическа.
Сред основните цели на тази форма (Psychological Warfare)
са „объркване на противника, отслабване волята му за съпротива, създаване на вътрешни безредици и дисиденти чрез
настройване на антагонистичните елементи едни срещу други“, а радиопропагандата е посочена като главно оръжие на
психологическата война в условията на Втората световна
война14. Създаденото от ген. Уилям Донован Управление
на стратегическите служби се счита за предшественик на
Централното разузнавателно управление на САЩ, създадено със Закона за националната сигурност от юни 1947 г. Четирима от бъдещите директори на „Агенцията“ са служили
в УСС по време на войната под непосредственото ръководство на ген. Донован – Алън Дълес, Ричард Хелмс, Уилям
Колби и Уилям Кейси.
За пръв път по-обстойно военнополитическата ситуация в България и на Балканите се разглежда в аналитичен
материал на УСС в началото на август 1943 г. Ръководителят на американското разузнаване ген. Донован проявява
специален интерес по този въпрос поради събитията в ИтаNational Archives&Record Administration (NARA), College Park, MD, RG 226
(OSS), Entry 180, General William J. Donovan, Selected OSS Documents, 19411945, Roll 34, File 81.
14
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лия. До този момент американското разузнаване разполага
с малка оперативна група в района, дислоцирана в Кайро
през октомври 1942 г. В края на август 1943 г. в Лондон се
провежда среща на ген. Донован с ръководителите на британската разузнавателна служба (MI-6) Стюърт Мензис и на
Управлението за специални операции (SOE) Колин Гъбинс.
За пръв път американският представител проявява интерес
към въпроса за координация на съвместни тайни операции в
България и Румъния чрез центъра на УСО в Кайро. Американският интерес към България вероятно е предизвикан от
възникването на политическа криза в страната след неочакваната смърт на цар Борис ІІІ. Обсъдени са, разбира се, също
въпроси за осъществяване на съвместни операции в Западна
Европа, по-специално във Франция. През ноември 1943 г. е
създадена нова резидентура на УСС в Истанбул, ръководена
от подп. Лансинг Макфарланд.
В обнародваните през април 2009 г. записки на Александър Василиев от архива на СВР РФ се съдържат уникални нови факти за установяване на разузнавателно сътрудничество между САЩ и СССР в годините на Втората световна
война. За пръв път документални данни за тази неизвестна
страница от историята на специалните служби се появяват
още през 1963 г. в секретното периодично издание на Централното разузнавателно управление на САЩ „Studies of
Intelligence“. Петнадесет години по-късно в специализираната поредица „Тайни военни операции“ е публикувана по-обширна брошура по темата. За съжаление, двете публикации,
основани на документи от американските архиви нямат публично разпространение и поради това достигат до по-широката читателска аудитория едва в края на 90-те години на ХХ
век. Новите руски документални свидетелства допълват и
доуточняват в много отношения странната история за съветСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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ско-американското разузнавателно сътрудничество. Колкото
и невероятно да прозвучи на пръв поглед, първоначалните
контакти между ръководителите на двете разузнавания са
мотивирани косвено и от ситуацията в България, създадена
след смъртта на цар Борис ІІІ в края на август 1943 г.
На 25 декември 1943 г. ген. Уилям Донован пристига на
секретна мисия в Москва. Още същия ден ръководителят на
американското разузнаване разговаря заедно с посланика на
Съединените щати в Москва У. Аверил Хариман, със съветския външен министър Вячеслав Молотов. По време на срещата ген. Донован неочаквано поставя въпроса за евентуално сътрудничество между разузнавателните служби на двете
страни при провеждане на операции в Югоизточна Европа
и по-специално, в България. Американските представители
разчитат на съдействие от съветска страна за установяване
на контакти със съпротивителни движения в района на Балканите, а от своя страна предлагат своята помощ при прехвърляне на съветски саботажни групи в Западна Европа.
Два дни по-късно, на 27 декември 1943 г., се провежда
среща между директора на Управлението на стратегическите
служби ген. Уилям Донован и началника на Първо (разузнавателно) управление на НКГБ ген. Павел Фитин. На срещата
присъстват заместникът на ген. Фитин полк. Гаик Овакимян,
бивш резидент на съветското разузнаване в САЩ (представил се пред Донован с името „ген. Александър Осипов“)
и американският военен аташе в Москва ген. Джон Дийн.
Уилям Донован предлага установяване на сътрудничество
между двете разузнавателни служби и обмен на представители („офицери за връзка“). В отговор на въпрос от руска
страна, той уточнил, че сътрудничеството може да се изразява в обмен на разузнавателна информация и координация на
усилията по внедряване на агентура на Балканите и в Запад68
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на Европа. Ген. Донован специално засяга въпроса за получаване на автентична актуална информация за положението
в България, като дал за пример впечатлилият го анализ в статията на Георги Димитров „Кризата в България“, публикувана във в. „Правда“. Той дори иска чрез каналите на НКГБ
да препровери своите агенти в България. За представител на
американското разузнаване в Москва предлага полк. Джон
Хаскел. Ген. Фитин попитал може ли американското разузнаване да съдейства за прехвърляне на съветска агентура в
Западна Европа (по-специално във Франция и Западна Германия), на което ген. Донован отговаря утвърдително. Ръководителят на американското разузнаване допълва, че биха
могли да си сътрудничат и чрез резидентурите в трети неутрални страни като Турция, Швеция и Швейцария.
В информация до Сталин, Молотов и Берия два дни
след срещата министърът на Държавна сигурност на СССР
ген. Всеволод Меркулов посочва: „Като отчитаме, че такъв
контакт вече имаме с англичаните15, смятаме за възможно
да приемем предложението. Като наш представител във Вашингтон предлагаме полк. Андрей Граур, който от 1938 до
1941 г. е бил в САЩ под прикритието на търговски представител в АМТОРГ. Полк. Граур поддържа контакти с представителя на английските специални служби в Москва по
въпросите на диверсионните операции бригаден генерал
Джордж Хил.“ По-нататък В. Меркулов съобщава в Кремъл:
„Ген. Донован постави въпроса да се изведе България от
войната. Предложи няколко мероприятия: 1. Съгласуване на
Британските тайни служби имат свой официален представител в Москва от
септември 1941 г. Това е специалистът по Русия и по „подривни операции“ в
УСО ген. Джордж Хил. Любопитна подробност за двустранното разузнавателно
сътрудничество е, че през 1942 г. ген. Хил подготвя в „партньорство“ със заместник-началника на съветското външно разузнаване полк. Гаик Овакимян уникално съвместно пособие „Учебник за партизански операции“.
15
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въпроса за бомбардировките, 2. Разпространение на пропагандни листовки над България, включително и статията на
Димитров, чрез мисията на УСС в Кайро, 3. Провеждане на
диверсионни акции, 4. Получаване от СССР на сведения за
редица държавни и политически дейци в България. Той отбеляза, че в Турция (Истанбул) действа група на УСС за България под ръководството на полк. Макфарланд. Съобщи, че
са започнали да снабдяват партизаните на Тито с оръжие.“
Първият „жест“ от американска страна по отношение
на двустранното разузнавателно сътрудничество е от края
на февруари 1944 г., когато съобщават в Москва, че са заловили агенти на Абвера в Турция, работили срещу СССР.
Същевременно по свои нелегални разузнавателни канали
Москва получава информация, че директорът на ФБР Дж.
Едгар Хувър и някои конгресмени категорично се противопоставили на приемане представител на съветското разузнаване във Вашингтон. Хувър заявил, че „не вижда основания
за сътрудничество със СССР“. След като пропада идеята за
приемане на представител на НКГБ във Вашингтон, по взаимна договореност контактите между двете разузнавателни
служби се осъществяват чрез техни представители в Лондон. От съветска страна тези връзки се координират от официалния представител на НКГБ във Великобритания полк.
И. Чичаев.
В началото на март 1944 г. по искане на американското разузнаване от НКГБ изпращат във Вашингтон подробна
информация за положението в България, състояща се от 50
страници. Скоро след това ген. П. М. Фитин е информиран:
„Справката за България получи висока оценка от американците.“ По същото време от УСС изпращат в Москва справка за дейността на японското разузнаване в Турция. През
пролетта на 1944 г. от британското разузнаване също изпра70
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ща във Вашингтон сведения за България, добити чрез екипите на Force 133 (майор Мостин Дейвис и капитан Франк
Томпсън)16.
На 10 май 1944 г. ген. Донован отправя молба до съветското разузнаване за сведения относно използваните саботажни и диверсионни методи във Финландия, Испания,
Германия, Италия, България и Унгария. Такава справка, съставена от началника на Четвърто управление на НКГБ ген.
Павел Судоплатов е подготвена за изпращане във Вашингтон на 30 май 1944 г., няколко дни преди началото на десантната операция ОВЪРЛОРД в Нормандия. В справката се
обръща внимание по-специално на използвани диверсионни
методи в Германия, Италия и България. От своя страна, от
УСС изпращат 12 справочници с разузнавателни сводки по
Германия. В справка до Кремъл ген. Павел Фитин посочва,
че справочниците за Германия представляват „значителен
интерес“ за съветското военно разузнаване.
Първата операция на американското разузнаване в
България, назована „Мисията Джедуин“ с използване на
влиятелния агент „К“, е проведена в периода декември 1943
– март 1944 г. Тя е водена от бившия военен аташе в София
и Анкара полковникКорнилиъс Джедуин, а главната фигура
е бившият български банкер с връзки в дворцовите, стопанските, църковните и военните среди Анжел Куюмджийски.
Той е натурализиран американски гражданин и получава
чин полковник от армията на САЩ по предложение на ген.
Донован, предвид използването му в „Мисията Джедуин“ с
основна цел сепаративни преговори с българското правителство за излизане на страната от войната. За разлика от директора на Робърт Колеж в Истанбул и бивш директор на Американския колеж в София Флойд Бляк, Куюмджийски нико16

NARA, RG 263 (CIA), Entry ZZ-20, Box 3.
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га не е бил на щатна длъжност в УСС и формално се води
като временно нает по договор за изпълнение на конкретна
задача. През януари 1944 г. двамата с полковник Джедуин
лично докладват на ген. Донован в Кайро за подготовката
на операцията, а на 23 март Анжел Куюмджийски изпраща
подробен доклад до директора на американското разузнаване относно проведените разговори с представителите на
българското правителство17.
През май 1944 г. във връзка с изменената военнополитическа обстановка и предвид операция ОВЪРЛОРД за
съюзническия десант в Нормандия, ръководството на УСС
решава да подсили балканската секция в Турция. Допълнителна причина е неудовлетворението от активността на ръководителя на централата на УСС в региона Лансинг Макфарланд. Разследване на контраразузнавателния отдел (X-2)
след сигнали от британските тайни служби установява, че
разузнавателната мрежа CEREUS, ръководена от заместника на Макфарланд подполковник Арчибалд Колман и агента
с кодово название DOGWOOD (чешкият инженер Алфред
Шварц), е доставяла дезинформационни сведения поради
внедряване в нея на агенти на Абвера от Унгария18. По това
време отговорник за България в бюрото на УСС в Истанбул
е лейтенант Дийн Уудроф, роден и израснал в Пловдив американец (с кодово име Bittersweet), негов помощник в Одрин
е Лин Бийлър (Arbutus), а с анализ на информационните материали за България се занимава Арчибалд Уокър (Rose). На
2 юни 1944 г. към тях се присъединява в Истанбул младши
лейтенант Хари Харпър. В периода юли-август 1944 г. Дийн
NARA, RG 226, Entry 180, Gen. William J. Donovan Files, Roll 123, Folders 230,
232, 236, 241, 242, 245. На 30 март ген. Донован отвръща с лично писмо до Куюмджийски.
18
NARA, RG 226, Entry 210, Box 437, 438; Entry 211, Box 33; Entry 214, Box 6,
Entry 215, Box 1, Entry 216, Box 1.
17
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Уудроф има две срещи с ръководителя на Българския национален комитет д-р Г. М. Димитров.
През лятото на 1944 г. базите на УСС за действия на
Балканите се преместват в Казерта и Бари, Италия. В Казерта е дислоциран специалният 2677-и полк за подривни и
разузнавателни операции с около 2800 агенти, командван от
полк. Едуард Глейвин. Ръководството на балканските операции се контролира от Робърт Джойс, Уилям Мадъкс, Робърт
Уолф и Стюарт Хю.
На 15 юни за шеф на секретните операции на Балканите е назначен капитан ІІ ранг Франк Уизнър, който пристига
в Истанбул от Кайро на 27 юни. През юни-юли съвместно с
централите в Кайро и Казерта са подготвени разузнавателните мисии на УСС в Гърция, Румъния, България, Унгария
и Югославия. На 31 август мисия HEAVENHEAD, оглавена
от Франк Уизнър, пристига в Букурещ. Малко по-късно там
е изпратена още една разузнавателна група начело с подполковник Уолтър Рос с кодово название VESSEL. Съхранената
кореспонденция с екипите на УСС в Румъния показва силна
активност в месеците до края на войната в Европа и установени контакти с редица политически дейци. Франк Уизнър
напуска Букурещ в края на март 1945 г., а от средата на май
е заедно с Алън Дълес в новата централа на УСС във Висбаден. Той е един от ръководителите на създаденото през юни
1947 г. Централно разузнавателно управление, като през 50те години заема поста заместник директор на ЦРУ по тайните операции.
На 15 май 1944 г. на словенска територия е спуснат
майор Франк Линдзи, който след осъществяване на няколко диверсионни акции преминава към щаба на хърватските
партизански отряди, а през март 1945 г. сменя подполковник
Чарлс Тайър (бъдещ първи директор на „Гласът на Америка“)
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като ръководител на американската военна мисия при Тито в
Белград19. В периода април – ноември 1944 г. на югославска
територия са прехвърлени общо 15 мисии на УСС, две от които при четническите отряди на Дража Михайлович.
През 1944 г. в Гърция са изпратени общо осем мисии
на УСС. Управлението има свой представител и при партизанските отряди на гръцката левица – капитан Коста Куварас, ръководител на мисия Перикъл20. Екип ІV от Гръцката
оперативна група на УСС под командването на лейтенант
Лон Пейтън пристига на 8 септември 1944 г. от Бриндизи в
района на гр. Драма и скоро влиза във връзка едновременно с представители на ЕАМ/ЕЛАС, с български офицери от
Седма армия на генерал-майор Асен Сираков и с представителя на новото правителство в София Иван Радев.
На 4 септември 1944 г. от Истанбул е изпратена в България разузнавателната група на младши лейтенант Хари
Харпър, която на 6 септември вечерта пристига успешно в
София. По същото време на гръцка територия, с намерение
да влезе в България, е още една група на УСС. Както се вижда, в сравнение с останалите балкански държави екипът на
американското разузнаване в българската столица е на сравнително ниско равнище. От самото начало Harper’s Unit се
натъква на силно противодействие от страна на съветското
военно командване в България. Ген. Донован незабавно оспорва заповедта от 24 септември на командването на Трети
украински фронт четиричленният екип на лейтенант Харпър да напусне България, но и след отмяната на заповедта
завърналият се разширен с още трима души екип на УСС е
Lindsayр F, Beacon in the Night: Withthe OSS and Tito Partisansin Wartime
Yugoslavia, Stanford University Press, 1993.
20
Куварас има контакти включително с председателя на лявата коалиция ЕАМ Д.
Парцалидис и с партизански командири от ЕЛАС като Арис Велухиотис. Други
известни мисии на УСС в Гърция са Ulisses, Apple и Royse.
19
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ограничен в придвижването си извън София. Водещият разузнавач в мисията Harper е лейтенант Дийн Уудроф. В средата на декември този екип окончателно напуска България и
е заменен от тричленен екип в състава на американската част
от Съюзната контролна комисия за България. Водещ разузнавач в новата мисия е лейтенант Уейн Вучинич, експерт в
отдела за изследвания и анализи на УСС. Представителите
на Съединените щати и Великобритания в СКК за България
са под внимателен контрол и наблюдение както от страна
на съветското военно контраразузнаване СМЕРШ, така и от
отделението за външно контраразузнаване (РО-3) в Разузнавателния отдел в щаба на българската армия, оглавено от
полковник Стоян Заимов, син на генерал Владимир Заимов.
Изложените по-горе автентични исторически данни
категорично потвърждават, че в годините на Втората световна война България има второстепенно и косвено значение
в геополитическите планове на западните съюзници от антихитлеристката коалиция, преди всичко от гледна точка на
британските интереси в района на Близкия изток и източното Средиземноморие. Това е демонстрирано съвършено
ясно и по време на секретните съветско-британски преговори в Москва от 9-11 октомври 1944 г., когато основната цел
на Уинстън Чърчил е да запази изключителното британско
влияние в Гърция и без особено притеснение оставя България и Румъния в „съветската сфера на влияние“. Позицията
на официален Вашингтон по това време е твърде пасивна по
отношение на Балканите и се активизира значително едва
две години по-късно, израз на което е обявяването на доктрината „Труман“ през март 1947 г. Осъществяваните разузнавателни операции на съюзниците от антихитлеристката
коалиция допълнително потвърждават и аргументират извода за безалтернативността на следвоенното развитие на България след Девети септември 1944 г.
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БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
И СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ 1944 – 1945 г.
Проф. д-р Евгения Калинова
В края на Втората световна война съдбата на България
се определя най-вече от външния фактор, т.е. от държавитепобедителки. Ще представя основните моменти в политиката към България на две от тях – СССР и САЩ. Те имат
водеща роля в Антихитлеристката коалиция и след войната
отношенията между тях се проектират пряко върху българския вътрешнополитически живот. Началото на изследвания
период е есента на 1944 г., когато СССР обявява война на
България (а тя е обявила война на САЩ и Великобритания
през декември 1941 г.). От този момент българската съдба
зависи от Москва и Вашингтон и от стремежа им (макар и
видимо намаляващ в следващите месеци) да поддържат сътрудничество в името на все още незавършилите военни
действия срещу хитлеристка Германия и Япония. Горната
граница на изследването е декември 1945 г., когато с края на
войната идва и краят на готовността за компромиси. Той е
ясно доловим от началото на 1946 г., когато противопоставянето изцяло измества предишното единодействие и започва
Студената война. Вглеждането в детайлите на политиката
на СССР и САЩ към победена България би ни позволило
по-адекватно осъзнаване на ролята на големите държави в
ключови за страната ни моменти.
Едва ли подлежи на съмнение, че през Втората световна война България няма централно място в плановете
на СССР и САЩ. Двете държави определят политиката си
към страната в съответствие със стратегическите си цели и
съобразно хода на военните действия. През есента на 1943
г., когато обратът във войната е факт, американската дипло76
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мация очертава контурите на бъдещето на коалицията след
края на военните действия. Конференцията на министрите на
външните работи на СССР, САЩ и Великобритания в Москва (19–30 октомври 1943 г.) предоставя удобен случай за
заявяване на американските намерения. По предложение на
САЩ съюзниците подписват „Декларация по въпроса за общата сигурност“, включваща важни принципи на американската политика. Те се споразумяват съвместните им действия да продължат и след края на войната „за организиране
и поддържане на мира и сигурността“1. Това е признание
за ролята, която СССР ще има след войната и е разчетено
в Москва като готовност да се зачитат нейните интереси. В
следващите месеци Кремъл ще определи своята следвоенна
стратегия, като има предвид американското желание за продължаване на сътрудничеството и в мирно време. Сталин
обаче ще трябва да отчете и условието, което САЩ поставят в предложената от тях Декларация – след приключване
на военните действия трите страни да не използват въоръжените си сили на територията на други държави, „освен
след съвместна консултация и за целите, предвидени в тази
декларация“2. Смисълът е ясен – Червената армия да не налага по пътя си съветския модел. Декларацията е одобрена
от съюзниците и всеки от тях ще направи нужните компромиси в името на единството на коалицията. Без осмислянето
на тази реалност не е възможно да се разбере политиката на
СССР и САЩ по отношение на Източна Европа и конкретно
към България.
Нека припомня какво е мястото на нашата страна в
плановете и действията на СССР и САЩ до повратната дата
Московската конференция на министрите на външните работи на СССР, САЩ
и Великобритания 19–30 октомври 1943 г. Сб. документи. С., 1984, 378–380.
2
Пак там.
1
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9 септември 1944 г. От 1 март 1941 г. България е германски
съюзник, който успява да запази дипломатически отношения с Москва, но под германски натиск на 13 декември 1941
г. обявява война на САЩ. До лятото на 1943 г. нито Вашингтон, нито Москва отделят особено внимание на България.
С обрата в хода на войната за бъдещите победители все поважни стават политическите последици от военните действия. Това налага по-ясно формулиране на намеренията им
за все още далечното следвоенно време. През август 1943 г.
американските разузнавателни служби разработват план за
откъсване на България от Оста3. Реализирането му ще позволи след войната в региона да се установи американското
влияние. Планът предвижда Москва да бъде информирана за
желанието на САЩ да активизират политиката си към България. Във Вашингтон не се съмняват, че Кремъл ще одобри
плана, който предвижда изваждане от войната на един германски сателит. Действително, при посещението в Москва
на автора на плана – полк. Уилям Донован, той получава
търсеното одобрение4. Сталин не възразява и на желанието
на съюзниците да бомбардират България като средство за
откъсването и′ от Оста5. В началото на 1944 г. първата част от
американския план е успешно завършена – правителството
на Добри Божилов официално отправя искане за преговори
Документ № 8, 9. – В: България и САЩ: документи за дипломатическите отношения (1939–1947). Съст. В. Тошкова. С., 2014, 35–37; 38–40. Планът е разработен от създадената през юни 1942 г. разузнавателна организация – Управлението
на стратегическите служби (УСС, бъдещото ЦРУ) начело с ген. Уилям Донован.
– Котев, Николай. Американското разузнаване в България (1939–1945 г.). – В:
Известия на Националния център по военна история. Т. 54. С., 1992, 88–90; Бол,
Майкъл. Студената война на Балканите. С., 1999, 48–50; Тошкова, Витка. САЩ
и България 1919–1989. Политически отношения. С., 2007, 174–176.
4
Бол, М. Студената война..., с. 57; Тошкова, В. България в балканската политика
на САЩ 1939/1944. С., 1985, с. 232.
5
Калинова, Е. Победителите и България (1939–1945). С., 2004, 55–56; 96–98.
3
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за примирие и то именно към Вашингтон, което означава водеща роля на САЩ в подписването и прилагането му6.
От казаното дотук може да се предположи, че СССР
е само наблюдател на ставащото с България и е преотстъпил главната роля на САЩ. Едва ли може да има по-невярно
предположение. Регионът е стратегически важен за съветската сигурност и само фактът, че съветските войски са далеч
от него кара Москва да изглежда дистанцирана. Всъщност,
в края на 1943 г. съветската страна формулира амбициозна
стратегия за следвоенното гарантиране на своите интереси.
На Московската среща на външните министри в Москва и на
последвалата я конференция на Сталин, Рузвелт и Чърчил в
Техеран (28 ноември – 1 декември 1943 г.) съветските дипломати се противопоставят на плановете на Чърчил за Балканска федерация и за втори фронт на полуострова, насочени
към предотвратяване на съветското влияние в Югоизточна
Европа7.
В началото на 1944 г. е формулирана съветската стратегия, според която след войната СССР трябва да си осигури
„продължителен период“ на мир – „минимум 30–максимум
50 години“, за да се възстанови и стане „толкова силен, че
за него да не бъде страшна никаква агресия в Европа или
Азия“8. Основният приоритет е да се създаде ефективна система за сигурност, което е възможно само при запазване на
добрите отношения със САЩ и Англия. Те са постижими,
ако СССР се откаже от установяване на социалистически режими в хода на войната и след нея. Така социалистическата
перспектива, без да е изоставена, е отдалечена във времеПак там, 59–60.
Пак там, 95–97.
8
Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.). Документи. Съст. Л. Ревякина, В. Тошкова, Т. Волокитина. С., 2014,
55–56.
6
7
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то. Съветските планове предвиждат „държавният строй“ в
страните от съветска сфера да се основава на „принципите на широката демокрация в духа на идеите на народния
фронт“, а СССР да гарантира своята сигурност, като сключи
с тях дустранни договори за взаимопомощ9. Тази стратегия
прави възможен модела на „народната демокрация“ в съветската сфера.
Дали България ще попадне в тази сфера зависи от хода
на военните действия и от договорките между бъдещите
победители. Когато в края на август 1944 г. Румъния капитулира и съветските войски достигат Дунав, Вашингтон се
отказва от плана на Донован и оставя инициативата в ръцете на СССР, както поради стремежа на Рузвелт да запази
добри отношения със Сталин, така и поради неизживените
разбирания за ограничения обхват на сферата на американските интереси. За САЩ преговорите за примирие с българската делегация в Кайро стават безсмислени, още повече, че
СССР отказва да се включи като наблюдател. Ако все пак
САЩ участват в тях, то е заради настояването на Англия, но
и двете страни нямат никакво намерение да се конфронтират
с Москва, подписвайки примирие с България10.
На 5 септември 1944 г. СССР показва стремежа си да
включи България в своята сфера, като и′ обявява война, за да
има основание за военно присъствие и оттук – водеща роля
в бъдещото примирие11. Москва обаче се съобразява със споменатата по-горе американска декларация от 1943 г. и настъплението на съветските войски е отложено за 8 септемПак там, с. 59, 62, 63.
България – своенравният съюзник на Третия райх. Сб. документи. Съст. В.
Тошкова, Н. Котев и др. С., 1992, 315–316; Калинова, Е. Победителите и България..., 64–67.
11
Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България..., с. 144, 147–
149, 150.
9

10
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ври, за да се подготви самостоятелното завземане на властта
от ОФ и да се избегнат упреци на западните съюзници за
наложена от Москва правителствена промяна. Нещо повече, в духа на съветската стратегия новият кабинет в София
не е комунистически, а коалиционен, с участието на четири
партии на паритетен принцип12. В изпълнение на договорените с Чърчил 25 % западно влияние13 Сталин прави редица
компромиси: съгласява се българските войски да се изтеглят от Западна Тракия и да се включат във войната срещу
Германия само при съгласието на страната, на чиято територия ще воюват; отлага създаването на Южнославянската
федерация и не разрешава българите да подкрепят гръцките
комунисти по време на Декемврийското въстание в Атина14.
От Москва не само не идват никакви разпореждания за налагане на съветския модел на социализъм, но и лично Сталин
през януари 1945 г. обяснява на българските управляващи,
че комунистите са в съюз с „демократическата фракция на
капиталистите“ против „фашистката фракция“ и съветската „форма“, която води към социализма, е най-добрата,
но „Може да има и други форми – демократична република
и даже в известни условия – конституционна монархия“15.
Това са Българската работническа партия – комунисти (БРП (к)), Българският
земеделски народен съюз (БЗНС), Народният съюз „Звено“, Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП).
13
Става дума за „процентното споразумение“, което Чърчил предлага на Сталин
през октомври 1944 г., според което в България трябва да има 75 % съветско
влияние и 25 % – западно. Срещата е описана в мемоарите на Чърчил. – Чърчил,
Уинстън. Мемоари. Т. 6 – Триумф и трагедия. С., 1995, 218–219. Стенограмата
от нея и от последвалите „пазарлъци“ по процентите между Идън и Молотов вж.
в: България – непризнатият противник на Третия райх. Сб. документи. С., 1995,
83–86; 89–96.
14
По-подробно за тези събития вж. Баева, Искра, Е. Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). С., 2013, с. 77, 206–207,
227–228.
15
Димитров, Георги. Дневник 1933–1949 г. С., 1998, с. 464.
12
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Така той разрешава да се търсят собствени пътища към социализма, според конкретните условия на всяка страна, без
да се стига до сблъсък със съюзниците от Антихитлеристката коалиция.
От края на август 1944 г. до началото на 1945 г. официален Вашингтон не проявява особен интерес към ставащото в България. През есента на 1944 г. в анализи на американски дипломати се изказват опасения, че СССР би могъл
да изтълкува „приятелското отношение“ (демонстрирано
с отказа да се подпише примирието в Кайро) като проява
на слабост. Същевременно те правят реалистична оценка,
че до края на войната с Германия не е възможно да се влияе върху съветската политика, но след това е нужно да се
прояви твърдост и да се покаже на Москва, че САЩ няма
да се примиряват с „онази съветска политика, която смятат за деструктивна в международните отношения“16. В
тази линия се вписва американското поведение във връзка с
важния въпрос за тристранната Съюзническа контролна комисия (СКК), която трябва да следи изпълнението на примирието в България и на практика да контролира политическия
живот в страната. Американското предложение е до края на
военните действия в Европа СКК да бъде под общото ръко
водство на съветското главно командване, но след това и до
сключването на мирен договор с България да се ръководи от
директивите на трите съюзни правителства, т.е. трите да са
След срещата Сталин – Чърчил през октомври 1944 г. американският посланик
в Москва Аверил Хариман препоръчва САЩ да демонстрират неотстъпчивост,
тъй като в противен случай „Кремъл би натрапил на заобикалящите го държави
такъв политически модел, който не само не ще може да бъде променен по-късно, но и ще се утвърждава с помощта на закриляните от Съветите управляващи групи, подкрепяни от съветската тайна полиция“. – Тошкова, В. СССР в
проектите на САЩ за следвоенното устройство на Източна Европа (1941–1947).
– В: България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000,
с. 339.
16

82

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

равнопоставени17. През октомври 1944 г. на срещата в Москва между външните министри на СССР и Великобритания
Вячеслав Молотов не приема представения от Антъни Идън
американски вариант и двамата се договарят през първия пе
риод в СКК да няма директн
 о британско или американско
участие, а след края на войната срещу Германия до подпис
ването на мира с България ръководната роля на Съветския
съюз в СКК да бъде само в известна степен ограничена в
полза на британския и американския представител18. Всъщност, в окончателния текст на чл. 18 в подписаното на 28
октомври 1944 г. в Москва Съглашение за примирие липсва
дори тази възможност. Той предвижда, че през целия период
на примирието СКК ще е „под председателството на председателя на Съюзното (Съветското) Главнокомандуване, с
участието на представители на Съединеното кралство и
на Съединените американски щати“, а в периода от влизането в сила на примирието до завършването на войната срещу Германия СКК „ще се намира под общото ръководство
на Съюзното (Съветското) Главно командване“, т.е. запад
ните предст авители няма да играят особена роля, но нищо
не се казва за тяхното положение през втория период – до
мирния договор19.
Държавният департамент обявява, че съгласуваната
в Москва редакция за отговоростите в СКК не отговаря на
американските виждания, но Вашингтон няма да настоява
за ревизия с цената на отказ от подписване на примирието.
Пинтев, Стоян. България в британската дипломация 1944–1947. С., 1998, с.
56.
18
Пак там, 58–62; Тошкова, В. Примирието с България – 28 октомври 1944 година. – Известия на държавните архиви. Т. 68. С., 1994, 45–51. Вж. и съответните
документи в: Примирието между СССР, Великобритания и САЩ...., 271–273,
275–276, 282, 291, 295–296, 298–299.
19
Примирието между СССР, Великобритания и САЩ...., с. 367.
17
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Поставена пред свършен факт и без желание да се конфрон
тира със Съветския съюз, американск ата страна излиза от
неудобната ситуация с твърдението, че си запазва правото да
постави отново въпроса за ревизия на този текст от примирието (чл. 18) след завършване на войната в Европа20. Ако се
изключи половинчатото американско възражение по чл. 18 за
СКК, определено може да се каже, че Вашингтон, иначе доб
ре информиран за хода на разговорите, проявява съзнателна
дистанцираност и готовност да се съобрази с предварител
ните съветско-британски споразумения и да ги признае за
окончателни21. Според политическия представител на САЩ
в България Мейнард Барнс Държавният департамент и Департаментите на войната и флота не са следели дори преговорите по примирието с България, в които и САЩ участват,
„с какъвто и да е особен интерес или с някаква по-особена
(разузнавателна) информация“22. В късната есен на 1944
г. американската дипломация изглежда склонна да приеме
факта, че след като съветската армия е влязла в България
и Москва я разглежда като част от своята сфера на сигур
ност, противопоставянето ще бъде безполезно и ще изложи
на риск единството на Антихитлеристката коалиция преди
решаващите операции срещу Германия.
В рамките на тази политика пристигналата в късната
есен на 1944 г. в София американска военна мисия в СКК,
начело с ген. Джон Крейн и политическият представител на
Държавния департамент в България Мейнард Барнс, не получават никакви конкретни задачи във връзка с политичеПинтев, С. България в британската дипломация..., 67–69; Примирието между
СССР, Великобритания и САЩ..., с. 343, 359–361.
21
Пинтев, С. България в британската дипломация..., 66–68; Тошкова, В. Примирието с България..., 49–50.
22
Доклад на Мейнард Барнс, изнесен в Националния военен колеж във Вашингтон на 3 юни 1947 г. – Култура, № 15, 15 април 1994.
20
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ския живот в страната. Възможностите на американците в
СКК са ограничени по силата на примирието, от което Москва се възползва, за да демонстрира, че България е в нейната сфера. Председател на СКК е маршал Фьодор Толбу
хин, но на практика тя се ръководи от ген. Сергей Бирюзов.
Използвайки прецедента с италианската СКК23, съветските
представители запазват за себе си правото за пряк контакт с
българските власти, опитват се да определят числеността на
другите две мисии и техните разходи, ограничават движени
ето на американските и британските си колеги само в райо
на на София (из страната те трябва да бъдат придружавани
от съветски офицер)24. Британските представители нееднок
ратно отпр авят протести и дори искат намеса на най-високо
равнище за разширяване на своите правомощия, тъй като в
противен случай „българите скоро ще разберат, че американците и англичаните нямат никакво значение в тази
страна“ и това прави ситуацията „най-затрудняваща“, до
ри „безнадеждна“25. Ограниченията, налагани от руснаците, макар и предвидени в клаузите на примирието, дразнят
и подтискат и американския политически представител М.
Барнс. Независимо от официалните инструкции за дистанцираност, той все повече се чувства призван да се бори за
В създадената през есента на 1943 г. Контролна комисия в Италия по силата
на фактическата окупация главна роля имат британските и американските представители, а съетската страна и лично Сталин нееднократно протестират, че в
Италия „САЩ и Англия се договарят, а СССР получава информация за договарянето между двете държави като трети пасивен наблюдател“ и че съветските представители в СКК са в неравноправно положение спрямо съюзниците си в
Италия. – В: Советско-американские отношения во время Великой отечественной войны 1941–1945. Т. 2, М., 1984, 7–8, 57, 61–62, 67, 77, 85–86.
24
България – непризнатият противник..., 156–157, 160–165; Документ № 28. –
В: България и САЩ: документи..., 79–80; Чакалов, Георги. Секретни документи
проговарят. С., 2001, 75–86.
25
Пинтев, С. България в британската дипломация..., с. 76; Документ № 29. – В:
България и САЩ: документи..., с. 85.
23
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защитата на демокрацията в България, но все още не се ангажира с подкрепа на определени партии и политици и се
задоволява да оказва натиск върху началниците си с въпроси
какъв отговор да дава на българските граждани, които „нап
разно очакват някаква проява на американско или английско
противопоставяне срещу съветск ата намеса във вътреш
ните работи на страната, от коят
 о толкова се страху
ват“26.
Във Вашингт он обаче не са особено развълнувани
от тези призиви и до пролетт а на 1945 г. не нарушават постигнатите споразумения с Москва, разчитайки на нейната
добронамереност в по-важни за тях райони. Още по-дистан
цирани са във Военния департамент на САЩ, където през
есента на 1944 г. откровено смятат, че „българските рабо
ти нямат особена важност за Съединените щати“27. През
януари 1945 г. САЩ все пак напомнят, че държат на предло
жението си за втория период на примирието, когато няма да
приемат „статут, който би позволил на нашите предста
вители да действат в качеството си само на наблюдате
ли“, а СКК би трябвало да работи „съгласно инструкциите“
на трите правителст ва28. Но САЩ не са особено настоятел
ни и не минават определените от предварителните договоре
ности граници. За тях, както и за СССР, единството на Ан
тихитлеристката коалиция е важно преди завършв ащия етап
на войната.
За разлика от САЩ, през есента на 1944 г. СССР засилва позициите си в България, разчитайки на българските
комунисти. Първоначално в името на сътрудничеството с
26

Мозер, Чарлз. Д-р Г. М. Димитров. Биография. С., б. г., с. 172.

Доклад на Мейнард Барнс, изнесен в Националния военен колеж... – Култура,
№ 15, 15 април 1994.
28
България – непризнатият противник..., 205–207.
27
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останалите партии от ОФ ръководството на БРП (к) уверява, че няма да се установява съветска власт. Тази линия е
прокарана в окръжно № 5 на ЦК (12 септември 1944 г.) и на
страниците на в. „Работническо дело“, където се обяснява,
че нито по състав, нито по методи правителството е комунистическо, че няма съвети и политкомисари29. Аргументът
е, че липсват външни и вътрешни условия за съветския модел. Без да установява съветска власт, БРП (к) се стреми да
демонстрира своята привързаност към СССР и да получи от
Москва подкрепа. Наличието на съветски войски в България
е важна част от тази подкрепа, но Георги Димитров иска да
постави връзките с Москва на по-широка основа. Той подтиква Политбюро да предприема стъпки за активизиране на
пропагандата в полза на СССР, изисква българската страна
да кани съветски културни дейци, да разпространява съветски книги и преса в България, да следи в българския печат да
излизат достатъчно материали за СССР30. Димитров добре
разбира каква е политическата стойност на икономическа
помощ, оказана от Съветския съюз на България в момент,
когато стопанските затруднения се проявяват все по-силно,
поради прекъснатите търговски отношения на страната с
чужбина. В края на септември Тр. Костов с тревога му съобщава, че транспортът е пред спиране, защото няма гориво,
резервни части и смазочни масла, а въпросът за износа на
селскостопанските продукти „и въобще въпросът за новите
пазари, в това число на първо място съветския, се поставя
много остро“31. Г. Димитров съветва правителството да се
обърне официално към комисаря на външната търговия на
Исусов, М. Политическите партии в България 1944–1948. С., 1978, 50–51.
Непубликувани радиограми на Георги Димитров и ЦК на БРП (к) (август – декември 1944 г.). – Известия на Института по история на БКП. Т. 32, С., 1975,
с. 13, 14, 15, 19, 21.
31
Пак там, с. 39.
29
30

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

87

СССР Анастас Микоян и да му предложи износ на българско
грозде и тютюн срещу газ, смазочни масла, желязо и др. В
края на октомври Димитров урежда на българската делегация, пристигнала в Москва да подпише примирието, среща
с Микоян за бъдещия взаимен стокообмен, а след това следи
да бъде изпратена търговска делегация за конкретни преговори32. Г. Димитров настоява активно да се пропагандира
„вечната дружба с братския по история, кръв и език руски
народ“33. Останалите ОФ партии също демонстрират положително отношение към СССР, но БРП (к), насочвана от Г.
Димитров, постепенно монополизира връзките с Москва и
си осигурява нейната политическа, икономическа и финансова34 подкрепа.
От края на 1944 г. ситуацията в България се променя.
Борбата между управляващите партии в ОФ за ръководни
позиции и за налагане на собств ените им възгледи за разви
тието на страната водят до сериозни сътресения в коалицията35. В очерталия се конфликт започва да се намесва и външ
ният фактор в лицето на съветските ръководители на СКК, а
след тях и на западните предст авители, макар Лондон и Вашингтон да не дават указания за такава намеса. В центъра на
сътресенията е лидерът на БЗНС д-р Г. М. Димитров, който
се противопоставя на БРП (к). Той търси подкрепата на М.
Барнс и на 9 януари 1945 г. Барнс се обръща към Държавния
департамент с искане да бъде инструктиран как да дейстПак там, 13–14, 17, 26; Димитров, Г. Дневник, с. 445; Марчева, Илияна. За
някои аспекти на българо-съветските търговско-икономически отношения след
Втората световна война. – Минало, 1997, № 2, 79–81.
33
Писма и радиограми от Трайчо Костов..., 318–319.
34
На 8 септември 1944 г. Г. Димитров иска от Сталин „материална помощ за
Българската комунистическа партия до 50 000 долара“, а на 13 септември тази
сума е вече осигурена. – Димитров, Г. Дневник, с. 436, 438.
35 По-подробно вж. Калинова, Е. Победителите и България..., 148–173; 180–
202.

32
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ва, ако на Г. М. Димитров се наложи да потърси политическо убежище в САЩ, но Вашингтон не дава отговор36. През
януари 1945 г. БРП (к), подкрепена от С. Бирюзов, нанася
първите сериозни удари на преките си конкуренти за власт
та, като организира „вътрешен преврат“ в БЗНС, принужава
д-р Г. М. Димитров да подаде оставка, а мястото му на гла
вен секретар на съюза заема склонният на сътрудничеств о с
комунистите Никола Петков. Сменено е и ръководството на
БРСДП37. Ентусиазмът на БРП (к) да продължи засилването
на своите позиции в политическия живот за сметка на останалите ОФ партии обаче бързо е вкаран в рамките на офи
циалната съветска политика. Сталин не одобрява стремежа
на българск ите комунисти да играят ръководна роля, тъй
като подобно поведение може да провокира конфликти със
съюзниците в Антихитлеристката коалиция преди решава
щия удар срещу Германия. Той инструктира ръководителите
на БРП (к) да запазят съюза с „демократическата фракция
на капиталистите“ против „фашистката фракция“, като
подчертава, че съветската „форма“ на път към социализма
е най-добрата, но не е единствената: „Може да има и други
форми – демократична република и даже в известни усло
вия – конституционна монархия.“38
Дистанцираността на САЩ към ставащото в България
намалява с приближаването на края на войната и в рамките
на цялостната активизация на американската политика към
бъдещето на европейския континент, ясно видима на среГунев, Георги. Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време.
С., 1992, с. 65.
37
Калинова, Е. Мястото и ролята на Отечествения фронт в годините на „народната демокрация“ (1944–1947). – В: История на Отечествения фронт/съюз в България. Том I. С., 2012, 86–101.
38
Димитров, Г. Дневник, с. 464; Калинова, Е. Победителите и България..., 207–
229.
36
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щата на „тримата големи“ в Ялта (4–11 февруари 1945 г.).
Месец по-рано Държавният департамент стига до извода, че
ако САЩ подпомогнат икономическите усилията на балкан
ските страни за възстановяване, ще спечелят симпатиит е на
техните народи и ще създадат условия за „провеждане на
относително либерална политика“ в тях39. В Ялта Рузвелт
предлага на Чърчил и Сталин да приемат Декларация за ос
вободена Европа, коят о президентът възнамерява да използ
ва като инструмент за налагане на западния модел в източно
европейските държави. В нея се предвижда правителствата
на СССР, САЩ и Великобритания да съгласуват политиката
си по отношение на помощта, коят о ще оказват на народите
в Европа „при решаването от тях по демократичен начин
на насъщните им политически и икономически проблеми“ и
при създаването на демократични учреждения по техен соб
ствен избор. Трите държави ще подпомагат създаването на
временни правителств а с представяне на всички демокра
тични елементи, които да проведат свободни демократични
избори и да установят правителств а, отговарящи на волята
на народа. В Декларацият а се предвижда, че трите големи
държави ще помагат там, където е необходимо, за провежда
нето на такива избори40. Това означава равнопоставеност на
трите и противоречи на постигнатите от СССР водещи позиции в България и Румъния. Но Декларацията предвижда
право на вето на всяка от победителките върху тристранните
действия, което успокоява Сталин и той я подписва. „Несъвършенствата“ на декларацията не са случайни – с нея САЩ
искат да заявят новата си активна позиция в Европа, но в
навечерието на решаващата битка с Германия не искат да се
Белоречка, Дора. Балканската политика на САЩ през 1945 г. и България. – В:
България и Балканите 681–1981. С., 1982, с. 589.
40
България, непризнатият противник..., с. 210.
39
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противопоставят открито на съветските интереси.
До края на 1945 г. САЩ използват Декларацията за натиск срещу бившите сателити от съветската сфера и аргументират с нея опитите си за по-активна намеса там, на каквато според примирията нямат право. Това става в контекста на все по-видимите признаци на съперничество между
Вашингтон и Москва41. През април 1945 г. Държавният департамент се опитва да приложи Декларацията към България. Поводът са подготвяните парламентарни избори, които според САЩ не могат да се проведат без външна помощ.
Държавният департамент настоява да се създаде тристранен комитет, който да окаже предвидената в Декларацията
подкрепа, като при отказ се поставя под съмнение42. СССР
използва правото си на вето и отклонява този опит, защото
при неустойчивото политическо положение в България той
ще подкрепи прозападните среди. САЩ не протестират, а
Москва все пак внушава на българските управляващи да отложат предвидените за април избори43. Нещо повече, ген. С.
Бирюзов изрично успокоява Н. Петков, че „СССР не планира
да направи от България Съветска република“, защото „има
интерес от свободна, демократична и силна България“. Той
обещава военна и икономическа помощ и напомня: „Ние исВ „специална информация“ на държавния секретар Едуард Стетиниъс до новия президент Х. Труман от 13 април 1945 г. се констатира, че след Ялтенската
конференция съветското правителство „зае твърда позиция по почти всеки главен въпрос, който възникваше в нашите отношения“, „в освободените територии под съветски контрол“ то е продължило да действа „предимно едностранно“, а в Румъния, България и Унгария „използва позицията си за едностранна
политическа намеса“. – Документ № 42. - В: България и САЩ: документи...,
144–145.
42
Пинтев, С. САЩ и режима на народната демокрация в България септември
1944 – септември 1947 г. – Известия на Българското историческо дружество.
Том 37. С., 1987, с. 279.
43
Калинова, Е. Мястото и ролята на Отечествения фронт..., 103–104; Пинтев, С.
България в британската дипломация..., с. 101.
41
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каме ОФ България, представляваща всички демократични
сили.“44
Следващ тласък за активизирането на американската политика към средата на 1945 г. дава новият президент
Хари Труман, който втвърдява политиката към СССР, както и краят на войната срещу Германия, породил надежди за
преразпределяне на сферите на влияние. В края на май 1945
г. Държавният департамент одобрява приютяването на д-р
Г. М. Димитров във вилата на М. Барнс, рискувайки сблъсък с българските власти и съветската част на СКК45. САЩ
отхвърлят съветското предложение за възобновяване на дипломатическите отношения на победителите с бившите сателити, защото в тях нямало „признаци за демократизиране“ и настояват за равнопоставеност в СКК в тези страни,
каквато не се предвижда в съглашенията за примирие, нито
пък има в италианската СКК46. Москва не желае усложне
ния със САЩ и прави поредния компр омис – през юли се
съгласява на известн
 о разширяване на участието на запад
ните представители в СКК.
Специално внимание заслужава американската роля
за оформянето на легална опозиция в България. Всъщност,
става дума не за действия, продиктувани от Държавния деИнформацията е от 24 април 1945 г. – Документ № 45. – В: България и САЩ:
документи..., с. 149.
45
На 23 май 1945 г. д-р Г. М. Димитров успява да избяга от дома си, където е
поставен под арест и след като Британската мисия му отказва подслон, той е отведен в резиденцията на М. Барнс, където остава до извеждането му от страната
през есента на с.г. По-подробно вж. Калинова, Е. САЩ и раждането на българската опозиция след Втората световна война – „случаят“ Мейнард Барнс и Никола Петков. – Исторически преглед, 2013 (2015), № 5–6, 90–101; Димитров, Г. М.
Спомени. С., 1993, 224–229; Мозер, Ч. Д-р Г. М. Димитров, 180–182, 186–187;
Централен държавен архив на Република България (ЦДА на РБ), ф. 1-Б, оп. 7,
а.е. 338, л. 1, 3, 10; Гунев, Г. Към брега на свободата..., 76–77.
46
България – непризнатият противник..., с. 240; Советско-американские отношения..., т. II, с. 403, 423–424, 425, 429.
44
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партамент, а за такива, предприети от М. Барнс по собствена инициатива. Барнс е убеден, че американската намеса е
повече от необходима и е готов да я осъществява дори без
инструкции от Вашингтон. Затова, когато Н. Петков47 му
разказва как комунистите искат да обезличат БЗНС в навечерието на парламентарните избори, Барнс го успокоява:
„Казах на Петков, че не вярвам правителството на Съединените щати да прости подобна тактика или да приеме
резултата от такива избори“48. Според Тр. Костов (БРП
(к)), „Барнс не излиза от квартирата на Н. Петков“, който
му внушавал, че България се управлява от „комунисти-гангстери“ и че няма „никаква демокрация“ – твърдения, които
Барнс предавал във Вашингтон и така определял линията на
САЩ спрямо България. Според Тр. Костов позицията на Н.
Петков ставала все по-определена: той бил вече убеден, че
„англичани и американци действали дружно против СССР,
нямало да търпят комунистическа власт в България ... и
нямало да позволят съветско вмешателство даже с риск за
въоръжен конфликт... СССР едва ли щял да се скара с тях
заради България и щял да отстъпи.“49Американска подкрепа търсят и други политици – регентът проф. Венелин Ганев
нееднократно подчертава пред американски представители
в СКК, че „антикомунистическите кръгове очакват с голяма вяра трансформацията на СКК“, която да засили позициите на западните съюзници в България, а екзарх Стефан
В средата на май 1945 г. Н. Петков открито поставя пред американските представители в СКК въпроса: „Можем ли да получим моралната подкрепа на САЩ
и Великобритания, особено на първите? Моралната подкрепа може да ни бъде
дадена чрез изявление на САЩ, потвърждаващо принципите, обявени в Ялта
и Атлантическата харта.“ – Документ № 48. – В: България и САЩ: документи..., с. 154.
48
Пинтев, С. България в британската дипломация..., 106–107.
49
ЦДА на РБ, ф. 1-Б, оп. 7, а. е. 333, л. 7.
47
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направо им заявява: „САЩ трябва да поемат защитата на
балканските народи. САЩ са единствената надежда за подобро бъдеще и демократична кауза.“50 Действията на М.
Барнс в началото на лятото се оказват достатъчни да направят разбирателството между партиите в ОФ проблематично
и да засилят разединението в БЗНС и БРСДП. Но без официална подкрепа действията му остават недостатъчно убедителни и макар да увеличават стремежа на Н. Петков към
противопоставяне на БРП (к), не успяват да го тласнат към
обособяване на опозиционна формация51.
От средата на юни 1945 г. вниманието на всички е отклонено в друга посока – в Потсдам започва поредната кон
ференция на „тримата големи“ (17 юли – 2 август 1945 г.)52.
Още първия ден американск ата делегация предлага „неза
бавна реорганизация“ на правителствата в България и Румъ
ния и предупреждава, че без такава стъпка те няма да бъдат
признати и с тях няма да се сключи мирен договор. Амери
канската страна настояв а трите държави-победителки да об
съдят какви мерки в духа на Ялтенската декларация да взе
мат, за да помогнат при провеждането на „свободни и невъзп
репятствани избори“ в бившите сателити53. Същевременно
САЩ предлагат Италия да бъде поставена в привилегиро
вано положение, като първо се изготви мирният договор с
нея и бъде подкрепено приемането й в ООН54. Съветската
делегация е категорично против „намесата във вътрешни
те работи“ на България и Румъния, където според оценката
Документ № 47, 49. – В: България и САЩ: документи..., 152–153, 156.
Калинова, Е. САЩ и раждането на българската опозиция..., 92–98.
52
В нея участват Сталин, Труман и Чърчил (заменен на 26 юли от новоизбрания
премиер Клемент Атли).
53
Берлинската конференция 17 юли – 2 август 1945 г. Сб. документи. С., 1987,
335–336.
54
Пак там, 375–376, 391–392.
50
51
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на Москва „е налице необходимият ред и действа законна
власт“, а правителств ата им са подпомогнали „сериозно“
съюзниците във войната срещу Германия и добросъвестно
изпълняват клаузите на примирият а55. Съветският меморан
дум призовава „още през следващите дни“ да се възстановят
дипломатическите отношения с Румъния, България, Унгария
и Финландия (с Италия по настояване на САЩ и Англия това
вече е сторено). Потсдамската конференция завършва с ред
компромиси. Сталин се стреми да запази военновременното
сътрудничество със САЩ и Англия, а западните съюзници
не проявяват прекалена настойчивост към бившите сатели
ти, като поставят на преден план много по-важните въпроси
за следвоенното устройств о на Германия и Полша, а и вой
ната в Далечния изток още не е завършила. Конференцията
приема предложението на Х. Труман мирните договори да
се изработят от Съвет на министрите на външните работи
(СМВнР) на СССР, Великобритания, САЩ, Франция и Ки
тай56. Сталин се съгласява подготовката на договора с Ита
лия и подкрепата за влизането й в ООН да се поставят като
неотложна задача, а сключването на мира с бившите сатели
ти да стане само с признати демократични правителства в
тях. Американск ата и британската страна приемат съветското предложение СССР, САЩ и Великобритания сами и поот
делно да преценят дали и кога да установят дипломатически
отношения със сателитите преди сключването на мирните
договори57. Това решение е в интерес на Съветския съюз и
му дава свобода на действие, от която две седмици по-късно
Пак там, 351–352.
Уточнено е, че мирният договор със съответната победена държава ще се изработва само от външните министри на онези страни, които са подписали примирието с нея, т.е. с България, Румъния и Унгария договорите ще бъдат изработени
от СССР, САЩ и Великобритания.
57
Берлинската конференция..., 506–507.
55
56
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той ще се възползва. САЩ остъпват и от друго свое искане –
за равно участие в СКК. Конференцият а запазва приоритета
на СССР в СКК с незначителни промени в полза на западните представители58.
За България особено важно е решението на Потсдамската конференция, че мирният договор с нея ще бъде сключен само с признато от САЩ демократично правителство.
Обвързването на мирния договор с демократизацията на
страната става най-силният коз на САЩ за противодействие
на влиянието на комунистите, с който СССР не може да не
съобрази. Все пак, Вашингтон съвсем не е готов да стигне
до крайности. Тактиката му е натискът да се осъществява не
директно от американската дипломация, а като се подпомагат вътрешните опозиционни сили в България и чрез тях се
оспорват позициите на СССР в региона. Този натиск няма
за цел да прекрати съветското влияние в България (няма как
това да се случи, след като страната е окупирана от съветски
войски), а трябва да накара Москва да отстъпи в други, стратегически важни за САЩ региони.
Кулминацията на тази политика в България е през лятото на 1945 г. и е свързана с насрочените за 26 август първи
след войната парламентарни избори, които трябва да придадат легитимност на властта на ОФ. Начинът на провеждането им и излъченото след тях правителство ще са решаващи за
американската позиция по подписването на мирен договор с
България, а СССР е заинтересован от по-бързото уреждане
на международното положение на страната от неговата сфера на влияние. Залогът е голям и Вашингтон и Москва ще
проявят твърдост в отстояване на позициите си, но съвсем
Документ № 27. – В: Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944
– декември 1947 г.). Документи. Първа част. Съст. Л.Ревякина, Т. Волокитина.
С., 2018, 109–111.
58
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не са готови да стигнат до сблъсък заради България. Допълнителен драматизъм внася поведението на М. Барнс, който в
искрения си стремеж да допринесе за демократизирането на
страната, предприема действия, надхвърлящи указанията на
Държавния департамент. Според Барнс „в случая с изборите
в България ние (САЩ – б. м., Е. К.) имаме хубави карти...
Ако се откажем да разиграем картите, които ни идват при
раздаването, трудно би било оправдано оставането ни в играта“. Липсата на официална реакция от Вашингтон го кара
да постави въпроса още по-остро: „Дълбоко съм убеден, че е
дошло време Департаментът да ми каже какво е готово да
направи, ако изобщо е готово да направи, правителството
на САЩ по отношение на политическото положение тук.
Ако по някаква причина не можем да заемем позиция... то
смятам, че на мен и на местните водачи, които се съпротивляваха срещу комунизма, трябва да се кажат фактите.“59
Американският представител вдъхва надежди на Н. Петков,
че правителството на САЩ ще застане на негова страна в
контекста на втвърдяващото се отношение на Вашингтон
към СССР след разгрома на Германия60. Тези внушения, както и настойчиво заявяваното от САЩ искане за прилагането
на Ялтенската декларация в България, подтикват Н. Петков
и К. Лулчев да поискат изборите да се отложат и да се извършат „под международен контрол“, тъй като в страната няма
гаранции за демократичното им провеждане. Двамата излизат от ОФ, а партиите им се разцепват. Целта е да се окаже
натиск върху Англия и САЩ, като им се даде аргумент за
пряка намеса в духа на официалните им заявления, че искат
да се приложи Ялтенската декларация.
Бол, Майкъл. Студената война на Балканите. С., 1999, с. 272.
Тошкова, В. САЩ в България (януари – септември 1945). Разузнаване и дипломация. – Военноисторически сборник, 1993, № 5, с. 100; Пинтев, С. САЩ и
режимът на народната демокрация..., с. 285.
59
60
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Във Вашингтон обаче призивите на М. Барнс са посрещнати резервирано. САЩ още не са си осигурили съгласието на Москва по важните въпроси за бъдещия контрол в
Далечния изток61 и нямат намерение да я провокират с непремерен натиск по отношение на държавите в съветската
сфера на влияние. Стремежите на Държавния департамент
и на Барнс съвпадат, що се отнася до реорганизирането на
българското правителство, но докато М. Барнс смята, че
Вашингтон открито и сериозно трябва да се ангажира с
налагането му, официалната американска позиция е, че до
него трябва да се стигне най-вече в резултат на действията
на вътрешните опозиционни сили. Те трябва да предизвикат
криза, която да направи неизбежна правителствената промяна, а САЩ да останат „зад кулисите“, като ролята им се
сведе до внушения към опозиционните политици, че ще получат американска подкрепа. Смисълът, който Вашингтон
влага в нея, е непризнаване на нереорганизирания кабинет
и несключване на мирен договор с него, т. е. подкрепа, която няма да дразни Москва, защото не излиза извън рамките
на решенията от Потсдам.
Резултат от това разбиране са изпратените до българското правителство две американски ноти от 13 и 20 август
1945 г.62 В тях се констатира липсата на условия за демократични избори, но не се иска отлагането им, за да не се нарушават поетите ангажименти. Въпреки тази половинчатост,
Барнс продължава да вдъхва увереност на опозицията. КоЗа ускоряване края на войната в Далечния изток на 6 и 9 август 1945 г. САЩ
хвърлят атомни бомби над Хирошима и Нагасаки, а на 8 август СССР влиза във
войната срещу Япония.
62
Документ № 54. – В: България и САЩ: документи ..., 167–168; Документ №
121. – В: Съюзната контролна комисия..., 540–541. На 21 ав¬густ 1945 г. Великобритания подкрепя американската инициатива със своя нота със сходно съдържание.
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мунистите започват да проявяват нервност към действията
му и смятат, че „тоя господин се държи страшно нагло и
предизвикателно. Обкръжил се е с най-големите представители на реакцията и враговете на ОФ. Обзалагал се е
публично с 1000 долара срещу 1000 лева, че изборите няма
да станат... Сигурни сме, че ангажиран лично против
ОФ, той сега дезинформира правителството си“63. В навечерието на изборите Барнс информира Държавния департамент, че „всички възможности на местна почва за промяна на политическата ситуация в България са изчерпани и
по-нататъшни действия могат да бъдат предприети само
на правителствено ниво между трите велики сили“64. Призивът за намеса на високо равнище не само не е подкрепен,
но и Барнс е порицан от Вашингтон, който просто изчаква
реакцията на СССР. Държавният департамент телеграфира
на Барнс, че няма да предприема постъпки пред Москва и
не подкрепя действията му, тъй като е бил натоварен само да
изрази американското отношение към положението в страната, а не да иска отлагане на изборите65.
След първата американска нота Москва дава косвена
подкрепа на българското правителств о за провеждане на из
борите, като се възползв а от Потсдамските решения и на 14
август 1945 г. възстановява дипломатическите отношения с
България. Търсеният ефект обаче не е постигнат; следват но
вите ноти (американска и британска) и това кара Москва да
преоцени ситуацият а от гледна точка на своите интереси в
коалицията. Ако тя открито подкрепи провеждането на изборите, има сериозен риск от конфликт със съюзниците, което
противоречи на съветската тактика. На 24 август въпросът
ЦДА на РБ, ф. 1-Б, оп. 7, а.е. 449, л. 1.
Доклад на Мейнард Барнс... – Култура, бр. 15, 15 април 1994.
65
Калинова, Е. Победителите и България..., 348–353.
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е обсъден на най-високо равнище. Плюсовете на отлагане
то са очевидни: СССР ще покаже готовност за демократизи
ране на една победена страна, ще отнеме аргументите про
тив признаването на българското правителство и ще улесни
сключването на мира с него. Отлагането няма да отслаби ръ
ководната роля на БРП (к), нито ще застраши съветските по
зиции в България. Неудобст вото е, че то може да бъде изтъл
кувано като огъване на СССР пред САЩ и Великобритания.
Затова инициативата трябва да бъде българска и да се създа
де впечатление, че Москва се съобразява с искането на бъл
гарското правителств о, т.е. ходът с отлагането на изборите
трябва да бъде изигран така, че „вината“ да падне върху българската страна. Едно интервю на външния министър проф.
Петко Стайнов66 дава повод Москва да обвини България, че
сама е предизвикала отлагането и Кремъл, уж поставен пред
свършен факт, се съгласява67.
Макар и неочаквано, отлагането на изборите е посрещ
нато с голямо задоволство от Вашингтон. САЩ дори „въз
награждават“ българското правителст во със съгласието да
приемат незабавно ген. Владимир Стойчев за политически
представител на България във Вашингтон68. Вероятно няма
Изявлението на П. Стайнов е направено на пресконференция на 22 август. Той
напомня, че нотите на САЩ и Англия от юридическа гледна точка нямат значение за правителството, тъй като според примирието само СКК има право да
отправя искания към него и ако до полунощ на 25 август няма нейно нареждане
за отлагане, изборите ще бъдат проведени на следващия ден. Така отговорността за решението е прехвърлена върху СССР, като българската страна разчита,
че западните представители в СКК няма да посмеят да се противопоставят на
руснаците.
67
По-подробно за отлагането на изборите вж. Калинова, Е. Мястото на Отечествения фронт в „народната демокрация“..., 134–142; Dimitrov, Vesselin.
The Postponement of the Bulgarian Parliamentary Elections in August 1945: an
Unexpected Western Victory. – В: С поглед към света и България. Сб. в памет на
проф. д-р Костадин Грозев. Съст. Е. Калинова. С., 2019, 484–497.
68
Документ № 58, 59. – В: България и САЩ: документи..., 175–176, 177.
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по-изненадан, но и по-щастлив човек от М. Барнс. За соловата си акция той е получил остра критика от Вашингтон, а се
оказва, че тя завършва с успех, който по-късно двама американски наблюдатели оценяват като „връх на американското
и британското влияние в следвоенна България, а всъщност
и на целия неспокоен Балкански полуостров“69.
С отлагането на изборите Съветският съюз за пореден
път показва готовност за отстъпки пред съюзниците си до
ри в държави от неговата сфера на влияние. Нещо повече –
по внушение на Москва през септември 1945 г. ОФ обявя
ва партийната система за отворена: легализирани са опози
ционните партии на Н. Петков и К. Лулчев, либерализира
се стопанск ата политика. Целта е да се предотвратят нови
обвинения, че в страната няма условия за демократични из
бори и да се улесни признаването на българското правителство. Според М. Барнс обаче отлагането на изборите е само
една стъпка към демократизиране на страната. Следващата
би трябвало да е реорганизиране на правителството или още
по-добре оставката му и създаване на временно правителство от всички партии, което да проведе изборите. СССР не
позволява да се продължат отстъпките, а и САЩ не възнамеряват да искат това. Те бързат да вразумят своя амбициозен
дипломат и да предотвратят нови негови акции. М. Барнс
е инструктиран, че трябва да се консултира с Вашингтон,
преди да прави нови предложения на българското правителство70. Създавайки проблеми пред признаването на българското правителство, САЩ се стремят да изтръгнат отстъпки
от СССР най-вече за контрола върху Япония.
Броени дни след отлагането на изборите – на започ
Мозер, Ч. Д-р Г. М. Димитров, с. 195.
Бол, М. Студената война..., с. 292; Калинова, Е. САЩ и раждането на българската опозиция..., 99–100.
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ващата в Лондон първа сесия на СМВнР (11 септември – 2
октомври 1945 г.), Москва очаква да получи дивидентите от
съобразяването с партн
 ьорите. САЩ обаче демонстрират
твърдост и неотстъпчивост – резултат от самочувствието им
на единст вен притежател на атомното оръжие. В 33-те засе
дания на Съвета изпъкват два основни проблема – за проце
дурата по изготвянето на мирните договори и за признава
нето на правителств ата на Румъния и България. СССР търси
разбиране за своите интереси най-вече на Балканите и на 12
септември внася проект на мирните договори с България и
Румъния71. Американската страна обаче заявява, че няма да
преговаря по българския и румънск ия мирен договор, до
като в двете страни не се създадат демократични правител
ства. Съветск ата позиция черпи твърдост от западната неп
реклонност и накрая двете страни се оказват непреодолимо
далеч една от друга.
След провала на Лондонската конференция тонът и на
Изток, и на Запад е много рязък; сипят се взаимни обвинения
за нарушаване на договореностите, за умишлено конфронти
ране и използване на силови методи. Тази атмосфера влияе
и върху поведението на българската опозиция, която се ори
ентира към бойкот на пренасрочените за 18 ноември 1945 г.
избори с надеждата за промяна в съотношението на силите
в международен мащаб в полза на Съединените щати. Но
след неуспеха на „фронталния удар“ срещу съветските позиции по време на Лондонската сесия на СМВнР Вашингтон
смекчава острия тон към СССР по отношение на България72.
Проблемите, свързани с края на войната в Далечния изток,
където САЩ се стремят към първостепенна роля, налагат
Жигня, К. Подготовка и заключение мирных договоров с Болгарией, Венгрией
и Румынией после Второй мировой войны. Кишинев, 1981, 43-44.
72
По-подробно вж. Калинова, Е. Победителите и България..., 408–417.
71
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споразумение със СССР по въпросите, отнасящи се до стратегически важния за него район – Балканите. Това споразумение не трябва да изглежда като пълно отстъпление и
цели да осигури по-добри позиции на опозиционните сили в
политическия живот на България (при обявения от тях бойкот на изборите изолацията им изглежда съвсем вероятна).
Като подходяща е преценена формулата за завръщане към
първоначалния облик на ОФ като коалиция, което включва
присъединяване към него под някаква форма на отцепилите
се крила на БЗНС и БРСДП, което ще улесни Вашингтон
да оцени бъдещото правителство като отговарящо на критериите от Ялта и да сключи мирен договор с него73. Това
трябва да удовлетвори Москва и да трасира пътя към разбирателството по отношение на Далечния изток. Осъществяването на този план е възложено на Марк Етридж74, който пристига в България на 21 октомври 1945 г. като личен
пратеник на президента Труман. Опозицията в страната се
надява той да засили натиска върху правителството и заедно
с обявения бойкот да се постигне провеждане на изборите
от ново правителство с нейно участие. Тезата на Етридж е,
че правителството на ОФ не е представително и за да стане
такова, в него трябва да участват и опозиционери. За целта
е нужен компромис – БРП (к) да предаде МВР на лоялния
към нея Кимон Георгиев, срещу което Н. Петков ще се върне
в ОФ, легитимирайки пред Запада управлението и най-вече изборите. Така Вашингтон ще има основание да признае
изборите и бъдещото правителство и ще улесни преговоТошкова, В. САЩ и България 1919-1989. Политически отношения. С., 2007,
с. 231.
74
Журналист от щата Кентъки и редактор на „Луисвил Къриър Джърнъл“. Изборът на несвързан с дипломацията човек цели да предотврати съветски обвинения
за намеса във вътрешните работи на страната и при неуспех вината да не бъде
отнесена като пасив на Държавния департамент.
73
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рите си с Москва по други въпроси. Американската страна
си дава сметка, че осъществяването на този план зависи от
съветските инструкции към българите. На 30 октомври М.
Етридж споделя в телеграма до държавния секретар Джеймс
Бърнс: „Стигнах до заключението, че най-доброто, което
може да бъде направено преди изборите, е да се опита да
се заставят руснаците да позволят на българите да изработят по-широка база за Отечествения фронт“.75 Политическият представител на САЩ М. Барнс също не остава
безучастен към възможността за нов натиск, като информира редовно Държавния департамент76. От Вашингтон го инструктират да връчи на премиера К. Георгиев послание за
негативното становище на Съединените щати към изборите
и да потвърди, че новият кабинет няма да бъде признат от
тях77, но съобразявайки се с Москва, на Барнс е наредено да
не се поставя искане за отлагането им. Усилията на М. Етридж и М. Барнс за трансформиране на правителството преди
изборите не дават резултат78. Москва не е склонна отново
да отстъпи и да отложи изборите, но не е чужда на идеята
за разширяване на правителството, което ще се излъчи след
тях, ако този компромис ще позволи признаването на новия
кабинет от САЩ79.
Документ № 73. – В: България и САЩ: документи..., с. 201.
Пинтев, С. България в британската дипломация..., с. 163. Според Барнс мисията на Етридж „няма просто да установява фактите (каквото е официално
изразеното американско обяснение за нея – б.м., Е. К.), а трябва да бъде използвана да насочва вътрешното политическо развитие по посоката, която би облекчила разбирателството между САЩ и Русия в съответствие с Ялтенската
декларация“. – Документ № 72. – В: България и САЩ: документи..., с. 199.
77
Документ № 82. – В: България и САЩ: документи..., 223–224.
78
По-подробно вж. Калинова, Е. Мястото на Отечествения фронт в „народната
демокрация“..., 149–154.
79
Документ № 81. – В: България и САЩ: документи..., 221–222; Документ №
127, 129, 131. – В: Съюзната контролна комисия..., 548–553, 555–556, 559–562.
75
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Опитите на българската опозиция да предизвика отно
во намеса на Запада и отлагане на изборите се провалят. За
САЩ е по-важно да спечелят благосклонността на СССР за
Контролната комисия в Япония и те не искат да се конфрон
тират по българските проблеми, които са само малка част
от глобалните80. Затова през октомври 1945 г. Вашингтон
все по-ясно дава признаци за смекчаване на тона. Х. Тру
ман се обръща към Сталин с лично писмо, което американ
ският посланик в Москва Аверил Хариман трябва да отнесе
на Сталин и да изрази готовността на САЩ да съгласуват
политиката си към България и Румъния със съветските по
зиции и „да отидат далеко по този път“81. Но проведените
на 18 ноември 1945 г. парламентарни избори в България се
превръщат в сериозна проверка за искреността на амери
канското желание за постигане на компромис. С надеждата,
че подкрепата на САЩ ще продължи, опозицията бойкотира изборите, за да даде основание на САЩ да не признаят
бъдещия кабинет. САЩ действително обявяват, че изборите
„не отговарят на демократичните изисквания на свободното гласоподаване“82. Така те изпълняват „обещанията“ си,
че няма да признаят изборите и правителството, излъчено
след тях. Това обаче не променя факта, че настояването за
реорганизация на правителството на ОФ преди изборите
претърпява неуспех и в двата си варианта – чрез натиск на
опозиционните сили „отвътре“ и чрез склоняване на съветската страна да окаже въздействие. Решаваща за този провал
Тошкова, В. Мирът с България (1945–1947): Амбиции и постижения на „Голямата тройка“. – Военноисторически сборник, 1997, № 6, 46-47.
81 Писмото на Труман е от 12 октомври, а на 24 и 25 октомври 1945 г. Хариман се
среща със Сталин в Крим. – Пинтев, С. България в британската дипломация..., с.
159; Димитров, Г. Дневник, с. 507.
82
Архив на Министерството на външните работи (АМВнР), оп. 1п, а.е. 205, л.
70.
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е съветската позиция в защита на правителството на ОФ,
която е следствие от безапелационния тон на САЩ след демонстрирането на атомно превъзходство.
Вашингтон обаче не се отказва от подетата през втората половина на октомври линия за компромис със Съветския съюз при решаване на въпросите за мирните договори
с бившите сателити. На 25 ноември държавният секретар
Джеймс Бърнс предлага на външния министър Вячеслав
Молотов да се проведе среща в Москва между тях двамата и
британския външен министър Ърнст Бевин извън рамките на
СМВнР. Бърнс разчита, че такава среща ще позволи по-свободен обмен на мнения. Предлагайки Москва като място на
срещата, той показва добра воля, но разчита и да осъществи
пряк контакт със Сталин, от когото очаква да „вразуми“ неотстъпчивия Молотов. Самото предложение за консултации
цели да провери дали Москва е готова да прояви гъвкавост,
тъй като до момента тя е отхвърляла тристранни консултации за България и Румъния. В СССР внимателно следят
трансформациите в американската политика след Лондонската сесия на СМВнР и са наясно за причините. След успеха на ОФ в изборите Сталин е убеден, че съветското влияние
в България е осигурено и известен компромис ще бъде само
от полза за по-бързото уреждане на въпроса с мирния договор. При това Москва е улеснена да отстоява ограничения
характер на компромиса, тъй като българските комунисти и
ръководения от тях ОФ, не без помощта и на бойкотиралата
изборите опозиция, вече са провели изборите и драстична
външна намеса трудно може да бъде наложена.
Московската среща на тримата външни министри се
провежда от 16 до 26 декември 1945 г. Резултатите от нея
са плод на взаимни отстъпки, като целта на американската и
съветската страна е да си гарантират водещата роля в стра106
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тегически важните за тях райони. Компромис е постигнат
по процедурния въпрос кой да изработи и утвърди мирните
договори. Съветската страна се съгласява с американското
искане за мирна конференция, но с ограничен брой държави и решенията й да имат само препоръчителен характер,
а мирните договори да се изработят от СМВнР (каквото е
общото решение от Потсдам). Бърнс отстъпва пред тези искания83. Москва е склонна да се съобрази и с приоритета на
САЩ в новосъздадените органи за съюзнически контрол в
Япония. Така е създаден дух на сговорчивост, който позволява да се премине към трудните въпроси за мирните договори с Румъния и България. Американските предложения
за България, където изборите са вече факт, са да се реорганизира правителството, като в него влязат представители
на опозиционните партии, които на 9 септември 1944 г. са
били в ОФ. Необходимо е тази реорганизация да стане след
консултации между съществуващото правителство, опозиционните лидери и политическите и военните представители на трите страни-победителки. Народното събрание трябва да изпълни ограничена законодателна програма и да се
разпусне, а реорганизираното правителство да проведе нови
избори84. Прилагането на западния вариант по отношение на
България означава зачеркване на резултатите от изборите и
разклащане на авторитета на ОФ и БРП (к). Москва не иска
да допусне това, а има и сериозен аргумент – СССР е приел
проведените избори като „свободни и независими“, а външната намеса е „оскърбителна“ за българския народ. В. Молотов е непреклонен и заявява, че е нормално да има не само
управляващи, а и опозиционни партии, а тяхната същност е
Емануилов, Емануил. България в политиката на Великите сили 1939–1947. В.
Търново, 2000, 299–301.
84
Жигня, К. Империалистическая политика..., 83–84.
83

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

107

„никога да не бъдат доволни“85. Бърнс е наясно, че след като
исканията за реорганизация не са били приети преди изборите, още по-малко вероятно е това да стане в този момент.
Желанието му е въпросът най-сетне да бъде разрешен86 – непризнаването на правителството и отлагането на работата по
мирните договори вече са изчерпали своя заряд и могат да
настроят срещу САЩ общественото мнение не само в СССР,
но и в бившите сателити. Бърнс знае и цената на компромиса: тя ще бъде платена от опозиционните сили, обвързали
съпротивата си със западната подкрепа.
Неуспехът в разговора с Молотов и желанието да постигне целта си карат Бърнс на 23 декември да се обърне
към Сталин. По българския въпрос Сталин е подготвил удобен компромис и заявява, че за него въпросът за реорганизиране на българското правителство е „недискусионен“, защото след изборите той зависи от Народното събрание и съветската страна смята за ненужно да се вмесва във вътрешните
работи на България. След това Сталин минава към „любимата“ си тема за опозицията: „Както е известно, има лоялна
и нелоялна опозиция. Българската опозиция е нелоялна. Тя
бойкотира изборите. В Америка също има опозиция – републиканската. Но след поражението й на изборите нейният
ръководител заяви, че ще подкрепи вашето правителство.
Българската опозиция постъпи обратно. Има у Вас и нелоЕмануилов, Е. България в политиката на..., с. 302.
Показателна е настойчивостта, с която в разговора си с В. Молотов на 18 декември 1945 г. по време на Московската среща, Дж. Бърнс повтаря, че би искал
„Молотов да даде предложения, приемането на които да позволи на Правителството на САЩ да признае Правителствата на Румъния и България“ и дори
„моли Молотов да повярва, че Правителството на САЩ не желае да отстоява
позицията, към която се придържаше преди няколко месеца, но ще се стреми да
изглади разногласията и да намери възможност да признае Правителствата
на Румъния и България“. – Документ № 89. – В: България и САЩ: документи...,
236–238.
85
86
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ялна опозиция. Биха ли включили във вашето правителство
представители на тази опозиция? Защо трябва тогава да
искаме това от българите?“87 Същия ден – 23 декември,
Сталин предава на Г. Димитров разговора с Бърнс. Той съветва да се помисли дали не може да се включат като министри един или двама опозиционери, „откъсвайки ги от
опозицията“ и „да им се даде някакво незначително министерство“. Сталин уточнява: „Разбира се, не става въпрос
за Петков. Може да се намери друг, макар и не много известен.“ Г. Димитров веднага свиква Тр. Костов, В. Коларов
и В. Червенков, а след това и К. Георгиев. Те решават, че е
„уместно“ да се осъществи препоръчаната инициатива и се
спират на земеделците Б. Бумбаров и д-р Б. Пашев. На следващия ден те уведомяват Сталин за своето решение.
Сталин търси българското одобрение, след като в разговора с Бърнс подхвърля, че това, което може да се направи,
без да се упражнява натиск, е да бъде посъветвано българското правителство да включи двама представители на две
важни партии. Бърнс е доволен, че Сталин приема промяна
на правителството и прави нови отстъпки: допълва, че двамата трябва да са приятелски настроени към СССР и съветът
да бъде даден само от съветското правителство. Неизяснен
остава въпросът за критерия за двамата опозиционни дейци, които ще влязат в правителството и дали това трябва да
стане чрез преговори. Договорките между Сталин и Бърнс
трябва да бъдат конкретизирани от тримата външни министри, което води до нови остри дебати. На 27 декември у американската страна надделява стремежът към компромис по
българския и румънския проблем, ако тя иска да види подписани споразуменията по важните за нея въпроси за мирната
87

Димитров, Г. Дневник, с. 518.
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конференция и за контрола в Япония88. Същия ден българският пълномощен министър проф. Д. Михалчев е приет от
Молотов, който официално му съобщава решението за България: съветското правителство дава „приятелски съвет“ на
българското, че е „желателно“ във формиращия се кабинет
на ОФ да се включат „допълнително двама представители на другите демократически групи“, които действително
представляват партии, неучастващи в правителството и подходящи да работят лоялно с него. САЩ и Англия се съгласяват след изпълнението на този съвет да признаят българското правителство89.
В България Московското решение е посрещнато от
опозицията със смесени чувства. Н. Петков, който не иска
да повярва, че уверенията за подкрепа са останали само хубави думи, вижда в него успех на Бърнс, защото публично е
признат непредставителният характер на правителството90.
М. Барнс обаче няма никакви илюзии и откровено признава:
„Всички (опозицията изключително опечалена) са склонни
да вярват, че Ялта е мъртва, а Московската конференция
е послужила просто за погребение на трупа“91. На другия
полюс са реакциите на управляващите. Пред Политбюро на
ЦК на БРП (к) Г. Димитров оценява, че решението „слага
кръст“ на плановете на САЩ и Англия да наложат ново правителство. То „по същество“ признава ОФ, неговото правителство и проведените избори и „доколкото трябва да се
даде възможност на Англия и Америка да си умият лицето“, решението е благоприятно92. Управляващите се надяПинтев, С. САЩ и режима на народната демокрация..., с. 295.
АМВнР, оп. 1п, а.е. 288, л. 18; Документ № 132. – В: Съюзната контролна комисия..., 563–566.
90
Пинтев, С. България в британската..., 174–175.
91
Пинтев, С. САЩ и режимът..., с. 297.
92
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 85, л. 32–33; Димитров, Г. Дневник, с. 519.
88
89
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ват, че пътят за официалното признаване е вече открит.
Анализът на Московското решение показва, че то удовлетворява САЩ, тъй като предвижда реорганизация на
българското правителство, което те месеци наред определят
като недемократично. Пак в съответствие с тяхното желание решението е взето след тристранни консултации, както
е предвидено в Ялтенската декларация. Външното съобразяване със западните претенции обаче не може да скрие същността на решението. То отразява съветската гледна точка за
развитието на България. Включването на двама опозиционни
представители в кабинета няма да промени съотношението
на силите и да измени одобрената от Москва линия. През август от правителството излизат петима опозиционни дейци,
а сега се предвижда да се включат двама, при това „лоялни“
към него. Умишлено е пропуснато уточнението кой ще определи тяхната лоялност и дали те ще бъдат посочени от управляващите или ще се излъчат след преговори с опозицията.
Липсата на такива важни „подробности“ показва желанието
на американската страна да постигне каквото и да е споразумение, което да позволи разрешаването на други, по-важни
за нея въпроси. Така тя се отказва от реорганизацията на
недемократичното според нея правителство като условие за
мирния договор с него, което до момента е най-силната карта на Вашингтон срещу Москва по отношение на България.
Фактът, че съветската страна самостоятелно трябва да даде
„съвета“ на българското правителство, ангажира съветския
авторитет срещу евентуалните западни протести.
В заключение трябва да се подчертае, че американският натиск за демократични промени в България, демонстри
ран в Потсдам и при отлагането на изборите през август 1945
г., е премерен така, че да не предизвика подобни съветски
действия в Италия и Гърция. Той залага на публични декла
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рации, които трябва да привлекат общественото внимание и
да засилят съпротивата на българската опозиция. Но подкре
пата за нея е в определени граници и не бива да накърнява
съветските интереси.
До края на 1945 г. общите интереси и готовността за
компромиси (но не и по стратегически важни въпроси) на
СССР и САЩ преодпределят характеристиките на политическия живот в България: многопартийна система, наличие
на легална опозиция, коалиционно управление. Това обаче
не отменя факта, че страната е в съветската сфера на влияние и за бъдещето и′ решаващата дума ще принадлежи на
Съветския съюз.
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ВОЕННИТЕ АСПЕКТИ НА ВКЛЮЧВАНЕТО
НА БЪЛГАРИЯ В АНТИХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ
Доц. д-р Станчо Станчев
Успешната Яш-Кишиневска операция в края на август
1944 г. оказва решаващо влияние върху по-нататъшния ход
на военните действия на Балканите и в Европа. С 11 фронтови обединения, 2 фронта на ПВО, 4 флота, 50 общовойскови
армии, 6 танкови и 13 въздушни армии, 2 армии на ПВО и
3 флотилии с повече от 6 млн. души съветските въоръжени сили напускат територията на своята държава и започват
победоносния си поход. Прочистват от германските войски
териториите на десет страни в Европа с обща площ 1 млн.
кв. км и население около 100 млн. души. С риск да се отклоня от темата, ще си позволя да взема отношение по спорния
въпрос, особено актуален в последно време – освободителен
или окупационен е характерът на действията на Червената
армия в този период на войната. За целта ще се позова на
изразената позиция от съветския военения историк Михаил
Семиряга в статия, публикувана през 1975 г. Според него в
четири от държавите – Чехословакия, Югославия, Норвегия
и Китай съветските войски навлизат въз основа на международни споразумения, а в останалите, а именно: в Румъния, България, Унгария, Австрия и Германия, които активно
воюват против СССР или водят враждебна политика срещу
него, съветските войски влязат с правото на победителите,
осъществявайки заедно с това освободителната си мисия по
отношение на трудещите се от тези страни.1
Семиряга, М. И. За някои аспекти на освободителната мисия на съветските
въоръжени сили през втората световна война.В: Втората световна война и съвременността. Партиздат, София, 1975, с. 292.
1
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На 9 септември 1944 г., когато правителството на Отечествения фронт поема управлението на България тя практически е във война с целия свят. Един ден по-рано, когато
предходното правителство на Константин Муравиев обявява
война на Германия, войските от 3-и украински фронт, в резултат на обявената на 5 септември война на България, без
да срещнат съпротива, бързо настъпват на българска територия. Още в първия ден 4-и гвардейски механизиран корпус
овладява Варна, а на следващия ден — Бургас. Успоредно с
това в двата града са извършени въздушни и морски десанти. За успешните действия в България Върховното главно
командване на Червената армия награждава стотици офицери и войници с ордени и медали, а 21 съветски съединения
и части получават почетните наименования – Бургаски, Варненски, Русенски и Шуменски.2
Сложната политическа и военно-стратегическа обстановка в и около България налага правителството да вземе
спешни мерки. В Прокламация към българския народ се изразява готовност незабавно да се мобилизират всички сили
и средства за подпомагане на Съветския съюз и неговите
велики съюзници за изгонване германците от Балканите. За
включването на Българската армия на страната на Антихитлеристката коалиция в действията за освобождаването на
Балканите съществува и определена военностратегическа
необходимост. Към средата на септември 1944 г. на съветското командуване става известно, че хитлеристките войски (групата армии „Е“) се оттеглят от Гърция и от южните
райони на Югославия на север, за да се присъединят към
силите, действуващи на Дунавското стратегическо направление. С цел да бъде провалено планомерното им отстъплеВеликата отечествена война. Издателство наука и изкуство, София 1975, с.
481.
2
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ние, съветското командване решава Белградската настъпателна операция да започне не на 13–14 октомври, както е
планирано, а значително по-рано – на 28 септември 1944
г. В същото време Трети украински фронт, който подготвя
тази операция има в състава си само една общовойскова и
една въздушна армия, един механизиран корпус и три съединения на фронтово подчинение. Неговите войски могат да
действат в ограничена полоса в Северозападна България, а
е наложително настъплението срещу противника да се води
на широк фронт чак до Беломорския бряг. Югославските народоосвободителни войски, които могат да действат в тила
на германската групировка нямат тежко въоръжение (танкове, артилерия и авиация) и продължават да прилагат тактиката на партизанската война. В същото време, въпреки понесените тежки поражения, хитлеристите на Балканите са все
още силни. Те заемат важни райони в Югославия, Гърция и
Албания и в края на септември 1944 г. тяхната численост
възлиза на около 900 000 души.
При новите условия съветското Върховно главно командване планира Белградската операция като съвместна
операция на Съветската армия, БНВ и ЮНОВ. То разчита
на действията на 1-ва, 2-ра и 4-а българска армия, които са
съсредоточени по протежение на българско-югославската
граница. Коалиционният характер на войната налага да се
определи формата на взаимоотношения между армии и техните командвания. Затова още на 13 септемвири с директива съветското Върховното главно командване заповядва на
маршал Ф. И. Толбухин да поиска от българското правителство да му подчини в оперативно отношение въоръжените
си сили като на представител на командването на Червената
армия. На 16 септември 1944 г. той уведомява военния министър Дамян Велчев, че „с цел скорошното разгромяване
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на немските войски чрез съвместните действия на съветските войски и българската армия българските въоръжени
сили трябва да преминат на подчинение към съветското командване“, като се дава правото в командно отношение да се
ръководят от българския Генерален щаб. На следващия ден
Министерския съвет дава исканото разрешение.3
От военно гледище участието на Българската армия във
войната е безусловна необходимо. Тя е тази, която може да
доведе до постигането на благоприятно за съюзниците съотношение на силите и средствата, което да им позволи да водят
успешни настъпателни действия на широк фронт. Тя разполага с повече личен състав от Трети украински фронт и може
да използва приблизително колкото неговите на брой артилерийски системи от различен калибър. Това състояние на обстановката се оценява както от противника, така и от съюзниците. Началникът на щаба на германската група армии „Е“
генерал Ерих Рихберг отбелязва: „От само себе си се разбира,
че във връзка с по-нататъшното безпрепятствено развитие на
своите операции руското командване трябваше да се съобразява с немските войски в Гърция и да възпрепятства тяхната
намеса в събитията. Основната задача по прикриването и ликвидирането на този противник то възложи на току-що присъединилата се към него българска армия.“4 Категоричен в оценката си е и един от ръководителите на югославската армия
генерал Михайло Апостолски, който заявява: „Оперативно
погледнато, най-изгодно беше новата отечественофронтовска
българска армия да се присъедини във войната против германските войски на територията на Югославия и по-конкретДВИА, ф. 24, on 3, а. е. 256, л 20.
Вълков Николай, Криворов, Игнат. Българската армия във Втората световна
война (1941-1945 г.). Втората световна война, България и следвоенния свят.
Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на научна конференция в София,20 април 2005 г. Военно издателство, 2005, с. 12.
3
4
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но, на територията на Сърбия и Македония.“ Правителството
в София решава да използва този последен шанс за спасяване
от поредната национална катастрофа и се надява след успешните действия на нашите войски да постигне по-справедлив
мир в предстоящия тежък дипломатически двубой на масата
на преговорите след войната.
Обтегнатите отношения с командването на немските
войски на Балканите поставят оттеглящите се от Гърция,
Македония и Поморавието български съединения в трудно
положение. На много места се стига до стълкновения и до
разоръжаване на наши части. Германското командване цели
разстройването на българските войски до степен на невъзможност да им се противопоставят като военна сила при
очертаващата се нова политическа обстановка. В резултат
на стълкновенията с германците оттеглящите се към територията на страната български войски понасят значителни
материални и човешки загуби. В личен състав те възлизат
на 8540, от които 1666 убити, 1318 ранени, а останалите са
обезоръжени и пленени.5
Новото държавно и военно ръководство придават голямо значение на надеждното овладяване на армията и промяната на нейния характер в духа на антихитлеризма. Това е
изискване, поставено от съветското командване, защото, без
да е формален член на антихитлеристката коалиция, България и нейните въоръжени сили застават във войната на нейна страна. За министър на войната е определен новопроизведеният генерал-майор Дамян Велчев от „Звено“. По силата
на утвърдения на 7 юли 1944 г. с царски Указ № 12 Правилник на главното командване във военно време при обща
Криворов, Игнат. Българската армия във Втората световна война. В:Великите
сили, Балканите и България през Втората световна война. Международна научна
конференция 21-23 април 2015. София,1916, с. 18.
5
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мобилизация или при непосредствено назрял въоръжен конфликт с царски указ, подписан от министър-председателя и
мини-стъра на войната се правят необходимите назначения
и разпореждания във войската. Съгласно чл. 11 от действащата тогава Търновска конституция върховен началник на
всички военни сили е царят, но ако той е непълнолетен и има
определено регенство, той може да бъде заместен от един
от регентите, стига да не е цивилно лице. Правилникът позволява ако царят (респективно един от регентите) не поеме
лично ръководството на военните действия да се назначи
отделен главнокомандуващ на Действуващата войска, който
отговаря пред държавния глава (царя или регентите) и пред
Правителството за воденето на операциите.6 Възпозвайки
се от тази възможност, с благословията на съветското командване се съставя Главното командване, с главнокомандващ министъра на войната от правителството на Муравиев
генерал-майор Иван Маринов. Без да се прави реорганизация на Щаба на армията, в него се извършват кадрови промени. За началник е назначен генерал-майор Райчо Славков.
Сменени са също някои от отговорните началници на отдели
и отделения, оценени като нелоялни към властта на Отечествения фронт. На висши ръководни постове (командващи
армии и командири на съединения и длъжности в министерството и Щаба на армията) са назначени запасните офицери
- членове на Военния съюз и Отечествения фронт, уволнени
1935-1937 г., и отговорни командири от НОВА.7
Новото стратегическо ръководство започва незабавно
организирането на действията по спиране на настъплението на противника и прибирането на войските в старите преДВИА, ф, 22, оп. 3, а. е. 406, л. 1–2.
Зафиров, Димитър. България между хитлеризма и антифашизма през Втората
световна война 1939-1945 г. Втората световна война, България и следвоенния
свят. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на научна конференция в
София,20 април 2005 г. Военно издателство, 2005, с. 65.
6
7
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дели. Освен това, пристъпва към планирането на военните
действия, подготовката на войските и тяхното стратегическо
развръщане, създаването на необходимите стратегически
резерви, организирането на съвместните действия с войските от антихитлеристката коалиция и др.
По обясними причини няма предварително разработен
план за война срещу Германия. Налага се той да се разработва бързо и в хода на започналите действия. Окончателно
се оформя след проведената на 5 октомври в Крайова среща
между ръководството на Трети украински фронт и на представители на югославската и българската армия. Стоящите
пред Българската армия стратегически цели и задачи са в
тясна зависимост от политическите цели на войната, от общите задачи на Антихитлеристката коалиция и от оперативните и бойните ни възможности.
Прикриването на мобилизацията, съсредоточаването
и развръщането на армия се провежда в сложни условия,
определени от известна политическа несигурност след 9
септември. Прикриването на западната граница започва веднага с обявяването на войната. Първоначално се използват
намиращите се в близост войскови части, партизански и доброволчески отряди. Тази групировка нараства постепенно,
за да достигне до 6-7 съединения, развърнати по отделните
направления. За прикриването на границата с Турция се развръщат две пехотни дивизии (3-та и 8-а). Впоследствие зад
тях се съсредоточават 37-а армия и 4-ти механизиран корпус
от Трети украински фронт. Въпреки множеството трудности, мобилизацията се провежда организирано и към 1 октомври 1944 г. намиращият се под знамената личен състав
на Българската народна войска (БНВ) възлиза на 474 хиляди
души, от които 20 хиляди гвардейци доброволци, с над 3100
оръдия и минохвъргачки (с калибър над 75 мм), 97 средни и
38 леки танка, 270 бойни самолета (изправни около 60) и 24
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кораба. Близо 200 000 от тях с 2139 оръдия и минохвъргачки,
168 танка и щурмови оръдия и 141 самолета се включват
непосредствено във военните действия.8
Съсредоточаването на армията на театъра на военните
действия се осъществява в два етапа, наложени от различното състояние на войските към 8 септември 1944 г. Първият
обхваща времето от обявяването на войната до началото на
мобилизацията (19 септември) и през него към западната
граница се съсредоточават готовите тогава войски. Вторият
етап започва след обявяването на мобилизацията и завършва
в общи линии към края на септември, когато на западната
граница са съсредоточени предназначените за участие във
войната сили и средства.
С оглед на пълното овладяване на армията от отечественофронтовското правителство и преди всичко от БРП(к),
както и копиране на съветската практика, с министерска Заповед № 352/22.9.1944 г. са назначени първите помощник-командири. Първоначално те са към висшите командни звена:
министъра на войната, главнокомандващия, командващите
армии и командващия въздушните войски и командирите
на корпуси. Със същата заповед се определя редът за назначаване на помощник-командири в съединенията, частите и
подразделенията. За такива са назначени видни партийни
функционери, бивши съветски офицери, ръководители на
НОВА, политкомисари в партизанските отряди и политически затворници.9
Ръководството на Българската армия през първия период на войната се осъществява от нейното Главно командИстория на Отечествената война на България 1944-1945. Т. 4. Институт за
военна истори1-ГЩ. София, 1984 с. 16.
9
Зафиров, Димитър. България между хитлеризма и антифашизма през Втората
световна война 1939-1945 г. Втората световна война, България и следвоенния
свят. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на научна конференция в
София,20 април 2005 г. Военно издателство, 2005, с. 65.
8

120

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

ване. За непосредствено решаване на всички въпроси, свързани със съвместните действия в мащабите на коалицията в
София е изпратен началникът на щаба на Трети украински
фронт генерал-полковник С. Бирюзов. На практика той е
представител на съветското Върховното главно командване
към нашата армия. За Червената армия, която има зад гърба
си тригодишен боен опит, организирането и поддържането
на взаимодействието е придобило стройна система, като се
е превърнало в един от много важните фактори за успех в
операцията. Обратно – схващанията за взаимодействието в
нашата армия са изостанали в сравнение с воюващите.
В съвременната българска историография преминаването на Червената армия през България, деветосептемврийските събития и участието ни в заключителния етап на Втората
световна война на страната на антихитлеристката коалиция
нямат еднозначна оценка. Включването на България във войната има дълбок смисъл и значение. То е част от веригата събития, които нанасят голямо военно и морално-политическо
поражение на Германия. По съветски образец тя е наречена
отечествена, без да има характеристиките на такава. Съвсем
правилно и в научните среди, и сред гражданството това наименование отпадна. По обясними причини стратегическото
ръководство на армията се оказа недостатъчно подготвено за
войната с доскорошния съюзник. Въпреки това и като преодолява всички трудности от военен и морално-политически
характер, то успява да осигури на войските онова командване,
което ги извежда до победоносното завършване на войната
чак до Австрийските Алпи. Два пъти българите посрещат с
цветя чужди войски като освободители или най-малкото, като
стари бойни другари. Намиращата се на кръстопът държава
не може да устоява правилото за „вечните интереси“, а трябва
да се съобразява с „вечните приятели“.
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ПРЕВРАТЪТ НА 9 СЕПТЕМВИ 1944 г. И ГРАД ВАРНА
Симеон Кулиш
„Отечественият фронт е на поста си и
бди за спокойствието и реда в града ни”1
Превратът от 9 септември 1944 г. безспорно е един от
повратните исторически моменти в най-новата история на
България. Овладяването на властта от Отечествения фронт
(ОФ) променя политическия курс на страната както във вътрешнополитически, така и във външнополитически аспект.
Това е времето, в което Втората световна война се намира в
своя заключителен етап. Стъпвайки на Балканите, Червената
армия се оказва в непосредствена близост до нашата граница. Освен това, както е известно, първите дни на септември
1944 г. са изключително динамични за нашата страна – ново
правителство на Константин Муравиев, обявяване война на
България от Съветския съюз, амнистиране на политзатворници. Всичко това обнадеждава ОФ и му дава сили за решителни действия. Тук е мястото да отбележим, че повратните
моменти във Варна са сред първите в страната и започват
още на 8 септември, ден преди събитията в София.
По темата за 9 септември 1944 г. и промените в град Варна от това време има вече издадена една кратка монография
(Стоянов, П. Варна 1944 г., Варна 2018 г.), статия на Вълкан
Вълканов в сп. „Минало“ („Варна през есента на 1944 г.“),
както и кратки бележки, част от други монографии или материали. Проучвайки въпроса, забелязах, че част от спомените
на участници в събитията, както и материали в периодичния
Апел към Варненци, Бюлетин на Отечествения фронт, № 1, 9 септември
1944 г.
1
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печат, не са използвани. В настоящата статия ще дообогатя
известните факти и събития, като заедно с това ще представя и нови, свързани със събитията в града, непосредствено
преди и малко след 8 септември 1944 г. Настоящият материал
няма претенции за пълна изчерпателност на проблематиката.
***
Разглеждайки темата за установяване властта на Отечествения фронт във Варна през септември 1944 г., трябва
да обърнем внимание на няколко основни момента. Динамиката на събитията е изключително висока и те преливат
едно в друго. Това ги прави интересни за изследване, но
също така и противоречиви. По-голямата част от събитията са известни, но други остават в спомените на единици,
затова не могат да се приемат като сто процента истина, тъй
като не се потвърждават от други източници. Знаейки вече
доста за политическата конюнктура в София и страната по
това време, както и за международната ситуация, можем да
направим доста по-точен и задълбочен анализ на действията
на главните фигури в онези паметни дни за Варна.
В края на месец август 1944 г. германците са принудени да изтеглят частите си от Варна поради поражението
им на Източния фронт. Самопотопяват се във Варненския
залив около 100 немски и хърватски военни кораби2. Според
Георги Пецов само на 28 август с.г. са потопени 71 морски
единици3. От друга страна, Петър Стоянов пише за едва 52
морски кораба, барджи и други водни съоръжения4. Данните са твърде противоречиви и доста разнообразни. Разминаването в цифрите най-вероятно се дължи на това, че всеки
Вълканов, В. Варна през есента на 1944 г. – Минало, № 2, 2008, с. 80.
Пецов, Г. Варна 1920-1944 г. Варна, 2016, с. 263.
4
Стоянов, П. Варна 1944. Варна, 2018, с. 11.
2
3
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от авторите избира върху какво да акцентира. Една част от
тях отбелязват приблизителния общ брой, други, най-вероятно, имат предвид само немските или точно определен вид
плавателен съд и.н. Оставяйки настрана грубата статистика,
факт е, че една голяма част от бойния флот на германци и
хървати е оставен да лежи на дъното на Черно море. Това,
както ще видим и малко по-късно, ще се окаже една от основните предпоставки за активизиране на дейците на ОФ и
БРП във Варна и региона.
Проследявайки събитията, виждаме че по същото време, на 26 август, ЦК на БРП издава окръжно № 4, чрез което
се апелира към подготовка и реализация на народно въстание. Малко след това Окръжният комитет (ОК) на БРП-Варна излиза с подобен призив5. Безспорно събитията са обвързани, а действията на ОФ следват своя логически ход.
Седмица по-късно, на 2 септември, България се сдобива с ново правителство, начело със земеделеца Константин
Муравиев. Петдневното правителство обявява връщането
към многопартийната система, отменя Закона за защита на
нацията, забранява фашистките организации и дава политическа амнистия6. Последната от така изброените мерки дава
повод за решително действие на отечественофронтовците и
най-вече на членовете на БРП.
За пълномощник на ЦК на БРП за Варна е избран Стоян Караджов. Той е натоварен със задачата да разясни на
членовете на ОК на БРП – Варна Манифеста на НК на ОФ от
26 август с.г., да създаде организация за преки политически
действия в морския град с цел овладяване на политическата
История на революционното движение във Варненски окръг (1879-1944 г.). Варна, 1961, с. 526.
6
История на българите. От Освобождението (1878) до края на Студената война
(1989). Т. III, под редакцията на акд. Георги Марков, ИК „Труд” 2009 с. 274.
5
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власт от Отечествения фронт във Варна7. Още на 3 септември той се среща в София с Антон Югов и Димитър Ганев,
които му дават подробни указания как да действа8. Караджов
осъщестява връзка и с Крум Лекарски, който му връчва писмо, което да даде във Варна на брат му Асен Лекарски за
съдействие. По-малкият брат на Крум е началник на разузнавателния отдел на III българска армия9. Писмото е предадено, като дори Асен Лекарски се заканва лично да убие ген.
Никола Христов – командващ III българска армия10. Целта е
да се намери вътрешен човек във военните среди. Караджов
има още един успех с военнте във Варна. Пристигайки в града той се среща и с полк. Аршинков – командир на бреговия
артилерийски полк. Двамата се договарят Аршинков да не
предприема никакви действия и да не се намесва при действията на ОФ11.
Динамичните политически процеси в началото на септември оказват силно влияние и по места. Управленските
кръгове в София и провинцията се досещат и най-вероятно
вече знаят, че предстоят коренни промени. Подобно е настроението и във Варна. Въпреки всичко, кметът на града
Петър Стоянов излиза с апел към гражданите да не вярват на
слухове. На страниците на в. „Варненски новини“ е публикувано от негово име следното: „България има законно установено правителство, което своевременно ще осведомява
българския народ за всичко, което става и има да става“12.
Думите на кмета звучат успокоително за обществеността, но
и предупредително, че нещо ще се случи.
Стоянов, П. Варна 1944, с. 11.
ДА-Варна, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 7-8.
9
Пак там, л. 9.
10
Пак там.
11
Пак там, л. 10.
12
Варненски новини, № 8470, 4. 09. 1944 г.
7
8
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Последното нелегално събрание на отечественофронтовците се провежда на 6 септември 1944 г. в квартирата на
работника от флотски арсенал Коста Петров13. В своите спомени Караджов добавя и прякора на домакина – Касапчето14.
Съвещанието е ключово. На него присъстват: пълномощникът на ЦК на БРП Ламбо Теолов, Никола Бояджиев, Кирил
Халачев, Милка Пеева15. В своите спомени Теолов споменава
още няколко човека във връзка с организацията на въстанието във Варна. Това са Мара Пастухова – учителка, в чиято
квартира се позиционира Щабът, Вера Македонска и Петър
Бомбов – със задача да подготвят поздравителен адрес към
Червената армия и Георги Костов (Левака) – натоварен със
задачата да отговаря за митинга16. В своите спомени Костов
пише, че сред взетите решения е и да се изпрати съобщение на партизанския отряд („Васил Левски“ – б.а.) възможно най-бързо да се придвижи към Варна. Левака си спомня
още, че е разбрал от Теолов или Караджов, че има идея да се
ликвидира ген.Христов17. Предвид вече известната ни среща
на пълномощника на ЦК с Асен Лекарски, можем да предположим, че става дума за Караджов, а не за Теолов.
Другото важно решение, което се взема на 6 септември
е датата на акцията. Насрочват я за 8 септември. На този ден
е предвидено да се проведе протестен митинг пред затвора,
с цел да принудят властимащите да освободят затворниците18. Ако това не се случи, да се предприемат действия по
ДА-Варна, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Тео.лов), л. 2.
Пак там, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 10
15
Пак там, л. 11.
16
Пак там, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 5.
17
Пак там, Спомен 1900Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 5-7.
18
На 4 септември 1944 г. правителството приема Наредбата-закон за амнистията.
Съобщение за нея се появява във в. „Варненски новини“ още на следващия ден.
В подробности е публикувана на 7 септември в същия вестник. Документът е важен с това, че „(чл. 1) ... амнистира всички престъпни деяния, извършени до вли13
14
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завземане на затвора19. Моментът на действие не е избран
случайно. Три са основните причини. Първо, изтеглянето
на германските войски в края на август 1944 г. Второ, безсилието на местната власт да противодейства на активизиралия се ОФ. Трето, но не и последно, достигането на съветските войски до българската граница20.
Друг спорен момент по време на събранието в дома
на Коста Петров е определяне на мястото за Щаб на въстанието. Според Теолов за Щаб е избрана квартирата на Мара
Пастухова. Според Караджов обаче това е хотел „Лондон“,
в който той е отседнал, като подробно описва защо е избрано това място. Пълномощникът на ЦК смята, че изборът е
правилен, тъй като в хотела има телефон,21 което ще улесни
работата на въстаниците по време на акцията, а и впоследствие. Георги Костов също обръща внимание на избора на
Щаб-квартира, но лаконично съобщава, че действително е
имало две мнения, но не си спомня какво точно е решено по
този въпрос22. Два дни по-късно във връзка с друго събитие,
за което ще стане дума по-нататък, става известно едно посещение на съветски офицер за разговор с ръководителите – то
става в стаята на Караджов в хотел „Лондон“. В този момент
там се намират още: Теолов, Халачев и Пеева23. Това обстоятелство, макар и отразено само в спомените на Караджов,
но не отречено от другите участници в събитията, навежда на мисълта, че реалният оперативен Щаб е бил в стаята
зането в сила на тази наредба по: 1. Закон за защита на държавата; 3. Закон за
защита на нацията...” (Варненски новини, № 8473, 7. 09. 1944 г.). Това означава,
че политзатворниците от Варненския затвор трябва да бъдат освободени. Именно на тях основно ще разчита БРП за осъществяването на преврата в града.
19
ДА-Варна, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 4.
20
Стоянов, П. Варна 1944, 11-12.
21
ДА-Варна, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 13.
22
Пак там, Спомен 1900Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 5.
23
Пак там, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 15.
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на пълномощника на ЦК в хотел „Лондон“. Проследявайки внмателно хода на събитията и отношението на главните
действащи лица към тях, се забелязва известно съперничество между Теолов и Караджов. И двамата представят себе си
като главни ръководители и координатори на акцията от 8
септември, което е още един повод да наблюдаваме разминаване в гледните точки за локацията на ръководния пункт.
В крайна сметка, дори и да е имало подобна гласна или негласна борба за лидерство, тя не нарушава изпълнението на
изготвения план за действие.
Вечерта след съвещанието на 6 септември комунисти,
ремсисти и деятели на ОФ във Варна размножават и разлепват из града различни позиви, призоваващи към въстание24,
както и Манифестът на НК на Отечествения фронт25.
Минават три дни от Наредбата-закон за амнистията, но
тя така и не влиза практически в сила. Това е поводът, а и по
плана на Щаба на въстаниците, на 8 септември 1944 г. рано
сутринта пред вратите на Варненския затвор да се струпа
многолюден митинг с искане за освобождаване на затворниците като част от подготовката за превземане на зандана.
Има обаче и вътрешна подготовка, затова си струва да отделим няколко реда и за нея.
По спомените на един от участниците в събитията още
1943 г. всички политзатворници са изкарвани на външна работа – стопанството на затвора и др.26 Това дава по-голяма
свобода на действие на затворниците и възможност за организация на нелегални канали за внасяне на писма, вестници
и др. материали в затвора. Един от главните каналджии е
Ангел Георгиев (Бомбата). Той внася тайно в затвора оръПак там, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 4.
История на революционното движение във..., с. 530.
26
ДА-Варна, Спомен 49Б (Димо Тодоров Стоянов), л. 10.
24
25
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жие (пистолети) и патрони, укривайки ги сред кошове със
зеленчуци27. За внесени 7 пистолета споменава и директорът на затвора при разговор с Атанас Къдрев на 8 септември
1944 година.28 Нямаме информация кога точно е извършена
тази акция, но се предполага, че е в края на август или първите 2-3 дни на септември, тъй като трудно би се укривало
дълго време оръжие в затвора. Освен това, затворниците са
имали предварителна информация за подготовката на демонстрацията пред затвора и щурмуването му. В подкрепа
на това твърдение е действието на Димо Стоянов, който към
6-7 септември с каруца изнася багажа на около 40 младежи
политзатворници и го транспортира тайно до дома си29. Планът е бил по време на митинг-шествие те да са максимално
свободни за действие.
Друга важна част от подготовката на политзатворниците за 8 септември е изписването на плакати с лозунги. Тук
съдействие оказва Сава Събев, който е шофьор на директора
на затвора30. Материалите се укриват в гаража на директорския автомобил31, но също така в приземния етаж и банята32.
На 7 септември вечерта затворническият колектив начело със Стоян Тумангелов, Кирил Ковачев, Георги Аргиров
(Хишника) преписват на ръка манифеста на НК на ОФ33. По
всичко личи, че подготовката е вече във финалния си етап
и очакват митинга на следващата сутрин. Към тези събития
трябва да прибавим още три. Вечертта на 7 срещу 8 сепПак там, л. 11.
Пак там, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 7.
29
Пак там, Спомен 460Б (Димо Тодоров Стоянов), л. 66
30
Пак там, л. 11.
31
Пак там, л. 66.
32
Николов, М. История на Варненския затвор (1930-1970). Варна, 2007, с. 75.
33
Пак там, с. 75.
27
28
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тември килиите не са затворени и не е направена вечерна
проверка. Нещо повече, сутринтта на 8 септември малката
портална врата е отворена34.
Политзатворниците са си осигурили и вътрешен човек. Това е о.з. кап. I ранг Петър Калчев, който е матрос и
караул. Той съдейства на комсомолците и активистите на
ОФ35. Друг важен факт е, че по време на акцията от 8 септември охраната и войниците в затвора не оказват съпротива. Това се вече излязлата Наредба-закон за амнистията,
която те преценяват, че е по-добре да не нарушават. По спомените на Левака, сутринта на 8 септември той разговоря
със старши подофицера – командир на охраняващото затвора отделение, който му обещава, че няма да се месят36.
От приведените факти и събития виждаме, че първата
крачка за осъществяване на преврата във Варна – превземането на затвора и освобождаването на политзатворниците, е
осъществена с явното и/или негласно съгласие на властите.
По всичко личи, че героичното щурмуване на Варненския
затвор е сериозно митологизирано до 1989 г. Действително
има подготовка от страна на затворниците, но директорът,
военните и охраната не оказват сериозна съпротива. Разхлабването на дисциплината би могло да се отнесе към август и
началото на септември. Като част от причините може да се
изтъкне и това, че голяма част от чиновниците, обикновените войници, политици и т.н., виждайки развоя на събитията,
не желаят да си навличат гнева на новата власт. Далеч съм от
мисълта да омаловажавам делото на политзатворниците, но
в интерес на историческата наука и коректност трябва да се
приведат някои факти, които ни разкриват колкото се може
Пак там.
Пецов, Г. Варна 1920-1944 г., с. 259.
36
ДА-Варна, Спомен 1900Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 10.
34
35
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по-голяма част от истинската картина. Зверствата в затвора
също трябва да бъдат споменати. Известно е, че в периода
1935-1944 г. зад решетките смъртта си намират 24-ма политзатворника. Неслучайно, веднага след отварянето на вратите
на Варненския затвор митингът се насочва към гробищата,
за да почете паметта на загиналите.
За хода на събитията на 8 септември сутринта подробно разказва в спомените си Атанас Къдрев, касиран народен
представител. Неговите действия са потвърдени и от други
участници в събитията като Вяра Македонска и Иван Маринов, което ме кара да смятам, че описаното от него е достоверно. Къдрев научава за амнистирането на политзатворниците още на 5 септември. Изчаква 3 дни и рано сутринта на
8 септември пристига пред Варненския затвор и иска среща
с директора Атанас Стоянов. Тя е осъществена, но Къдрев
не остава доволен от разговора. Атанас Стоянов обяснява,
че ще освободи политзатворниците, след като прокурорът
му нареди37. Следва разговор с прокурора, който заявява, че
няма нареждане от министерството. В спомените си Къдрев
отбелязва, че магистратът е бил видимо напрегнат и притеснен. Обяснява си го с това, че Стоянов най-вероятно вече е
имал информация за наближаващите части на Червената армия38. Разбира се, към този момент Къдрев, а и по-голямата
част от жителите на Варна не са знаели това.
След двата неуспешни разговора Къдрев се насочва
към пощата, за да изпрати писмо до министъра, но там дочува разговор между телеграфистки за наближаването на
червеноармейците до града. Това му дава повод да се насочи
към затвора, за да информира митинга. По пътя си среща
Петър Бомбов и Снежа Владикова, които също са се отпра37
38

Пак там, л. 3.
Пак там, л. 4.
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вили към зандана39.
За ранните часове на 8 септември активистката Кръстина Стоянова си спомня, че в 6 ч. сутринта Ламбо Теолов
е заръчал на нея и Мара Пуховска да отидат пред затвора и
да направят оглед на въоръжената охрана. Втората им задача
е манифестацията да бъде добре охранявана и да стане „...
все по-бойка с цел завземане на града...”40
Действията на Къдрев и задачите на Теолов съвпадат
по време, но никъде не е опоменато, че са съгласувани. По
тоа време пред Варненския затвор вече се е събрала голяма
тълпа. Вратите поддават под натиска на масите41. Затворниците излизат около 8.30 ч.42 В този момент Георги Костов
произвежда няколко изстрела с пистолет във въздуха, за
да „...подсили настроенията...”43 Действието е осъдено от
Къдрев, който му прави забележка44. Велико Георгиев, политзатворник, дава друг час на събитията. Той пише в спомените си, че овладяването на затвора става към 11 ч.45 Димо
Стоянов46, още един пряк участник в действията и Ламбо Теолов пишат, че към 10 ч. Вяра Македонска с файтон пристига
пред зандана и известява, че Червената армия е преминала
границата и наближава Варна, което дава повод за неговото
щурмуване. Присъствието на Македонска е потвърдено и от
Василка Стойчева, която е пряк свидетел на случващото се47.
Разминаването в часовете е нормално, тъй като събитията са
твърде динамични, а спомените на участниците са писани
Пак там, л. 5.
Пак там, Спомен 296Б (Кръстина Колева Стоянова), л. 4.
41
Пак там, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 6.
42
Вълканов, В. Варна през есента на..., с. 81.
43
ДА-Варна, Спомен 972Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 4.
44
Пак там, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 6.
45
Пак там, Спомен 187Б (Велико Миланов Георгиев), л. 4.
46
Пак там, Спомен 460Б (Димо Тодоров Стоянов), л. 67.
47
ДА-Варна, Спомен 2029Б (Василка Димитрова Стойчева), л.3
39
40
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20-на и повече години по-късно. Освен това часът е малък
детайл, който не представлява особен интерес за спомнящите си. За следващите събития – митингът пред общината и
пристигането на съветските военни части, по-голяма част от
участниците са единодушни. За митинга – около 12 ч., а за
Червената армия – около 14 ч. Не бива да забравяме, че на
Къдрев му е било необходимо време, за да проведе, макар
и кратките разговори с директора на затвора и с прокурора,
да измине пътя между двете институции, както и да посети
пощата и отново да се върне пред затвора. Всичко това дава
основание да приемем, че щурмуването на затвора става
между 10 и 11 ч.
След овладяването на затвора митингът, заедно със
затворниците,48 се насочва към гробищата, за да се почете
паметта на обесените в затвора Стоян Мураданларски, Нанко Недев и др.49 Там Левака произнася реч, в която заявява,че
„...Червената армия от север и партизанските отряди от
юг са на път за Варна”50. Тези действия са потвърдени и от
политзатворника Иван Маринов51. В тази връзка Димо Стоянов обогатява информацията, като пише в спомените си, че
всъщност първата реч, произнесена във възхвала на Съветите не е на Георги Костов, а на Коста Вълканов (Сериозния). След отварянето на затвора, на североизток от него, на
поляна, качен на една круша, Вълканов произнася първите
благодарствени слова към Червената армия52.
От гробищата митингът се насочва към центъра на граОтносно числеността на затворниците няма голямо разминаване в данните.
Според Атанас Къдрев те са около 800 (ДА-Варна, Спомен 78Б, л.7). Левака дава
данни за над 750 души (ДА-Варна, Спомен 1900Б, л.6), а Димо Стоянов споменава за 700 младежи политзатворници (ДА-Варна, Спомен 49Б, л. 11).
49
ДА-Варна, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 7.
50
Пак там, Спомен 972Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 6.
51
Пак там, Спомен 58Б (Иван Тодоров Маринов), л. 37.
52
Пак там, Спомен 460Б (Димо Тодоров Стоянов), л. 67.
48
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да. Решението е взето еднолично от Георги Богданов53, но
е подкрепено и от Георги Аргиров54, един от членовете на
ръководството на политзатворниците. Те реално са в основата на групата за завземане на властта в града. Трябва да
отбележим, че другият главен организатор – Ламбо Теолов,
не е пред затвора. Той се включва, когато митингът вече е на
централния площад пред общината. Теолов научава за събитията от Мара Пуховска. Тя му съобщава за рзбиването на
затвора и потеглилата към центъра на Варна манифестация.
Информацията я получава между 11 и 11.30 ч.55 Доскоро в
обществената памет, особено в периода преди 1989 г., името
на Теолов се споменава и при организирането на митинга и
неговото движение към града. В спомените на Теолов обаче това отсъства, като той заявява, че се включва впоследствие.
Манифестацията се води от Къдрев, застанал до портрета на Аврам Гачев и придружен от двама младежи56. След
тях се движи масата57 с плакати: „Българският народ трябва
да поеме съдбините си в собствени ръце“; „Да живее Отечественият фронт“; „Смърт на народните убийци“58. Малко
по-късно към митинга се присъединяват и матросите, водени от Петър Калчев59.
Към обяд митингът е на площада пред Градския народен съвет. В това време поручик Мишляков води взвода
Пак там, Спомен 1900Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 13.
Пак там, л. 14.
55
Пак там, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 5.
56
Пак там, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 7.
57
Шествието постепенно увеличава своята маса, като по различни данни достига
между 5 и 6 000 души (Стоянов, П. Варна 1944, с. 13; История на революционното движение във Варненски..., с. 530).
58
История на революционното движение във..., с. 532.
59
Стоянов, П. Варна 1944, с. 14.
53
54
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си към събралото се множество60 с цел да го разпръсне. По
спомените на Къдрев, те се отказват, тъй като пред общината
вече е пристигнал съветски танк61. Група политзатворници62,
водени от Георги Костов, влизат в общината63, където заседават ген. Никола Христов, митрополит Йосиф, кметът Петър
Стоянов, военният комендант Георги Липовански, полицейският комендант Ст. Панайотов, морският капитан Александър Богданов и др.64 Те имат информация за събитията, както и за навлизането на съветската армия, като дори умуват с
каква музика да ги посрещнат65. Левака заедно с останалите
завземат общината и ген. Христов. Именно смъртта на командира на Трета българска армия дълго време е забулена
в тайна. Благодарение на Петър Стоянов, това бяло петно в
събитията от 8 септември 1944 г. е запълнено. Физическият
убиец на генерала е Ангел Георгиев (Бомбата). Версията е на
Коста Янков, син на убития Христо Янков Костов. В личен
разговор на Петър Стоянов с Ангел Георгиев последният потвърждава, че го е извършил66. Така версията, че Лекарски е
евентуалният убиец отпада.
Теолов, както и Караджов, пристигат в общината след
убийството на генерала. По тяхно нареждане е отворена
касата на Христов, където намират само 200 хил.лв.67 След
това част от превратаджиите излизат на балкона на общинаДА-Варна, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 8.
Пак там, л. 8; Освен това Вълканов пише, че около 10.30-11.00 ч. във Варна
влизат първите части на Съветската армия, водени от танковата дивизия на ген.
Жданов (Вълканов, В. Варна през есента..., с. 81). Най-вероятно този танк е бил
от разузнавателния екип на тази дивизия.
62
По спомените на Георги Богданов с него са Георги Аргиров, К. Дичев, А. Георгиев, К. Янков (ДА-Варна, Спомен 972Б, л. 7).
63
История на революционното движение във..., с. 532.
64
Николов, М. История на Варненския..., с. 76.
65
Стоянов, П. Варна 1944, с. 14.
66
Пак там, 15-16.
67
ДА-Варна, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 17.
60
61
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та, където вече се веят две национални знамена и едно червено с емблемата на Отечествения фронт68. Петър Бомбов
прочита манифеста на НК на ОФ69. Речи изнасят още Стоян
Павлов и Кирил Ковачев70. Кратко слово произнася и Левака: „Обявявам фашистката власт за съборена. Обявявам
новата народна власт“71.
По същото време младежи влизат в браннически клуб,
намиращ се в близост до площада и започват да изхвърлят
през прозорците „...тефтери, регистри, браннически кепета, портрети на разни царски величества. Народът гневно
ги тъпче с крака“72.
След установяване контрол над общината политзатворниците и активистите на Отечествения фронт и БРП провеждат първото легално заседание на ОК на ОФ. За председател
е избран Георги Трайков (БЗНС). Събранието определя Петър Бомбов за секретар на Окръжния комитет, Любен Димов
за кмет на Варна, Кирил Халачев за военен комендант, Георги Костов за милиционерски комендант, а Ламбо Теолов
за секретар на БРП. В историческия форум участие вземат
още: Стоян Павлов (БРП), Дана Мураданларска (БРП), Тодор
Янакиев и Такво Артюнов от БЗНС, проф. Димитър Ганев от
„Звено“ и социалдемократите Генчо Генчев, д-р Георги Петков и Йордан Халачев73. След този акт реално политическата власт в града вече е в ръцете на отечественофронтовците.
Под ръководството на Г. Костов, Л. Теолов и К. Халачев отряди от политзатворници завземат полицейските участъци,
военните поделения в града74, кооперацията „Димят“75и друБюлетин на Отечествения фронт, № 1, 9 септември 1944 г.
История на революционното движение във..., с. 533.
70
Николов, М. История на Варненския, с. 77.
71
ДА-Варна, Спомен 972Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 7.
72
Пак там, Спомен 762Б (Николай Минчев Йорданов), л.3
73
Стоянов, П. Варна 1944, 22-23.
74
ДА-Варна, Спомен 187Б (Велико Миланов Георгиев), л. 4.
75
Пак там, Спомен 347Б (Атанас Христов Учунов), л. 2-3.
68
69
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ги ключови учреждения.
При овладяването на военните обекти правят особено
впечатление два. Това са случаите с казармите на 8-ми пехотен Приморски полк и военноморската база. Докато в първата акция главни действащи лица са политзатворниците, то
втората е осъществена от военноморския флот на Съветския
съюз. Двете теми са добре разгледани в монографията на Георги Пецов и в статията на Вълкан Вълканов. Поради тази
причина само ще маркирам главните моменти, като направя
някои допълнения, базирани на досега неизползвани спомени на участници.
Непосредствено след първото събрание на ОК на ОФ
Ламбо Теолов констатира, че въстаниците нямат достатъчно оръжие, за да продължат акцията. Затова събира в Щаба
Кирил Ковачев, Петър Калчев, Георги Аргиров и още няколко души от Добрич и Провадия, като дава нареждане да се
сформира отряд, който да завземе 8-ми Приморски полк, да
изземе оръжието и да подкрепи въстаниците в околийските
центрове Добрич, Провадия, Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Нови пазар и Шумен76. Към този момент в полка вече е
създадена организация по охраната му. Преди акцията Левака осъществява среща с командира, прочитайки пред него
обръщение на Кимон Георгиев за поемане властта от ОФ и
обещанието за възстановяване на Търновската конституция.
Следва предложението на Георги Костов към майор Жеков
полкът да се присъедини доброволно към новата власт и да
посрещнат влизащите в града части на Червената армия. Жеков не възразява, а съпротивата идва от поручик Мишляков,
който организира завземането на противовъздушните окопи
и дава нареждане да не се допуска навлизането на въоръжени отряди. За тези затруднения споменава и Ламбо Теолов
76

Пак там, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 7.
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в споните си, като отбелязва, че щабните офицери отказват
да предадат оръжието си77. Влизането на съветската армия,
както и завземането на политическата власт от ОФ в града
ускоряват процесите, като лично подполковник Толубко разговаря с Мишляков. Вечертта на 11 септември полкът е разоръжен78. Друг пряк участник����������������������������
���������������������������
в събитията – Желязко Стойчев, който към 9 септември 1944 г. е мобилизиран в казармата на 8-ми Приморски полк, разказва, че веднага преминава
на разпореждане на партията и се включва в завземането на
властта в града79. Това дава повод за предположението, че е
имало част, макар и малка, от военните, които са на страната
на ОФ и/или привърженици на БРП в полка. Случаят е сходен с този при овладяването на Варненския затвор, въпреки
че тук има забавяне с цели 3 дни. Но и в двата случая навлизането на Червена армия и факторът „вътрешен човек“
спомагат за осъществяването на акцията.
По обяд на 8 септември 1944 г. първите съветски водосамолети кацат на водолетището „Пейнерджик“ (днес
„Чайка“)80. Малко по-късно през деня на пристанището
дебаркира и флотилия под командването на кап. I ранг
Девятко 81. Следващите действия на Съветската армия са
доста компрометирани и за известно време остват скрити.
По нареждане на съветското командване българските военни
кораби са пленени, както и българските бойни знамена. Последните са отнесени в СССР като военни трофеи. Всички
моряци са разоръжени, като на офицерите е оставено само
хладното оръжие. Голяма част от архива на военния флот
Пак там, л. 8.
Пецов, Г. Варна 1920-1944 г., 260-262.
79
ДА-Варна, Спомен 71Б (Желязко Ефтимов Стойчев), л. 5. ДА-Варна, Спомен
71Б (Желязко Ефтимов Стойчев), л. 5.
80
Вълканов, В. Варна през есента..., с. 82.
81
Николов, М. История на Варненския..., с. 77.
77
78
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е иззет. Важно уточнение тук е, че тези заповеди идват не
от командващия III��������������������������������������
�����������������������������������������
Украински фронт, а от адмирал Октябрски82, което означава, че е дело на местна самоинициатива.
Това се потвърждава и от маршал Толбухин83, който отправя
апел към българския народ и армия: „Червенат армия няма
намерение да воюва с българския народ и неговата армия,
тъй като тя счита българския народ за братски народ“84.
След речите на Бомбов и Левака от балкона на общината митингът се насочва към ул. „Преславска“, за да посрещне съветската армия85. Димо Стоянов е сред първите,
които приветстват войниците с „Маладци“86. Поднасят им се
„...букети от живи цветя, плодове, цигари и лимонада...“87
Около 15 ч. в града пристига нова вълна съветски танкове.
Провежда се още един митинг в центъра на Варна. Офицерите от Червената армия са посрещнати и приети от Петър
Бомбов в общината88. Това свидетелство ни дава информация, че влизането на Съветската армия в града става поетапно. Както вече видяхме, през първата половина на деня
сухопътни, морски и въздушни части пристигат във Варна.
По време на динамичните събития пред и вътре в общината на 8 септември един изблик на радост се превръща
в международна новина. Това е възклицанието на Кирил Ковачев „Да живее съветска Варна“, изречено докато развява
като знаме една червена покривка89. Това достига до ушите
на Чърчил. Според едни източници вестта идва посредством
Радио Варна, което е единственото в страната, водещо преПецов, Г. Варна 1920-1944 г., с. 264.
Командир на III Украински фронт.
84
Бюлетин на Отечествения фронт, № 1, 9 септември 1944 г.
85
ДА-Варна, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 7.
86
Пак там, Спомен 460Б (Димо Тодоров Стоянов), л. 68.
87
Бюлетин на Отечествения фронт, № 1, 9 септември 1944 г.
88
ДА-Варна, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 21.
89
Вълканов, В. Варна през есента..., с. 82.
82
83
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даванията си на живо90. Други твърдят, че британският министър-председател я научава от западните информационни
агенции, получили информацията от турския консул във Варна91. Така или иначе, това емоционално изречение провокира конфикт между Чърчил и Сталин. В Лондон изтълкуват
думите на Ковачев като установяване на съветска власт в
града, което е в разрез с договореностите между Великобритания и СССР. Йосиф Висарионович реагира мигновенно.
Нарежда на маршал Толбухин да се разоръжат партизаните
и да се въведе ред. Следвайки разпорежданията на Генералисимуса съветските офицери се сблъскват с още един проблем във Варна, обвързан с вече споменатия. Те разбират,
че след овладяването на общината отечественофронтовците
са сменили кмета, коменданта и др. със свои хора. Това не
се харесва и буди силно възмущение у висшите военни от
Червената армия в града (кореспондира с нареждането на
Сталин). От българска страна следва несъгласие, на което
е отговорено: „... нашите съюзници ще ни обвинят, че сме
дошли да правим революция, а не да водим война с врага”92.
Тези думи подсказват, че Съветският съюз, поне на този етап,
не желае да разваля отношенията си със Западните сили. От
друга страна, от тях звучи и една неискреност, която ще се
потвърди броени часове по-късно.
По спомените на Караджов около 23.00 ч. вечерта на 8
септември при него в хотел „Лондон“ пристига съветският
офицер Толубко, придружен от Петър Коларов – син на Васил Коларов. Влизат в стаята му с думите: „Къде е властта
на града, къде е кметът, вие какви сте?“93 Те настояват старата власт във Варна да се възстанови. След това посещават
и Теолов в общината. Пристигат при него с думите: „Каква
Пецов, Г. Варна 1920-1944 г., с. 259.
Стоянов, П. Варна 1944, с. 43.
92
ДА-Варна, Спомен 78Б (Атанас Добрев Къдрев), л. 7.
93
Пак там, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 25.
90
91
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власт сте установили във Варна?” От своя страна секретарят на БРП отговаря: „Отечественофронтовска“94. Толубко
и Коларов нареждат на Теолов същото, което са поставили
като задача и на Караджов.
На 9 септември сутринтта началникът на политотдела
на III�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Украински фронт ген. Анохин се среща с пълномощника на ЦК, разяснявайки му ситуацията95. Действително
старият кмет Стоянов, както и комендантът Панайотов са
върнати по местата им. Организиран е нов, трети митинг,
в който участва старата власт, митрополит Йосиф, заедно с
представители на ОФ96. На следващия ден в 10.30 ч. в Народния театър във Варна е открито тържествено събрание
на Отечествения фронт. На него присъстват всички по-горе споменати, както и представители на съветските войски.
Пламенни речи държат Георги Трайков и Мара Пастухова97.
Заедно с тях говори и кметът Стоянов, който приветства новата власт98. Действително и партизаните от отряд „Васил
Левски“ са разоръжени99, посрещнати официално малко порано на 10 септември100 в двора на комендантството101. Всичко това е добре документирано от съветската военно-фронтова кинематография и надлежно изпратено до Чърчил102.
Така описаната ситуация свидетелства за една предварителна подготовка и съгласуваност на действията между
Пак там, Спомен 1824Б (Ламбо Ламбов Теолов), л. 8-9.
Пак там, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 27-28.
96
Николов, М. История на Варненския..., с. 92.
97
Вечерен Бюлетин на Отечествения фронт, № 2, 10 септември 1944 г.
98
Вълканов, В. Варна през есента..., с. 85.
99
Николов, М. История на Варненския..., с. 92.
100
В действителност партизаните влизат във Варна на 9 септември сутринта,
водени от командира си Демир Борачев. Отряд „Васил Левски” се разполага в
района на казармите. Част от тях съставят ядрото на образувания гвардейски
полк в града (ДА-Варна, Спомен 1900Б, л. 32).
101
ДА-Варна, Спомен 1900Б (Георги Костов Богданов-Левака), л. 32.
102
Пак там, Спомен 1887Б (Стоян Караджов), л. 30.
94
95
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съветските офицери и ОФ във Варна. Нещо повече, заедно
организират и разиграват едно истинско театрално представление, с което успяват да потушат напрежението между
Лондон и Москва.
Вечертта на 8 септември 1944 г., след извършената успешно акция по овладяване на общинската власт и посрещането на съветските войски, Петър Бомбов прави нареждане
по Радио Варна:
1. Всички автомобили и други превозни средства да се
реквизират и да се оставят в двора на полицейското комендантство до 12 ч. на 9 септември 1944 г.;
2. Въвежда се вечерен час – 21 ч.;
3. Всички чиновници да са на работа на следващия ден
от 8 ч.;
4. Всички работници да се явят във фабриките (на
следващия ден – б.а.);
5. Всички кръчми се затварят до ново нареждане. Ресторантите ще работят, но се забранява да продават спиртни
напитки до второ нареждане;
6. Всички фурни, бакалници, зарзавадчийници и др.
трябва да бъдат отворени и редовно да функционират;
7. Всеки гражданин, който се опита с думи или дела
да предприеме нещо против установения от Отечествения
фронт ред, ще бъде най-строго наказан103.
Това са мерки, които се вземат с цел максимално да е
ограничи престъпността в града. От друга страна, по този
начин новата власт се дефинира. Неслучайно по радиото говори секретарят на ОФ. Трето, да предпази населението от
възможни конфликти с частите на Червената армия, които
се намират в града, защото тя е чужда, макар и приятелски
настроена.
103

Бюлетин на Отечествения фронт, № 1, 9 септември 1944 г.
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Стига се и до няколко инцидента. Жертва на партизаните става енорийският свещеник отец Светослав Василев,
а Христо Недев – водач на местните легионери, е обесен в
Морската градина на Варна104. Регистрирани са и няколко
случая на изнасилвания на ученички и млади учителки от
съветските войници, както и оплакване на проститутки за
лошо отношение и неплащане за услугите. Разбити са няколко магазина за одеколон в града105.
Симеон Кулиш – хон. ас. по Съвременна обща история в ШУ „Епископ Константин Преславски“, научен секретар на Тракийския научен институт, филиал Варна, и член на
редколегията (Editor) на научното американско историческо
списание „History Research“, USA, New York.

104
105

Пецов, Г. Варна 1920-1944 г., 258-259.
Вълканов, В. Варна през есента..., с. 86.
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ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА
НА ГРАДСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
В ХАСКОВСКИ РЕГИОН 1945-1959 г.
Д-р Виолета Костова
На 9 септември 1944 г. е поставено началото на радикална промяна в България. Започнала със завземането на
властта от лявата коалиция Отечествен фронт под ръководството на БРП (к), тя преминава през периода на коалиционно управление при запазване на довоенното стопанско
и обществено устройство до 1947 г. След подписването на
мирния договор (10 февруари 1947 г.) започва настъпление срещу опозицията и се преминава към изграждане на
нов тип социално-икономически отношения и политическа система в страната. Началото на 50-те години на ХХ в.
се характеризира с форсирана индустриализация и масова
колективизация в селското стопанство. Основата е смяната
на формата на собственост – от свещена и неприкосновена
частна собственост се преминава към пълна държавна собственост върху средствата за производство и подкрепа на
кооперативната собственост. До 1947 г. властта предприема
частични мерки за ограничаване на частната собственост –
експроприация на собствеността на осъдените от „народния
съд“, отнемане собственост на незаконно забогателите, едрата градска собственост, въвеждане на работнически контрол в индустриалните предприятия, създаване на Държавен
тютюнев монопол, през 1945 г. се учредяват първите ТКЗС
като земеделски отдели на съществуващите потребителни
кооперации. Същевременно за кратък период се провежда
и политика на подкрепа на „патриотичните търговци и индустриалци“. Тя е резултат от промяната в икономическата
144
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концепция на БРП (к) в края на 1945 г. и началото на 1946 г.
с приемането като основен принцип „хармоничното съчетаване на трите сектора в стопанството“ и важната роля, която е отредена на частния сектор както във възстановяването
на икономиката, така и в предстоящата индустриализация и
модернизация на страната1. И така, до приемането на новата
„Димитровска“ конституция на Народна република България
(4 декември 1947 г.) и на Закона за национализация на частните индустриални и минни предприятия (23 декември 1947
г.). Национализацията е извършена за изключително кратко
време. Така се ликвидира групата на едрите собственици и
започва реалната промяна на социалната структура на българското общество, което все още е в доиндустриална фаза и
начеваща урбанизация с доминираща дребна собственост и
в селското, и в градското стопанство. Този процес протича в
условията на ускорена индустриализация на промишлеността и масова колективизация в селското стопанство, миграция
на населението от селото към града и постепенно, но неотклонно ограничаване на дребните собственици.
В настоящото изложение ще проследим развитието на
промяната на социалната структура в градовете на Хасковски регион в хронологическите рамки от края на Втората
световна война (1945 г.) до 1959 г. Обект на изследването
са четири градски селища, всяко със свое специфично стопанско развитие и характеристика: Хасково е най-големият
индустриален град в региона, административен център на
околия и на окръга (1949–1959 г.). Харманли е вторият промишлен град, Свиленград и Симеоновград (Марица от 1947
г.) също са административни центрове, но със значително
по-малък относителен дял в индустрилното развитие на региона. Стопанската характеристика на всеки от тях определя
1

Луджев, Д., Дребната буржоазия в България 1944–1958 г., С., 1985, 124-125.
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и социалната структура на градското население.
През 1942–1943 г. в Хасково работят 96 индустриални
предприятия, като 50 са включени във втора категория, освен тютюневите складове и свилоточната фабрика. В Свиленград има 7 индустриални предприятия с 230 работници,
97 занаятчийски заведения с със 195 работници, 19 търговски заведения с 47 работници и 10 други с 12 работници или
общо 133 заведения с 484 работници. Данните за Харманли
са: 7 индустриални заведения със 113 работници, 82 занаятчийски работилници със 189 работници, 29 търговски заведения със 60 работници и 4 други с 13 работници или 122
заведения с 366 работници. Освен посочените по-горе големи предприятия, следва да споменем и текстилната фабрика
„Вретено“ в Симеоновград, 40 маслобойни, 112 мелници,
дараци и др.2
Едрият капитал в региона е съсредоточен главно в тютюневата промишленост. През 1947 г. на територията на региона има частни тютюневи фирми и две тютюневи кооперации. Със създаването на държавния тютюнев монопол (28
април 1947 г.) на практика са ликвидира едрата собственост
в този отрасъл3. Национализирани са 50 тютюневи склада, 24
от които само в Хасково4. Другият важен отрасъл – свилоточене, е представен от 9 филатури в Хасково, три в Харманли
и Кооперация на бубохранителите „Коприна“ – Свиленград.
Всички, без кооперация „Коприна“, са национализирани съгласно Закона за национализация на индустриалните предприятия и са създадени две предприятия – ДИП „Свила“ в
Хасково и ДИП „Маргарит Гогов“ в Харманли. През 1952 г.
Кооперация „Коприна“ става също Държавно индустриалДА-Хасково, ф. 12 к, оп. 3, а. е. 9, л. 1-15; ф. 90к, оп. 1, а. е. 8,, л. 169; 15 години
по пътя на социализма, Хасковски окръг, Х, 1959 г., с. 5-9.
3
ЦДА, ф. 347, оп. 1, а.е. 8; Държавен вестник, № 96, 28 април 1947 г.
4
Народна борба, № 161, 6 септември 1947 г.
2
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но предприятие. По закона за конфискация на придобитите
чрез спекула имоти в Хасково и околията са иззети имоти на
56 човека. Национализацията на частните индустриални и
минни предприятия – 62 в Хасковска, 48 в Харманлийска и
20 в Свиленградска околии решава въпроса за собствеността в промишлеността5. Посочените данни показват развитие
на преработвателната, хранително-вкусовата и текстилна
промишленост, слабо индустриално развитие и сравнително
малък брой работници, съсредоточени най-вече в тютюневата промишленост, която, както и копринено-текстилната,
имат сезонен характер. Единственото изключение са предприятията от добивната промишленост – мините и циментовите заводи. В края на 1944 г. в района на Хасковската
инспекция на труда са регистрирани общо 7860 работници,
които се разпределят съответно по градове и браншове6:
Тютюнева промишленост: 5820, включително Борисовград и Любимец.
град
Хасково
Харманли
Свиленград

Квалифицирани
с карти

Квалифицирани
без карти

общо

4442
725
200

183
7
1

4625
732
201

Свилоточна промишленост
Хасково

Харманли

Свиленград

Общо

430

240

120

790

ДА-Х, ф.116, оп. 2, а.е. 19; ф. 109, оп. 3, а. е. 62, л. 77, а.е.63, л.1, л. 367-371;
ф. 741, оп.1, а.е. 2, л. 63; ф. 550, оп.3, а. Е. 3, л. 86, л. 122; ф. 203, оп. 2, а. е. 1, л.
10.
6
ДА-Х, ф. 92, оп. 1, а.е. 1, л. 317-328. История на Хасковската окръжна организация на БКП, С, 1982, с. 328.
5
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В керамичната промишленост работниците са общо
650 и са разпределени в с. Княгиня Надежда (дн. Нова
надежда) – 570 и в Харманли – 80. В консервния отрасъл
работят 660 човека, съответно в: Борисовград (дн. Първомай) – 320, Гара Раковски (дн. Димитровград) – 220,
Злати дол (дн. Симеоновград) – 120. В шест мини на територията на региона работят 690 миньори7.
Занаятите имат значително присъствие в градската
икономика и заедно с част от търговците формират най-голямата социална група в градовете на региона. През 1944 г. в
страната има приблизително 110 000 дребнособственически
занаятчийски предприятия, 50 700 от които са в градовете. В
Старозагорска област, в която е включен Хасковският регион, през 1946 г. те са 5 073 в градовете8.
Що се отнася до дребните собственици – занаятчии и
търговци, те са преобладаващата част от градското население и през първите следвоенни години запазват своето място
в стопанския живот на градовете. Макар и частични, данните, които представяме по-долу, потвърждават тяхна икономическа роля и постепенното им ограничаване през 50-те
години на ХХ в.
През 1947–1949 г. в Харманли са регистрирани общо
17 занаятчийски работилници – хлебарство, сладкарство,
обущарство, коларо-железарство, машиноплетачество, фотографство, грънчаство и др., като малко от тях имат повече
от един майстор и един калфа. През 1950 г. са регистрирани
11 нови, 1951 – шест, 1952 – една. В три занаятчийски кооперации работят 34 човека. В Симеоновград има пет регистрирани шивашки ателиета, пет обущарски, хлебопакарни,
ДА-Х, ф. 92, оп. 1, а.е. 1, л. 317-321; История на Хасковската окръжна организация на БКП, С., 1982, с. 328.
8
Луджев, Д. Цит съч. , 21-25.
7
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дърводелски, една книжарница, два ресторанта и едно кафене, колониал, брашнарница и др.9
Сведенията за Хасково от 1 септември 1957 г. представят следната картина: общо частните занаятчии са 710
д. (107 жени и 603 мъже) – всички работят в града – 478 в
домовете си, 232 – в работилници, само 128 ползват наемни работници. Най-много са във възрастовата група между
30–50 г. Разпределени са в следните отрасли: металообработване – 183, дървообработване – 51, текстилно шивачество – 159, кожаро-кожухарски и обувки – 80, строителни
материали и сградостроителство – 96 (от тях 52 постройка
и поправка на жилища), други (включва и ортопедия) – 139.
През предходните години са издадени и обезсилени позволителни, както следва: издадени нови през 1955 г. – 21, 1956
г. – 13, 1957 г. – 8; обезсилени са: през 1955 г. – 15, 1956
г. – 18, 1957 г. – 29. Незаконните занаятчии по това време
са 252. При проверка на позволителните на майстори се решава само 22 да се узаконят. През 1959 г. регистрираните
занаятчии с позволителни в Хасково са 247, като най-голям
брой са шивачите и обущарите. От 1959 г. майсторите и калфите от различните занаяти се насочват към обществени организации и предприятия. През 1961 г. в Хасково и съставните села на градската община са регистрирани общо 222
занаятчии, а в края на 60-те години техният брой намалява
до 160 човека10. Постепенно занаятчиите в по-голямата си
част са обхванати в Трудовопроизводителните кооперации
(ТПК). През 1950 г. в Хасково е основан Окръжен съюз на
ТПК, който започва своята дейност през януари следващата
година. През 1954–1955 г. нараства броят на кооперациите
във всички градове на окръга, като дейността им обхваща
9

ДА-Х, ф. 203, оп. 2, а. е. 86, л. 1-80; ф. 550, оп. 2, а. е. 4, л. 45-50.
Пак там, ф. 934, оп. 1, а.е. 199, л.1-5; л. 10; а. е. 202, л. 1-6; л. 7-14, л. 41-47.

10
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почти всички промишлени отрасли. През следващите години до 1959 г. се извършва уедряване на някои кооперации и
ликвидиране на други11.
Под ръководството на градските общини изцяло е
т.нар. местна промишленост, изградена на основата на съществуващите занаятчийски кооперации или създадените
нови такива. До края на 1958 г. в Хасково има 15 ТПК, в
началото на 1959 г. се извършва обединение и ТПК са седем.
Общият брой на заетите в ТПК работници към 31 март 1959
г. са 1533 д., от тях приблизително 300 са в отделите за ишлеме и услуги. Разкрити са 82 работилници и магазини за
услуги на гражданите. През 1957 г. към Градските народни
съвети се създава специална служба „Местна индустрия и
занаяти“. Задачата й е да осъществява контрол върху местната промишленост – предприятие на Градските народни
съвети (ГНС), ТПК и частния сектор, както и да контролира цените в обществения и частния сектор. От началото
на 1960 г. към ГНС – Хасково има два промкомбината
(ПК) – Шивашки и Металообработване. От 8 март 1960
г. Шивашкият става Държавно индустриално предприятие „Мир“, а металообработването – по-късно през същата
1960 г. – ДИП „Млада гвардия“. Окръжният промкомбинат
„Родина” преминава от Окръжния народен съвет (ОНС) към
ГНС. В ПК „Родина“ през 1960 г. работят 289 д., а отраслите
са – металаобработване, строителни материали, текстилна
промишленост, шивашка, обувна, хранително-вкусова и др.,
млеварско ишлеме производство. През 1960 г. са разкрити
нови цехове за услуги – леярски, поцинковане, ел. ремонти
по домовете и ремонтно-механична работилница за собствено оборудване. През 1960 г. в Хасково работят кооперацииКирев, А., Трудово-производителните кооперации в Хасковски окръг, С., 1959,
255–265.
11
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те „Стаханов“, „Г. Димитров“, „Т. Паунова“, „Н. Терзиев“,
както и 270 частни занаятчии12. До края на 50-те години в
Харманли работят два промкомбината и две трудово-производителни кооперации, в Свиленград – един промкоминат
и три трудово-производителни кооперации, в Марица (дн.
Симеоновград) – една ТПК13.
Кооперирането на земята в селото започва с доброволното включване на дребните собственици през 1945 г. в няколко села в трите околии и в градовете. През 1946 г. са създадени седем ТКЗС, а през 1947 г. – две, през 1948 г. – 20. В
края на 1948 г. само в Хасковска околия има 24 ТКЗС. Така в
първите кооперативни стопанства влизат най-вече бедни селяни с малко земя. Средно в окръга се падат 25–30 дка земя
на кооператор, като на ТКЗС е отпусната земя и от държавния поземлен фонд. През август, септември и октомври 1950
г. започва интензивна кампания за масовизация на ТКЗС,
придружена и с насилия и извращения, която продължава и
през следващата 1951 г. През 1957 г. земята и земеделските
стопани в голямата си част в трите околии на региона са в
кооперативните стопанства14. Това променя значително социалната структура на селата и през 50-те години се увеличава миграцията към градовете, независимо от това, че с изключение на Димитровград, те са все още далеч от развити
индустриални центрове. Този процес поставя началото на
нов етап в развитието на урбанизацията в региона.
Данните за град Хасково показват почти двойно увеличение на жителите на града за десетгодишен период, положителен демографски баланс и доминиращо значение на
механичния прираст. През 1946 г. Хасково има 27 516 житеДА-Х, ф. 934, оп. 1, а. е. 199, л. 32-34; а. е. 200, л. 68-73.
Статистически годишник на окръг Хасково, Х, 1967, с. 160, 162,163.
14
История на Хасковската окръжна организация на БКП, с.332-333; с. 352-354,
373-373.
12
13
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ли, а движението през следващото десетилетие е показано в
таблицата15.
Година

Родени Починали Заселени Изселени

Прираст

Общо
жители

1947 г.

623

395

1301

480

+1049

28 484

1948 г.

649

414

1104

729

+610

29 094

1949 г.

647

293

1329

841

+842

29 936

1950 г.

805

300

1233

525

+1213

31 149

1951 г.

729

207

1270

524

+1268

32 417

1952 г.

686

291

1127

665

+857

33 274

1953 г.

718

352

988

931

+423

33 697

1954 г.

696

332

1318

548

+1134

34 831

1955 г.

531

314

1507

661

+1063

35 894

1956 г.

704

341

1377

681

+1059

38 812

1957 г.

769

340

2920

452

+2897

41 703

1958 г.

783

295

3248

485

+3251

44 939

1959 г.

886

384

3630

538

+3594

48 497

1960 г.

914

390

2097

469

+2152

50 578

Преброяването на населението на 1 декември 1956 г.
показва общо преброени 40 128 човека, временно живеещи
са 1415 човека, а временно отсъстващи – 1089. По етнически
групи те се разпределят както следва: българи – 33 486, турци – 2795, цигани – 2689, евреи – 92, арменци – 570 и други –
496. Данните за движение на населението в града по етноси
за периода от 1956 г. до 1959 г. дават следната информация:
българското слабо намалява своя относителен дял (от 83,65
% на 81,04 %), турското се увеличава почти два пъти (от 6,95
% на 11,12 %), а циганското съвсем малко намалява. Най-висок естествен прираст запазва българското население през
тези години. Демографските показатели през посочения пеДА-Х, ф.934, оп. 1, а.е. 446, л. 13, 15-18; Статистически годишник на Окръг
Хасково, 1967, с.48.
15
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риод (1956–1959 г.) показват изключително висок естествен
и механичен прираст. Естественият прираст при българите
е най-голям, следван от турското и циганското население.
Друга важна тенденция по това време е намаляването на
смъртността и особено на детската16.
Тенденцията на нарастване на градското население е
ясно изразена и в цифрите от официалните преброявания
през 1934 г., 1946 г. и 1956 г. за региона: през 1934 г. броят
на градското население е 56 378, през 1946 г. то нараства на
62 551 и през 1956 г. достига 103 648. Селското население
съответно намалява, като през 1934 г. е 166 497, през 1946 г.
се увеличава до 175 497, а през 1956 г. намалява на 170 970,
като ясно показва тенденцията, която предстои през следващите десетилетия. За десет години от 1946 г. до 1956 г.
градовете в региона увеличават жителите си съответно: Хасково – с 11 377 души, Харманли – с 3328, Свиленград – с
1280, Марица – със 141, а Димитровград – с 24 971 човека17.
Цифрите са показателни – Димитровград е основният център на индустриализацията в този период, Хасково е седалище на големия административен окръг (1949–1959 г.), докато при останалите градове нарастването на населението е
сравнително по-слабо изразено. Движението на населението
на градовете през този период по официални преброявания
и статистически данни по години в хронологическите рамки
на периода (1944–1956 г.) е представено в таблицата по-долу, като за сравнение прилагаме и тези от 1934 г. и 1965 г.,
както и за Димитровград, който не е обект на настоящото
изложение.
ДА-Х, ф. 934, оп. 1, а. е. 430, л. 11, 23, 38; а. е.431, л. 6-35; а. е. 432, л. 22, 35; а.
е. 434, л. 6-34; а. е. 435, л. 1.
17
Статистически годишник на Окръг Хасково, 1967, с. 14; ДА-Х, ф. 203, оп. 2,
а. е. 181, л. 12, 24, 26а, 47, 67, 68, 134-137; ф. 934, оп.1, а. е. 446, л. 1-4, л. 6, л.
10-18.
16
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Население на градовете в окръга 1934-1965 г.
година

Димитровград

Марица

Свиленград

Харманли

Хасково

1934 г.

6376

6118

9308

8060

26 516

1946 г.

9191

7014

9686

9225

27 435

1956 г.

34 162

7155

10 966

12 553

38 812

1965 г.

41 787

8532

12 438

15 478

57 682

През 50-те години на ХХ в. категорично се променя и
социалната структура на населението. Все още има малка
група на дребни собственици в градовете – занаятчии и търговци, запазени са и свободните професии, също малко на
брой. Тук трябва да отбележим, че постепнно се ограничава
частната практика на лекари и зъболекари с изграждането на
държавна система на здравеопазване, но до 1972 г. тя официално не е забранена. Всъщност, структурата е определена
в няколко категории – работници, кооперативни и некооперативни занаятчии, членове на ТКЗС и еднолични стопани
и служащи, която обхваща доста различни професии, учители, както и чиновници в администрацията и учрежденията. Това е може и най-разнородната социална група. Според
статистика на заетите лица по бюджета на народните съвети
техният брой нараства през годините. Така за Свиленградска околия през 1952 г. те са 927, а през 1956 г. – 1141; Харманлийска – съответно 1336 и 1415. Само за градовете в Хасковска околия техният брой през 1952 г. е 1214, а през 1956
г. – 1726, за селата на околията те са съответно 991 и 1051.
Учителите през учебната 1956–1957 г. по градове са съответно в Хасково 186, Димитровград – 238, в Харманлийска
околия са 428, а в Свиленградска – 37818. Точна представа за
Статистически годишник на Хасконски окръг 1950-1956 г., С, 1957, 139-141,
с. 143.
18
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броя и относителната тежест на различните социални групи
в градовете на региона съобразно новата структура на общество ни дава следващата таблица19.
Таблица на социалните групи по градове, 1956 г.

Социална
група

Хасково

Димитровград

Харманли

Свиленград

Марица

Общо

работници

18 507

21 113

5773

3344

2844

51 581

служащи

12 254

9899

3932

2736

1853

30 674

2096

1755

620

1205

1667

7343

1193

218

362

380

107

2200

2502

714

1357

2762

324

386

430

175

2700

49

32

26

469

25

27

14

271

33

432

Членове
ТКЗС
Кооперирани
занаятчии
Еднолични
стопани
Некооп.
занаятчии
Частни
търговци

1385
306

свободни

184

нетрудящи

249

56
21
59

47

44

435

7770

В края на 50-те години на ХХ в. обществената структура на българското общество е изцяло променена. В резултат
на ликвидирането на частната собственост през втората половина на 40-те години и началото на 50-те години изчезва
групата на едрата и средна буржоазия. По-дълъг и постепе19

Статистически годишник на окръг Хасково, Х, 1967, 15-16.
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нен е процесът на ликвидиране на дребните собственици в
градовете – занаятчии и търговци. Тази група се запазва за
по-дълъг период и въпреки ограниченията до края на 50-те
години, тя остава част от градското общество. Както се вижда от посочените в последната таблица цифри, в градовете
на Хасковски окръг през 1956 г. има частни занаятчии, търговци и еднолични земеделски стопани. Разбира се, значително е нараснал броят на работниците, но все още градовете
тук не са индустриализирани и модернизирани. На този фон
ярко се отличава Димитровград с най-голям брой работници
и най-ниско число частни собственици, естествен резултат
от възникването му като център на социалистическата индустриализация. В средата на 50-те години на ХХ в. всички
градове увеличават значително жителите си както в резултат
на естествения прираст, така и от доминиращия механичен
прираст – това е първата вълна на миграцията село–град в
резулат на засилената колективизация в селата. За нарастването на населението на Хасково, Харманли и Свиленград
има значение фактът, че те са административни центрове.
Преселването в град Марица е значително по-слабо. Изселването е по-слабо и е насочено към по-големи градове, към
центровете на индустриализацията в тези години и по-малки селища, където има военни гарнизони. Част от преселванията са свързани с обучение, работа, брак, но голямата част
отразява характерната за този период миграция от селата
към околийските и окръжния център. Едновременно с разрастване на градовете се разрастват и административните
структури и социалните дейности, които пък определят групата на служащите, която има значителен относителен дял
в новата социална структура и твърде разнообразен състав.
В заключение може да се каже, че именно през 50-те години
се оформя социалната структура на градовете в региона на
156
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основата на държавната собственост. През следващото десетилетие нарастването на градското население ще достигне
своя пик в резултат на втората миграционна вълна от селото
към града, ще предизвика значителна безработица и жилищна криза, особено в Хасково. Успоредно с това в средата на
60-те ще започне и реална индустриализация на всички градове в региона, което ще промени вътрешната структура на
различните социални групи, тяхното образователно и професионално равнище.
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ЕНЧО СТАЙКОВ – РАДЕТЕЛ
ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО
Марийка Давидова Келева
Енчо Стайков е една енциклопедична и ерудирана личност от политическия живот на страната през ХХ в. Името му е тясно свързано със създаването и
утвърждаването на Отечествения фронт
(ОФ) като масова политическа организация. Стожерите на съзнателния му живот
са: чисто родолюбие, пламенен патриотизъм, морална устойчивост и благоЕнчо Стайков
родство. Благодарение на тях в годините
като революционер, журналист, поет, публицист, политик и
държавен деец той не забрави, че е човек от народа, който го
наричаше „Нашият Бай Енчо“.
Енчо Стайков е роден на 11 септември 1901 г. в многодетното семейство на Кина и градинаря Стайко Стайков в
гр. Лясковец1. Лясковчани са известни със своето трудолюбие, свободолюбие и просперитет. С пословичната си любознателност и общителност Енчо Стайков се развива като
трудолюбив и буден млад човек, съпричастен с несгодите на
съгражданите си. Едва навършил 18 години, е приет за член
на Комунистическата партия по предложение на съратника
на Димитър Благоев, юриста -социалист Първан Герджиков.
Същата година е избран за секретар на комсомолското дружество в родния си град2. След Септемврийското възстание
от 1923 г. той възстановява местната партийна организация,
1
2

Държавен архив–Велико Търново, ф. 146 к, оп 2, а. е. 30, с. 52.
Д. Стоичков. – В. „Народен глас”, № 16–17, 20 септември 1981 г.
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на която с право е избран за секретар3. През 1924 г. е студент
по право в СУ „Св. Климент Охридски“, където е избран
в ръководството на комсомолската организация. Последвалият разгром през Априлските събития не го спира и той
възстановява студентската комсомолска организация. В резултат на това е избран за неин секретар.
Енчо Стайков намира време да изнася сказки и лекции,
да публикува материали във вестниците „Младежка дума“,
„Народна култура“, „Работничеко дело“, „Новини“, „Щит“,
„Брод“, „Кормило“, „Трибуна“ (легално издание на Народния фронт) и списанията „Жупел“, „Литературен преглед“,
„Нов път“4. Пламенното му слово и революционната му дейност водят до неговите арести и лишаване от свобода. Макар и в нелегалност, той оглавява партийната организация
на град Пловдив. На V пленум на ЦК на БКП, проведен през
януари1935 г., той заявява, че „...ясно изразява становището
си против погрешния курс на левосектанската фракция и
разкрива истинските причини за изолацията на Партията от
народните маси“5.
Заради своята идейна убеденост, пламенно и градивно
слово Енчо Стайков е изпратен за участие като делегат на
VII конгрес на Коминтерна, проведен в Москва от 25 юли до
20 август 1935 г. В работата му вземат участие представители на 76 комунистически партии6.
В Москва той обменя опит и мисли със световните
делегати – участници в работата на VII конгрес на Коминтерна. Но както сам подчертава, за него най-ценни са били
разговорите с избрания на конгреса за генерален секретар на
Стайков, Е., Автобиографични данни, с. 1.
Боков, Г., Енчо Стайков, С., 1984, 183–187.
5
Д. Стоичков. – В. Народен глас, № 12, 23 септември 1976,
6
История Росии и мирового сообщества. Москва, 2004, с. 256.
3
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Коминтерна Георги Димитров7. Енчо Стайков подробно запознава Димитров с работата на Единния фронт. В резултат
на взетите решения на VII конгрес на Коминтерна за изграждане на Народен фронт като политически съюз на работници, селяни, дребна и антифашистка буржоазия, служители
и интелегенция, Стайков осъзнава нелеката задача, която
стои пред българските комунисти. Този съюз трябва да бъде
формиран на основата на активната борба против фашизма
и войната и в защита на икономичическите интереси на трудещите се.
Необходим е нов подход за работа. Като докладчик на
VI разширен пленум на ЦК на БКП, проведен в края на февруари и началото на март 1936 г., Енчо Стайков разкрива:
„Новото в нашата работа сега е, че ние отидохме в масовите организации не да развиваме своите комунистически
възгледи, а да работим в рамките на техните устави и програми. Тази наша форма даде прекрасни резултати“8. Промяната на тактиката за работа с масовите организации като
читалища, кооперации, въздържателни дружества, спортни
организации и други дава положителни резултати и води до
окрупване на Народния фронт.
Енчо Стайков е арестуван и интерниран през 1939–
1940 г. в Джебел. След това той се завръща и продължава
дейността си в ОК на БКП в София, но през септември 1941
г. отново е арестуван и интерниран последователно в „Еникьой“ и „Свети Кирик“.
На 17 юли 1942 г. по радиостанция „Христо Ботев“ от
Москва е прочетена Програмата на ОФ. Тя е изработена от
Задграничното бюро, в което влизат Георги Димитров, юристът Васил Коларов, Станке Димитров, Карло Луканов. За7
8

Стайков Е., Автобиографични данни, с. 3.
Д. Стоичков. – В. Народен глас, № 12, 23 септември 1976 г,
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дачите в програмата са формулирани така: да се скъса съюзът с Тристрания пакт, да не се допуска включването на
България във войната на страната на Оста, да се изтеглят
окупационните български войски от Югославия, да се прекрати износът на храна и суровини за хитлеристката коалиция, да се установи сътрудничество с балканските народи и
Антихитлериската коалиция”9. В изпълнение на Програмата
БРП започва разяснителна и организационна работа по места. Създадената мрежа от ОФ-комитети подпомага въоръжената борба. На 30 август 1944 г. Националният комитет на
ОФ се обръща с „Манифест към българския народ и армия“
за незабавна смяна на правителството на Иван Багрянов с
кабинет на ОФ. В него за първи път в 16 точки е формулирана основната цел – обединяване на най-широките народни
маси.
На 5 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България, а при навлизането си в страната Съветската
армия е посрещната с цветя, музика, хляб и сол, радост и
надежда от българския народ. Това дава основание на ОФ
да предприеме действия за безпроблемно осъществяване
на смяната на властта. На 9 септември 1944 г. в 6 часа и 25
минути Радио София обявява, че страната има ново правителство, създадено на основата на ОФ, с министър-председател Кимон Георгиев. В състава на изпълнителната власт
влизат по четирима представители на БРП, БЗНС „Пладне“, „Звено“, двама социал-демократи и двама „независими
интелектуалци“10.
България тръгва по нов път, път на политическо и социално-икономическо развитие. Партията поставя отговорни задачи на Енчо Стайков. След Деветосептемврийския
9

История на Отечествения фронт/съюз в България. Т. I, С., 2012.
История на България, С., 1998, с. 377.
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преврат на мястото на полицията се създава Дирекция на
Народната милиция. Неин пръв директор до края на месец
септември е Енчо Стайков.
Той работи дълги години в идеологическата област
като заместник-главен и главен редактор (1954–1956 г.)
на в. „Работническо дело“. Като председател на Съюза на
българските журналисти Енчо Стайков съдейства за формирането на способни журналисти, отразяващи обективно
вътрешното и външното политическо развитие на НРБ. В
периода 1949-1950 г. оглавява Българска кинематография.
Ръководител е на БТА в периода 1950-1952 г. Енчо Стайков
е подпредседател на Комитета за наука, изкуство и култура
в периода 1952-1954 г. В същото време е завеждащ отдел
„Пропаганда и агитация“ при ЦК на БКП.
Енчо Стайков е народен представител в VI ВНС, което
на 15 септември 1946 г. обявява резултатите от Референдума
за „народна република”, благодарение на което е утвърдена републиканската форма на държавно управление. Като
народен представител участва в работата на парламента от
1954 до 1975 г. Участва и в подготовката и провеждането на
Априлския пленум на ЦК на БКП от 1956 г.
Енчо Стайков оглавява ОФ като председетел на НС
на ОФ в периода 1957–1967 г. Разлиствайки страниците на
в. „Отечествен фронт“ и в. „Работническо дело“, се виждат примери за политическото мислене и ръководство на
Енчо Стайков, той пише и говори за ролята и мястото на
ОФ като съюз на работници и селяни при утвърждаване на
трудово-кооперативните земеделски стопанства и индустриализацията на страната. ОФ организира доброволния труд
на населението в помощ на селското стопанство, благоустрояването, хигиенизирането и озеленяванета на населените
места. Богата и разнообразна е дейността на ОФ през този
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период в просветна, агитационна, прапагандна и културнамасова насока. Създадено е лекционното дружество „Георги
Кирков“, чиито многобройни лектори съдействат за повишаване на политическата култура, активност и съзнателност на
народа.
В отчетите, докладите и приетите решения се вижда,
че Енчо Стайков изключително много държи на културномасовата работа на ОФ в тясна вразка с народните читалища
– увеличаване на библиотечния фонд, размах на дейността
на художествената самодейност, провеждане на лектории
и читателски конференции. В тясно сътрудничество е дейността на ОФ по места с народните съвети – чрез постоянни
комисии и съвместни заседения. Разширява се дейността на
ОФ по линия на Обществения контрол, като се дава път на
градивната критика с цел подпомагане на дейността, преодоляването на слабости, недъзи, разхищение, допуснати нередности, против бюрокрацията и бездушието към хората.
НС на ОФ отделя изключително голямо внимание на
българската жена – стожер на семейството и активен строител на социализма. По местоживеене се изграждат женски
организации, чиято цел е укрепването на единството на трудещите се. В резултат на това в София от 20 до 25 октомври
1964 г. се провежда Сесия на Съвета на Международната демократична федерация на жените.
Кандидатите на ОФ печелят изборите на V НС на 27
февруари 1966 г. Като всяка развиваща се политическа организация в крак с времето, ОФ трябва да въведе поправки
в Устава си, за да отговори на новите изисквания. На 15–16
май 1967 г. се провежда VI конгрес на ОФ, на който за председател на ИК на ОФ е избран Боян Българанов.
Пословично е вниманието и разбирането на Енчо
Стайков към проблемите и успехите на своите съграждани.
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Той е чест гост в родния си град Лясковец и в уютния си
роден дом. В навечерието на своя 70-годишен юбилей Енчо
Стайков казва: „Не е никъкъв патриот този, който не обича
родния си град“11. Енчо Стайков дарява 2 000 тома на библиотеката към новооткритата читалищна сграда. ОНЧ „Напредък“ развива богата художествена и учебна дейност – театрален състав, танцов състав, градски хор, детска музикална
школа – пиано, цигулка, акордеон, китара, балетна школа,
френски и немски език.
Със съдействието на Енчо Стайков в града израства
нова училищна сграда като ОУ (днес СУ „Максим Райкович“
– корпус I). Така в град Лясковец има две начални училища,
носещи имената на възрожденския поет Никола Козлев и писателя Цани Гинчев и ОУ прераства в ЕСПУ (СОУ, СУ) „Максим Райкович“ и Селскостопански техникум „Мичурин“.
В родния град на Енчо Стайков има пет действащи
църкви и един манастир „Св. Св. Петър и Павел“, в който
на 11 май 1874 г. е открито първото висше училище в българските земи по богословие с първи ректор Недю Жеков от
Лясковец (д-р на богословските науки). Енчо Стайков отделя специално внимание за доброто им състояние.
Голямо внимание отделя и на благоустройството на
града. Указанието, дадено от Енчо Стайков, е да се запази
възрожденската архитектура на града. С негово съдействие в
Лясковец е открит единственият в света специализиран Музей на гурбетчийското градинарство.
Енчо Стайков не е безразличен към икономическата база на родния си град. Като народен представител през
1950 г. прави първата копка на Завода за автоматични везни.
Големи грижи полага за реконструкцията и разширяването на АРЗ „Победа“ и Винзавода, в който е открит модерен
11

Кл. Дойчинова. – В. Народен глас, № 15, 1971.
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Шампански цех. Със съдействиета на Енчо Стайков на територията на град Лясковец на 5 юли 1965 г. е направена първата копка на МЗ – 33-1, с първи директор – лясковчанина
Йордан Войводов (завършил Военно-въздушната академия
„Жуковски“ в Москва). Заводът отваря врати за производствени цели на 4 септември 1969 г.12
За Енчо Стайков няма дребни и маловажни неща в обществената работа. Той следи отблизо работата на журналистическия екип на местния в. „Народен глас“. С негово съдействие е изграден Паметникът на трите епохи. Енчо Стайков
се включва в различни чествания в родния си град и региона,
както и в земляческите срещи на лясковчани в София.
За богатата си и съдържателна работа Енчо Стайков е
удостояван със званията „Герой на НРБ“ и „Герой на социалистическия труд“, както и с четири ордена „Георги Димитров“.
Енчо Стайков умира на 5 януари 1975 г. в София.
С Указ № 1788 от 23 септември 1975 г. МЗ -33-1 се
наименува на МЗ „Енчо Стайков“. Ръководството на завода
през 1985 г. изкупува от наследниците на Енчо Стайков родната му къща и я превръща в къща-музей13.

12
13

История на „Аркус“ АД, С., 1997.
Пак там.
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На името на Енчо Стайков с решение на ГНС, ОНЧ
„Напредък“ се преименува в ОНЧ „Енчо Стайков“.

Една от главните улици в родния град на Енчо Стайков, свързваща центъра с манастира „Св. Св. Петър и Павел“, който функционира като такъв от втората половина
на IX в. (след покръстването на българите е изграден върху
римски кастел). Открит е бюст-паметник на Енчо Стайков в
началото на градския парк срещу Партийния дом (сега СУ
„Максим Райкович“ – корпус II).
След 10 ноември 1989 г. в страната ни настъпват промени, отричащи съзидателния труд на българския народ
през 45-те години на обществено-икономическо, политическо и културно развитие. През т. нар. демократичен преход
се нароиха политически партии, законови норми и тотална
разруха на селското стопанство, промишлеността, банковото
дело и външноикономическата дейност и търговия. Именно
през този период „новите демократи“ разкриха истинския си
лик, като отрекоха и премахнаха всичко, което не е в техен
интерес.
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С Решение №15 от 25 февруари
1992 г. на ОбС гр. Лясковец всички
улици, носещи имена на изявени антифашисти са преименувани с имена
на възрожденски дейци и други. Така
ул. „Енчо Стайков“ се именува ул.
„Манастирска“. Със същото решение
ОНЧ „Енчо Стайков“ се преименува
в НЧ „Напредък – 1870“. С решение
на Великотърновски окръжен съд
от 29 август 1991 г. Държавна фирма „Енчо Стайков“ се преименува в
„Аркус“ АД със седалище гр. Лясковец. Къщата-музей „Енчо Стайков“
престава да съществува, поради продаването и′ като жилищна страда. Остана непокътнат само бюст-паметникът на Енчо Стайков.
Енчо Стайков е закърмен с
богатото историческо наследство
	
   на родния си град Лясковец, живял
със съзнанието за идеала на българина – свобода, чест и достайнство, отдал сърцетно си и
душата си за националното единение и просперитет. Независимо от превратностите на времето, той ще остане
в аналиите на политическата история и в съзнанието на
своите съграждани с благородството, морала и съпричастността си към живота на хората.
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Защита на културното наследство в периода
9 септември 1944 г. – 10 ноември 1989 г.
Проф. д-р Мариела Модева,
Директор на Институт за изследване и развитие на лидерството в съвременна информационна среда към УниБИТ,
хоноруван преподавател в ХТМУ
Осмислянето на периода от 9 септември 1944 г. до 10
ноември 1989 г. днес е базирано както на научни изследвания, така и на мемоари, разработки, финансирани от национални и международни фондации и изследователски центрове. Най-често оценките са не само исторически, но и до
голяма степен политически, основани на идеологически
пристрастия. Все пак, от дистанция на времето, се създават условия за обективиране на фактите и изводите за този
преломен етап от близкото ни минало. При прегледа на публикуваните изследвания прави впечатление, че в по-малка
степен е засегната темата за защитата на културното наследство, макар че не липсва литература и за тази обществена
сфера. В настоящия доклад ще бъде направен опит за нейното представяне с по-специален акцент върху недвижимите
културни ценности.
Както е известно, изграждането на системата за опазване на културното наследство започва веднага след Освобождението на България и е продиктувано от необходимостта
да бъдат съхранени запазените следи от седем цивилизации,
сред които праисторическата, тракийската, древногръцката,
римската, византийската, българската средновековна, мюсюлманската.
Понятието „защита на културните ценности“ разглеждаме в контекста на чл. 2 от Конвенцията за защита на
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културните ценности в случай на въоръжен конфликт1,
а именно: „Защитата на културните ценности, съгласно
настоящата Конвенция, включва опазването и зачитането
на тези ценности“. Сред най-рано откроилите се понятия,
които определят археологическите паметници е „старина“.
То се оформя през Възрожденския период, когато сред българското общество се наблюдава особено интензивно нарастване на интереса към древността. „Старината“ е основна
дефиниция за началните етапи от развитието на модела за
опазване на културното наследство, нормативно утвърден с
редица ранни законови актове (като законите за издирвание
на старини и за спомагание на научни и книжовни предприятия от 1890 г., за народното просвещение от 1909 г. и за старините от 1911 г. и др.). При следващите етапи от развитието
на модела за опазване на културното наследство (1944-1989
г.) основно понятие е „паметник на културата“. Според чл.
3 от Закона за паметниците на културата и музеите – ЗПКМ
(1969 г.) това е „всяко недвижимо и движимо автентично
материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или
културна стойност и притежава обществена значимост.“
Паметниците на културата са: „произведения на човешката
дейност, които документират материалната и духовната
култура и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с историческите и революционните
борби и събития, с живота и дейността на видни обществени, културни и научни дейци“.
По-късно у нас навлиза в употреба и се налага термиРатифицирана с Указ № 154 на Президиума на Народното събрание от 26.05.1956
г. - Известия, №. 44 от 1.05.1956 г. В сила за България от 7.11.1956 г.
1
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нът „културно наследство“, определен съгласно чл. 1 от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно
и природно наследство (в сила за Република България от
17 септември 1975 г.), където се включват: „паметниците:
архитектурни произведения, скулптури или монументална
живопис, археологически елементи или структури, надписи, пещери и групи от елементи с изключително световно
значение от гледна точка на историята, изкуството или
науката;- ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради своята архитектура, своето хармонично единство или своята интеграция в околната среда
имат изключително световно значение от гледна точка на
историята, изкуството или науката; - забележителните
места: човешки творби или произведения, създадени съвместно от човека и природата, както и зоните, включително и археологичните обекти с изключително световно значение от гледна точка на историята, естетиката, етнологията или антропологията. „Основни източници на информация са „разкопките или находките, както и останалите
методи за изследване на човечеството и свързаната с него
среда“. Археологическото наследство „включва структури,
постройки, групи сгради, разработени обекти, движими и
други паметници, както и техния контекст, независимо от
това, дали се намират на сушата или под вода“.
Рамковата конвенция на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото определя „културно наследство“ като „група от ресурси, наследени от
миналото, които хората идентифицират, независимо от
собствеността върху тях, като отражение или израз на
техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, зна170
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ния и традиции“. В съвременните условия Законът за културното наследство – ЗКН (посл. изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011
г.) постановява следните дефиниции: „Чл. 2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от
културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна
стойност. Чл. 7. (1) Културна ценност е нематериално или
материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение
за индивида, общността или обществото и има научна или
културна стойност. (2) Културна ценност може да бъде
и нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или културна стойност и е от значение за Българската православна
църква и другите регистрирани вероизповедания“.
Понятието опазване включва „защита и респект и се
явява като съвкупност от мероприятия за управление на
обществените отношения, свързани с опазването на паметниците на културата и средата им... „опазване“ се покрива с понятието „охрана“, употребено в препоръката на
ЮНЕСКО за опазване на историческите или традиционни
ансамбли“ (Найроби, 1976). Все повече се разпространява
схващането, че културното наследство представлява не само
резултат от развитието на човешката цивилизация и фиксира
нейните постижения, но е и фактор, който при рационално
съхранение и разпространение допринася и за икономическия просперитет на страната. Към момента по реда на националното законодателство са защитени близо 40 хил. паметника, седем от които са вписани в Листата на световното
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културно наследство на ЮНЕСКО.
Понятието „културна ценност“ е ново за българското
право. Отмененият Закон за паметниците на културата и
музеите (ЗПКМ) от 1969 г. борави с понятието „паметник
на културата“. С влизането в сила на Закона за културното
наследство (ЗКН) през 2009 г. се утвърждават понятията –
„културно наследство“ и „културна ценност“2.
Всъщност, по смисъла на закона, културната ценност
е културно наследство. Културното наследство е по-широкото общо понятие, използвано в ЗКН, то обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство
като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна
или културна стойност.
В този контекст разглеждането на темата за защитата на
недвижимите културни ценности след 9 септември 1944 г. не
може да бъде откъсната от контекста на цялостната културна политика в този период. Според Иван Еленков, културната
политика по времето на социализма в България е разделена на
пет основни периода: „1. Начален етап на установяване на
режима (1944-1948), през който начело е Георги Димитров;
2. Етап на институционализиране и налагане на основни
правила и принципи на идеологията (1949-1956), през който
управлява Вълко Червенков; 3. Етап на опит за частична либерализация на комунистическите подходи (1957-1969), през
който Тодор Живков налага едноличната си власт; 4. Етап на
частично отваряне на системата, особено периодът на ръководството на Комитета за култура от Людмила Живкова
2 Георгиев., Св. Правен режим на културното наследство в република България.
С., 2008.
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(1970-1981/86); 5. Етап на упадък на режима, съвпадащ със
съветската перестройка (1987-1989)“3.
Без да се съгласяваме изцяло с така дефинираните
периоди, ще ги ползваме като времева рамка с цел проследяване на нормативния контекст на защита на културното
наследство. От направения преглед ясно се очертава тенденцията за предприемане на мерки с цел ефективно опазване
на културните ценности, като най-важна е отговорността на
държавата. За по-голяма коректност ще ползваме инструментариума на адвокат Д. Коруджиева, включена в разработката
й „Право на ЕС и сделки с културни ценности в България.
Уредба и приложимо право“4, както и изследването на Св.
Георгиев „Правен режим на културното наследство в република България“5. Само седем години след 1944 г., през 1951,
е издадено Постановление на МС №16086, което поставя
всички паметници на културата, намиращи се в пределите
на НРБ под защитата на държавата. За осъществяване на директен контрол върху паметниците на културата се създава
Съвет за опазване на паметниците на културата към Комитета за наука, изкуство и култура. През 1952 г. е публикувана Инструкция за привеждане в известност, регистрация
и опазване паметниците на културата7, която разглежда поподробно основните постановки на Постановление №1608
на МС. През 1958 г. е прието Постановление на МС №1658 за
Еленков, Ив. Културният фронт. Институт за изследване на близкото минало,
изд. Сиела, С., 2008.
4
- https://www.law-firm-bg.com/статии/културно-наследство/
5
Георгиев., Св. Цит. съч.
6
Постановление № 1608 на МС, обн. ДВ, бр.7, 1952 г.
7
Инструкция за привеждане в известност, регистрация и опазване паметниците
на културата, обн. В. Известия, № 79, 1952.
8
Постановление на МС № 165 и през 1959.
3
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опазване паметниците на културата и развитието на музейното дело у нас, а през 1959 г. – Правилник за приложението
му. В Постановлението се предвижда задължението на всеки
собственик на паметник на културата да отделя в годишните
си бюджети средства за опазването му. В периода до 1969 г.,
когато е приет действащият до 2009 г. Закон за паметниците
на културата и музеите са разработени и издадени редица
нормативни актове, засягащи отделни аспекти на опазването
на културното наследство9.
С всички тези подзаконови нормативни актове (наредби, правилници, инструкции) се създава процесуален ред за
опазване на „старините“ от страна на държавната власт – за
регистрация, за използването на недвижимите паметници
(отдаване под наем и пр.), за реда за покупка на културни
ценности (движими вещи) от частни лица, уредба на музеите и пр. Всички те имат значение с това, че уреждат детайлно процедури, които да се следват. В голяма степен поставените с тях процесуални правила и концепции по опазването
стават основа на приетия през 1969 г. Закон за паметниците
на културата и музеите (ЗПКМ), действащ до 2009 г. Както
отбелязва Д. Коруджиева „през този втори период се дооформя системата за опазване на културното наследство,
която отговаря на политическите реалности. Налице е силна централизация – държавата и общините са най-често
единствените собственици на паметници на културата“10.
Функциите по издирване, регистрация, архивиране, инвестиране и изпълнение се осъществяват също централизирано от създадения през 1957 г. НИПК (Национален институт
Инструкция за държавната регистрация на музейните фондове. – Известия, №
92, 1958 и т.н.
10
- https://www.law-firm-bg.com/статии/културно-наследство/
9
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за паметниците на културата), подчинен на Комитета за култура (По-късно Министерство на културата).
Контролни правомощия по отношение на някои дейности, свързани с паметниците на културата се осъществява
от местните административни органи – Общинските съвети,
чрез съответните културни служби, както и от местните музеи. В изградената система на Комитета за култура на регионално (окръжно и областно ниво) и общинско, съществуват
административни органи (отдели), по-късно Съвети за култура, на които са възложени функциите по издирване, опазване и реставриране. Цялата дейност на местните отдели се
контролира от НИПК, който централизира всички дейности
и специалисти. Наред с негативите от прекомерния централизъм, положителна черта е концентрирането на усилията
на квалифицирани специалисти, действащи съгласно международни норми и препоръки в областта на консервацията
и реставрацията11. Според ЗПКМ (отменен), в зависимост
от оценката за научната, историческата и архитектурната и
художествена стойност паметниците се разделят на четири
категории: природни и културни обекти със световно значение, включени в листата на ЮНЕСКО; паметници с национално значение; паметници с местно значение; паметници
за сведение.
Понятието „паметник на културата“ се въвежда в
ЗПКМ. Това са обявените по реда на чл. 4, ал. 1 недвижими
паметници на културата и декларираните от НИПК и инвентираните в музеите и музейните сбирки предмети. В действащата тогава Наредба № 5 на МК е регламентирана процедурата за обявяване на недвижими паметници на културата:
11

Георгиев., Св. Цит. съч.
СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

175

идентифициране, при което обектите са издирват, локализират и описват (идентификационна карта); деклариране от
НИПК според предварителна оценка за културно-историческата им стойност (декларационни списъци, уведомяват
се всички);заключителна комплексна оценка (окончателна
характеристика и категория);утвърждаване, обнародване и
регистриране: за категория „световно значение“ от Комитета за световно наследство чрез Националната комисия по
предложение на министъра на културата, за режим‚ резерват“ – от Министерския съвет по предложение на министъра
на културата и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, за всички останали паметници от Министерство на културата. И при действието на ЗКПМ, и на
сегашния ЗКН, уредбата на недвижимите паметници е „разпиляна“ и в други специални закони, подзаконови актове,
регулиращи различни сфери на обществените отношения –
околна среда, териториално устройство (ЗУТ и наредби), Закон за собствеността, Закон за защитените територии, Закон
за подземните богатства, Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, Закон за опазване на околната среда,
ЗКПО, ЗМДТ, Закон за меценатството и др.“12 Както е видно,
през т. нар. четвърти етап, свързан с активното участие в управлението на културата на Людмила Живкова в Списъка на
световното наследство на ЮНЕСКО са включени всички девет паметника, съответно на недвижимото и природно културно наследство. Това са: Тракийската гробница в Казанлък
(1979), Мадарският конник (1979), Боянската църква (1979),
Ивановските скални църкви (1979), Тракийската гробница
в Свещари(1985), Рилският манастир (1989), Старият град
12

- https://www.law-firm-bg.com/статии/културно-наследство/
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в Несебър (1983), Биосферният резерват Сребърна (1983),
Националният парк Пирин (1983). След този период в този
списък не е включена нито една недвижима културна ценност от България.
Като цяло периодът се характеризира със стремеж на
управляващите да оказват влияние и върху европейската политика в посока на добросъседство, разбирателство и преодоляване на политическата конфронтация. През 70-те и 80те години на ХХ в. България поставя началото на знакови
инициативи в сферата на културата като Международната
детска асаблея „Знаме на мира“, Международните писателски срещи, чрез които се осъществява интерактивността
на отделните фигури (политически и творчески) по време
на всяка една от проведените срещи в София, както и след
това – чрез публикации и последвали реципрочни събития в
отделни държави, демонстрира се съгласие да се подпишат
декларации до ООН в полза на мира, което играе съществена
роля за взаимното опознаване и толерантност между народите. В този смисъл разглеждането на недвижимото културно
наследство като важен елемент на националната ни култура,
в периода 9 септември 1944 г. – 10 ноември 2019 г. е фактор
от съществено значение за съхраняване на националната ни
идентичност сред другите култури по света – то е връзката
с нашето далечно минало. Проучването на културното наследство и успешното му представяне в разглеждания период се характеризира с използването на съвременни методи
и средства, както и успешно приложими за нашата страна
международни практики. Всичко това се осъществява с
участието на учени от БАН, Софийския университет и други академични и научни институции и с щедрата финансова
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подкрепа на държавата. Много важна е ролята на Националния археологически институт с музей (НАИМ) към БАН,
който функционира от 1949 г. и е продължител на дейността
и правоприемник на Отдела за ценности към създадената
през 1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892
г. в Народен музей и на Българския археологически институт, формиран през 1921 г. като първи научен институт в
България. Важно е да се отбележи и дейността на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на
ИКОМОС). Той е формиран веднага след основаването на
ИКОМОС (1964), а през 1996 е регистриран като Сдружение
с идеална цел. През 2002 г. БНК е пререгистриран като нестопанска организация, действаща в обществена полза (www.
international.icomos.org).
В заключение можем да обобщим, че в периода след 9
септември 1944 г. и особено през 70-те и 80-те години на миналия век, е разработен успешен управленски модел за опазване, закрила и представяне на културното ни наследство
не само на национално, но и на международно ниво. България ратифицира редица конвенции, свързани със защитата
на културното наследство и се утвърждава като център на
знакови световни научни форуми и прояви. По този начин
се засилва ролята на културната дипломация и страната ни
печели убедителни позиции като културен и духовен център. В този смисъл критиките и дори пълното отрицание по
отношение на направеното в периода след 9 септември 1944
г. не кореспондират с фактите, които показват целенасочена
държавна политика, базирана на нормативна уредба и съобразена с международните актове, гарантиращи успешната
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защита на българското културно наследство, разглеждано
в неговата европейска и световна значимост. В рамките на
доклада не е възможно да се изчерпи цялостно проучваната
тематика, както и да се отразят всички гледни точки. Включени са и факти както преди, така и малко след посочения
период на проучването с оглед на по-ясно представяне на
приемствеността и взаимовръзките в сферата на културното наследство. Авторът си запазва правото в следващи публикации да представи и други, незасегнати аспекти на изследвания проблем. Подкрепяме тезата, че ,,ценностите и
посланията, въплътени в културното наследство трябва
да се разглеждат като важен фактор за социокултурното развитие на обществото“13. В разглеждания исторически период се очертава разбирането, че организацията на
управлението на културното наследство е насочена към
формиране на съзнание за обща принадлежност и общо
минало, за споделяне на общи ценности. Виждане, което е
добре да бъде заложено в културната политика на България
в контекста и на членството ни в Европейския съюз.
Инструкция за държавната регистрация на музейните
фондове (Известия, бр. 92, 1958); Изменение и допълнение
на Инструкцията за държавната регистрация на музейните
фондове (Известия, бр.80, 1960); Правилник за използване
и опазване на недвижимите паметници на културата и историческите места (Известия, бр.73, 1960); Наредба №49
за покупка от частни лица на предмети с археологическо,
историческо и етнографско значение, архивни материали,
Иванов Д., Е. Сачев. Защита на културно-историческото наследство. С., УИ
„Св. Климент Охридски”, 2009, 134 с.
13
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антикварни книги, произведения на изкуството, реквизити
и др.(известия, бр. 73, 1960); Наредба за отдаване под наем
на помещения в сгради, недвижими паметници на културата (Дв, бр.36, 1963); Инструкция за опазване от претопяване на предмети и монети от благородни и цветни метали и
архивни документи с научна и художествена стойност (ДВ,
бр. 76, 1964); Инструкция за набиране, разходване и отчитане на извънбюджетните средства в музеите (ДВ, бр.14,
1965); Устройствен правилник за народните, специалните и
възпоминателните музеи към народните съвети и ведомства
(ДВ, бр.44, 1965); Правилник за изваждане и запазване на
намиращите се под вода паметници на културата и природни забележителности от водната флора и фауна (ДВ, бр.53,
1967).

180

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

181

182

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

30 ГОДИНИ ОТ
10 НОЕМВРИ 1989 г.
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30 ГОДИНИ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 г. –
политически, социално-икономически,
външнополитически, военно-стратегически
и културни трансформации
На 8 ноември 2019 г. в салона на клуб „Журналист“
при СБЖ в София, при огромен интерес, се проведе национална научна конференция, посветена на 30-годишнината
от промените на 10 ноември 1989 г. и организирана от НС
на Отечествения съюз в партньорство с Балканския институт за стратегически прогнози и управление, Института за
икономика и международни отношения и СОСЗР. Модератор
на конференцията бе проф. д-р Искра Баева. В престижния
форум взеха участие повече от 50 бивши и настоящи политици, изследователи на събитията и процесите от академичните среди в БАН, СУ „Св.Кл.Охридски“, НБУ, УНИБИТ и
членове на НС и КС на ОС от цялата страна.
През есента се навършиха 30 години от началото на
дълбоките преобразования в България, насочени към установяване на демократична политическа система и пазарна икономика. Повечето българи посрещнаха промените
с ентусиазъм и големи надежди за по-добър, по-сигурен и
по-свободен живот. Пътят на България обаче през тези три
десетилетия се оказа нелек и много по-дълъг от очакванията ни. Той беше изпълнен с остри политически сблъсъци,
социални сътресения, икономически трудности и културни
предизвикателства.
През всичките години на промени Отечественият съюз
(ОС) като наследник на Отечествения фронт (ОФ) и лично
неговите председатели Гиньо Ганев и Симеон Симеонов
участваха активно в обществено-политическите процеси на
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трансформация, реформирайки своята организация от масова обществено-политическа в самостоятелно гражданско,
патриотично сдружение – активен фактор на гражданското
общество в нашата страна. Общопризнат е приносът на Гиньо Ганев за приемането на новата демократична конституция на България.
Днес, изправени пред реалностите на новото общество,
резултат от прехода, ние си задаваме някои нелеки въпроси
от рода на:
– Защо и как се стигна до промените? Неизбежни ли
бяха те? Каква беше ролята на вътрешнополитическите и на
геополитическите фактори? Кои бяха основните фигури и
каква е тяхната съдба?
– Какви бяха политическите предизвикателства на прехода от авторитарна към демократична политическа система? Защо първите демократични избори бяха за Велико, а
не за Обикновено народно събрание? Как бе изработена и
приета новата Конституция на Република България? Как се
родиха и как се развиха новите партии, как еволюираха старите?
– Каква беше цената на преминаването на България от
централизирана планова икономика към свободни пазарни
отношения? Защо в страната беше наложен моделът на неолиберална икономика? Какви бяха предизвикателствата пред
индустрията, селското стопанство, енергетиката, търговията, инфраструктурата, науката, новите технологии, медиите?
Какви се оказаха демографските последици от икономическите трансформации?
– Лесна или трудна беше преориентацията на България
от Изток на Запад? Как беше направен евроатлантическият
ни избор? Какво ни донесе членството в Северноатлантическия пакт? Какво е нашето място в Европейския съюз? Как186
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ви са отношенията на България с останалите полюси на сила
днес?
– Каква е днешната равносметка от промените? Как изглежда съвременна България в очите на българите? Какъв е
образът на България в Европа и по света? Как ще посрещнем
предизвикателствата на ХХІ в.?
Престижният научен форум, организиран от нас, направи опит да даде своя отговор на горните и редица други въпроси, които занимават днес съзнанието на българина.
Надяваме се с настоящия сборник да успеем, поне частично,
да задоволим любопитството на читателя и да отговорим на
въпроса, който вълнува и мен: „Каква я мислехме, каква я
свършихме, а сега накъде“?!
Дано сме на правия път. Времето и народът ще отсъдят.
СИМЕОН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

187

ЕДИН ОПИТ ЗА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА РОЛЯТА
И ЗНАЧЕНИЕТО НА 10 НОЕМВРИ 1989 г.
Георги Пирински
Днес, изправени пред реалностите на новото общество
и 30 години след началото на дълбоките преобразования
в България е време най-сетне да се постараем да оставим
назад рязко политизираните и/или подчертано субективните трактовки за тези преобразувания и да се постараем да
очертаем обективна картина на станалото тогава. Не като
самоцел, а като основата, без която не е възможно да си отговорим на базисния въпрос, който остава „да виси“ без ясен
отговор вече три десетилетия и в голяма степен да блокира
съзидателната енергия на обществото, а именно – защо, както се пита и в програмата за конференцията, вместо да се
осъществят очакванията и надеждите на повечето българи
за по-добър, по-сигурен и по-свободен живот, пътят на България през тези три десетилетия се оказа изпълнен с остри
политически сблъсъци, социални сътресения, икономически
трудности и културни предизвикателства?
Сред конкретните въпроси, набелязани за дискусия в
програмата на първо място фигурират следните: „Защо и
как се стигна до промените? Какви бяха политическите предизвикателства на прехода от авторитарна към демократична политическа система? Неизбежни ли бяха те?“. Те обаче само частично маркират началното питане, на което сме
длъжни достатъчно недвусмислено да си отговорим: какво,
всъщност, бе цялостното състояние на системата на държавния социализъм към края на 80-те години на миналия век?
При това съвсем не само в България, но и в Съветския съюз,
а и в бившите социалистически страни.
188
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Това е така, най-малкото защото наред с „политическите предизвикателства“, съвсем не по-малко, а може би даже
и по-решаващо значение имаха икономическите и социалните предизвикателства. Ето защо на първо място следва да
се постараем да си отговорим на посочения основополагащ
въпрос – каква бе обективната ситуация, породила последвалите трансформации. Само такава, пределно обективна
оценка за предходната система може да осигури необходимата основа за верните отговори на непосредствено следващите въпроси:
– Какви, всъщност, са ролята и значението на промяната на Десети ноември (впрочем, въпрос, който липсва в
предлагания за дискусия набор) и
– какви първоначални процеси последваха – Националната кръгла маса, първите демократични избори, изработването и приемането на новата Конституция; появата на
новите партии и еволюцията на старите; основните фигури
и тяхната съдба.
І
Още в началото на 1990 г. член-кор. проф. Иван Илиев
даде следната синтезирана равносметка на периода 1944–
1989 г.1
Пристъпвайки към въпроса защо социалистическото
общество у нас изпадна в криза, той на първо място подчертава историческия факт, че след 9 септември 1944 г. в Народна република България е създадена голяма материална база,
с каквато страната никога не е разполагала. Завоювано е равнище на живот, непознато в досоциалистическа България.
Значително са повишени образованието и квалификацията
Илиев, И. Демократичният социализъм – цел на преустройството. – В: Икономиката на кръстопът. Партиздат, С., 1990, 44–64.
1
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на заетите в икономиката; ликвидирана е безработицата и са
създадени гаранции за сигурност в утрешния ден. Сериозни
социални придобивки са безплатното образование и здравеопазване, еднаквите условия за пенсиониране, грижите за
децата и детските надбавки, платените отпуски при бременност и за отглеждане на децата.
До към края на 60-те години на миналия век ликвидирането на безработицата и осигуряването на социалния минимум
за всички съединява в едно ентусиазма, интересите и вярата в
социалистическия идеал. Възможностите на това съединяване
обаче в края на 60-те и началото на 70-те години са изчерпани.
Ентусиазмът спада, а интересът непрекъснато отслабва поради
политиката на слагане на равенство между социалната справедливост и социалната уравниловка за хората както на физическия, така и на умствения труд. През този период държавната
собственост се превръща в единствената съществуваща, като в
нея се развиват силни деформации – основни характеристики
на неосталинисткия модел на социализма.
От началото на 70-те години започва тенденция към
постепенно, но трайно забавяне в развитието на всички
съставки на обществото с особено ярък израз в забавяне
развитието на икономиката. Главната причина за забавянето на развитието и за изпадането на обществото в криза
е характерната за неосталинисткия модел тоталитарно-административна система. Административният характер на
отношенията на собственост и срастването на партийните
с изпълнителните органи на властта е сърцевината на тази
система. На практика тя изключва и най-елементарните условия за свободен избор на полето на дейност на личността,
отчуждава я от собствеността, свежда до минимум всякакъв
интерес от подобряването на резултатите от труда, както и изключва развитието на пазара с всичките му категории. Силно
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се ограничават правата и свободите на гражданите. Демокрацията и гласността са в противоречие със системата.
Базисен елемент на тази система е номенклатурната
система за подбор, издигане, назначаване и разместване на
кадрите. Съдбата, общественото и служебното положение на
тези кадри се определя от съответния партиен орган, а не от
резултатите от тяхната работа. Номенклатурата се превръща
в своего рода господстваща класа, неотделим атрибут на тоталитарно-административната система, в значителна степен
определящ нейните устои.
Към края на 80-те години икономиката и обществото
изпадат във всеобхватна криза, отчуждението на трудещите
се от държавната собственост достига критично състояние.
Производството, външнотърговският стокообмен и особено износът изпадат в стагнация. Външният дълг в свободно
конвертируема валута достига огромната сума 10,5 милиарда
долара – далеч над критичния минимум, неколкократно надвишаваща годишните постъпления в такава валута. Формира се всеобщ дефицит на стоки и услуги за населението, на
суровини и материали, на високопроизводителни машини,
при постоянен ръст на цените на всички продукти и услуги.
Държавният бюджет приключва с дефицит при нарастващи
задължения към БНБ и населението. (Дотук по Ив. Илиев).
Концентриран израз на всеобхватната криза става посоченото неудържимо нарастване на външния дълг в свободно
конвертируема валута в периода след 1985 г. Едно изследване
на група независими експерти от май 1991 г. дава обективна
картина на изключителния проблем на този дълг. За това свидетелстват следните заключения в доклада на групата2:
Оценка на динамиката, структурата, използването и причините за увеличаването на външния дълг в свободно конвертируема валута, както и на кредитната
политиката на България. – Доклад на експертна група, 15 май 1991 г. Личен архив ГП.
2
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– чистият външен дълг на България (брутните задължения минус валутните резерви), възлизащ към 31 декември
1990 г. на сума над 10, 932 млрд. щатски долара представлява изключително тежко бреме за националната икономика.
През 1989 г. годишните валутни постъпления от износа на
стоки и услуги покриват едва две трети от изплатената сума
за погасяване на задълженията по главниците и лихвите по
външния дълг, докато в световната практика е прието да се
смята, че задълженията не пораждат проблем, ако се погасяват с не повече от 25 % от тези постъпления;
– една от вътрешните причини за прекомерното увеличаване на външния дълг е неефективната структурна
политика, следствие от модела на изпреварващ растеж на
промишлени стоки пред стоките за широко потребление (на
„първо“ пред „второ“ подразделение на икономиката). С цел
да се поддържат високи темпове на растеж, икономиката
се е развивала въз основа на висока импортоемкост на продукцията, като този проблем силно се усложнява от ниската
ефективност на общественото производство;
– друга причина от вътрешен характер е високото равнище на вътрешно инвестиционно и гражданско потребление, несъобразено с икономическия потенциал на страната.
Прекалено големите за мащабите на икономиката обеми на
инвестиционно строителство, особено в тежкото машиностроене, металургията, енергетиката, химическата промишленост, от една страна доведе до разрастване на вноса, а от
друга – до отклоняване на ресурси от производства, които
можеха да осигурят приходи в конвертируема валута;
– при очерталата се от средата на 80-те години тежка
ситуация с външните задължения и явната опасност страната да изпадне в неплатежоспособност, вместо да се възприеме политика на ограничаване на вътрешното потреб192
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ление и намаляване на темповете на икономическия растеж,
през 1986 г. в изпълнение на политиката за „качествено нов
растеж“ се поставя непосилната задача националният доход
и обществената производителност на труда до 1995 г. да се
увеличат два пъти, а до края на столетието 3 – 3,5 пъти, при
нов ръст на капиталовложенията с 1,3 – 1,4 пъти до края на
90-те години;
– същевременно, една от външните причини за нарастване на дълга представляват ограниченията, налагани от
западните държави в търговско-кредитните отношения с
България, както и самоизолирането на страната от световните икономически и финансови структури. Както се сочи
в доклада, „(в) условията на извършеното в началото на 80те години на Запад преразглеждане на принципите на отношенията със СССР и останалите страни от Източна Европа,
кредитните и търговските връзки бяха използвани като основен инструмент за политическа и икономическа изолация
на тези страни, в т.ч. и на България“3;
– друга външна причина става влошената конюнктура
на световния пазар и „условията на търговия“ за България.
В резултат от средата на 80-те години настъпи драстично
намаляване на физическия обем на износа и съответно на
постъпленията в конвертируема валута. При това, само от
понижаването на цените, общото спадане на валутните приходи е възлязло на около 1,7 млрд. щ. дол.
Що се отнася до кредитната политика и управлението на външния дълг, то заключението на експертите е, че в
условията на силно централизирана икономическа система
и политически монопол върху властта, административното
начало при управлението на външния дълг е предопределено. При това „(а) административните мерки за регулиране на
3

Пак там, с. 85.
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външния дълг по партийна и държавна линия не следва да
бъдат оценявани еднозначно. Периодът 1979–1985 г. е период на твърди мерки на централните власти и преди всичко на
партийните, във валутната област, при които (бе) възможно
временно да се овладее положението с външния дълг и да се
притъпи остротата на проблема, но не и да го решат в цялост
и дълбочина, (което) се доказва и от последвалото драстично увеличаване на задълженията на страната към чужбина
след 1985 г.“4
Именно в периода след 1985 г. настъпва и крайният
разрив между реалните тенденции в областта на валутните
баланси от една страна и плановите задачи, утвърждавани на
политическо равнище по отношение на тях, от друга. Към
средата на 1988 г. този разрив ясно проличава от следните
данни за пълното разминаване между плановите и отчетните
стойности на салдата, резултат от износа и вноса в конвертируема валута, реализирани на равнище стопански организации (СО), изразени във валутни лева5:
Валутни салда по СО по години в млн. вал. лева*
1986
1987 1988 1989 1990
План
560,2 506,3 48,8 592
624,7
Отчет -850,5 -748,9 -400** ----------------------------------------------------------------* валутен лев - единица за планиране и отчитане на валутните постъпления и разходи; 1 валутен лев несоциалистическа валута бе равен на 1.19
долара при официален курс 0.84 лева за 1 щ. долар, определян от БНБ.
**разчет към 5 август 1988 г., при очаквано за същата година отрицателно салдо от около 1 млрд. вал. лв. и очертаваща се непосредствена
перспектива за още по-драстични разриви между план и отчет за 1989
и 1990 г.
Пак там, с. 88.
„Валутният план за 1989 и 1990 година“: състояние, цели и задачи в областта на
валутните баланси на страната, 22 страници, 15 август 1988 г. – Служебен анализ
на автора. Личен архив ГП.
4
5
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Да се разсъждава дали изобщо и защо е бил необходим
Десети ноември без в пълна степен да се отчита и осъзнава застрашителното изпадане на страната в трайна неплатежоспособност, означава недопустимо да се пренебрегва
ключовият фактор, непосредствено наложил категоричното
скъсване с предходната обществено-политическа система,
както и с авторитарния режим на Тодор Живков, отказващ
да предприеме налагащите се антикризисни мерки за овладяване на излизащия извън контрол валутен проблем поради
неизбежните сериозни последици за жизненото равнище на
населението и като цяло за икономиката и обществото и оттам – за властта.
Този отказ очевидно е в съответствие със „стратегията“ за „снишаването“, т.е. на бягството от отговорност с цел
за момента да се съхрани властовата позиция на върха на
партията и на държавата. Както и на по-късен етап, след като
в пълна степен се изявят тежките последици от натрупания
дълг и се пристъпи към неизбежните мерки за овладяването
му, да се излезе с „чисти ръце“ и с „принципна“ критика към
онези, наели се да ги осъществяват в неимоверно по-тежки
условия.
Едни или други разсъждения и анализи, които си затварят очите и не отчитат в пълна степен сриващата се платежоспособност на страната, цялостната системна криза на
икономиката и на обществото, си остават лишени от обективна познавателна стойност. При това криза, обхванала и
цялата тогавашна световна социалистическа система, начело със Съветския съюз.
Както отбелязва проф. Иван Илиев, Пленумът на ЦК
на БКП на 10 ноември 1989 г. и последвалите го през ноември и декември същата година пленуми създават условия да
се разкрие и каже истината за действителното състояние на
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страната, обществото, икономиката. Както показаха огласените тогава данни и оценки, кризата бе „… криза на неосталинисткия модел на социализма. Криза, която окончателно
осъжда правото му на по-нататъшно съществуване“6.
Недвусмислено потвърждение на тази констатация е
и обобщаващата оценка на самия Тодор Живков, съдържаща се в писменото му свидетелство от 1993 г., озаглавено
„Това, което не успях да кажа на българския народ след 10
ноември 1989 г.“: „Независимо от успехите, които постигнаха социалистическите страни, включително и България,
в социално-икономически и културен напредък, този социализъм, който изградихме, се оказа едно недоносче както в
материално, така и в духовно отношение. Така създадено
и изградено, това социалистическо общество не можеше
със съществуващата материална база да осигури на населението в границите на социалистическите страни изобилие от материални блага. В тези условия то се изроди в казармен тип социализъм. Това народите, прегърнали идеята
на социализма, осъзнаха едва след смъртта на Сталин. Но,
натоварен с атрибутите на тоталитарния модел, този
тип социализъм не можа да се отърве от своите недъзи“7.
Всъщност това казва всичко.
Толкова в рамките на настоящия материал по първия
въпрос: „защо и как се стигна до промените и неизбежни ли
бяха те?“ Естествено, следват поне два, пряко произтичащи от
него – за същността на смяната на властта, станала на Десети
ноември 1989 г. и за естеството на първоначалните трансформации, настъпили в първите една-две години след него.
Илиев, И. Цит. съч., с. 49.
Цит. по: Йорданов, В. Дело № 4. Икономическата катастрофа на социализма.
Изд. „Дамян Яков“, С., 2011 г., с. 362. Цитат от писмен материал на девет машинописни страници, предаден от Т. Живков на В. Йорданов през пролетта на 1993
г. – Повече на с. 355.
6
7
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ІІ
Преките участници в смяната на властта дават диаметрално противоположни оценки както на самия акт на
Десети ноември, така и на неговата същност и преките
последици от него. Ето синтезираната характеристика на
станалото, дадена от новоизбрания генерален секретар на
партията Петър Младенов в неговия доклад пред Пленума
на ЦК на БКП от 11–13 декември 1989 г.: „Измина един
месец от Ноемврийския пленум на ЦК на Българската комунистическа партия. Неговите решения се посрещнаха
със спонтанно одобрение от българския народ. Той изрази категоричната си подкрепа за нов курс на партията,
за преодоляване на допуснатите дълбоки деформации,
за изграждане на съвременна социалистическа и правова
държава със силите на целия народ, на цялата българска
нация“8.
Същата оценка се съдържа и в приетата от Пленума резолюция: „Пленумът на Централния комитет на партията
от 10 ноември 1989 година постави началото на коренен
поврат в развитието на партията и страната. Той посочи
ясно тревожните тенденции в развитието на обществото,
ликвидира едноличната власт, отхвърли сталинския модел на социализма и постави началото на нов политически
курс на партията. Този курс е насочен към извеждането на
страната от кризата в икономиката и социалната сфера,
към създаването на демократична правова държава, към
радикалното преустройство на партията, към изграждането на истински демократичен и хуманен социализъм“9.
„За състоянието на страната, партията и непосредствените задачи“. Доклад на
Политбюро, изнесен от генералния секретар на ЦК на БКП Петър Младенов на
Пленума на ЦК на БКП на 11-13 декември 1989 г. Партиздат, С., 1989, с. 23.
9
Резолюция на Пленума на ЦК на БКП; 13 декември 1989 г. – Пак там, с. 3.
8
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Тъкмо обратна е оценката Йордан Йотов, член на Политбюро и един от тримата чавдарци, убедили Т. Живков в
дните преди Десети да подаде оставката си като генерален
секретар на партията: „Един от въпросите, които постоянно стоят в съзнанието ми и ме измъчват до болка е този за
истинския дълбок смисъл на Десетоноемврийското събитие
и обективните резултати от него. Сега за всички е ясно,
че у нас се извършва безпрецедентна контрареволюция, открито се реставрира капитализмът. Друг е въпросът, че
никой от политиците не иска да признае този факт и да го
огласи на всеослушание … баламосват лековерния народ, че
страната ни сега се устремява и върви с кралимарковски
крачки към обетованата земя на всеобщото блаженство.
А всъщност, тя прави кръгом и се връща назад, тръгва надолу, за да потъне неизбежно в онази преизподня, наречена
капитализъм“10.
Тези две взаимно изключващи се оценки продължават
да битуват в съзнанието както на членовете и на симпатизантите на БСП, така и в обществото. Въпросът сега, тридесет
години по-късно, е: Възможно ли е да се постигне споделено
разбиране за станалото на Десети ноември? Разбиране, в което се съчетават констатацията за неизбежната смяна на предходната система и на авторитарната власт, с признанието,
че заявените намерения за трансформирането на социализма
в демократичен и хуманен останаха неизпълнени.
Въпросът ни най-малко не е академичен. Напротив
– от ясния отговор на този въпрос, всъщност, зависи дали
БСП оттук нататък, след изминалите 30 години, ще се изяви
пред обществото като убеден носител на една нова система
на демократичен и хуманен социализъм или ще продължи
да стои двусмислено „разкрачена“ между минало, настояще
10

Йотов, Й. Контрареволюцията. Изд. „Витраж“, С., 2004, с. 23.
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и бъдеще, без шанс да спечели необходимото доверие като
сила, способна да предложи и осъществи радикална смяна
на наложилата се разрушителна неолиберална система в авторитарно балканско изпълнение.
Тук не е възможно по-подробно да се разгледат аргументите за и против Десети ноември, да се навлезе в причините и се разгледат вътрешните и външните фактори, довели до него. Но от оценката за неговата същност зависи и
по-нататъшната интерпретация на събитията, станали (а не
„случили се“) през решаващите една-две години след него.
ІІІ
Двугодишният период от края на 1989 до края на 1991
г. е наситен с почти ежедневни събития с далеч непреходно
значение, които сме длъжни да се постараем обективно да
осмислим от разстоянието на изминалите три десетилетия,
тръгвайки да търсим отговорите на следващия въпрос от конференцията, маркиран в началото на този материал – какви
непосредствени процеси последваха (Кръгла маса, изборите
от юни 1990 г., приемането на Конституцията, партиите и основните фигури през онзи период). За да можем да продължим и по-нататък за това каква беше цената на преминаването
от план към пазар, защо беше наложена неолибералната икономика и т.н.?
Тук не е възможно всеки от тези въпроси да бъде разгледан с необходимата пълнота. По първия от тях, за първите
промени след Десети, засега могат да се маркират следните
предварителни констатации.
След 10 ноември БКП бе изправена пред предизвикателството да се утвърди като водещата сила за по-нататъшния
ход на процесите на дълбоки трансформации във всички сфери на обществото. В ръководството и в средите на партията
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обаче се проявиха същностни противоречия относно налагащите се решителни действия в условията на рязко променящата се с дни обществена среда. Тези противоречия станаха
една от съществените причини за това БКП да реагира и да
догонва промените, настъпващи в обществото, вместо да ги
направлява и развива в заявената от нея посока, като отстоява
необходимостта от национално съгласие по основните въпроси на демократизирането на обществото и на налагащите се
незабавни мерки за овладяване и изход от кризата.
От втората половина на ноември–декември‘89-та и с
нарастваща интензивност през следващите една-две години Улицата, намираща се под влиянието на появилия се
Съюз на демократичните сили направи своята заявка като
нов радикален фактор с амбицията да диктува развитието
на разтърсващите обществото процеси. Лайтмотив на СДС
и вървящата след него част от обществото стана призива за
„разграждане на тоталитарната система“.
Първият непосредствен публичен сблъсък между тези
два взаимно изключващи се подхода се състоя на Националната кръгла маса (НКМ) от януари–май 1990 г. Нейната дейност завърши с приемането на следните документи:
– две Декларации от 12 март и от 15 май за хода и резултатите от нейната работа;
– девет споразумения, покриващи най-острите въпроси
на момента – за мирния преход към демократична политическа система и основните и′ характеристики; за налагащите се
промени в Конституцията на НРБ; за гаранциите за свободни избори и етичните норми на предизборната кампания, в
това число и по радиото и телевизията.
Същевременно заслужава да се отбележи фактът, че
на равнище на Работната група на икономическите експерти към Кръглата маса бе съгласуван проект „Основни прин200
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ципи и съдържание на икономическата реформа“ с дата 23
март 1990 г., очертаващ рамките на по същество социална
пазарна икономика, в това число „… да се търси реализация
на принципа “(з)емята – на тези, които я обработват или
желаят да я обработват”.
Този проект така и остана неприет, като причините могат да се сведат до две предполагаеми: едната е отказът на
СДС на политическо равнище да обсъжда и съгласува с БСП
мерки на икономическата реформа с аргумента, че не желае да споделя отговорност за кризата, както и че БКП/БСП
„не разбира“ от пазарна икономика. Другата бе виждането,
споделяно в ръководните кръгове на БСП, че реформата изначално е дясна, поради което партията не следва да се ангажира с нея.
Интересни също са и появилите се популярни интерпретации за дейността на НКМ. На времето се оформиха
две фактически взаимно изключващи се съждения – едното, че тя всъщност е безпринципен сговор между „сини“ и
„червени“ под булото на „синьо-червена мъгла“ и другото,
че БСП е направила дори и невъзможните отстъпки, но СДС
се е оказал негоден да вземе властта. За да се стигне до призивите в наши дни за нова кръгла маса като необходимия и
полезен начин за решаване на приоритетните проблеми на
страната… Това „богатство“ на оценки очевидно говори за
необходимостта от отговорно и трезво осмисляне на ролята
и значението на Националната кръгла маса както за процесите по времето на нейното провеждане, така и на по-дългосрочното й значение като успешен пример за постигането на
национално съгласие.
Спечелването на първите демократични избори на 1017 юни 1990 г. от БСП бе уникално постижение за цяла Източна Европа, даващо шанс на партията да възвърне водещаСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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та си роля за посоката и хода на промените и в обществото,
и в икономиката. Резултатът от нейната работа в излъченото
Седмо Велико народно събрание (VII ВНС) се оказа двусмислен. Постижение с непреходно значение стана приемането
на 12 юли 1991 г. на Конституцията на Република България.
Същевременно партията се оказа неспособна да отстои и се
укрепи в изпълнителната власт, изправена пред разрушителната агресивност на опозицията в лицето на СДС и оказала
се в изолация, в немалка степен и поради вътрешните противоречия в партийното ръководство.
По време на двете правителства, съставени от БСП,
министър-председателят Андрей Луканов на два пъти предложи програми от мерки за преодоляване на икономическата и социалната криза и за развитие на икономиката и обществото:
– първата – от април 1990 г., предвижда антикризисни
мерки и пазарна реформа въз основа на равнопоставеност
на формите на собственост, увеличаване на производството според изискванията на пазара, балансиране на доходите
и стоките на пазара, осигуряване на жизнения минимум на
застрашените категории от населението и преструктуриране на инвестициите за предлагане на продукция, продаваема
срещу валута;
– втората – от октомври 1990 г., озаглавена „За по-нататъшна демократизация на обществото и ускоряване на
прехода към пазарна икономика“ бе изготвена, както се отбелязва в увода, „… при широко и комплексно използване на
изводите и препоръките на екипа от американски икономисти, формиран като съвместна инициатива на правителството и Търговската палата на САЩ“. Същевременно
там се сочи, че консултации са ползвани и от експерти от
Европейската общност, Франция и ФРГ, както и във връзка с
202
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членството на страната в МВФ и Световната банка.
Програмата предвиждаше действия в седемте основни
области – политическа система; правна система; национална икономика; заетост, социална защита и здравеопазване;
екология; образование, наука и култура; външна политика и
национална сигурност.
Какви бяха причините и едната, и другата програма да
не бъдат приети и какви биха били последиците, ако бяха
реализирани, явно са въпроси на отделни изследвания. Тук
може само да се изразят предположенията, че първата би
осигурила далеч по-бързото и на по-ниска цена преодоляване на валутната и финансовата криза и възстановяване на
производството, а втората, дори и при либерализацията на
икономиката и приватизацията на основните фондове, не би
била осъществявана в разрушителния вариант, наложен от
СДС.
Проява на тази неспособност на БСП да овладее инициативата и да наложи своя градивна политика за неизбежно
налагащите се трансформации бе загубата на първите парламентарни избори за 36 Народно събрание след края на VII
ВНС. Загуба, представена навремето от партийното ръководство като стратегическа победа.
Само че, спечелили „с малко, но завинаги“, СДС се отдадоха на тотална политическа конфронтация и „разграждане на системата“ с поголовни смени на ръководствата на
стопанските организации и „източване“ на самите организации, с безпрецедентна ликвидация на кооперативните стопанства – все действия с пагубни последици за цялостното
по-нататъшно развитие на страната през последвалите три
десетилетия.
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30 ГОДИНИ „ПРЕХОД“.
ОТКЪДЕ ТРЪГНАХМЕ, ДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ
И АЛТЕРНАТИВИ ЗА БЪДЕЩЕТО
Проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС
Миналите култури ще се превърнат в купища руини, а накрая – в пепелища, но над тях ще витаят духове.
Лудвиг Витгенщайн
Увод
Честването на един национален юбилей обикновено е
празнично събитие, отбелязващо раздялата със старото и
раждането на новото. Освобождението на България се чества от 3-ти март 1879 г. като нещо окончателно, а не като нещо
започнало. Съединението на България също е еднократен акт,
а не нещо само започнало, с който на 6 септември1885 г. Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България. 10 ноември 1989 г. – за разлика от
всички други национални празници – се отбелязва като нещо
започнато, но недовършено. Затова не е национален празник,
а само се отчита разстоянието на изминатия път в посоката
към целта, която – по ирония на историята – за мнозина се
оказва в момента по-далечна, отколкото преди три десетилетия.
Въпреки всичко, „Преходът“ е приключил. Основата
на икономическата система е коренно променена: държавната собственост е трансформирана в частна; политическата
система е също тотално променена – от пирамидална в хоризонтална постдемократична; социалната система е тран204
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сформирана от сравнително (с уговорки!) еднородна в количествено и качествено нееднородна. Това не означава че
„Преходът“ е успешен. Напротив, той е неуспешен както от
позициите на целите, които си бе поставил, така и чрез диференциращите социално-икономически резултати, които
са се получили.
По този повод е добре да си припомним крилаата бележка на Карл Маркс по повод Фойербах, че „досега философите само са интерпретирали света по различен начин,
но въпросът е той да бъде променен“, но с уговорката че „е
добре преди това светът, все пак, да бъде обяснен“.Какво и
защо се е случило – това е големият въпрос, както и какво е
необходимо и възможно да се променя (към по-благоприятно) в бъдеще?!
От къде тръгнахме?
Всъщност, отправната точка на прехода бе „реалният социализъм“. Няма нещо по-пъстро от това понятие, което зад прилагателното „реален“ прикриваше в различните
страни освен елементите на по-високата степен на социалната държава и в частност – на социализма, също така и
елементи на капитализъм (макар и в ограничен дял, тя продължи да съществува в Унгария, Чехословакия, България,
Китай и в други страни), на феодализъм (чрез закотвящото
гражданина „жителството“ в България1, в СССР и др.), на
робство (за „подозрителните“ и „враговете на марксизма-ленинизма“ чрез ГУЛАГ в СССР, чрез концлагерите в Белене,
Скравена, Ловеч и т.н. в България, също и в Албания, Румъния и др.). Няма „чиста“, еднозначна и коренно различна
„Жителството“в София е въведено по-рано, през 1942 г., от Софийска община
и е „подобрено“ през 1943 г. под влияние на германската управа у нас. След 1944
г. до 1953 г. е въведена и възможността за „изселване“ от големите градове (Везенков, Ал., 2000, с. 237-244).
1
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социално-икономическа система от предходната; всяка носи
елементи от миналото и белези (наченки) от бъдещето.
Идейната база на „реалния социализъм“ (като пръв
стадий на комунистическото общество) бе „научният комунизъм“, чиито основоположници бяха Маркс, Енгелс и
Ленин. От формална гледна точка, основните изисквания
на марксизма-ленинизма за бъдещото общество бяха изпълнени в почти всички страни от световната социалистическа
система, в частност – и в България:
„Научен комунизъм“ (Маркс, Карл
и Фридрих Енгелс,
1957, с. 436-4462)

„Реален социализъм“

1. Експроприация на поземлената
собственост и използване на поземлената рента за покриване на
държавните разходи.

1. Експроприация на поземлената собственост и използване на поземлената
рента за покриване на част от държавните разходи.

2. Висок прогресивен данък.

2. Висок прогресивен данък.

3. Премахване правото на наследство.

3. В ограничена степен, но се въвежда
данък върху наследството.

4. Конфискация на имуществото
на всички емигранти и бунтовници.

4. Конфискация на имуществото на
всички емигранти и бунтовници; на
собствеността на всички „едри и средни буржоа“.

5. Централизация на кредита в ръцете на държавата чрез една национална банка с държавен капитал
и изключителен монопол.

5. Централизация на кредита в ръцете на държавата чрез една национална
банка с държавен капитал и изключителен монопол.

6. Централизация на целия транспорт в ръцете на държавата.

6. Централизация на обществениятранспорт в ръцете на държавата; лична
собственост върху леки автомобили.

Пак там: „комунистите могат да резюмират своята теория в един израз: премахване на частната собственост“. По-късно Фридрих Енгелс прави важна забележка: „че младите понякога придават по-голямо значение на икономическата страна, отколкото й се полага – за това сме виновни отчасти ние – Маркс и аз. Ние
трябваше да подчертаваме пред противниците отричания от тях главен принцип
и ето, че невинаги се намираха време, място и възможност да отдадем на другите
моменти полагащото им се право като участващи в общото взаимодействие“
(Маркс, К., 2013, с. 238).
2
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7. Увеличаване на броя на държавните фабрики, средства за производство, пригодяване за обработване и подобрение на земите по
общ план.

7. Увеличаване на броя на държавните фабрики, средства за производство,
пригодяване за обработване и подобрение на земите по общ план

8. Еднаква задължителност на
труда за всички, създаване на индустриални армии, особено за земеделието.

8. Еднаква задължителност на труда за
всички, създаване на индустриални армии, особено за земеделието.

9. Обществено и безплатно възпитание на всички деца. Премахване на фабричния труд за децата
в сегашната му форма. Свързване
на възпитанието в материалното
производство и т.н.

9. Обществено и безплатно възпитание
на всички деца. Премахване на фабричния труд за децата в сегашната му форма. Свързване на възпитанието в материалното производство и т.н.

10. Държавна собственост върху
средствата за производство, лична собственост върху основните
средства за живот (добавено от
мен – Б.Д.).

10. Държавна собственост върху средствата за производство, лична собственост върху основните средства за живот.

В обществено-икономическата система на „реалния
социализъм“ имаше много положителни неща от социалноикономическа гледна точка, имаше опит за изграждането на
по-високо развита социална държава, даже (в определена
степен) опити за въвеждане и прилагане – на основата на
държавната и обществената собствености – на принципа
„От всекиго според способностите, всекиму – според количеството и качеството на вложения труд“, върху който се
базира един от стълбовете на „научния социализъм“.
Икономическата система на „реалния социализъм“се
развиваше на основата на единната държавна собственост
върху основните средства за производство и функционираше
на основата на планове (едногодишни, петгодишни и „перспективни“, двадесетгодишни). Единната държавна собственост – особено при скромна производствена номенклатура
на продукцията – позволяваше да се мобилизира (идейно,
духовно, волево и даже принудително) инициативата и творСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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чеството на милионите трудещи се, което (при норма на натрупване от около 25% от националния доход и при концентрация на инвестициите в стратегическите отрасли) да позволява високи темпове на икономически растеж от 5-10%
годишно (като база за социалното развитие). По този начин
СССР успя, тръгвайки от под 20% от БВП на САЩ, да достигне към 80% от неговия БВП в края на 80-те години на ХХ
век, при това – в условията на най-разрушителната Втора
световна война. Другите страни от „социалистическия лагер“ също се придвижваха бързо икономически напред, особено след въвеждането на координацията на националните
планове в СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ) и при
условията на сближаване на равнищата на социално-икономическото развитие. Що се отнася до България, в края на
80-те години на ХХ век тя беше извършила и завършила успешен преход от слаборазвита селско стопанска страна към
средноразвита промишлено-аграрна страна, намираща се в
горната подгрупа на средноразвитите страни.
Политическата система се основаваше върху „нелибералната демокрация“ (понятие, въведено по-късно) или
върху пирамидалната демокрация (отгоре надолу), казано
още по-точно: една партия със сателити, една идеология,
често – и един вожд, но „в полза на трудовия народ“.
Социалната система обещаваше и работеше в посока
на „повишаване на жизненото равнище на народа и усъвършенстване на начина на живот“ (сами по себе си, прекрасни
идеи!), което за трудещите се беше повече от очевидно, особено за хората на физическия труд. И по линия на стандарта
на живот, и по линия на начина на този живот, бе постигнато
много от предварително желаното. Самата Ангела Меркел
(2019) твърди по този повод: „по принцип, когато гледаме на
ГДР, има едно нещо, което много западни германци намират
208
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толкова трудно да разберат: че дори в диктатура може да
има успешен живот“3.
Но това, което се мъчеше, но не успяваше да прикрива, беше че „реалният социализъм“4 не е много, многоидентичен с научния социализъм, описан от класиците (Маркс,
Енгелс, Ленин), че в центъра на властта имаше наследствени династии и геронтокрация, че „изкривяването“ на обществото на „равните възможности“ ставаше чрез облагите за
„правоимащите“ и преследването на „различно“мислещите,
че отсъстваше „гласност“ и откритост.Затова в много отношения „реалният социализъм“ започна да наподобява формите на държавен капитализъм, като в ролята на едрата
буржоазия се вписа едрата партийно-държавна номенклатура. Според някои сравнения, всеки, принадлежащ към
„червената буржоазия“ достигаше повече от 12 пъти по-високо жизнено равнище от хората с минимални доходи5, без
да се отчита многократно по-големите възможности да се
придвижват по-бързо наследниците й нагоре по социалния
И още: „Така че имахме приятели и семейства, с които празнувахме рождени
дни и Коледа, или споделяхме тъга въпреки държавата, разбира се, винаги в известна бдителност пред държавата. Но това, че не бихме могли да пътуваме до
Америка, а само до Унгария и България, не е определяло всеки ден. Тъй като
тази страна от нашия личен живот в ГДР не се възприема или дори не се игнорира от много западни германци, реакцията на някои източногерманци днес
понякога води до своеобразна романтизация“. Въпрос: Какво би станало, ако
тези дни ГДР отпразнува 70-годишнината си? Отговор: „В крайна сметка бих
могла да реализирам мечтата си. В ГДР жените се пенсионираха на 60 години,
така че преди пет години щях да си взема паспорта и да пътувам до Америка.
Пенсионерите от ГДР се радваха на свобода на пътуване“. Angela Merkel über 30
Jahre Mauerfall. In Westdeutschland lebtennichtnur Mutbolzen https://www.spiegel.
de/politik/deutschland/angela-merkel-zum-mauerfall-in-westdeutschland-lebtennicht-nur-mutbolzen-a-1294911.html
4
Наричан също „държавен социализъм“ (Селени, Ив., 2019).
5
Точни данни в това отношение не се откриват. По тази причина авторът е благодарен на откровените разговори с дейци от върха на БКП, които споделиха
своите виждания.
3
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асансьор (Димитров, И., 2018) не според способностите и
вложения труд, по-свободно да се пътува в чужбина (на Запад), да се наслаждава на прочутия спецснаб, да се притежават и ползват повече „права на човека“ (Тодоров, К., 2019).
Към всичко това да прибавим и постепенното внедряване
като критерий за издигането в „социалния асансьор“ да се
използва не толкова собствената политическа, икономическа и социална дейност на самата личност, колкото тази на
родителите и близките му (оформящи две групи хора: с „добър произход“ и с „лош произход“), както и че даването на
привилегии и предимства се оказва много по-мощен лост от
откритото дискриминиране.Така, че който твърди, че преди
е имало „истински социализъм“, нека си помисли още един
път по въпроса!
Горните оценки не се вписват в системата на доктринерските либерални и откровено антикомунистически
послания, които отричат реалните социални придобивки на
трудовите хора по онова време. Но се вписват в системата
на безпощадната критика на всичко упадъчно в миналото.
В случая не се наемаме да систематизираме най-отвращаващите факти от „реалния социализъм“ като: терорът
по време и след революцията през 1917 г. в Русия, по време и след 1944 г. в България и другите „социалистически“
страни – това е сторено блестящо и многократно6; масовите
концентрационни лагери и психиатрични клиники, в които
се въдворяват „различно мислещите“7; изселването на цели
Виж по-подробно: Фиджис, Орландо, Човешка трагедия. Руската революция
1891-1924. Издателство „Абагар“, ВТ, 201 (1996).
7
Епълбаум, Ан, Лагерите на смъртта ГУЛАГ. Издателство „ЛИК”, С., 2005
(2003); Солженицин, Александър, Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956. Опит за художествено изследване. Издателство „Народна култура“, 1994; Гинзбург, Евгения,
Тежък маршрут. Издателство „Фондация-Комунитас“, С., 2013 (1967); Христов,
Борис, Изпитанието. Спомени за процеса и съдбата на Трайчо Костов и неговата
група. Издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1995.
6
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народи и обричането на глад и на смърт на милиони селяни
по време на насилствената колективизация; неоправданите
зверства, изнасилвания и грабежи по времето на Втората
световна война8; арогантната алчност на „червената буржоазия“ и нейните наследници9 и т.н.
Естествено, едно несправедливо общество не може да
бъде вечно. Затова дойдоха „гласността“ и „перестройката“
на Горбачов, затова и (с благословията на „големия брат“)
в България се стартира началото на прехода, започвайки с
дворцовия преврат срещу Живков и неговата свита. В края
на краищата, реалният социализъм беше идейно предаден
отвътре (Киърн, Роджър и Томас Кени, 2006).
Отчитайки вътрешните причини за необходимостта от
промяна, не може да се пренебрегнат и външните фактори
и условия. В онези времена продължаваше Студената война, битката за налагане на една или друга идеология. Възползвайки се от слабостите и отстъпчивостта в характера
на последния съветски ръководител (Добринин, А., 2007),
Западът постигна убедителни настъпления на широк фронт
в Третата световна война – информационната (Дуранкев,
Бийвър, Антъни, Падането на Берлин 1945. Издателство „Изток-Запад“, С.,
2019 (2017).
9
Само един пример: описът на имуществото на вилата, принадлежаща на „маршала на Победата“ Георгий Жуков е включвал: вълнени тъкани, коприна, брокат
за бархет и други материали общо над 4000 м; кожи - самурени, маймунски,
лисичи, еленови, астраганови - общо 323 кожи; шевро с най-високо качество –
35 кожи; скъпи килими и гоблени с най големи размери, взети от Потсдамския
и други дворци и сгради в Германия – 44 броя; ценни картини на класическата
живопис с големи размери и художествени рамки – 55 броя; скъпи сервизи, прибори за хранене и порцелан с художествена изработка - 7 големи сандъка; сребърни гарнитури - 2 сандъка; акордеони с богата художествена украса - 8 броя;
уникалния ловни пушки - 20 броя. Във вилата няма нито една съветска книга.
В крайна сметка от Жуков са били присвоени около 70 ценни златни предмета,
около 740 сребърни предмета и още около 30 кг различни сребърни изделия.. В:
Солонин, Марк, Скрити истини за Втората световна война. Издателство „Прозорец“, С., 2019 (2011), с. 188-189.
8
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1993). Нещо повече, за САЩ и ЕС тази победа бе планирана
(Суайцър, П., 1999), но се реализира неочаквано (Димитрова, Ал., 2019).
И така, преди 30 години бе положено „Началото на
прехода“. Стартовата база на промените завари България
в горната подгрупа на средноразвитите страни със сравнителновисок индекс на човешкото развитие – типични за
една индустриално-аграрна страна; с нараснало от 7 млн.
души до почти 9 млн. души население, образовано във висока степен; със силно развита материално-техническа база,
ориентирана за дългосрочен внос-износ в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) и т.н.
Бъдещето на „прехода“ в онези години бе възможно в
две посоки: или в посока напред, към „повече социализъм“
и преход от държавна към обществена и лична собственост,
повече справедливост, солидарност и свобода; или в посока назад, „връщане към капитализъм“, наричан за краткост
„пазарна икономика“ и съответстващата й демокрация10.
Въпросът за посоките към бъдещето съвсем не беше еднозначен; в много отношения управлението на икономическата система бе открило решения, които очертаваха отлични
възможности (Матеев, Евг., 1987); освен всичко, можеше да
се извърши плавен преход към едно много по-справедливо
общество, почти „без класи“, базирано върху принципа „от
всекиму според способностите (и държавата да дава възможности за „равен старт“, всекиму – според количеството
Всяка икономика е пазарна, но от различен тип! Нещо повече – капиталистическата икономика не е тъждествена на пазарната икономика, понеже в центъра на
интересите стои печалбата, а не нуждите на потребителите. Освен това, голяма
част от транснационалните корпорации са нечестни „корпоративни граждани“
и не плащат или укриват данъци. В САЩ, например, 60 от 500-те най-големи
фирми - включително Amazon, Netflix и General Motors, не са платили никакви
данъци през 2018 г., въпреки натрупаната печалба от 79 милиарда долара.
10
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и качеството на вложения труд ( в това отношение метриката
бе отишла много напред)“. Впрочем, тогава се подценяваше
възможността за „третия път“: една страна с две системи,
както направи по-късно Китай.
Историята избра втория път: преход към (нека спазим политкоректната терминология, макар че е ненаучна)„пазарна икономика“ и „демокрация“. В България – за
разлика от някои други бивши социалистически страни –
преходът бе предпочетено да се осъществи по реституционно-криминален начин. В началото бе… „разграждането
на системата“. Именно, вместо „надграждане на изграденото“, бе осъществено неговото разграждане: първо, чрез
силно присъствие на реститутите и техните наследници в самонаричащите се „демократични сили“, сякаш всичко преди
1944 г. е било законно, демократично и пазарно; второ, чрез
вандалска приватизация11, осъществявана „законно“ чрез
различни форми на лично обогатяване – компенсаторки, нарочна обезценка на активи, уж „масова“ приватизация и т.н.;
трето, чрез „пълно скъсване“ на икономическите връзки с
другите бивши социалистически страни (за което най-голяма вина носи Русия като пряк наследник на СССР), което
породи спиране на производството в стотици предприятия и
предизвика масова безработица.
Докъде стигнахме?
Огромна е разликата между първия етап на капитализма в западния свят през ХVIII-XX век и първия етап на „новия капитализъм“ в България. В западния свят се извърши
„Какво всъщност означава „приватизация“? Приватизацията снема от държавата способността и отговорността да компенсира дефицитите в живота на своите граждани. Освен това, тя освобождава и съвестта на гражданите от същата
тази отговорност и те вече нямат усещането, че трябва да поемат заедно товара
на колективните проблеми.“ (Джъд, Т., 2018, с. 432)
11
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постепенно първоначално натрупване на капитала – стъпка
по стъпка, година след година, век след век; в България се
осъществи първоначално разграбване на натрупания огромен обществен капитал.
Първата половина на прехода – за около 15 годишен
период – България успя да осъществи „разграждането на
старата система“и трансформирането на икономическата
власт на държавата в икономическа власт на близки до
центъра на бившата комунистическа партия и нейните
сателити (чрез прословутите „куфарчета“ и предаването
за „управление“ на предприятията, включително и ограбването на външнотърговските дружества), реститути,
приватизатори, бандитски групировки, „чевръсти“ политици, външни инвеститори. И ако наличните основни фондове през 1990 г. (създадени с труда на цялото общество!) са
били в размер на 140 405 600 000 лв., или по 15 600 лв. на
всеки един български гражданин, то именно процесите на
прехвърляне на собствеността автоматично превърнаха някои в мултимилионери, а милиони хора останаха излъгани!
Сега ще дам малка гатанка на всички, които имат желание
да смятат: според НСИ индексът на потребителските цени
за месец септември 2019 г. спрямо месец януари 1991 г. e
272196.4%, т.е. инфлацията е 272 196.4%12. Въпросът е: колко е загубил всеки български граждани, ако не е получил
своя дял от 15 600 лв. в началото на периода? Главозамайващи суми, доказващи какъв пладнешки грабеж е осъществен под маската на „прехода“! Сега може да се разбере, че
някои са завършили своя „преход“ доста по-рано от другите и живеят отдавна в „царството на свободата“!Ще посмее
ли някой да отвори грабителските „досиета на прехода“?!В
икономическо отношение преходът бе осъществен от дър12

https://www.nsi.bg/bg/content/2539/калкулатор-на-инфлацията
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жавна собственост към частна собственост и „вандалски
капитализъм“ (Угрешич, Д., 2017).
Но „приватизирането“ на икономическата власт и прехвърлянето й в ръцете на новобогаташите не води до изграждането на „пазарна“ икономика. Всъщност, „пазарна икономика“ означава всеки да се стреми (в условията наистина на
свободна конкуренция) да предложи на пазара това, от което
имат нужда хората; на цена, която отговаря на разноските;
във време и място, където е удобно на купувача; с точна информация за качествата на продукта. Обратно, българският
гражданин получава онова, което носи максимална печалба,
а не онова, което е качествено (снижаването на качеството
чрез заменки е печелившо); на цени, които обикновено са
по-високи от аналозите в други страни; с „крива“ информация, която нагло лъже потребителите. Освен това, аксиома за
пазарната икономика е всеки да живее според количеството
и качеството на благата, които предоставя на пазара, а не
според ренти, собственост и наследства; пазарната икономика не означава огромни „помощи“ за изграждането на къщи
за гости, субсидии за производители, щедри европейски
фондове за олигарси; обществени поръчки за кръговете на
корумпирани политици и т.н. 30 години след началото на
„прехода“ може определено да се твърди, че „пазарната
икономика“ в България не е доминантна! Какво има ли? От
едната страна има микс от олигархия, местни „владичества“,
криминални богаташи, политическа корупция; от другата
страна има унижени и оскърбени, както бедняци. България
е водеща в ЕС по „лошия показател“ през 2018 година, като
под линията на бедност от 351 лв. са около 1,5 млн. души.;
над 40% от децата живеят в лишения.
Но ако в България няма типична „пазарна икономика“,
то има ли „демокрация“? Това е въпросът! Защото такава
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степен на неравенство между новобогаташи и бедни в тази
страна не е било 1 338 години – обществото е устойчиво
разделено! Освен това, гражданите на България масово не
виждат възможност за промяна на системата чрез избори. В
Русия, Украйна и България повече от половината в момента
казват, че нещата са по-лоши за повечето хора сега, отколкото по времето на комунизма; на въпроса дали икономическата интеграция на Европа е засилила или отслабила икономиката на тяхната страна, само 25% в България13.И когато
такъв дял на открито и прикрито бедни не е имало никога,
как тогава някои да не си мечтаят за недемократичните (но
небедни) времена на „реалния социализъм“?!
Социално-икономическият разпад винаги води до демографски загуби. Ако през 1990 г. населението на България
е било 8 990 800 души, през 2018 г. е останало 7 000 039 според НСИ. Към 1 млн. души са се отправили „нагоре“, не само
по „естествени причини“, но и поради влошените (за тях)
условия на живот. Други около 1 млн. души са се отправили „на Запад“, където намериха често по-добра и по-високо
платена работа, по-спокоен живот, по-добро бъдеще за своите деца. Така че най-бедната страна в ЕС се е превърнала
в щедър донор на работна сила за другите страни-членки
и за САЩ. За всеки от своите граждани – от раждането до
към 20 годишна възраст – българската държава е инвестирала към 20 000 евро; или общо за всички – към 20 млрд.
евро; пропуснатите ползи по линия на непроизведения БВП
на човек са в размер на 6 309 евро (последните съпоставими
данни са от 2015 г.), или 252 360 евро за 40 години от всички
напуснали своята родина, или поне 252 млрд. евро сумарно.
Съпоставката с получените чисти еврофондове (реално поhttps://www.pewresearch.org/global/2019/10/15/european-public-opinion-three-decades-after-the-fall-of-communism/
13
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лучени минус нашата вноска) показва каква огромна „печалба с отрицателен знак“ има България!
Има, все пак, и нещо хубаво в цялата картина. Това е че
благодарение на прословутото българско упорство, на факта
че България е член на ЕС и че нашите мигранти оттам не забравят близките си тук, България взе да се връща в средната
подгрупа на средноразвитите страни. По Индекс на човешкото развитие страната е вече на 51-во място14, но пред нея
са все още страни като Бахрейн, Чили, Русия, Черна гора и
т.н.
Да обобщим. 30-те години преход не позволиха нито
да се изгради „пазарна икономика“, нито да се достигне
приемливо качество на демокрация. затова и тези три десетилетия не са повод за празнуване, а за дълбоко осмисляне
както на грешките и препятствията, така и на пътя напред.
Накъде ще отиваме?
При обща характеристиката на нашата страна, ако използваме общоприетите понятия, в момента България е типичен пример за третичен периферен капитализъм.
Една екстраполационна прогноза подсказва че при 3%
икономически растеж ще достигнем средното ниво БВП на
ЕС от 2015 г. след малко по-малко от 50 години, някъде към
2065 г. Но ЕС от 2015 г., а не от 2065 г.; ако е от тогава, то и
100 г. може да се окажат малко.
Една нормативна прогноза, ако си позволим да мечтаем за растеж от 6% средногодишно (с инвестиции и от ЕС),
обещава към 2040 г. да наближим средата на ЕС (пак от 2015
г.). Но за целта и ЕС трябва да се промени, пожелавайки реална кохезия в обозримо бъдеще; и България ще трябва да
предложи друг стандарт на живота на младите свои хора;
и „бизнесът“ ще трябва да промени съотношението „печал14

http://hdr.undp.org/en/2018-update
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би-заплати“ в посока на втората част. Mission: Impossible, но
пък си заслужава да се помисли!
Има ли лечение за мрачните прогнози за България?
Животът е по-богат от всякакви предсказания, така че едно
„балканско чудо“ не е абсурдно. Има едно прекрасно правило, записано върху една жълта сграда: „Съединението прави
силата“. В момента българското общество е фрагментарно,
то не отговаря на дефиницията за „общество“. На всички последни избори най-голямата част от хората са от партията
на „Голямото негласуващо мнозинство“ (по думите на Ричард Никсън) – тези, които не вярват в баналните приказки
за демокрация. не може да има обединение и съгласие при
положение, че всички граждани не се приобщят към управлението на своя район, град, регион, страна, съюз. Така че
най-доброто лекарство – макар и много дефицитно – е демокрацията. Разбирана не като гласуване на 4-5 години, а
като съучастие в общите дела и справедливо разпределяне
на създадените блага.
Иначе казано, историята ни тласка много повече към
един истински научен „зелен“ социализъм (обхващащ управлението на процеса: производство – първично разпределение – преразпределение – крайно потребление), отколкото
към преразпределителна социална държава при неолиберална икономика, каквато има и в момента.
Но понякога историята кара народите дълго да чакат,
особено ако са под силно чуждо „присъствие“. 30 години
след началото на „Прехода“ в България нито има национално отговорна партия, отстояваща леви идеи, нито има идеен
център на зелената левица, които да поведат страната в друга посока.
Това е съдбата на страни с третичен периферен мутренско-европоиден примитивен капитализъм.
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ОТ РЕВАНШ КЪМ РЕВАНШИЗЪМ
Д-р Любомир Кючуков
Директор на Института за икономика и международни
отношения
Тридесетте години, изминали след промените в Източна
Европа дават достатъчно основания за равносметка. Въпреки
разнообразието и спецификата на отделните страни за начина на смяна на системата и осъществяването на прехода към
плуралистична демокрация и пазарна икономика, основните
процеси и тенденции бяха идентични по своята цел и същност. Което позволява да се откроят и редица общи проблеми – политически, икономически и социални, изкристализирали през изтеклия период.
Революцията – и като реванш
На втори план, зад процеса на демократизация, течеше друг, не по-малко важен процес – на политически и
идеологически реванш. Това до голяма степен бе обективно заложено, защото движението напред неминуемо се осъществяваше с поглед назад – и като цел (възстановяване на
многопартийна демокрация и пазарна икономика) и като отправна точка и сравнение (оттласкване от близкото минало
и висока степен на идеализация на по-далечното такова).На
практика двата процеса бяха трудно разделими – доколкото
промените предполагаха връщане към до-социалистическо
обществено устройство, т.е.установяване на капиталистически отношения (независимо от различните евфемизми при
определенията).
Характерно е, че независимо от това в промените
участваха всички политически партии – и нововъзникналиСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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те, и възстановените, и реформиралите се комунистически
партии. Като последните, по силата на необходимостта да
доказват ежедневно новопридобитата си демократичност, в
редица случаи се оказаха не по-малко радикални в отрицанието си от политиците, яхнали вълната на промяната. Институционалните реформи, т.е. приемането на ново законодателство и изграждането на нови институции, се оказаха
най-бързо и лесно осъществими. При цялото политическо
лутане и конфронтация на първите години на прехода, на
практика във всички източноевропейски страни бяха консенсусно приети нови конституции и съответните закони,
гарантиращи многопартийната политическа система, неприкосновеността на частната собственост и конкуренцията в
икономиката. Дълбоките обществени промени обаче се оказаха много по-сложни, продължителни и нееднозначни.
С приключването на прехода към многопартийност и
пазарна икономика (и с всички проблеми, а и разочарования,
произтекли от начина на неговото осъществяване), ентусиазмът от промените постепенно затихна – както с оглед на
постигнатата пълна доминация на новите отношения, така
и под натиска на ежедневните проблеми. Демократичната
мотивация вече не можеше да служи за аргументиране за
продължаване на революционния етап на промените. Единственият мотив остана реваншът. Преходът от демократизация към реванш бе съпроводен и с подмяна на движещите
политически субекти. В повечето източноевропейски страни промените на първоначалния си етап бяха осъществени
от широки народни фронтове (а не от политически партии),
в които съществена роля играеха леви интелектуалци, реформатори и дисиденти от средите на управляващите комунистически партии. С осъществяването на демократичните преобразования тези формации загубиха своя raison d’etre, като
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част от тях просто изчезнаха от политическото пространство
(Гражданският форум в Чехословакия), върнаха се към институционалната си същност (профсъюзът „Солидарност“ в
Полша), като само в редки случаи продължиха да съществуват още известно време, трансформирайки се в политически
формации (какъвто бе случаят в България с превръщането
на коалицията СДС в партия). Предвид обстоятелството, че
социално-икономическата и политическа реставрация заемаше ключово място в процесите, то неминуемо на преден
план започнаха да излизат тези, свързани по един или друг
начин с водещи политически и икономически кръгове преди
Втората световна война (а също така и по време на войната –
което придаде допълнителна идеологическа компонента на
случващото се, особено в страните, част от хитлеристката
коалиция). Логично тези кръгове бяха и най-активни и агресивни в пре-акцентирането на процесите и политическата
динамика.
В резултат на всичко това реваншът зае важно място
в идеологическата обосновка и политическата практика напрехода, обхващайки практически всички сфери.
В идеологически план се осъществи подмяна на понятието „социален“, слагайки знак за равенство между „социален“ и „социалистически“. Като резултат до голяма степен
бе отречено всичко социално – като начин на мислене и идеи
и като реална политика (това не бе чуждо и на бившите комунистически партии, особено в периоди на тяхно управление), включително социалните функции на самата държава.
В условията на господстващ нео-либерализъм в световен
мащаб през тези години и като откат на тоталитарната система, това доведе до отрицание не само на тези функции на
държавата, но и на самата държава – етикирана като лош
управленец и едва ли не необходимо зло.
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В сферата на политиката резултатът от този реванш бе
възстановяването на редица довоенни политически партии
и реабилитация на политическите лидери от тези години.
Специфични проявления този процес придоби в някои от
страните, получили своята нова независимост в резултата
на разпада на двете големи федеративни държави – Съветския съюз и Югославия. Там необходимостта от изграждане на нова държавност и отграничаване от съседите неминуемо имаше като носеща конструкция засилване и на
национализма.
В областта на икономиката тези процеси бяха най-пълно реализирани чрез реституцията на собствеността. Като
водещият мотив за това бе възстановяване на справедливост,
а не икономическа ефективност. И въпреки, че в повечето
страни относителният дял на реституираната индустриална
собственост не бе особено висок от гледна точка на формирането на брутния вътрешен продукт на страните (предвид мащабната индустриализация и строителството на нови обекти
в повечето от тях непосредствено след военния период), то
реституцията все пак беше един от носещите механизми при
осъществяване на преразпределението на огромен обществен ресурс в частни ръце. Тя бе особено видна в страните,
където чуждестранните инвестиции по една или друга причина заемаха относително скромно място в първоначалния
период на раздържавяване – пост-съветското пространство,
България, частично в Румъния и т.н.
Смяната на елитите беше съпроводена с реванш и в
кадрови план. Като той обхвана не само политическото лидерство и частично ръководствата на индустриалния сектор,
но и голяма част от администрацията и експертния потенциал на държавите. Лустрацията, официална ли полу-официална (в Чехия и България) и реална – практически нався224
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къде (особено фрапираща в Полша, а и в Източна Германия,
където елитът в държавната администрация, правораздаването, науката и т.н. бе изцяло подменен – с отделни показни изключения, включително и най-високо ниво) изведе на
преден план ново, динамично поколение, необременено от
предразсъдъци, но също така не рядко по-конюктурно, лишено от избистрена ценностна и идейна база, което до голяма степен прекъсна не само политическата, но и експертната
приемственост в управлението на държавите.
В резюме: реваншът негласно се превърна в идеологическа основа на политическата практика в повечето страни
от Източна Европа.
Завръщането на отречената държава
С приключването на революционния период на промените, утвърждаването на новите институции и обществени
отношения, новите управления в бившите социалистически
страни логично преминаха към укрепване на държавността.
Отречената държава се върна – като ключов инструмент за
утвърждаване на новото статукво. При това тази трансформация бе осъществена не от лявото, подозирано априорно в
етатистки нагласи при всеки опит да се аргументира необходимостта от засилване на управленските и контролни функции на държавата, а от дясното. В немалко случаи даже – от
крайно дясното и националистическо-популисткото (доколкото демократичните партии, отстояващи в началото на промените „разграждането на държавата“ изпитваха определени
идейни трудности да се заемат с нейното ре-инсталиране). И
това бе достатъчно логично – бидейки антикомунистически
по дефиниция, тези политически тенденции профитираха от
публичното възприятие, че те не са носталгични, т.е. притежаваха необходимата политическа достоверност за засилваСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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не функциите на държавата. За това способстваше и умората
от екзалтацията на промените, икономическата и политическа стабилизация на държавите и не на последно място – интегрирането в ЕС и НАТО. Всичко това създаде чувството за
осъщественост на мисията и необходимост от гаранции за
необратимостта на постигнатото.
Същевременно обаче това в редица случаи означаваше
не просто реабилитация на държавата, но и овладяване на
държавата.
В редица източноевропейски страни има определени
тенденции към авторитарно управление. Най-видими те са
в Беларус и Русия, където през последните двадесет години
властта е в ръцете на президентите Лукашенко и Путин (независимо от четиригодишната ротация Путин – Медведев на
позициите президент – премиер). При това власт – практически неограничена. Би било прекалено удобно обаче тези
процеси да се сведат единствено до традициите за централизирано управление в Русия и част от държавите от постсъветското пространство. В Унгария и България (а с определени нюанси – и в Полша, доколкото там братята Качински,
макар и не винаги директно да са били начело на държавата,
реално определят нейната политика). Орбан и Борисов също
на практика управляват еднолично повече от десетилетие.
Нещо повече – този тип управление има като задължителен елемент партийно овладяване на институциите и
на държавната администрация. Това означаваше втори етап
на кадрово прочистване – като за разлика от първоначалната промяна, когато се отстраняваха кадрите на бившата комунистическа номенклатура, сега вече се подменят всички,
които не принадлежат на управляващата партия. Това важи
за страни като Полша и Унгария, като по този начин, освен
всичко друго, се гарантира и продължаване на управлени226
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ето в дългосрочен план, доколкото тази система до голяма
степен влияе и възпроизвежда победата на управляващите
партии по време на избори. В Беларус, Русия и България е
налице и друг пост-комунистически синдром. Той има две
измерения. Там също има реално сливане на партия с държава. Но то е допълнено с практическа деидеологизация на
управляващите политически партии, които де факто са властови структури, инкорпориращи се в държавната администрация, а не идейни политически субекти (това се отнася в
пълна степен и за ГЕРБ, независимо от членството й в Европейската народна партия).
Овладяването на държавата обаче далеч не се изчерпва
само с държавната администрация. Притесненията за посегателство срещу независимостта на съдебната система в
Полша, Унгария, Румъния и България са формулирани многократно на ниво Европейски съюз, като срещу първите две
страни бяха инициирани мерки за отнемане правото на глас
в ЕС1,2, а срещу другите две ежегодно се констатират дефицитите в докладите по Механизма за сътрудничество и наблюдение. Същото се отнася и за контрола върху бизнеса. За
целта се използва целия инструментариум за политически и
административен натиск, включително чрез постоянни проверки от страна на контролните органи и стимулиране чрез
разпределяне на обществените поръчки. Това е валидно за
страни като Унгария, Румъния и България (като при последЕвропейската комисия действа за запазване на върховенството на закона в
Полша. Съобщение за медиите, Брюксел, 26 юни 2017 г. https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/bg/IP_17_2161
2 Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в
съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието
на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на
които се основава Съюзът (2017/2131(INL). Брюксел, 4 юли 2018 г. https://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0250_BG.html
1

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

227

ната, предвид значителния дял на еврофондовете за финансиране на икономическата дейност, правителството използва тяхното разпределение като важен механизъм за поставяне на бизнеса в политическа зависимост). Олигархичният
модел на икономиката в повечето държави след разпада на
СССР изведе този въпрос като особено важен за стабилността
на управлението. В Беларус от самото начало бизнесът е поставен под контрола на държавата, в Русия Путин постепенно
„опитоми“ олигарсите (отстранявайки част от тях – чрез съдебни дела или емиграция), докато в Украйна на практика
системата е обърната – там олигарсите контролират държавата, а не обратно. Медиите също са обект на политическо
влияние – независимо дали те са обществени или частни. В
първия случай това се осъществява по линия на държавното
финансиране, законовата рамка и политически назначения
в регулаторните органи. Във втория – чрез контрола върху
бизнеса на собствениците, за който вече стана дума. За да
се допълни картината следва да се спомене и настъплението
срещу структурите на гражданското общество и стремежа
към ограничаване на неговите възможности за изява и влияние. Тук атаките преди всичко са срещу тези неправителствени организации (особено характерни за Русия3 и Унгария4 спрямо структурите на „Отворено общество“), които са
финансирани от чуждестранни източници, като това осигурява определена подкрепа на населението за тези мерки като
борба срещу чуждото влияние и интереси.
Всичко това има като резултат, освен всичко друго и
Русия забрани дейността на „Отворено общество“ на Сорос. В. „Дневник“, 30
ноември 2015 г. https://www.dnevnik.bg/sviat/2015/11/30/2659396_rusiia_zabrani_
deinostta_na_otvoreno_obshtestvo_na/
4
Как Унгария прогонва Джордж Сорос. Дойче веле, 22.04.2018. https://www.
dw.com/bg/как-унгария-прогонва-джордж-сорос/a-43486201
3
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идеологическо и политическо маргинализиране на лявото в
дългосрочен план. Не случайно левите партии в Полша и Унгария преживяват дълбока криза, а в Русия Комунистическата
партия се профилира основно като носталгична формация.
От друга страна, завръщането на държавата и овладяването й от крайно десни и популистки формации в редица страни има своя сериозен социален ефект. В отговор
на проблемите, произтичащи от новото социално разслоение в резултат от появата и нарастването на неравенствата
в бившите социалистически страни, именно дясно-популистките правителства са тези, които публично оповестиха
и поведоха политика на връщане на социалната сигурност
на населението чрез държавна социална политика. Това не
беше направено по време на либералните управления в тези
страни (по идеологически причини), а също така и от левите партии в тях (които проявяват своеобразна „историческа
гузност“, когато стане дума за социалната държава). В Полша5 и Унгария мерките на правителствата за гарантиране на
социалната сигурност чрез увеличаване на пенсиите, разширяването на социалните помощи, стимулиране на раждаемостта чрез повишаване на детските надбавки, отпуските
по майчинство6 и т.н. са базисен елемент от политиката на
управляващите, осигуряващи им широка обществена и политическа подкрепа. В Русия и Беларус ситуацията е в още
по изчистен вид, където по силата на своеобразен държавен
социален патернализъм (чрез дотации и регулиране на цените на комуналните услуги) гражданите са изцяло зависими
от политиката на управляващите.
Employment, Social Affairs & Inclusion. European Commission. (Updated 2019).
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&langId=en
6
Орбан обяви финансови стимули в подкрепа на раждаемостта. В. „Дневник“,
11 февруари 2019 г. https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/02/11/3388194_orban_
obiavi_finansovi_stimuli_v_podkrepa_na/
5
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„Одържавяването“ на национализма
Възстановяването на „силната държава“ в редица източноевропейски страни под егидата на популистки и крайно десни политически партиисе оказа възможно поради натрупването на тежки проблеми, респективно – като стремеж
за търсене на тяхното решаване. На своя първи етап тези
процеси изкристализираха в политическото поле в появата
и нарастване влиянието на национал-популизма. При това,
именно поради системния характер на проблемите, неговото присъствие не се ограничаваше само в източната част на
континента, а обхващаше и Западна Европа.
Следва обаче да се отчете, че проявлението на тази обща
тенденция имаше своите специфични и отличителни характеристики в страните от „стара“ и „нова“ Европа. Общото и
при двете категории държави е, че съвременният популизъм
е по-скоро национален, отколкото социален по съдържание.
И това е естествено, предвид кризата на националната държава, като той профитира именно върху чувството за загубена сигурност (много по-силно, отколкото просто отсъствието
на сигурност). При това по отношение на политико-географските особености на популизма в Западна Европа се наблюдават две допълнителни разновидности. В Централна и Северна Европа той е предимно националистически, десен – и
негов обект е държавата. В Южна Европа той е доминантно
социален, ляв – и негов обект е човекът. Това очертава една
на пръв поглед доста странна политическа инверсия, когато
ролята на държавата е включена в идеологическия арсенал
на десницата (като израз на процеса на разграничаване на
консервативното от неолибералното), а защитата на индивида попада в полето на левицата (като естествено връщане
към либерално-демократичното след идейното отблъскване
от неолиберализма). Но дори и десният популизъм има в
230
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арсенала си своя социална компонента, разширяваща влиянието му в посока по-бедните слоеве на обществото. Като
цяло за западноевропейския популизъм обаче е характерно,
че той се проявява на ниво общество – и вътрешно разделя и
дори конфронтира обществата.
При Източна Европа картината е различна: там популизмът практически навсякъде е националистически по своя
характер, той е до голяма степен „одържавен“ и инструментализиран от държавата – и консолидира държавата. Това се
отнася както за страни-членки на ЕС, така и за извън него.
Като, както вече стана дума, се наблюдава и определен посткомунистически синдром в не малко от тях на практическо
сливане на партия с държава и овладяване на цялата държавна машина от партийни кадри на управляващата партия – в
Унгария, Полша, Русия, Беларус, България.
В политически план десният популизъм е по-агресивен, което е естествено – той призовава към връщане на
загубената сигурност на националната държава. И нещо
изключително важно – при него е налице достатъчно ясно
проследима тенденция към идейна еволюция: от „чист популизъм“ (най-характерен за Тръмп и при казуса „Брекзит“),
към идеен радикализъм (основно под формата на ксенофобия – в Западна Европа), към национализъм (повсеместно),
към реваншизъм (в Източна Европа).
Характерно и логично национализмът е особено силен
в тези източноевропейски страни, които получиха своята
нова държавност в резултата на разпада на източноевропейските федерации – Съветския съюз и Югославия. Те трябваше да утвърждават нова държавност, да изграждат институции, да консолидират обществото. Това предполагаше всестранно отграничаване – не само времево (от миналото), но
също така в пространството, териториално (изграждане на
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граници) и не на последно място – на ниво обществено съзнание (разграничаване от другия, от различния – по линия
на етнос, религия, култура, език, традиции). Националното
доминираше процеса на изграждане и утвърждаване на държавите и национализмът стана естествената спойка на обществата. Тази тенденция определяше политическия дневен
ред в повечето „отделящи се“ страни: Прибалтика, Украйна,
кавказките републики, Хърватия, Босна и Херцеговина, дори
и Словакия – на първоначалния етап, като в пост-съветското
и пост-югославското пространство тази тенденция еволюира в конфронтация с наследниците на бившата доминираща
нация – респективно Русия и Сърбия.
От национализъм към реваншизъм
Вътрешната динамика на политическите процеси в
повечето източноевропейски страни изведе в достатъчно
силна позиция националистическите формации. За техния
поход към управлението обаче от ключово значение се оказа
развитието на международните отношения. Конфронтацията и ескалацията на напрежението (първоначално в рамките на бившите Югославия и СССР, а впоследствие – и като
възпроизвеждане на отношенията тип „Студена война“) не
просто спомогна на националистическите партии да дойдат
на власт в Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Русия,
Украйна, Грузия, Беларус, Словакия, а също така в Полша,
Унгария и България (чрез участието на „Обединени патриоти“ в правителството). Тя се оказа и необходим компонент
за съхраняването на тази власт – респективно представата
за заплаха от „външния враг“ се поддържаше целенасочено,
бидейки изведена като важен елемент от идейната конструкция на тези партии (това явление е характерно и за редица
страни от Западна Европа, но там външният враг не се при232
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познава в лицето на съседната държава, а в обобщения образ
на безконтролния имигрант).
Важно място в тези процеси зае политическата реабилитация. Като цяло – на всички довоенни политици и партии, с изключение на комунистическите – независимо дори
от това дали те са играли съществена роля в анти-хитлеристката съпротива. Най-тревожното е, че нерядко процесът на
реабилитация обхвана и профашистки формации и политици от периода до и по време на Втората световна война. При
това реабилитацията на профашистките идеи се осъществяваше публично, предизвикателно. Тук би следвало да се
споменат маршът на ветераните от СС дивизиите в Латвия7,
ежегодните националистически чествания в Полша8, военизираните демонстрации и анти-ромските акции на Партия
„Йобик“ в Унгария9, „Луков марш“ в България. В повечето
случаи – с откритата или негласна подкрепа на управляващите. Особена дълбочина този процес получи в Украйна с
обявяването на Бандера за национален герой10, прехвърлило
процеса на реабилитация от обществено на държавно равнище. Характерно за тези процеси беше твърде приглушената реакция в Европа – дължаща се основно на факта, че те
попадаха в руслото на конфронтацията с Русия. Част от тази
тенденция е и полуофициалната реабилитация на управлението в Хърватия по време на Втората световна война – само
че тук като „заглушител“ на по-сериозна публична и политиВетерани от Вафен-СС „маршируваха“ в Рига. News.bg, 16.03.2017 г. https://
news.bg/world/veterani-ot-vafen-ss-marshiruvaha-v-riga.html
8
Polish far-right groups march on independence anniversary. Reuters, November 11,
2019. http://www.msn.com/en-xl/europe/europe-top-stories/polish-far-right-groupsmarch-on-independence-anniversary/ar-BBWCLqu?ocid=spartanntp
9
Крайнодесните в Унгария към циганите: Приспособявайте се или се махайте.
News.bg, 14.10.2014 г. http://news.ibox.bg/news/id_1278070200
10
День рождения Бандеры объявили на Украине официальным праздником.
ТАСС, 19 декабря 2018. https://tass.ru/obschestvo/5929622
7
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ческа реакция служеше остракирането на Сърбия.
Специфично място в тези процеси заемат процесите
в Германия и нарастване на политическото влияние на Алтернатива за Германия11. До голяма степен в тази партия са
инкорпорирани и двете водещи постановки на национализма в Европа: ксенофобията и крайно-десния идеен радикализъм – доминиращи съответно в западната и източната
част на страната. Тук от ключово значение, включително за
бъдещето на Европа, ще бъде в каква посока ще еволюира
тази партия, ще останат ли нейните политики в правовото
пространство на демократичните институции или ще бабува на раждането на неофашистка, реваншистка политическа
партия (въпреки, че и в момента тя вече е обвинявана, че
приютява в себе си и подобна политическа тенденция).
Следващата стъпка след реабилитацията в тази негативна верига е интегрирането на реваншизма в държавните
политики. Характерно е, че почти повсеместно то се базира
на директния трансфер на историята в съвременната политика. На първия етап това се осъществява срамежливо, извън
ежедневния контекст на политическия дебат, под формата на
възвръщане на националното достойнство. За сметка на това
този процес е практически всеобхватен за Източна Европа
и включва и фундамента на формирането на обществените
нагласи – учебниците по история в училищата и университетите (макар и с известно закъснение, България също се
присъедини към този процес през последните години с одобряването на новите учебници по история за гимназиалния
курс). Като пренаписването на историята от гледна точка
Baasner, Frank. What lessons are to be learnt from the last regional elections in
Germany’s east? Foundation Robert Schuman, European Issues No 527, 17 September
2019. https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0527-what-lessons-are-tobe-learnt-from-the-regional-elections-in-germany-s-east
11
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на съвременните идеологически доминанти се обосновава
с възстановяване на справедливостта. Качествено ново равнище този процес достигна с приемането на Резолюцията
на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. относно
значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа12. Първо, защото официално извежда примата на идеологията над фактите в историята по отношение
причините за започване на Втората световна война. Второ,
защото имплицитно легитимира в общоевропейски мащаб
всеки възможен призив за исторически реванш, осигурявайки му подходяща идеологическа обосновка. В този контекст
се вписа и двустранният спор и взаимните обвинения между
Полша и Русия за вината за началото на Втората световна
война.
В съответствие с посоката на реваншистките настроения страните от региона могат да се обособят в няколко
достатъчно ясно различими групи. Първата може условно
да бъде наречена група на пост-военния реваншизъм и тя
обхваща страните, загубили (включително и територии) по
време на двете световни войни. Тук адресати са обикновено съседните страни. Втората група са страните, изповядващи своеобразен пост-федеративен реваншизъм. Това са
на първо място европейските държави от бившия Съветски
съюз (Украйна, Прибалтика) и част от държавите, образувани след разпада на Югославия (Хърватия, Босна и Херцеговина, Косово, а напоследък и Черна гора). Адресатът на
техните претенции са Русия, респективно Сърбия като осРезолюция на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. относно значението на европейската и сторическа памет за бъдещето на Европа (2019/2819(RSP)).
Европейски парламент, 19 септември 2019 г. https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2019-0021_BG.html?fbclid=IwAR2n4GurZ7kUYogj7Fp3Vl
GMB3mSwGvkn4gcMhaZlV5tIfxZgHFvOn3hOe4
12
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новни наследници на бившите федерации. Към тази група
с определена доза условност могат да се добавят и страни
като Полша и Румъния, които извеждат принадлежността си
към социалистическия блок като достатъчно основание за
претенции спрямо Русия, независимо че не са били част от
Съветския съюз. Реваншизмът на третата група държави би
могъл да се определи като пост-доминантен. В нея влизат
Русия и Сърбия. Руският реваншизъм често е характеризиран като имперски, но картината е по-сложна: по същество
той е пост-съветски, носталгичен като генезис (като откат на
загубените позиции, влияние, статут, територии), но национален, руски като проявление. До голяма степен това се дължи на обстоятелството, че антируските политики в бившите
републики се аргументират и се поднасят в антисъветска
идеологическа обосновка. Същото важи и за Сърбия.
На държавно равнище тези политически нагласи се усвояват и извеждат в ранг на национална политика основно
през призмата на защитата на националните малцинства в
съседните страни. Това в повечето случаи е достатъчно ясно
формулирана и последователно провеждана политика от
правителствата на съответните страни, независимо към коя
част на политическия спектър те принадлежат. Като най-типичен пример за подобен етно-териториален по своя характер реваншизъм може да се посочи отношението на Румъния
спрямо Молдова13. С каузата на обединението на двете държави са официално и публично ангажирани всички държавни институции – парламент, президент, правителство, като
в юридически план това е свързано с отказа да се признаят
следвоенните граници между двете страни, а в политическо
Iohannis: Unirea cu Republica Moldova NU esteposibilăînviitorulapropiat. De
Ce News, 09 noiembrie 2016. https://www.dcnews.ro/iohannis-unirea-cu-republicamoldova-nu-este-posibila-in-viitorul-apropiat_521866.html
13
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отношение това рефлектира в нежеланието на Румъния да
се ангажира с деесклацията на напрежението с Русия, привиждайки в тази конфронтация своя шанс за осъществяването на това обединение. Със същата етно-териториална мотивация като цел, но осъществена наопаки, действаше Хърватия по време и след войната със Сърбия, когато осъществи
мащабна етническа чистка на сръбското население в Източна Славония14, осигурявайки висока степен на хърватска етническа хомогенност в района. В политиката на Унгария защитата на унгарските етнически малцинства в практически
всички съседни държави (Румъния, Словакия, Сърбия, Украйна) също е изведена като важен национален приоритет,
като често тя преминава границите на нормалните добросъседски отношения и периодично предизвиква напрежение в
двустранните отношения с тези страни. Позициите на някои
български политически партии спрямо Република Северна
Македония също се вписват в тази тенденция.
По-особено стои въпросът със защитата на националните малцинства в съседните държави в политиката на Русия и Сърбия. Руснаци и сърби бяха най-многобройни като
етническа група и водещи в политическо отношение нации
в двете федерации и техни граждани живееха достатъчно
компактно на териториите на другите съюзни републики. В
немалка част поколенията от смесени бракове също се идентифицираха с преобладаващия етнос – включително по езикови, образователни, кариерни съображения. След разпада
на двете федерация в немалко случаи вече в качеството си
на малцинства в независимите държави, това население бе
Croatia: Operation „Storm“ - still no justice ten years on. Public Statement.
Amnesty International, EUR 64/002/2005. August 4, 2005. https://web.archive.org/
web/20101225150612/http://www.amnesty.org:80/en/library/asset/EUR64/002/2005/
en/d837e16d-fa19-11dd-999c-47605d4edc46/eur640022005en.pdf
14
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третирано като представител на бившата доминираща нация и бе подложено на определени ограничения (най-фрапиращи те бяха в Прибалтика със създаването на статута на
т.нар. „неграждани“15, лишени от редица права на основата на
езиков ценз, както и допълнително в Латвия, където имената
се „латвианизират“ с добавено окончание „с“ в съответствие
с латвийската именна традиция16). От друга страна Русия и
Сърбия също възприеха един определено агресивен подход,
довел дори до военни стълкновения на територията на бивша
Югославия (с Хърватия, Босна и Херцеговина, Косово – с
обособяването на Република Сръбска, респективно Северно
Косово в последните две) и до формирането на т.нар. „замразени конфликти“ в пост-съветското пространство (Приднестровието, Абхазия, Южна Осетия, а впоследствие и обособяването на Луганската и Донецка области в Украйна и
присъединяването на Крим към Русия). Очевидно тези региони задълго ще генерират напрежение не само в двустранните отношения на съответните страни, но имат потенциала
и да предизвикат сериозни международни конфликти. Основният потърпевш от тези двустранно провеждани взаимно конфронтиращи се политики станаха руското и сръбското
етнически малцинства в съседните държави, които от една
страна бяха до голяма степен маргинализирани в новите си
държави, а от друга изпаднаха в положението на инструмент
за политиката на „държавите-майки“.
Специфична проява на съвременния реваншизъм в
междудържавните отношения стана появата на териториThe issues of discrimination of non-citizens in the Baltic states. CISEurope Monitoring Organization, 15 September 2018. https://www.osce.org/
odihr/341596?download=true
16
Naumova, Karina. Legal aspects of transcription of personal names in the Latvian
language. Riga Graduate School of Law, 2014. https://www.rgsl.edu.lv/uploads/
research-papers-list/12/naumova-final.pdf#page=33
15
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ални и компенсаторни (контрибуционни) финансови претенции за претърпени щети по време на Втората световна
война. Такива се повдигат от Гърция спрямо Германия, от
прибалтийските републики спрямо Русия17 и особено активно от Полша – и в двете посоки – финансови спрямо Германия18, морално-политически спрямо Русия19. На определен
етап подобни искания имаше и от германска страна към Чехия за компенсиране на изселените судетски немци.
Европа на национализмите?
Кризата на ЕС се оказа питателна среда за настъплението на крайно десни идеологии. Отвореният с „Бялата книга“ на Юнкер дебат за бъдещето на Съюза бе бързо затворен. Първо, поради различия между страните-членки: към
задълбочаване на интеграцията (основно от западната част
на континента) или връщането на повече пълномощия към
националната държава (най-експлицитно формулирани от
Унгария и Полша, но не само). Второ, в резултат на негласното споразумение на водещите държави да се въздържат от
резки движения, в полза на еволюционния сценарий, развиващ сегашното състояние, т.е. на практика ЕС на различните скорости. Трето, поради Брекзит, който подмени дебата
за бъдещето на ЕС с дискусии за бъдещето на Обединеното
кралство в или извън Съюза.
Независимо от количеството на сценариите обаче, коиЕстония предяви териториални претенции към Русия. News.bg, 5 май 2019.
https://news.bg/int-politics/estoniya-predyavi-teritorialni-pretentsii-kam-rusiya.html
18
Germany owes Poland over $850 billion in WW2 reparations: senior lawmaker.
Reuters, April 26, 2019. https://www.reuters.com/article/us-poland-germanyreparations/germany-owes-poland-over-850-billion-in-ww2-reparations-seniorlawmaker-idUSKCN1S215R
19
Polish PM furious at Putin rewriting history of Second World War. The Guardian,
December 30, 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/dec/30/polish-pmfurious-at-putin-rewriting-history-of-second-world-war
17

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

239

то могат да бъдат както пет според „Бялата книга“, така и
много повече, посоките за развитие на Съюза реално са само
две: укрепване на интеграцията или стъпка назад към „Европа на нациите“. А има достатъчно основания да се твърди,
че „Европа на нациите“ е пряк път към Европа на национализмите. Когато базисни принципи на Съюза (като солидарността) ерозират, а националните егоизми излизат на преден
план (достатъчно е да се споменат само проблемите, свързани с бежанската и мигрантската криза и стремежът към
прехвърляне на тежестта върху съседа – когато транзитните
страни задълго се грижеха само как да ускорят преминаването през тяхната територия, а страните, крайна дестинация – как да ограничат и контролират потока имигранти).
А Европа на национализмите рано или късно ще доведе до
сблъсък на национализмите. Защото, въпреки че са идеологически съюзници, те са национални противници, т.е. споделяйки обща идеология, всеки два съседски национализма на
практика си противостоят един на друг. И когато разполагат
със съответната власт в държавата, те логично се опитват да
превъплътят идеите си в политически решения. Показателен в този смисъл е на пръв поглед дребният пример, когато
в правителствата на Австрия и Италия участваха и крайно
десни партии, съответно – Партия на свободата и Лига. Това
веднага създаде напрежение между двете страни, свързано с
искането за даване на австрийски паспорти на австрийското
малцинство в Южен Тирол20.
От друга страна самата идея за Европа на различните
скорости на практика отрича всичко постигнато с разширяването на ЕС и най-вече основната цел – обединението на
континента. Тя представлява опит да се тръгне едновременAustria-Italy passport row tests Europe’s populist allies. BBC, October 21, 2018.
https://www.bbc.com/news/world-europe-45888287
20
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но в посока и на двете възможни алтернативи за бъдещето на
ЕС, което само по себе си поставя на изпитание цялата конструкция. А идеите за допълнително институционално обрастване със свои структури на такива формати като Еврозоната (която, според идеите на френския президент Макрон,
следва да има свои отделен бюджет и парламент), Шенген
и др., които не включват всички страни от ЕС, могат да направят новото вътрешно разделение на ЕС (и на континента)
трудно преодолимо.
Всичко казано до тук води към извода, че предстои труден период на преосмисляне на Европейския съюз, респективно на бъдещето на Европа, където плъзгането към национализъм и реваншизъм вещае нови трусове и катаклизми.
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ОПИТ ЗА РАВНОСМЕТКА НА 30-ТЕ ГОДИНИ
СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 г.
Проф. д-р Искра Баева
Преди 30 години България тръгва към дълбока промяна, посрещната от повечето български граждани с надежда
за по-добро бъдеще. Но днес голяма част от българите са
недоволни, гневни и търсят виновник за излъганите си надежди. Защо стана така?
Струва ми се, че основната причина за нереализираните надежди трябва да търсим в предпоставките за прехода, които за пореден път в историята на Източна Европа са
породени не толкова от естественото вътрешнополитическо
развитие, колкото от глобалните процеси, които понасят във
вихъра си и нашата страна. Става дума за развитието на Студената война, от едната страна на която е Източният блок,
разбира се, под водачеството на Съветския съюз. По много
причини, изследването на които все още продължава1, през
80-те години СССР и Източният блок изпадат в нарастваща
икономическа криза, задълбочена от т.нар. дългов капан и
от криза на легитимността, демонстрирана от появата на обществени организации, неподчиняващи се на политическата
система на социализма (имам предвид на първо място чехословашката Харта `77, учредена през 1977 г., полския НеЛитературата, посветена на причините и обстотелствата за края на Студената
война, е значителна, затова ще посоча само някои заглавия: Garthoff, Raymond.
The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War.
Brookings Institution Press, 1994; Gaddis, John Lewis. The United States and the End
of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations. New York: Oxford
University Press, 1992; Idem. The Cold War: A New History. Penguin Books, 2005;
Суайцър, Питър. Победа. Тайната стратегия на Рейгън за разбиване на СССР.
Изд. „Труд“, 1999; Зубок, Владислав. Провалената империя. Съветският съюз от
Сталин до Горбачов. Емас, 2015.
1
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зависим профсъюз „Солидарност“ през 1980 г., Унгарския
демократичен форум и Съюза на свободните демократи през
1988 г.2). Тези фактори се превръщат във вътрешни предпоставки за краха на системата, но, поне според мен, най-голяма роля изиграва делегитимацията на идеологическата
основа на социалистическото общество. Защото е известно,
че системите загиват, когато хората престават да вярват в
идеите, върху които са били изградени.
Опитът показва, че в строго централизираната система на Източния блок реалните промени могат да започнат
само от центъра3 – от Съветския съюз с неговия нов млад
ръководител Михаил Горбачов (млад, млад, но 54-годишен).
С нарастващата си критика към завареното съветско наследство Горбачов за пет години успява да разруши вярата в смисъла от съществуването на Втория свят, както тогава наричат световната социалистическа система4. Раздвижването в
Москва подсилва и без това значителните критични нагласи
в европейските социалистически страни и изправя управляващите там компартии пред едно гневно общество, желаещо
За раждането на централноевропейското дисидентско движение виж: Havel,
Vaclav. Open Letters. Selected Writings 1965-1990. New York, 1991; Ash, Timothy
Garton. The Polish Revolution. Solidarity. Vintage Books, 1985.; Krajobraz po szoku
‘68. Warszawa, 1989; Хавел, Вацлав. Силата на безсилните. Избор, 1994; From
Stalinism to Pluralism. A Documentary History of Eastern Europe Since 1945. Oxford
University Press, 1991; Michnik, Adam. Z dziejow honoru w Polsce. Warszawa,
1991.
3
През 45-те години от съществуването на Източния блок са правени опити за
промени, които да тръгнат от периферията: Унгарската революция от 1956 г.,
„Пражката пролет“ от 1968 г., опитът на профсъюза „Солидарност“ да промени
Полша през 1980–81 г. Всички те обаче са били задушени или директно от Съветския съюз, или под негов натиск. Изводът е, че Източният блок може да се
промени само с участието на центъра.
4
Първият свят са развитите капиталистически държави, които олицетворяват
Запада, а Третият свят са освободилите се от колониална зависимост страни,
гравитиращи между Запада и Изтока и членуващи най-вече в Движението на
необвързаните.
2

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

243

да отхвърли социалистическата система, за да живее „като
на Запад“, както му обещават западните радиостанции като
„Свободна Европа“ („Свобода“ за СССР), Би Би Си, Дойче веле, Радио Франс Ентернасионал в своите предавания,
предназначени за всяка от страните от Източния блок. Тогава това не е наречено „намеса във вътрешните работи“, може
би защото пропагандната война, която днес бихме нарекли
хибридна е спечелена от Запада. Но не тези действия са в
основата на края на Студената война, в която не Западът побеждава, а Изтокът капитулира доброволно. Капитулацията
е осъществена от Горбачов5, вероятно воден от надеждата,
че отказът от социализма и от Източния блок ще омилостиви
бившия противник, който от благодарност ще направи място на Съветския съюз в своите редици. Студената война е
спечелена в умовете на реформаторските лидери на Изтока,
докато цената за илюзиите плащат гражданите на бившия
Съветския съюз и на бившите социалистически държави,
които, няма защо да се лъжем, също се поддават на примамливите песни на западните сирени.
При подобна доброволна и безусловна капитулация
трябва ли да сме изненадани, че победителите се възползват
в пълна степен от победата си – геополитически, като разширяват сферата на влиянието си дълбоко на Изток, икономически, като изкупуват или унищожават промишлеността
на Изтока, социално, като се възползват от свежата и добре
образована работна сила, научно и културно, като привличат
интересуващия ги човешки потенциал с помощта на несравнимо по-добро заплащане и по-големи възможности за реализация, демографски и т.н. Но не бива да забравяме и това,
че на знамето, с което Западът спечелва противопоставянето
За ролята на М. С. Горбачов за края на Студената война виж: Brown, Archie. The
Gorbachev Factor. Fxford University Press, 1996.
5
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срещу Изтока е написано демокрация. Това е политическата
система, с която източноевропейците съвсем съзнателно искат да заменят еднопартийната система на управляващата по
конституция комунистическа партия, присвоила си правото
да говори от името на всички, без да им даде възможност
сами да изберат свои представители. Искам да го припомня,
защото демокрацията се оказа едно от малкото реализирани
обещания от началото на прехода.
Ако обаче се обърнем от общите процеси към българските, ще видим и нашите отлики от общия източноевропейски процес. Най-важната от тях е, че в България през 1989 г.
липсва криза на легитимността, каквато има в другите социалистически държави. За това говори фактът, че дисидентското ни движение се ражда толкова късно (на 8 март 1988
г., само година и половина преди края на системата) и че то
си остава слабо и неавтентично (сиреч, създадено по чужди
модели – съветски и полски). Да, в България има икономическа и финансова криза (външен дълг от около 10 млрд. долара), която принуждава управляващата БКП да се откаже
от централното планиране с Юлската концепция от 1987 г.6,
както и обществена криза, но от съвсем различен порядък.
Общественото напрежение през втората половина на 80-те
гдин е породено не от спора за съдбата на социализма, а от
„възродителния процес“ (насилственото преименуване на
българските турци през 1984/85 г.), майските протести на
българските турци и изселването на над 350 хиляди от тях
през лятото на 1989 г. Въпреки това, според кризисната табС Юлската концепция Живков се опитва да започне обществена трансформация
чрез смяна на собствеността върху държавните предприятия (прочутото предаване на предприятията в собственост на работниците), създаване на акционерни
дружества, премахване на някои символи на властта, ограничаване на БКП до
„етаж на властта”, даване право на гражданите да създават „самодейни” организации, макар и под „шапката“ на ОФ. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 65, а.е. 83, 84.
6
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лица на Збигнев Бжежински, България е единствената страна от Източния блок, в която кризата не е във фаза, която
може да застраши съществуването на системата7.
Всъщност, липсата на реален опозиционен потенциал
в България показва пределно ясно до каква степен българският политически елит (управляващите тогава и техните
обществени опоненти) е неподготвен за големите промени,
които предстоят. Това е и едно от възможните обяснения за
неуспехите на България в годините на прехода. Докато в централноевропейските социалистически страни се оформят
многочислени дисидентски движения, в България несъгласието със съществуващия ред е израз по-скоро на лична позиция, отколкото на значителни обществени нагласи8.
Тази изходна отлика предопределя специфичното начало на българския преход: в него обществото няма никакво участие. Нашата демократизацията започва по класическия за Изтока начин – чрез реформи отгоре, извършени
от властта и „дарени“ на хората. За това говори ходът на
събитията: Тодор Живков е принуден да подаде оставка по
правилата на управляващата БКП – първо от своите колеги
в Политбюро на 9 ноември, а на следващия ден оставката му
е гласувана почти единодушно от пленум на ЦК на БКП. За
Бжежински, Збигнев. Големият провал. Раждането и смъртта на комунизма
през ХХ век. Народна култура, 1991, с. 231.
8
Това пролича при спора около речника на източноевропейското дисидентство.
Българите, включени в него се оказаха напълно неизвестни на обществото личности, които са се противопоставили и са били наказани за това, но техният
протест не се е превърнал в обществено значим факт, не е могъл да стане пример
за инакомислие. В същото време не може да се отрече, че има редица противопоставяния в рамките на БКП, които водят до заговори, но тази тенденция няма
нищо общо с дисидентството. Сведения за последните дава Димитър Иванов,
който разполага с тях благодарение на поста си в Държавна сигурност. – Иванов,
Димитър. Заговорите срещу Тодор Живков. С., 1992; Същият. Противопоставянето 1956-1989. С., 1994.
7
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затворения характер на началото говори дори и такъв дребен факт като този, че за българското общество повратният ден е 10 ноември 1989 г., а не предходният 9 ноември,
когато по същество е осъществено свалянето на Живков от
партийния връх9. Затова българските промени обикновено и
с основание се определят като „дворцов“ или вътрешнопартиен преврат. Еволюционният характер на промените проличава и в това, че Живков е заменен не от човек, който се
е борил против системата или е призовавал за демокрация,
а от друг член на Политбюро, вярно, с четвърт век по-млад
– 53-годишният Петър Младенов, син на партизанин, убит
по време на съпротовителното движение през Втората световна война, завършил висшето си образование в Москва в
престижния Институт за международни отношения (МГИМО), оглавявал комсомолската (ДКМС) и партийната организация във Видински окръг и успял да стане най-дългогодишен министър на външните работи (от 1971 от 1989 г. или
18 години), рекорд, който едва ли може да бъде подобрен в
демократични условия. С други думи, началото на прехода в
България може да е всичко друго, но не и революционно или
пък радикално.
Такива, умерени и постепенни, изглеждат и следващите промени. Петър Младенов става и държавен глава, когато
семица след свалянето на Живков е избран за председател
на Държавния съвет на НРБ; правителството продължава да
бъде ръководено от Георги Атанасов; от ръководството на
БКП са отстранени най-близките до Тодор Живков дейци, а в
замяна са върнати някои от отстранените преди това. Направени са и първите стъпки извън социалистическата политическа система, като е оповестен политическият плурализъм.
От това веднага, още на 7 декември 1989 г., се възползват
9

Трайков, Б. 10 ноември превратът 1989. С., 1999.
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дисидентите, чиито 10 организации10 се обединяват в коалицията Съюз на демократичните сили – първата опозиционна
сила в България от десетилетия11. Най-решителната стъпка
на БКП е отмяната на „възродителния процес”, направена
в самия край на европейската „година на чудесата” – на 29
декември. Решението е прието от пленум на БКП и по традиция едва след това се превръща в правителствен указ12. Безславният край на „възродителния процес“ е логичен, след
като той категорично противоречи както на Заключителния
акт от Хелзинки от 1975 г., така и на принципите на общоевропейския процес (СССЕ). Дори и Живков с обръщението
си от 29 май 1989 г., в което обещава паспорти и права на
българските турци да пътуват в чужбина (Турция), по същество е признал провала на „възродителния процес“, чиято
цел е тяхното „побългаряване“ или асимилация. Характерна за спецификите на ситуацията в България е реакцията на
лидера на СДС Желю Желев, който приветства решението
на новото ръководство на БКП и дори му обещава подкрепа
срещу разбунтувалите се българи от смесените райони.
Десетте организации-учредителки на СДС са: Клубът за подкрепа на гласността и преустройството, Независимото сдружение „Екогласност“, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Независимото дружество за защита правата на
човека, Комитетът за защита на религиозните права, свободата на съвестта и
духовните ценности, Клубът на незаконно репресираните след 1945 г., Независимото студентско дружество, Движението „Гражданска инициатива“, БРСДП
(о), БЗНС–Никола Петков. Към тях по-късно се присъединяват още шест: Радикалдемократическата партия, Зелената партия, Демократическата партия, Новата социалдемократическа партия, Обединеният демократичен център, Демократичният фронт (по-късно Християн-демократически съюз). Те формират ядрото
на коалицията СДС.
11
За създаването на СДС виж: Симеонов, Петко. Голямата промяна 1989–1990.
Опит за документ. С. 1996, с. 55–70; Спасов, М. Създаването на СДС 1988–1991.
С., 2000; Началото. СДС – политически обзор и хронология. Съст. К. Йосифов.
С., 2009.
12
Стенограмата от пленума, който слага край на „възродителния процес“, е публикавана в: сп. „Понеделник“, № 3-4, 1999, с. 93-110.
10
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Българското предимство при първите стъпки към демократизация е, че пътят на промените вече е утъпкан от
поляците и унгарците, затова можем да черпим от техния
опит. Най-важната част от него е т.нар. кръгла маса, сиреч
преговори между дълго управлявалите и новите опозиционни сили за това по какъв начин да се осъществи преминаването към новата система, определена като парламентарна
демокрация и пазарна икономика. Докато първото понятие
е познато в България и като теория, и като практика от епохата на Третата българска държава (с всички ограничения
и недостатъци), то второто е известно от средата на 60-те
години като стремеж икономиката да стане ефективна. През
втората половина на 80-те години пазарната икономика става цел и на българското преустройство, както Тодор Живков
назовава своята програма за реформи по името на съветската „перестройка“ – ще я видим и в прословутия Указ 56 от
януари 1989 г., който действа в България до средата на 90-те
години. Неяснотата по отношение на икономическите цели
на прехода ще продължи дълго и днес е една от причините
толкова много българи днес да са толкова недоволни от резултатите му.
С понятието пазарна икономика в началото на прехода се свързваха обещания, в които повечето българи наивно вярваха. Например това, че много бързо на мястото на
скърцащата и изпълнена с дефицити социалистическа централнопланирана икономика ще се установи ефективна и
модерна икономическа система, която ще замени скромната
и еднообразна социална държава от социализма със западната държава на всеобщото благоденствие. Благоденствието на
пъстрите витрини и пълните с разнообразни лъскави стоки
магазини, на политическите свободи и разрешения бунт, в
което хората мислят не толкова за всекидневните си нужСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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ди, колкото за глобалните проблеми. Този образ познавахме
главно от киното и литературата, от командировки, специализации или организираните от Балкантурист екскурзии на
Запад. Но прекрасната картина се оказа пропагандна и май
също толкова утопична, колкото обещаното ни преди това
комунистическо общество, в което няма да има бедни и богати, всички ще са равни, всеки ще работи за обществото
според възможностите си и ще получава всичко, от което
има нужда. Само няколко години след началото на прехода
се оказа, че зад поредната розова илюзия, наречена пазарна
икономика, се крие позабравеният стар капитализъм, а държавата на всеобщото благоденствие не само не дойде у нас,
а след края на Студената война започна да се руши и изчезва
и на Запад.
Но да се върнем към политическото начало. За българската „кръгла маса“, започнала на 15 януари и продължила
до 15 май 1990 г.13, е използван готовият полски модел, който
обаче се е реализирал година по-рано – от 6 февруари до 5
април 1989 г., и в съвсем други условия – Източният блок
тогава изглежда непокътнат, затова са договорени „полусвободни“ избори. В началото на 1990 г. българските опозиционери, осъзнали своето изоставане, правят опит да настигнат
централноевропейците14. Затова те договарят напълно свободни избори, при това не за обикновено Народно събрание,
а за Велико, което да изработи изцяло нова демократична
Протоколите на Кръглата маса са издадени от фондация „Д-р Желю Желев“ –
Кръглата маса. Стенографски протоколи (3 януари-15 май 1990 г.). С., б. г.
14
Опитите за догонващо развитие са характерни за Балканите, но и за цяла Източна Европа, както личи от програмата на Никита Хрушчов от началото на 60те години, чиято цел е „догнать и перегнать“ („да настигнем и надминем“) Запада. – ХХII съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. III, Москва, 1962.
13

250

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

конституция15. При това, заради съветите, които опозицията получава от дъжавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър
при посещението му в София на 10–11 февруари 1990 г.16,
СДС приема, че е най-добре изборите да се проведат колкото
се може по-скоро (още през юни), за да започнат веднага радикалните преобразования. Приемането на чуждите съвети
и модели в зората на прехода се оказва погрешно – увереността на Бейкър, че СДС ще спечели изборите се дължи
на непознаването на българските реалности. Обаче вярата
на СДС, че отвъдокеанските съвети са гаранция за успех, се
оказва системен проблем за демократична България и до ден
днешен.
При тези обстоятелства демократичните избори в България, проведени на 10 и 17 юни 1990 г. донасят голяма изненада. Абсолютно мнозинство получава не опозицията,
както е в централноевропейските страни, а управлявалата
в продължение на десетилетия БКП, която след извънреден
конгрес в края на януари и вътрешнопартиен референдум на
3 април 1990 г. се преименува на Българска социалистическа
партия (БСП). Огорчението в СДС е огромно и се съчетава
с желание за отмъщение. Изразява го лидерът на СДС д-р
Желев пред архитекта на предизборната кампания на СДС
Жак Сегела с думите: „Комунистите трябва да изсърбат
докрай попарата, която са надробили“ (сиреч, трябва да бъдат наказани за победата си).
Неочакваният изборен резултат тласка българския
преход от еволюционния му етап към революционен. ПриСпоразумение по принципите и основните положения на законопроекта за избиране на Велико народно събрание, 30 март 1990 г. – Кръглата маса..., с. 682–
685.
16
За това признава д-р Желев години по-късно. – „Д-р Желю Желев пред „24
часа“: през ноември 2014 г: САЩ натискаха изборите за ВНС да са през юни
1990 г.“ – 24 часа онлайн, 30.01.2015.
15
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вържениците на СДС не могат да приемат загубата и преминават към радикални действия. Ако обаче се вгледаме в
нашия регион, ще видим, че победата на бившите комунисти
в първите свободни и демократични избори не е български
феномен, а по-скоро балкански17. Само дето ставащото на
Балканите не интересува българската опозиция, която предпочита да се сравнява с „отличничките“ в демократичните
промени от Централна Европа. А тъй като влиянието на
СДС е най-силно в София и в големите градове (където печели мнозинство), то и най-острата реакция срещу победата
на БСП идва именно от там. Веднага след обявяването на
резултатите от първия тур (главно от пропорционалния избор: 47,15 срещу 36,21 %), лидерът на СДС д-р Желю Желев
обявява, че изборите са били свободни, но не и честни18 и
Същата тенденция, макар и по различно време, се проявява във всички балкански социалистически страни – Румъния, Албания, както и в някои от югославските републики. На парламентарните избори в Румъния, проведени на 20
май 1990 г. абсолютно мнозинство с 67,02 % от гласовете печели Фронтът за
национално спасение на Йон Илиеску, който е фактическото продължение на
РКП (http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexElections.asp?country=ROMANI
A&election=ro90s). В Албания управляващата Партия на труда печели първите
свободни избори, проведени от 31 март до 14 април 1990 г., с 56,2 % от гласовете
(http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2001_91.htm). В Сърбия комунистите,
които на 16 юли 1990 г. се преименуват на социалисти, печелят изборите от 1990
г. с абсолютно мнозинство от 52,55 %, а тези от 1992, 1993 и 1997 г. с обикновено
мнозинство (съответно 28,77, 42,09 и 34,26 %). Първите свободни избори в Македония са проведени през 1994 г. и са спечелени от коалицията Съюз за Македония, водеща роля в която имат бившите комунисти от СДСМ, макар и само с 29, 5
%, но следващата я ВМРО-ДПМНЕ получава едва 14,3 % или два пъти по-малко.
(Државна изборна комисија „Извештај за спроведените избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија“, Скопје, 19949.).
18
Въпреки категоричното си изказване на 11 юни 1990 г., 20 години по-късно д-р
Желев се опитва да обясни позицията си от юни 1990 г. по различен начин: „Винаги има различни тълкувания на събитията. Оттам идват и различните оценки.
Безспорно изборите бяха демократични. Първо, защото бяха многопартийни.
Второ, имаше наблюдатели от ЕС, Съвета на Европа, САЩ. Колко са били справедливи и честни, е друг въпрос“. – „Кръглата маса свърши повече от великите
депутати“, интервю на Таня Джоева с д-р Желю Желев. – В. „Труд“, 7 юни 2010 г.
17

252

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

че за БСП са гласували предимно хора от селата и малките
градове, които са недостатъчно образовани. Речта въодушевява група студенти от Софийския университет да окупират
сградата на Ректората. Така започва гражданското неподчинение: в центъра на София и градове като Пловдив и Велико
Търново са изградени палаткови лагери, най-известен от които е софийският „Град на истината“ с искания за оставки,
разследвания и наказания за виновниците за кризата в България. Това продължава от 11 юни почти до края на август
1990 г. – всъщност, до подпалването на Партийния дом на
БСП в София на 26 август19.
Гражданското неподчинение поставя началато на революционния период на прехода. Наричам го така, тъй като
изборите току-що са отминали, но претърпелите поражение не приемат резултатите и искат с улични действия да
ги променят. Това означава, че връх в политически живот
вземат не правилата и волята на мнозинството, а активното
малцинство, което се опитва да наложи своите политически
виждания20. За градуса на политическите страсти говорят и
опитите на българските националисти да не допуснат депутатите на турското ДПС до откриването на ВНС. Но те остават встрани от общественото внимание, защото голямата
битка е между загубилия изборите СДС (към който в началото гравитира ДПС) и спечелилата ги БСП.
Революцонните действия започват да дават резултати.
Първият е постигнат със смяната на президента. Петър Младенов е избран на 3 април 1990 г. за председател (президент)
на републиката съгласно решенията на „кръглата маса“, но
Семерджиев, Атанас. Лято `90. Пожарът. Изд. „Христо Ботев“, 1996.
Димитър Луджев също споделя идеята за революционния характер на прехода,
макар да я разбира по различен начин. Виж: Луджев, Димитър. Революцията в
България 1989–1991. Кн. 1 и 2, С., Изд. „Д-р Иван Богоров“, 2009, 2012.
19
20
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се превръща в мишена на гражданското недоволство заради репликата „По-добре е танковете да дойдат“, записана от оператора Евгений Михайлов по време на митинга на
СДС от 14 декември 1989 г. около сградата на Народното
събрание. Тази реплика става известна едва половин година по-късно, когато е излъчена в предизборното студио на
СДС. Независимо, че Петър Младенов до края на живота
си през 2000 г. отрича да е казал такова нещо, под натиска
на протестите на 6 юли 1990 г. той е принуден да подаде
оставка. Така с революционни действия е освободен един от
най-важните държавни постове. Създават се условия да започне поделянето на властта между БСП и СДС. И действително, след сложни преговори, няколко гласувания и смяна
на кандидатури в края на краищата на 1 август ВНС избира
за нов президент лидера на СДС д-р Желю Желев. Изборът
няма как да стане без гласовете на БСП. Но този компромис
не прави СДС по-отстъпчив, напротив, той е възприет като
проява на слабост (каквото всъщност е) и засилва увереността, че натискът трябва да продължи.
Новото противопоставяне се изразява в саботирането на всички опити на БСП, по-точно огромните усилия на
премиера Андрей Луканов да привлече СДС в управлението. СДС бойкотира действията на правителството, отхвърля
всякакви предложения и продължава с уличния натиск. От
началото на 1991 г. тази политика се пренася и върху найеволюционния процес – изработването на новата демократична конституция. Идеята преходът да започне с приемането на нова конституция е лансирана именно от СДС, но след
загубата в изборите вече се оказва нежелана, тъй като мнозинство във ВНС имат социалистите – бивши комунисти. За
СДС тя носи двойна опасност: първата е, че това мнозинство
може да не позволи да се изработи достатъчно демократична
254
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конституция, а втората, която е и значително по-неприемлива, е, че ако конституцията е достатъчно демократична, това
ще легитимира и утвърди бившите комунисти като равноправни участници в прехода. На втората опасност се дължат
и многократно изразяваните съжаления от бившия лидер на
СДС и президент на д-р Ж. Желев, че не е успял да наложи
осъждането и забраната на БКП21. Тези опасности налагат
революционния подход на СДС и при изработването на новата конституция.
ВНС избира конституционна комисия още на 30 юли
1990 г., но цялата му дейност се съсредоточава върху политическото противоборство и опитите на СДС за предизвикване на късна „нежна революция“. Едва в началото на 1991
г. се напомня, че основната задача на ВНС е конституцията,
която би трябвало да се реализира до 31 март. Прекрачването на този срок дава основание на депутати от СДС на 25
април 1991 г. да поискат парламентът да се разпусне и да бъдат насрочени нови избори. Предложението е отхвърлено от
мнозинството, а в началото на май в пленарна зала е внесен
проектът за новата конституция. На 14 май 1991 г. Стефан
Савов от Демократическата партия в СДС отправя призив
за напускане на парламента, последван от 38 депутати от
СДС. Групата на 39-те не само напуска, а и обявява гледна
стачка в градинката зад сградата на парламента22. Повечето
депутати от СДС остават в парламента (105 от 144), само че
За идеята си да бъде забранена БКП говори д-р Желев през 2009 г.: „Осъждането на компартията откриваше пътя конституционно да забраним БКП“ в
интервю с Ваерия Велева. – „Желю Желев. СДС носи огромна вина за провала
на прехода“. – В. Труд, 5 ноември 2099 г.; „Желю Желев пред в. „Труд“: „Сгрешихме, че не забранихме БКП“. Интервю на Валентина Петкова- – В. „Труд“,
9 ноември 2013 г. Горе-долу същото казва и в интервю с Пенчо Ковачев през
ноември 2014 г. – В. „24 часа“, 10 ноември 2014 г.
22
Повече по темата виж: Николова, В., И. Рибарева. Протестът на 39-те. С.,
2009.
21

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

255

излизат най-радикалните, което допълнително поляризира
обществото.
От 14 май до 12 юли ВНС работи по конституцията в
атмосфера на нарастващ обществен натиск. Към отричащите
правото на БСП да участва в изграждането на демокрацията
се присъединяват президентът д-р Желю Желев и ректорът на
Софийския университет проф. Николай Генчев. На 5 юли 1991
г. в обръщение до ВНС президентът Желев изразява съмнение
в моралното право на непълния парламент да приеме конституция. Неприетото искане на ДПС да се запише в конституцията
понятието „национално малцинство“ води до ново напускане
– на 7 юни 15 от 24-та депутати на ДПС се присъединяват към
Групата на 39-те23.
Ако протестната акция има някакъв ефект, той е обратен на очаквания, тъй като работата по Конституцията се ускорява. На 8 юли 1991 г. тя е окончателно гласувана, а на 12
юли 1991 г. и тържествено подписана от 309 (плюс 4 по-късно) народни представители24. Това става в напрегната атмосфера, подсилена и от емоционалната клетва на поетесата и
дисидентка Блага Димитрова: „да се вкамени ръката на всеки, който посегне да подпише тази конституция – смъртна
присъда на Родината“25. Ожесточението поставя под въпрос
легитимността на Конституцията в очите на част от променящото се българско общество и съдейства за продължаване
на ревоюционния подход.
Нов стимул за радикални революционни промени дава
първата победа на СДС в парламентарни избори, извоювана на 13 октомври 1991 г. Победата е малка, с 34,4 % за
Тодоров, Н. VІІ Велико народно събрание зад кадър. С., 1993, с. 140–141.
Тодоров, Н. Цит. съч., 144–147. Конституция на Република България,. С., 1991,
с. 40.
25
Цит. по: Тодоров, Н. Цит. съч., 134–136.
23
24
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СДС срещу 33,1 % за БСП, но е възприета като повратен момент. Най-ярко тази нагласа е изразена от депутата от СДС
и бъдещ председател на парламента Александър Йорданов:
„СДС спечели с малко, но завинаги“26. Едва ли има по-ярко
доказателство за революционното мислене на СДС, защото
само след революции извършителите им вярват, че ще притежават властта завинаги, докато демократичната процедура
е изградане върху ротацията чрез избори. Победата е необходима на СДС, за да може най-после да реализира „смяната
на системата“, както пропагандира намеренията си първият
министър-председател на СДС Филип Димитров. За годината време, която му е отделила историята или по-точно собствените му действия, първото правителство на СДС се опитва
да смени всичко в България. Това не му се удава, но не бива
да се подценява устремът, с който се опитва да го направи.
Опитите да се смени собствеността се свеждат до: закон за реституцията от 5 февруари 1992 г.; нов закон за връщане на земята, който изисква тя да бъде върната в „реални
граници“ от 3 април 1992 г.; закон за приватизацията на държавни и общински предприятия от 8 май 1992 г. Резултатите
обаче не са толкова значими, като изключим аграрния сектор, в който земята е жестоко раздробена на милион парчета, които не могат да се обработват ефективно, дори и ако
собствениците им, преобладаващата част от които отдавна
живеят по градовете имат желание да го направят. Унищожаването на българското земеделие е може би най-яркият
образ, който оставя управленският принцип за „смяна на
системата“. Затова не е странно, че първото правителство
на СДС е свалено от „своите“ само година, след като е съзТази фраза е опредеена като една от знаковите за прехода. – Пенчо Ковачев. 10
крилати фрази на прехода – 2. – в. „24 часа“, 27 ноември 2009 г.
26
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дадено27. Така завършва първият ярък опит за ревоюционно
ускорение, последван от забавяне и връщане към евоюционния подход, осъществен по време на правителството на
проф. Любен Беров.
Завръщането на БСП във властта е белязано от първата вълна носталгия по сивото, но сигурно и стабилно социалистическо минало. Както винаги, носталгията е породена от разочарованието от настоящето, но тя е слаб водач
към бъдещето. Опитът на Жан Виденов да реализира друг,
ляв вариант на прехода с по-ниска социална цена логично е последван от провал. Във вече създадена пазарна среда възстановяването на държавния контрол няма никакви
шансове28. Неуспехът на правителството на БСП отново отваря широко врати за революционния подход. Реализира го
второто, оказало се и последно правителство на СДС – това
на Иван Костов.
Дошло на гребена на протестите, предизвикани от кризата в края на 1996 и началото на 1997 г., правителството на
Иван Костов разполага с комфортно парламентарно мнозинство, за да успее да реализира много от радикалните цели,
които първото правителство на СДС си поставя, но не успява да осъществи. При това то е и първото в прехода, което
успява да завърши пълния си 4-годишен мандат29. За тези
Става дума за поискан и загубен вот на доверие, в който Филип Димитров не
е подкрепен както от част от депутатите от СДС (т.нар. отцепници или люспи),
така и от ДПС на Ахмед Доган. Последното е особено важно, тъй като правителството няма абсолютно мнозинство и до есента на 1992 г. съществува само
благодарение на мълчаливата подкрепа на ДПС.
28
Разнообразните трудности, които среща в управлението си Жан Виденов описва в книгата-интервю „Отвъд политическия театър. През погледа на Жан Виденов“ (Изд. „Христо Ботев“, 1998).
29
За всички постижения на това правителство интересуващите се могат да научат от първа ръка от спомените на тогавашния премиер. – Костов, Иван.Свидетелства за прехода 1989–1999. Сиела, 2019.
27
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четири години е извършена голямата приватизация, разградена е социалистическата социална държава в здравеопазването, образованието, културата, пенсионната система,
България тръгва уверено към интеграция в Европейския
съюз, след като се подчинява безпрекословно на т.нар.
Вашингтонски консенсус30. Това е голямата крачка, с която България окончателно скъсва със социализма и стъпва
здраво в капитализма с цялата му корупция, а в нашия случай дори и свръх.
В общи линии промените, извършени по времето на
Иван Костов до 2001 г. слагат край на прехода, защото и
двете му основни цели са постигнати: утвърдена е парламентарната демокрация и пазарната икономика (капитализмът). За да получи България и външно признание,
че има функционираща пазарна икономика, ще и΄ бъдат
нужни още шест години – до влизането и΄ в ЕС. Защо тогава българите продължават да говорят за преход? Моят
отговор е в самозалъгването. Залъгвахме се, че в края на
прехода всички ще са богати, равноправни и щастливи.
Мислехме, че отиваме напред към общество, съчетаващо
хубавите страни на капитализма с тези на социализма и не
подозирахме, че могат да се съчетаят лошите. И се сбъдна
старата приказка, че като не знаеш накъде отиваш, стигаш
там, където не си искал.

Така се наричат 10-те препоръки за икономически промени, изработени от:
МВФ, Световната банка, Министерството на финансите на САЩ, Фондацията
„Херитидж”, Института Брукингс и Федералния резерв на САЩ, предназначени за държавите в криза. Те включват тотална приватизация, пазарна либерализация, строга бюджетна дисциплина и отваряне за чужди капитали и стоки.
– Rogoff, Keneth. Wither the Washington Consensus? – Foreign Policy. 2003, № 3.
30
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БЪЛГАРИЯ И ПРЕХОДЪТ
ОТ ЕДНА ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ
КЪМ ДРУГА: 1989-1997 г.
Проф. д-р Йордан Баев
За разлика от други радикални поврати и преходи
в българската история през ХХ в. (юни 1913 и септември
1944 г.) преориентирането в българската външна и военна
политика от Изток към Запад след началото на смяната на
политическата система на 10 ноември 1989 г. представлява по-дълъг процес, продължил едно десетилетие. В много
голяма степен той е предопределен от саморазпускането на
източноевропейския военнополитически съюз и саморазпадането на СССР. Същевременно важна роля изиграва и трансформацията на Северноатлантическия съюз с протичане на
два паралелни процеса на функционално преустройство – от
организация за регионална колективна отбрана в организация за международна кооперативна сигурност с функции на
глобален миротворец и поетапно разширяване в източна посока.
Проучването на предложената тема би могло да обхване широк кръг от въпроси в рамките на цялостно монографично изследване. В съответствие с по-ограничените цели
на настоящата публикация ще ограничим дискусията до три
най-съществени взаимосвързани проблеми.На първо място,
това е центробежният процес на разпадане на Варшавския
пакт след декларираното отказване от доктрината за „ограничения суверенитет“ и мястото на България в този процес.
На следващо място, паралелният процес с промяна в поведението на западните държави от заинтересовани наблюдатели на „нежните революции“ в Източна Европа към по-ак260
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тивна роля за сближение, многостранно сътрудничество и
последващо интегриране на „бившите противници“. В този
контекст, особено важно е изясняването, макар и в по-синтезиран вид, на външнополитическите и военнополитическите концепции и действия на двете свръхсили, предимно в
началния период на прехода (1989–1991). На трето – но не
по важност – място, необходимо е да се анализират промените във външнополитическата ориентация на различните
български правителства и по-важните конкретни стъпки към
взаимодействие със структурите на НАТО във военнополитическата област. Отделни аспекти на темата са били обект
на внимание в наши предишни публикации1.
В статията са използвани голям брой новоразкрити документи от държавни и персонални български, руски и американски архиви. Практиката за декласифициране на ключови политически, дипломатически, военни и разузнавателни
архивни колекции е различна и понякога противоречива. Например, процесът на декласифициране на документи от Дипломатическия архив в София за периода 1989–1992 г. през
90-те години на ХХ в. не получи своето продължение в следващите две десетилетия, въпреки че подобни документални
колекции в Централния държавен архив (документацията
на Министерски съвет, Министерство на външната търговия, Министерство на отбраната и др.) за периода до средата на 90-те години вече са достъпни за изследователи. По
сходен начин, разкритите документални колекции от руски
архиви (РГАНИ, АВП РФ, АП РФ, Фонд „Горбачев“ и др.)
1 Баев, Йордан, „Съветската политика в Източна Европа (1986-1989). Нови документални свидетелства“. – В: Модерният историк. С., ИК Даниела Убенова,
1999; „България и краят на Варшавския договор (1985-1991). – Военноисторически сборник, 1999, № 6; Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война. С., ИК Дамян Яков, 2010; История на българското
военно разузнаване. Т. 2, С., Изток-Запад, 2019.
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бяха частично класифицирани наново в началото на ХХI в.
Някои частично разсекретени през 1999, 2009 и 2013 г. разузнавателни анализи на ЦРУ за Източна Европа получиха
по-цялостно разсекретяване в края на октомври 2019 г. Вече
са достъпни и голям брой документи от личните президентски архиви на Джордж Буш-старши и Бил Клинтън. Многонационалните полугодишни аналитични доклади в Архива
на НАТО за събитията в Източна Европа (1988–1991) също
станаха достъпни наскоро. Всички тези разнообразни автентични документални свидетелства са солидна основа за
обективно разглеждане на предложената тема от съвременната ни история.
Неизбежният край на Варшавския пакт
Скоро след обявяване през 1986 г. на новата политическа линия в съветското ръководство след идването на М. С.
Горбачов на власт се забелязват и първите разногласия между Москва и някои от съюзниците от Източна Европа. През
1987 г. отчетливо започва да се прокрадва взаимно недоверие и хладина и в личните отношения между съветския и
българския ръководители, каквито Тодор Живков никога не
е допускал при контактите си с Н. С. Хрушчов и Л. И. Брежнев. След като най-верният съюзник на Москва е третиран
по този начин, очевидно много по-сериозни и тревожни са
информациите, които пристигат по същото време от съветските посолства в Будапеща и Варшава. От друга страна,
все по-трудни стават контактите на Горбачов с „консервативните“ ръководители на Източна Германия и Чехословакия Ерих Хонекер и Густав Хусак, а взаимоотношенията му
с Николае Чаушеску са съвсем формални. До 1989 г. обаче
тези вътрешни противоречия са прикрити и не излизат на
повърхността.
262
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През 1987 г. в рамките на Варшавския договор се проявява отчетливо още едно задълбочаващо се противоречие
между две съюзни държави, този път на етническа основа.
На четиринайсетото заседание на Комитета на външните министри, проведено в Москва на 24–25 март, за пръв път Унгария се опитва да постави на многостранна среща проблема за своето етническо малцинство в Трансилвания и Банат.
Разглеждането на румънско-унгарския спор е отклонено от
останалите участници2. Скоро след това за пръв път в историята на ОВД двустранен конфликт между държави-членки
на пакта е „интернационализиран“ и на по-широк международен форум. По време на Общоевропейската среща във Виена Унгария повдига въпроса за разногласията си с Румъния
и дори търси индиректна западна подкрепа за това3. В същия
период всички източноевропейски съюзници, с изключение
на СССР, отказват да подкрепят България в подобен етнически спор със страна от НАТО – Турция, въпреки че българската страна го представя като част от атаката на „империализма“ срещу социализма4.
Друг съществен проблем, който възниква през 1988
- 1989 г. в отношенията на Москва с нейните източноевропейски съюзници е все по-решителното искане от страна на
Унгария и Полша за рязко съкращаване и извеждане на съветските войски от тяхна територия.5 Скоро след Варшавското съвещание на Политическия консултативен комитет
на ОВД, на 8 септември 1988 г., държавният секретар на
унгарското външно министерство Дюла Хорн за пръв път
ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 2805.
Пак там, а.е. 3591.
4
Вж.: Баева, И., Е. Калинова (Съст.), „Възродителният процес“. Международни
измерения (1984-1989). Т. 2, С., ДАА, 2009.
5
Чехословашкото правителство за пръв път поставя този въпрос едва през декември 1989 г. - ДА МВнР, оп. 46-10, а.е. 25, л. 50.
2
3
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по-недвусмислено отправя искане за радикално съкращение или изтегляне на съветските войски от неговата страна.
В последвало заседание в Кремъл съветският външен министър Едуард Шеварднадзе се обявява за извеждане на съветските войски от Унгария, но Горбачов отвръща: „Засега
трябва да се съкратят, а не да се изтеглят веднага“6. Година по-късно унгарският министър-председател Миклош
Немет отново повдига този въпрос пред Михаил Горбачов.
Конкретните преговори между двете страни започват едва
през февруари–март 1990 г7
Въпросът за разработване на цялостна концепция в
Москва за взаимоотношенията със социалистическите страни е поставен императивно от М. С. Горбачов в заседание
на Политбюро на ЦК на КПСС от 21 януари 1989 г. Като информира за сондажа от страна на Хенри Кисинджър няколко
дни по-рано относно реакцията на Кремъл при евентуално
желание на някои страни от Източна Европа да се присъединят към западни регионални структури, Михаил Горбачов
специално отбелязва: Унгария е в навечерието на сериозен
избор... Аз мисля, че всяка страна трябва да има и има свое
собствено лице... Пътищата на нашето развитие ще бъдат много различни... Ние се нуждаем от механизъм, който
да осигури нашето взаимно разбиране и взаимодействие.
Ще възникнат твърде много политически, икономически
и военнополитически въпроси. Ще трябва да ги отчетем в
Комисията за Източна Европа при ЦК на КПСС. Ще трябва да създадем заедно ситуационни анализи. Например, как
бихме реагирали, ако Унгария ни напусне и отиде в Европейската общност.8
Архив Фонда Горбачева (АФГ), Москва, ф. 2, оп. 1, Материаллы А. С. Черняева;
ф. 3, Материаллы В. В. Загладина.
7
РГАНИ, Москва, ф. 89, оп. 8, д. 78, л. 1-3.
8
АФГ, ф. 2, оп. 1, Материаллы А. С. Черняева.
6
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В отговор на директивните искания през февруари 1989
г. в комисията за Източна Европа при ЦК на КПСС, оглавена
от Александър Яковлев, постъпват два аналитични документа: от Международния отдел на ЦК („Към стратегията на отношенията с европейските социалистически страни“) и от т.
нар. „Институт на акад. О. Богомолов“ („Промените в Източна Европа и тяхното влияние върху СССР“)9. В материала на
Международния отдел на ЦК се описват няколко възможни
сценария за бъдещо развитие на страните от Източна Европа. Значението на тези държави за Съветския съюз се разглежда както в икономически, така и в стратегически план
като „пояс на сигурност“ за съветските интереси.
През драматичната 1989 г. се открояват две противоположни тенденции в позициите на отделните държави-членки на пакта, изразени ясно още по време на 18-то заседание на Комитета на министрите на външните работи през
април в Берлин. От една страна Румъния и ГДР все по-открито отправят нападки към Москва и останалите съюзници
за „направени отстъпки“ пред Запада и за предизвикване на
вътрешна криза в „социалистическата система“10. От друга
9 National Security Archive (NSA), Washington DC, READDCollection, Box 11 –
Публикувани в: Savranskaya, Svetlana; Thomas Blanton and Vladislav Zubok (Eds.).
Masterpiece of History: The Peaceful End of the Cold War in Europe, 1989. New York
– Budapest, CEUPress, 2010, p. 353-381. Вж. и: Карнер, Стефан; Александр Чубарян и др. (Ред.), Конец эпохы. СССР и революции в странах Восточной Европы
в 1989-1991 г. Документы. Москва, РОССПЭН, 2015.
10
В коментар за срещата между външните министри от пакта в Берлин Петър
Младенов посочва, че за пръв път в дванайсетгодишната история на Комитета
на външните министри страната-домакин (ГДР) още в началото заема “специфичен, резервиран подход” към международната обстановка. Младенов допуска,
че вероятно между ГДР и Румъния е имало предварителни сондажи за съгласуване на единна позиция срещу процеса на “преустройството”. - ЦДА, ф. 1Б, оп.
68, а.е. 3649. Предположението на българския външен министър е основателно.
Още на 30 март Чаушеску поставя пред източногерманското ръководство въпроса за “противоречивите процеси в Унгария и Полша”. В отговор от ЦК на ГЕСП
се споделя “същото безпокойство”. - SAPMO-BA, Berlin, DY 30/ IVZ/2035/52.
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страна Унгария и Полша настояват за по-неконфронтационен и „неблоков“ подход, както и за радикално реформиране на политическия строй, включително до възприемане на
плуралистична парламентарна демокрация, нещо немислимо до този момент. Чехословашкото ръководство е психологически обременено със „синдрома 1968 г.“ и предприема
през есента на 1988 г. и първата половина на 1989 г. твърди репресивни действия във вътрешен план11. Позицията на
„доайена“ сред комунистическите управници в Източна Европа Тодор Живков в някаква степен напомня линията му
по време на Чехословашката и Полската кризи от миналите десетилетия. Официално той възприема по-умерен тон,
публично възхваляващ „перестройката“ и “гласността“, но
конфиденциално критикуващ „недопустимите отстъпки“ и
„предаване на властта“. Драматичните промени в Източна
Германия, България и Чехословакия три месеца по-късно и
финалните кървави събития в Румъния в края на годината
окончателно променят политическата карта на Източна Европа и поставят с най-голяма острота дилемата за по-нататъшната съдба на бившия комунистически военнополитически съюз. Показателно е, че дори Горбачов и останалите
членове на съветското ръководство, да не говорим за висшите военни ръководители в Москва, не могат да осъзнаят, че
краят на Варшавския пакт е предизвестен и неминуем – поради неспособността за коренно преустройство на организацията, все по-непреодолимите различия в интересите на
отделните страни и общия психологически стремеж да се
отхвърли миналото. Във формулираната в Кремъл през януари 1990 г. нова „Концепция за отношенията между СССР
и държавите от Централна и Източна Европа“ се посочва: В
Securitas Imperii. Praha, 4/I, Sbornik k problematice bezpecnosnich sluzeb. Praha
1998, Doc. 1-109.
11
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източноевропейските страни преобладава гледната точка
за целесъобразността в преходния период да се запази ОВД
като фактор на европейската стабилност. Варшавският
пакт ще се превръща в деидеологизирана, предимно геополитическа организация (със запазване на военните функции
на гарант за сигурността).12
В навечерието на поредното съвещание на ПКК през
юни 1990 г. в Москва делегацията на Чехо-Словакия внася
няколко радикални предложения – за ликвидиране дейността на експертните групи, преименуване на Комитета на министрите на отбраната във Военен комитет, преобразуване
Щаба на Обединените въоръжени сили, като „съюзническите задължения се изпълняват изключително чрез отбрана
на националните територии“. Както и в предишните десетилетие, българското правителство продължава да провежда
съгласувана политика с Москва почти до края на 1990 г. Едва
на заключителния етап от Виенските преговори се проявяват
отделни различия в позициите на СССР и България, главно
по въпроса за броя и съотношението при предвижданите съкращения на войски и въоръжения в Европа13.
Съвещанието на ПКК в Москва приема важно решение за създаване на „Временна комисия от правителствени пълномощници по преразглеждане всички аспекти на
дейността на Варшавския договор“. Първата сесия на новата „Временна комисия“ се провежда в Прага на 15–17
юли 1990 г. Повечето делегации изразяват съгласие за постепенно освобождаване от военните функции и тяхното
„К новой концепции отношений между СССР и государствами Центральной
и Восточной Европы”, л. 13-14. - NSA, READD Collection, Box 11. Точно този
заключителен извод е пропуснат в документалния сборник на Том Блантън и
Светлана Савранская от 2010 г. – Masterpiece of History...p. 668-672.
13
По-подробно: Баев, Йордан. Системата за европейска сигурност и Балканите в
годините на Студената война, с. 403-404.
12
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„разтваряне“ в бъдещите общоевропейски структури за сигурност. Единствено унгарската позиция е за по-радикални мерки, включително скорошно ликвидиране на самата
организация. Делегациите на СССР, България и Румъния
настояват Варшавския пакт да се преустрои в „договор на
суверенни и равноправни държави“, а Полша – в „договор
за колективна система с чисто консултативни функции“. На
следващото заседание в София на 18–19 септември 1990 г.
позицията на трите централноевропейски страни еволюира в по-категорична форма до искане за цялостно ликвидиране военните структури на пакта14.
На 25 февруари 1991 г. в Будапеща е приет „Протокол за прекратяване действието на военните споразумения,
сключени в рамките на Варшавския договор и за ликвидиране на неговите военни органи и структури“. На заключително съвещание на Политическия консултативен комитет
на 1 юли 1991 г. в Прага е подписан съвместен Протокол за
прекратяване дейността на Организацията на Варшавския
договор. След тридесет и шест годишно съществуване престава да съществува източноевропейският военнополитически съюз.
Разпадането на източноевропейската военнополитическа организация поставя в актуалния международен
дневен ред два взаимосвързани въпроси – каква ще бъде
бъдещата европейска архитектура за сигурност и в каква
посока и под каква форма бившите членки на Варшавския
пакт следва да търсят международни гаранции и защита за
осигуряване на своята национална сигурност. В контекста
на тези въпроси е и проблемът за характера на бъдещите
отношения с досегашния източноевропейски хегемон и
глобална ядрена сила, която в тези месеци преживява също
14

ДА МВнР, оп. 47-10, а.е. 34, л. 32-35.
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дълбоки кризисни процеси, довели съвсем скоро до разпад
на многонационалната държава.
НАТО и политическите промени в Източна Европа
Динамичните промени в Източна Европа обуславят
необходимостта от организиране на среща между Джордж
Буш и Михаил Горбачов. Така се стига до подготовката на
двустранната среща в Малта на 2–3 декември 1989 г., която
продължава да предизвиква засилен интерес. Някои автори
твърдят, че на срещата в Малта е постигната договореност
за изграждане на нов модел на международна система, който заменя предходната „Ялтенска“ система, функционирала
в годините на Студената война. Днес са достъпни руските
и американските варианти на стенограмите от разговорите
между Буш и Горбачов, които се съхраняват в техните лични
архиви и са по-достоверни от мемоарните или публицистични твърдения и интерпретации.15
В началото на първата среща в Малта на 2 декември
1989 г. Михаил Горбачов излага вижданията си за необходимостта от прилагане на „нови подходи“, различни от времето на Студената война. Той бърза да обоснове тезата си за
преход към неконфронтационен модел на международната
система за сигурност: Ясно е, че ние вървим от двуполюсен
към многостранен свят. Искаме или не, ще трябва да работим с една икономически интегрирана Европа... Трябва да
престанем да гледаме един на друг като врагове и само от
военна гледна точка. Това не означава, че предлагаме „съветско-американски кондоминиум“.
Същата вечер по време на лична среща с президента
Използваните тук архивни документи от „George H. W. Bush Presidential
Library” и „Архив Фонда Горбачева” са включени в документалния сборник
Masterpiece of History..., 1989.
15
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Буш „на четири очи“ Горбачов продължава да представя своите схващания за кардиналните политически промени в Европа. В хода на разговора той подновява една тема за цивилизационните принципи в развитието на съвременния свят,
която е обсъждал два дни по-рано с папа Йоан Павел ІІ във
Ватикана:
Не мога да приема, когато някои американски политици заявяват, че преодоляването на разделението
на Европа трябва да се основава на западните ценности.
По-рано ние бяхме заклеймявани за „износ на революция“, а
сега те говорят за износ на американските ценности. Ние
говорим за „универсални човешки ценности“16
На втората пленарна среща следващата сутрин лидерите на двете сили обсъждат последователно голям кръг
от регионални въпроси, но основните акценти са върху
дискусията за евентуалното обединение на Германия, перспективите пред европейската интеграция и активизиране на
многостранните преговори за съкращаване на обикновените въоръжения. По въпроса за европейската интеграция М.
С. Горбачов припомня мнението на бившия френски президент Валери Жискар д’Естен за изграждане на „обединена
федерална държава на Западна Европа“ до края на 1992 г. и
добавя, че той самият е лансирал идеята за „общ европейски дом“. Президентът Буш изрично уверява своя съветски
колега Горбачов, че „САЩ не желаят да се възползват от
събитията в Източна Европа, за да постигнат едностранно предимство и по този начин уязвят Съветския съюз“.
Изненадващо за американските си събеседници съветският лидер заявява, че в Москва разбират добре значението
на „американската роля в Европа“, с което дава да се разбере,
че в Кремъл не се противопоставят на влиянието на САЩ в
В следващ разговор държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър предлага
компромисна формулировка: „Нека да говорим за демократични ценности”.
16
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Западна Европа. Важен момент в дискусията е становището
на Михаил Горбачов, че макар и създадени в друга епоха,
двата военнополитически блока не трябва да се разрушават,
а да се „модифицират“ в по-скоро политически организации
и да променят своята „конфронтационна природа“.
Интересно е сравнението на Владислав Зубок за позициите на Йосиф Сталин в Ялта и Потсдам и на Михаил Горбачов в Малта – експанзионистичните намерения на Сталин
да извоюва каквото може от своите западни партньори и пацифисткият стремеж на Горбачов да се споразумее на всяка
цена, без да поставя допълнителни условия за „отстъпки“ от
Вашингтон17. Генералният секретар на Западноевропейския
съюз по това време Вилем ван Екелен привежда друга любопитна оценка за съветския лидер: „Един американски анализ
за срещата в Малта описва Горбачов като енергичен човек,
но без план, понякога водещ концептуална битка със самия
себе си“18.
По време на срещата в Малта съветската делегация
представя проект за обща декларация. Най-съществената част от документа се отнася до извода, че „периодът на
Студената война е свършил“ и до формулировката за необходимостта от създаване на „фундаментално нов модел за
сигурност“. В тези два пункта, всъщност, е концентрирано
основното послание на съветско-американската среща на
високо равнище в Малта – за прехода към една нова историческа епоха и към нов световен ред.
В хода на преодоляване на дългогодишните противоречия между двата военнополитически блока и очертаващия
Zubok, Vladislav, A Failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to
Gorbachev. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007, p. 328-329.
18
Eekelen, Willem Van. Debating European Security 1948-1998. The Hague: Sdu
Publishers, 1998, p. 30.
17
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се успех на взаимните преговори все по-често на Запад се
задава въпросът за перспективите на съществуване и развитие на Северноатлантическия съюз. Още през януари 1989
г. един американски коментатор задава риторичния въпрос:
„От 40 години ние сме готови за война в Европа, но дали
сме готови за мира?“19 Бъдещето на Алианса предизвика оживена дискусия при отбелязване 40-годишнината от
Вашингтонския договор през април 1989 г. Динамиката на
политическите събития през 1989 г. може да бъде илюстрирана с един анекдотичен случай, разказан през юни 1993 г.
от бившия съветски външен министър Едуард Шеварднадзе. При своето безпрецедентно първо посещение в главната квартира на НАТО в Брюксел на 19 декември 1989 г. той
допуска непростима грешка – забравя в конферентната зала
папка с поверителни справки за НАТО и Европейската общност. Развитието на събитията в Източна Европа след падането на Берлинската стена обаче правят безпредметни много
от изводите и препоръките в забравената папка на съветския
външен министър20.
Предвид продължаващата почти три десетилетия експертна дискусия относно казуса с разширяването на НАТО в
Източна Европа, накратко ще разгледаме този въпрос. Темата бе наново повдигната в две публикации на Том Блантън
и Светлана Савранская от декември 2017 г. и март 2018 г.21с
публикуване на близо 50 нови документи от личните архиви
на Михаил Горбачов, Джордж Буш-старши и Бил Клинтън.
Разбира се, напълно основателен е изводът, представен още
Zuckerman, Mortimer, „The Key to the Alliance” – US News & World Report,
January 30, 1989, p. 83.
20
NATO Review, 1993, No. 4, p. 7.
21
Savranskaya, Svetlana, Tom Blanton. NATO Expansion: What Gorbachev Heard.
NSA Electronic Briefing Book, No. 613; NATO Expansion: What Yeltsin Heard, NSA
Electronic Briefing Book, No. 621.
19
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през 2009 г. от Марк Креймър, че няма официална писмена
договореност между ръководителите в Кремъл и западните
лидери да не се осъществява разширяване на НАТО на Изток22. Правдоподобно е и твърдението, че при разговорите
на съветските ръководители с държавния секретар на САЩ
Джеймс Бейкър и президента Джордж Буш-старши през
февруари и май 1990 г. този въпрос се отнася единствено до
територията на Източна Германия в рамките на преговорния
процес за обединяване на двете германски държави.
В същото време друга част от обнародваните документи, анализирани също така от известни историци на рускоамериканските отношения като Стивън Коен и Джим Голдгайър недвусмислено показват наличие на устни гаранции по
време на конфиденциалните разговори на високо равнище с
Москва САЩ и НАТО да не превръщат Централна и Източна
Европа в своя изключителна сфера на влияние. На 31 януари
1990 г. германският външен министър Ханс Дитрих Геншер
официално уверява в своя публична реч, че „Германското
обединение и промените в Източна Европа няма да доведат
до накърняване интересите на съветската сигурност“. Съвършено ясно се посочва в меморандум за разговорите на
Геншер с британския му колега Дъглас Хърд от 6 февруари 1990 г.: „Когато говорим, че не желаем разширяване на
НАТО, това се приема и за други държави освен ГДР. Руснаците трябва да имат някакви гаранции, че ако например
полското правителство напусне един ден Варшавския пакт,
те няма след това да се присъединят към НАТО“. Подобни уверения има и при разговорите на Горбачов с канцлера
Хелмут Кол и френския президент Франсоа Митеран. През
март 1991 г. британският премиер Джон Мейджър уверява
Kramer, Mark. „The Myth of No-NATO-Enlargement Pledge to Russia”. – The
Washington Quarterly, April 2009, p. 39-61.
22
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съветския военен министър Дмитрий Язов, че не вижда в
момента или в бъдеще условия източноевропейските страни
да станат членки на НАТО.
В своите първи коментари след драматичната 1989 г.
анализатори от НАТО изтъкват важната роля на съюза за укрепване на международната сигурност. Някои европейски
държавници лансират старата идея за Паневропейски съюз
(На 31 декември 1989 г. Франсоа Митеран предлага „паневропейска федерация“, а на 27 март 1990 г. Ханс Дитрих
Геншер говори за „паневропейски мирен ред“). На сесията
на Комитета за планиране на отбраната на 23 май 1990 г.
се набляга на продължаващото значение на Алианса за колективната защита на Западна Европа. В същото време се
посочват създадените перспективи за изграждане на бъдеща
„архитектура за сигурност“ в рамките на Съвещанието за
сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ)23.
Впрочем, няколкото аналитични материала на ЦРУ от
тези месеци за промените в Източна Европа също не прогнозират вариант за скорошно ликвидиране на пакта. Това, до
което достигат в своите анализи експертите от американското разузнаване за ефекта на „фундаменталните политически
промени“ в страните от Източна Европа е, че вече „Варшавският договор не представлява значителна заплаха за НАТО“
(CIANIC M-90-10 002). Все пак, в „Национална разузнавателна оценка“ на ЦРУ от 26 април 1990 г. (CIA NIE-12-90)
категорично се посочва: „Ролята на комунистическите партии в Източна Европа е приключила и няма да се възобнови“. В документа се твърди също, че централноевропейските страни показвали стремеж към „по-тясно асоцииране със
Запада“, докато балканските държави (България, Румъния и
North Atlantic Assembly, AJ 263 PC/ES (92) 2 – Working Group on the New
European Security Order. Draft Special Report: CSCE and the New Europe, р. 10.
23
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Албания) се ориентирали към „по-обособена роля“24.
Промяната в позициите на страните-членки към техните досегашни противници от Варшавския пакт е обявена
публично в „Послание от Търнбери“, прието на съвещание
на министрите на външните работи на НАТО в Шотландия в
началото на юни 1990 г. Месец по-късно на срещата на високо равнище на държавните и правителствени ръководители
в Лондон е направена цялостна преоценка на ситуацията в
Европа. В Лондонската декларация на Съвета на НАТО от 6
юли 1990 г. се отбелязва: Ние признаваме, че в нова Европа
сигурността на всяка държава е неразделно свързана със
сигурността на нейните съседи... Атлантическата общност трябва да протегне приятелска ръка към страните
от Изтока, които бяха наши противници в Студената война25.
На сесията в Лондон страните от НАТО отправят предложение към страните от Варшавския договор за установяване на дипломатически отношения на всяка една от тях с
НАТО и покана към държавните и правителствени ръководители на тези страни да посетят главната квартира на Алианса в Брюксел. Броени дни след това генералният секретар
на пакта Манфред Вьорнер за пръв път посещава Москва.
Месец по-късно е осъществено първо посещение на източноевропейски правителствен ръководител в Главната квартира на НАТО. В изявления след разговорите си с Манфред
Вьорнер унгарският премиер Йожеф Антал изтъква: „Ние
смятаме Северноатлантическия съюз и атлантическата
солидарност за отлично средство да се гарантират евроТези и още няколко аналитични документи на американското разузнаване бяха
разсекретени от Центъра за изследване на разузнаването към ЦРУ през септември 1999 г. – At Cold War’s End. US Intelligence on the Soviet Union and Eastern
Europe, 1989-1991. Reston, VA, 1999.
25
NATO Press Service. Press Communiqué S-1 (90) 36.
24
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пейската и световната сигурност“26. Ключовият документ,
приет на срещата на високо равнище във френската столица
на 21 ноември 1990 г., е „Парижката харта за нова Европа“.
По своя смислов и емоционален характер това послание би
могло да се сравни с „Атлантическата харта“ от август 1942
г. или с „Декларацията за обединена Европа“ от февруари
1945 г. В „Парижката харта“ се обявява твърде приповдигнато краят на блоковата конфронтация и началото на „нова ера
на демокрация, мир и единство“. В спомените си бившият
финландски президент Мауно Койвисто дава кратко образно сравнение на концептуалните документи от 1975 и 1990
г.: „Докато целта на Заключителния акт от Хелзинки бе
да укрепи статуквото, целта на Парижката харта бе да
стабилизира промяната“27.
В началото на 1991 г. контактите на най-високо равнище между представители на Северноатлантическата общност и страните от Централна и Източна Европа се активизират. При посещение в Главната квартира на НАТО през
март 1991 г. чехословашкият президент Вацлав Хавел отправя ясно послание: „Ние вярваме, че НАТО може да бъде солидно ядро, крайъгълен опорен камък за бъдещ паневропейски съюз за сигурност“. Три месеца по-късно при посещение в Брюксел и полският президент Лех Валенса отбелязва:
„Ние виждаме НАТО като траен елемент в европейската
архитектура“28.
Цялостното дефиниране на новите функции и цели на
Северноатлантическия съюз се съдържа в Римската декларация за мир и сътрудничество и новата Стратегическа концепция, приети на сесията на Съвета на НАТО в италианската
БТА-МИНФ, 18 юли 1990, с. 5-6.
Witness to History. The Memoirs of Mauno Koivisto – President of Finlandia 19821994. Southern Illinois University Press, 1997, p. 168.
28
NATO Review, 1991, No. 2, p. 31-35; No. 4, p. 33-35.
26
27
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столица на 7-8 ноември 1991 г. В информация от българското външно министерство за резултатите от Римската сесия
специално се обръща внимание на различията в позициите
на водещите натовски държави: „Приетите в Рим решения
са резултат на постигнатия компромис между двете основни виждания за ролята на НАТО в новата обстановка
в Европа и света. САЩ, Великобритания, Холандия и Италия отстояват тезата за водещата военна и политическа
роля на НАТО в европейската архитектура за сигурност.
Запазването на съюза е стратегическа цел на САЩ, които
се опасяват, че без НАТО и американското военно присъствие в Европа ролята им на континента ще намалява със
създаването на мощен икономически и политически блок в
Западна Европа. Затова САЩ се отнасят с резерви и загриженост към плановете за придаване на военна роля на
политическия съюз на 12-те от Европейската общност...
Великобритания също потвърди силните си резерви към посъществени промени в ролята на САЩ и НАТО...
Франция традиционно разглежда НАТО като изразител на водещата роля на САЩ в Европа... Макар че официално Франция не оспорва необходимостта от запазване на
военните структури на НАТО и американското военно присъствие на континента (предимно като контрабаланс на
мощта на обединена Германия), тя разглежда трансформирането на съюза като реално укрепване на ролята на неговия „европейски стълб“. Поради това Франция с подкрепата на Испания и Белгия отдава първостепенно значение
на създаването на политически съюз и европейска отбрана
в рамките на Европейската общност и ЗЕС. Това намери
израз във френско-германското предложение за създаване
на съвместни европейски въоръжени сили под командването на Западноевропейския съюз. Паралелно бе издигнато
СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

277

англо-италианско предложение за европейски сили за бързо реагиране, които ще бъдат предназначени за действия
извън зоната на НАТО... На срещата на НАТО в Рим бе
постигнат важен компромис между тези две тенденции,
който създава условия за успешно разграничаване на функциите между НАТО, ЕО и ЗЕС в близките месеци.“29
Основно място в разискванията на сесията в Рим и в
приетите два водещи документа е отделено на три съществени теми: отношенията с източноевропейските държави,
новата политическа и военна стратегия на НАТО, идеята за
европейска отбрана. В духа на предишно предложение от
Джеймс Бейкър и Ханс Дитрих Геншер от 2 октомври накрая се стига до мнението да се поканят източноевропейските правителства да участват в нов Северноатлантически
съвет за сътрудничество (САСС). Тази инициатива е оценена
в бившите страни от Варшавския пакт като начало на „качествено нов етап на партньорство“. Учредителното заседание на Северноатлантическия съвет за сътрудничество
се провежда на 20 декември 1991 г. в Главната квартира на
НАТО в Брюксел с участието на външните министри на 12
страни от НАТО и 9 страни от Централна и Източна Европа
(от бившия Съветски съюз като отделни делегации участват
министрите на външните работи на Русия, Естония, Латвия
и Литва).
В началния етап след разпускането на източноевропейската военнополитическа организация (1991–1994) все
още в международен план преобладават схващанията за изграждане на общоевропейски структури за сигурност, което
намира израз в създаването на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 1994 г. Въпреки засиления диалог и сътрудничество между държавите от двата
29

ДА МВнР, оп. 48-10, а.е. 24, л. 106-110.
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бивши противостоящи блока, първоначално в Западна Европа преобладава скептицизъм относно бързото включване на
страните от Централна и Източна Европа в Северноатлантическия съюз30. Разгарянето на войната в бивша Югославия е
друг важен фактор за преосмисляне на доктриналните схващания за ролята и функциите на НАТО в новите международни условия.
Новата администрация на президента Бил Клинтън в
крайна сметка възприема – въпреки подновените искания на
Полша, Унгария и Чешката република за бърза интеграция в
НАТО – компромисният вариант с инициативата „Партньорство за мир“31. В този момент важна роля изиграва реакцията
на Москва. Изненадващото изявление на президента Елцин
при срещата му с полския президент Лех Валенса във Варшава през август 1993 г., че е суверенно право на централноевропейските държави да се присъединят към съществуващи военнополитически съюзи32 е последвано от твърдо
опровержение в неговото послание до президента Клинтън
от 15 септември 1993 г. Това безспорно повлиява върху политиката на Вашингтон по този въпрос. В разговорите си с
Борис Елцин и Андрей Козирев през октомври 1993 г. държавният секретар Уорън Кристофър изрично подчертава, че
По-подробно в: Баев, Йордан. „НАТО и преустройството на въоръжените сили
в страните от Централна и Източна Европа през 90-те години“. – В .оенноисторически сборник, 1993, № 5, с. 254-255.
31
По въпроса за различните становища в Държавния департамент и Съвета за
национална сигурност на САЩ, исканията на лидерите на държавите от Централна Европа за пълна интеграция и позициите на европейските съюзници от
НАТО по-подробно в: Hamilton, Donald at all (Eds.), NATO and Euro-Atlantic
Security after the Cold War. John Hopkins University, SAIS, 2019.
32
За да се обясни какво е предизвикало сензационното изявление във Варшава
е добре да се видят два доклада на британския министър на отбраната Малкълм
Рифкинд въз основа на анализи на британското разузнаване относно поведението и здравословното състояние на Борис Елцин, които бяха декласифицирани в
Британския национален архив през декември 2019 г.
30
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позицията на Белия дом и Държавния департамент е сътрудничество в рамките на новата инициатива „Парньорство за
мир“, а не присъединяване на страните от Централна Европа
към НАТО.
Обявяването на инициативата „Партньорство за мир“
(ПзМ) през януари 1994 г. маркира ясно новата политическа
линия на Алианса към приобщаване на бившите противници от Изток. Едва след приемане от Съвета на НАТО през
ноември 1995 г. на известното „Проучване относно разширяването на НАТО“, с което се установят необходимите критерии и принципи за „степен на демократизация“ и „оперативна съвместимост“, на дневен ред е поставен и въпросът
за пълноправно членство на бившите страни от Варшавския
пакт в Северноатлантическия съюз. През февруари 1997 г.
в навечерието на Мадридската среща на върха, където за
пръв път са отправени официални покани към Полша, Унгария и Чешката република по искане на Конгреса на САЩ
администрацията на президента Клинтън предоставя ново
проучване относно прогнозираните финансови и материални ресурси в процеса на присъединяване към НАТО. С това
започва дълготрайният процес, продължил две десетилетия
за приемане в Алианса на новите 13 съюзници от Централна
и Източна Европа.
Пътят на България към НАТО
Един от въпросите, сравнително слабо засяган в публикациите за смяната на политическата система в България е за политическите послания на зараждащите се „неформални“ опозиционни групи и движения в областта на
външнополитическата ориентация на страната. Най-популярната „неформална“ организация – Клубът за подкрепа
на гласността и преустройството до края на ноември 1989
280
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г. не издига искане или лозунг за смяна на политическата
система, а в официални изявления членовете на Клуба призовават за демократични реформи и промени в рамките на
съществуващата система. В свои изказвания неформалният
лидер на Клуба Желю Желев неколкократно декларира подкрепата на организацията за реформаторската политика на
Михаил Горбачов и определя задачите на „прогресивните“
интелектуалци за борба срещу „бюрокрацията“33. Наистина
в отделни доклади на Държавна сигурност се посочва, че
членове на Клуба (като доц. Николай Василев) са издигали
неясни призиви за сваляне на „партокрацията“ и смяна на
„тоталитарния режим“ с „демокрация“34. Три десетилетия
по-късно един от бившите активисти на „Екогласност“ и на
създадения на 7 декември 1989 г. Съюз на демократичните
сили Христо Смоленов си спомня: Тогава бяхме в еуфория,
че този строй си отива. И изобщо не се вълнувахме какъв
строй ще го замени. Струваше ни се достатъчно, че ще
има демокрация35.
Непосредствено след смяната на 10 ноември 1989 г.
ръководителите на Клуба и други дисидентски групи обявяват своята подкрепа и декларират „конструктивно сътрудничество“ с новото партийно и държавно ръководство по пътя
към радикални социални реформи. Новият лидер на БКП Петър Младенов в своите първи публични изявления все още
говори за „социализъм с човешко лице“, а в беседа с посланика на САЩ Сол Полански на 17 ноември 1989 г. Андрей
Луканов изразява „дълбоката ангажираност на новото ръ33 ЦДА, ф. 1512, оп. 1, а.е. 150, 151. Показателно е, че един от първите документи от името на Клуба е телеграма до Михаил Горбачов от 8 ноември 1988 г. по
случай 61-та годишнина на Октомврийската революция в Русия.
34 Централизиран архив на Комисията за досиетата (КОМДОС), „M“, ф. 1, оп.
11a, а.е. 739, л. 253-259; оп. 12, а.е. 917, л. 5-38.
35 Труд, 8 ноември 2019 г.
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ководство за промени към демокрация и плурализъм”36.
Три дни след създаването на опозиционната политическа коалиция Съюз на демократичните сили (СДС), в който
до края на годината влизат общо седемнайсет политически и
синдикални организации, на 10 декември 1989 г. се провежда
първият организиран от СДС митинг. Основните лидери на
коалицията обявяват пред близо 70 000 свои привърженици
главните си политически искания, които целят договаряне с
управляващата комунистическа партия на съвместна Кръгла маса за последващи радикални реформи на съществуващата политическа система и провеждане на многопартийни парламентарни избори през 1990 г. По-късно в западни
анализи българският преход е окачествен като „договорена
трансформация“, подобно на предходните примери с Полша
и Унгария.В един от своите доклади до Вашингтон американският посланик Полански отбелязва: „Демонстрацията
на 10 декември беше далеч по-силна по тон и искания от
митинга на 18 ноември“37.
Едва няколко дни по-късно в първите програмни документи на СДС за пръв път са включени искания за промяна
не само на политическата система, но и на нейните икономически основи38. В същото време никъде в тези програмни
документи няма искане за промяна на външнополитическата
ориентация на страната или едностранно излизане от Варшавския пакт. В обобщаващ доклад на Сол Полански от 29
декември 1989 г. за изминалите два месеца след политическите промени в България се посочва видимото и динамично изменение на политическата ситуация в края на годината,
National Archives & Record Administration (NARA), College Park, MD, Record
Group 59, FOIA Release, 89SOFIA06247.
37
NARA, RG 59, FOIA Release, 89SOFIA06699.
38
Например: ЦДА, ф. 1512, оп. 1, а.е. 733, л. 1-7.
36
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когато новосформираната политическа опозиция бавно изземва инициативата от ръководството на БКП: Проведеният на 10 ноември дворцов преврат със смяната на Тодор
Живков започна като промяна „отгоре-надолу“, но по-късно
добави ново измерение „отдолу-нагоре“, постоянно увеличаващо силата си. Очевидно е, че българският политически
пейзаж днес е качествено различен, отколкото беше преди
два месеца и все повече изглежда, че България приключва
своята най-важна политическа година от последните четири десетилетия и влиза в последното десетилетие на
столетието в съвършено нова вътрешна и международна
обстановка.“39
В наши дни някои бивши лидери на СДС представят
тезата, че опозицията е трябвало още на 14 декември 1989
г. и в следващите дни да предприеме по-радикални и дори
насилствени действия, за да принуди управляващата комунистическа партия по-рано да отстъпи властта и слезе от
политическата сцена. В същото време анализът на достъпните чуждестранни архивни документи ясно показва, че
болшинството чужди коментатори и дипломати подчертават
в сравнителен регионален план позитивният пример с „българския преход“ и определят страната като „мирен остров
на стабилност на Балканите“40.
Смяната на лидерската власт в България е неочаквана за представителите на западните държави в София, което
също е характерно за ограничените възможности на тяхната дейност в момент на отчаяни опити от страна на Живков
NARA, RG 59, FOIA Release, 89SOFIA06988.
Например обобщеният двугодишен доклад от 6 февруари 1992 г. на посланика на Бразилия в София Ги де Кастро Брандао – Dominguez Avila, Carlos. “La
Transicion Democratica en Bulgaria (1989-1992): Un Estudio con Base en Fuentes
Brasilenas”. – Foro Internacional, El Colegio de Mexico, No. 3, Julio-Septiembre
2011, p. 453-456.
39
40
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чрез постоянни хаотични „трансформации“ и рокади и ожесточаване на репресивните мерки да се задържи на власт. В
шифрограма на американския посланик в София Сол Полански след среща с низвергнатия година преди това от Живков
бивш № 2 в партийното ръководство Чудомир Александров,
изпратена в късния следобед на 9 ноември 1989 г., се твърди,
че не се очакват особени „персонални промени“ на предстоящия партиен пленум на ЦК на БКП следващия ден. Посланикът на САЩ обобщава получената информация: „Напълно е ясно, че никой не е готов да отправи директно предизвикателство към Живков“41. Няколко часа по-късно Тодор
Живков е свален от поста си без видима съпротива от негова
страна. Рухването на Берлинската стена същата нощ фокусира вниманието на световната общественост и оставя на
заден план смяната на властта в България. В своите спомени Робърт Хътчингс посочва, че заедно с другия експерт по
СССР и Източна Европа в Съвета за национална сигурност
на САЩ Кондолиса Райс, погълнати от събитията в Източна Германия били напълно изненадани от съобщението, че
Живков е сменен от Младенов42.
От обнародваните в последните години общо 221 документи на ЦРУ на САЩ за политическите промени в държавите от източноевропейския блок за периода 1989–1991
г.43 би могло да се види конкретно какво място са заемали
NARA, RG 59, FOIA Release, 89SOFIA06603. Тази телеграма на посланика
на САЩ бе разсекретена още през 1997 г. и я цитирахме в наша публикация от
1999 г. (Модерният историк, с. 336). В следващите няколко години бяха декласифицирани общо 34 информации на Сол Полански и заместникът му Уилям
Монтгомъри от София за периода ноември-декември 1989 г. Голяма част от тях
бяха публикувани в документално издание на Алексения Димитрова „Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември” С., Труд, 2019.
42
Hutchings, Robert, American Diplomacy at the End of the Cold War. Washington
DC, The Woodrow Wilson Center Press, 1997, p. 81.
43
Woodrow Wilson Center, Digital Archive, „CIA Reports on the Collapse of
Communism in Europe”, 10 December 2019 - https://digitalarchive.wilsoncenter.org/
collection/633/cia-reports-on-the-collapse-of-communism-in-europe
41
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информациите на американското разузнаване за България.
През първите десет месеци на 1989 г. водещите теми са за
ситуацията в Съветския съюз, Полша, Унгария и ГДР и няма
дори споменаване за „дисидентска“ опозиционна дейност
в България. Първата информация е от 13 ноември 1989 г.,
три дни след свалянето на Тодор Живков от власт. В следващите две години само пет документи от тази колекция са
специално свързани със събитията в България. Останалите
22 материала, в които бегло и лаконично се споменава за ситуацията в страната са в ежедневния разузнавателен бюлетин на ЦРУ (National Intelligence Daily), като сведенията за
България са помествани на сравнително по-задно място.В
същото време секретните информации на американското
разузнаване сравнително обективно оценяват социално-политическата и икономическа ситуация в България и влиянието на отделните политически сили през първите две години
на прехода. Например, противно на ожесточените протести
на СДС за „грандиозни манипулации“ и фалшифициране на
парламентарните избори през юни 1990 г. в три информации
в ежедневния бюлетин на ЦРУ от 11 и 19 юни и 6 юли 1990
г. се посочва мнението на чуждестранните наблюдатели,
че въпреки отделни нарушения по места, изборите са били
„свободни и честни“. Направеният извод е, че за разлика от
останалите страни-членки на Варшавския договор, партията
на бившите комунисти в България е запазила своето доминиращо влияние сред общественото мнение в страната.
Показателни са и шестмесечните доклади на многостранната работна група на НАТО относно тенденциите в
политиката на Съветския съюз и страните от Източна Европа за периода октомври 1987 – октомври 1991 г.44 За разлика
Kecskes, Gustav (Ed.), A View from Brussels: Secret NATO Reports about East
European Transition 1988-1991. Budapest, 2019, p. 39-209.
44
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от останалите източноевропейски държави (включително
Албания и Югославия) през 1988–1989 г. изобщо не се споменава за „дисидентски групи“ или политически опозиционни действия в България, която е обсъждана единствено във
връзка с положението на „турското мюсюлманско малцинство“ и „асимилаторската политика“ на властите в София.
Едва в доклада от 8 май 1990 г. се припомня за протестните
акции на „Екогласност“ по време на международния „Екофорум“ в София през октомври предната година. В същото време акцентът е поставен върху намеренията на новите
„реформаторски лидери“ на БКП/БСП (Младенов, Луканов, Лилов) да изградят „демократична правова държава,
отговаряща на най-високите международни стандарти“.
За СДС се посочва, че се състои „от разностранни опозиционни групи от целия политически спектър“. В следващ
доклад на работната група на НАТО от 24 април 1991 г. (CM/91/18))е направен изводът, че създаването на коалиционно правителство с премиер Димитър Попов е позволило да
се приеме програма за радикални икономически реформи,
подкрепена от МВФ. Документът фокусира вниманието към
отношенията между Съветския съюз и страните от Източна
Европа след предстоящото разпускане на Варшавския пакт
и СИВ. Направено е предположение, че Москва ще настоява
за „стриктно неутрален статут“ на бившите съюзници по
аналогия с Финландия и Австрия. В следващия доклад от 22
ноември 1991 г. (C-M/91/93) се стига до извода, че в условията на политическа нестабилност и „вакуум на сигурността“
в Източна Европа е възможно правителствата на страните от
региона да подкрепят идеята за „паневропейска сигурност“
и институционализиране на Съвещанието за сигурност и
сътрудничество в Европа. Конкретно за България се отбелязва „важната, но с малко“ парламентарна победа на СДС
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и е направена прогноза за евентуалната „нестабилност“ на
новото правителство и балансьорската роля на „партията на
турското малцинство“ ДПС, които биха могли да предизвикат „след известно време“ провеждане на нови извънредни
парламентарни избори.
Определено в първите няколко месеци след политическите промени в България западните дипломатически
представители са внимателни в оценките си и контактите с
лидерите на обособилите се две основни политически сили
в България. В един интересен доклад на българското контраразузнаване (по това време с название „Национална служба
за защита на конституцията“) през май 1990 г. се посочва,
че след събитията от ноември 1989 г. в посолството на САЩ
се оформили две тенденции. Едната, изразявана главно от
посланик Сол Полански и неговия заместник Уйлям Монтгомъри, била за осъществяване на работно сътрудничество с
новите „реформаторски настроени“ социалистически ръководители с цел безболезнено демократизиране на българското общество. Другата тенденция, представлявана най-вече
от съветник Джон Мензис и служители от Политико-икономическата секция на посолството, лобирала за пълна подкрепа на формиращата се антикомунистическа опозиция с
цел осигуряване нейното идване на власт45.
Посещенията на държавния секретар Джеймс Бейкър
(10-11 февруари 1990 г.) и на вицепрезидента на САЩ Дан
Куейл (7 юни 1991 г.) в София, както и визитата на новоизбрания български президент д-р Желю Желев във Вашингтон в края на септември1990 г.46 откриват новата страница в
развитието на българо-американските отношения след края
на Студената война в Европа. Това е фиксирано и в анализи45
46

КОМДОС, „М“, ф. 1, оп. 11а, а.е. 892, л. 62-65.
ЦДА, ф. 1512, оп. 1, а.е. 538.
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те на българските специални служби относно развитието на
отношенията на България с други страни. В един от тези анализи от октомври 1990 г. изрично се подчертава: Служители
от Източния отдел на Държавния департамент изразили
мнение, че в настоящия момент Съединените щати разполагат с изключителната възможност да завоюват в България стабилни позиции в политическата, икономическата и
културната област. За придобиването им е необходимо да
се поддържат широки контакти с всички политически сили
и слоеве от обществото, както и организирането на интензивни посещения на делегации и оказването на помощ на
демократичните процеси в страната… Необходимо е според тях стимулирането на българските средства за масово осведомяване за разграждане на създадения в миналото
негативен образ на САЩ и американците… Оказаното от
американската администрация внимание към президента
по време на посещението му в САЩ, според тях, би следвало
да допринесе за постигане на политически консенсус между
демократичната опозиция и управляващата партия. Практически тази възможност би могла да бъде реализирана
чрез създаване на механизъм за съгласуване действията на
Президентството и правителството“47.
В началния етап след разпускането на източноевропейската военнополитическа организация все още в международен план преобладават схващанията за изграждане
на общоевропейски структури за сигурност, което намира
израз в създаването на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 1994 г. Обявяването
на инициативата „Партньорство за мир“ (ПзМ) през януари
1994 г. маркира ясно новата политическа линия на Алианса
към приобщаване на бившите противници от Изток. Във
47

КОМДОС, „М“, ф. 1, оп. 11а, а.е. 892, л. 152.
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вътрешнополитически план острата двуполюсна конфронтация между двете водещи политически формации в България – СДС и БСП, наред със специфичните, но последователни усилия на ДПС за завоюване на устойчиво влияние
в местните и националните властови структури, на практика блокират законодателните инициативи в областта на
политиката за сигурност и отбрана.
Дипломатически отношения между България и НАТО
са установени на 13 юли 1990 г. С писмо до генералния секретар на пакта Манфред Вьорнер от 29 август 1990 г. българският посланик в Брюксел Атанас Гинев е акредитиран
към Главната квартира на НАТО. По сходен начин следващият посланик в Белгия Леа Коен (1991–1996) получава акредитация и за посланик при НАТО. При посещението на генералния секретар на Алианса Манфред Вьорнер в България
през юни 1991 г. е постигната договореност за изпращане на
няколко групи български военни специалисти и дипломати
за запознаване със структурата и дейността на Северноатлантическия съюз и обсъждане възможностите за бъдещо
сътрудничество във военнополитическата област. В края на
юли по време на консултации в София посланикът на САЩ
в НАТО Уилям Тафт предлага допълнителни инициативи за
разширяване на контактите с българските държавни институции. В информация на отдел „Европейска и регионална
сигурност“ в българското външно министерство се посочва
мнението на посланик Тафт по бъдещата международна архитектура за сигурност: „Сигурността в нова Европа ще се
гарантира от система от институции и взаимоотношения
със специфични, но в същото време взаимнодопълващи се
функции. Ключови елементи в нея ще бъдат СССЕ, НАТО,
ЕО, Съвета на Европа и ЗЕС.
Във връзка с процеса на СССЕ г-н Тафт сподели, че
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след вълна от еуфория в Източна Европа по отношение на
възможностите на СССЕ да стане основа на общоевропейската сигурност, предизвикана от срещата на най-високо
равнище в Париж е настъпил период на разочарование и
пренасочване на вниманието към НАТО и ЕО. Според него,
нито прекаленият ентусиазъм към СССЕ, нито пък скептичното отношение към него са оправдани. Процесът има
голям потенциал и във взаимодействие с НАТО и ЕО може
да се направи много за стабилността и сигурността на
континента.“48
Вероятно една от най-емблематичните дискусии в този
преходен период на преориентация на българската политика
от Изток към Запад е при посещение на първия секретар на
съветското посолство в София Владимир Корнеев в сградата на Министерството на външните работи на 1 август 1991
г. Съветският дипломат изисква да бъде запознат с резултатите от посещението на посланика на Съединените щати
в НАТО Уилям Тафт ІV в България. Като споменава също
неотдавнашните визити в страната на американския посланик за специални поръчения Джон Мареска, на генералния
секретар на НАТО Манфред Вьорнер и други западни представители, Корнеев заявява: Наблюдава се осъществяване
на широка програма от българо-американски консултации
по основни въпроси на сигурността. В последно време традиционните консултации между България и СССР по тези
въпроси са спрени. Създава се впечатление, че механизмът
за външнополитически консултации на България, създаден в
рамките на съюзническите отношения със СССР и страниДА МВнР, оп. 48-10, а.е. 24, л. 9-10, 22, 35-36. Възможно е думите на У. Тафт да
са реплика към казаното от президента Желев на съвещанието в Прага от 1 юли
1991 г. при разпускане на ОВД: „Парижките договорености положиха началото
на преход към обща извънблокова система за сигурност в Европа”. – ДА МВнР,
оп. 48-10, а.е. 38, л. 73.
48
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те от бившия Варшавски договор се съхранява, като само
се сменя партньорът.
Отговорът на коментара на съветския дипломат от
българска страна е кратък, но недвусмислен: „Основна цел
в развитието на отношенията ни с НАТО е създаването на
допълнителни гаранции за националната сигурност, предвид геостратегическата ситуация на България“49. Три седмици след срещата в българското външно министерство много дилеми отпадат с провала на фарсовия опит за държавен
преврат и последвалото разпадане на Съветския съюз. Описаният дипломатически диалог обаче в много отношения е
симптоматичен, тъй като с голяма степен на хронологична
прецизност очертава края на един продължителен половинвековен период на цялостна интеграция и координация
между двете държави в обществено-политическия живот и
особено в сферата на сигурността, отбраната и външната политика.
По време на разговорите си с М. Вьорнер в Главната
квартира на НАТО в Брюксел на 14 ноември 1991 г. българският президент Ж. Желев поставя няколко въпроси от
областта на двустранното и многостранно сътрудничество:
за иницииране на диалог „по възможностите за предприемане на ад хок инициативи и процедури за предотвратяване и
уреждане на кризисни ситуации и конфликти“; за разширяване на контактите по военна линия с изпращане на български офицери във военни училища на НАТО и сътрудничество в сферата на военното планиране, гражданско-военните
отношения, контрола върху въздушното пространство и т.
н. Президентът Желев изрично посочва: „Готови сме да се
включим в съвместно планиране на общи действия в случаи на природни бедствия и потоци от бежанци, както и при
49

ДА МВнР, оп. 48-10, а.е. 38, л. 29-30.
СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

291

други неконвенциални заплахи за сигурността в Европа“50.
През декември с.г. е и първата визита на висш военен представител на Алианса в София – заместник-Върховния главнокомандващ ОВС генерал Дитер Клаус.
През март 1992 г. на посещение в България е председателят на Военния комитет на НАТО генерал Витлейк Ейде,
а следващия месец и Главнокомандващият на ОВС за Южна
Европа (CINCSOUTH) адмирал Джереми Бурда. През април
1992 г. се осъществява първата визита на началника на ГЩ на
БА арм. ген. Любен Петров в Главното командване на НАТО
(ШЕЙП) в Монс. По-късно с.г. е приета и специална програма с график на мероприятията за двустранно и многостранно
военно сътрудничество между България и НАТО51 – година
и половина преди обявяването на инициативата „Партньорство за мир“ на 10 януари 1994 г. През този период български
военни делегации участват в редица международни срещи и
конференции, включително в Главното командване на ОВС
на НАТО за Южна Европа (AFSOUTH) в Неапол. В средата
на април 1993 г. Върховният главнокомандващ на ОВС на
НАТО ген. Джон Шаликашвили е за пръв път на посещение
в България, а две седмици по-късно началникът на ГЩ на
БА участва в Монс в срещата на началниците на генерални
щабове ШЕЙПЕКС-93 на тема „Управление на кризи – една
роля на НАТО“.
Сравнително предпазливата и двусмислена позиция на
правителството на Жан Виденов (в сравнение с политиката
на останалите страни от Централна и Източна Европа) по
въпроса за ясно деклариране като приоритетна цел влизане
ДА МВнР, оп. 48-10, а.е. 24, л. 130-133.
Военноисторическа библиотека (ВИБ), София, Ръкописен фонд, № III 2632.
Справка за състоянието и перспективи на военните контакти на ГЩ на БА с ВГК
на ОВС на НАТО, Отдел „Информация и военни контакти”, ГШ на БА, 8 април
1993, л. 1-5.
50
51
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в НАТО е добре известна. Тя е отразена и в автентични свидетелства на участници в тази политика, каквито са дневниковите записки на министъра на образованието в правителството на БСП академик Илчо Димитров52. В същото време
достъпните архивни материали показват, че военнополитическите и военнотехнически контакти с ръководните структури на НАТО продължават да се развиват успешно и в този
период. Съвсем скоро след избора на новото правителство на
БСП от Народното събрание на 27 януари 1995 г., през февруари, в рамките на Процеса по планиране и преглед на „Партньорство за мир“ (PARP) е осъществено първото експертно
проучване относно целите и задачите за осъществяване на
оперативна съвместимост на Българската армия с армиите
от НАТО. Публичните коментари и изявления в централните
медии в средата на 90-те години показват, че външнополитическата ориентация на България към водещите партньори
на Запад се ползва със значително обществено одобрение.
Сравнително ограничени са категоричните настроения срещу бившия „главен противник“ НАТО, но известно влияние
по това време има идеята за „постоянен неутралитет“ по
примера на Австрия и Швейцария. По-отчетливи негативни
настроения срещу политиката на Алианса се проявяват едва
през пролетта на 1999 г. по време на въздушните бомбардировки над Белград в рамките на военната операция на НАТО
„Съюзна сила“, провеждана без ясен мандат от Съвета за сигурност на ООН.
През юни 1995 г. за пръв път в София се провежда
международният парламентарен семинар „Роуз-Рот“ по линия на Северноатлантическата асамблея (NAA) на НАТО. В
него участва председателят на NAA Карстен Войгт, който
Димитров, Илчо. В правителството на Жан Виденов. Дневник. 5 януари 1995
– 4 март 1997. С., „Захарий Стоянов”, 2018.
52
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представя експертен доклад относно дискусиите за разширяване на НАТО. В доклада са посочени известните аргументи срещу ускореното приемане на страни от Централна
и Източна Европа (сред най-съществените са: очертаване на
нови разделителни линии в Европа, насърчаване на „консервативните“ и националистически тенденции в политиката
на Русия, въвеждане на нова диференциация между „приети“ и „отхвърлени“ страни кандидатки, наличие на етнически проблеми в новите страни членки, липса на консенсус
сред съюзниците по въпроса за разширяване на Алианса). В
подкрепа на разширението са два съществени изводи: „изнасяне на стабилност“ на Изток при новата стратегическа
обстановка в Европа и на второ място, „историята на Съюза
показва, че ползата от приемането на нови страни е по-голяма от трудностите, които се появяват“53.
На 16 октомври 1995 г. България се присъединява към
Споразумението за статута на войските (SOFA) между страните от НАТО и ПзМ, което урежда нормативно-правните
въпроси за временно пребиваване на военни подразделения
на територията на някоя от партниращите страни за участие
във военни учения и тренировки54. През ноември 1995 г. в
Брюксел се провежда първата съвместна конференция на началниците на националните дирекции и агенции по въоръженията (CNAD). Както посочва българският представител
на конференцията генерал-лейтенант Любен Пехливанов в
доклад до началника на ГЩ генерал-полковник Цветан ТоЗаключителният доклад на Работната група по разширяване на НАТО е представен през октомври 1995 г. – NAA Working Group on NATO Enlargement, „The
Enlargement of the Alliance”, October 1995 (Документът ни беше предоставен от
тогавашния ръководител на българската парламентарна делегация към Северноатлантическата асамблея Иван Гайтанджиев).
54
PfP SOFA в много отношения е сходно с подписаното на 19 юни 1951 г. в Лондон споразумение между съюзниците от НАТО (NATO SOFA).
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томиров, един от важните резултати в заседанието е решение
за предоставяне на страните партньори от „Партньорство за
мир“ на повече от 500 нормативни документи и близо 100
документи по стандартизация (STANAG) на НАТО55. След
като в края на октомври 1995 г. ръководството на НАТО утвърждава „Проучване относно разширението на НАТО“ (обстоен документ от 46 страници с общо 81 параграфи, ясно
определящи необходимите критерии и изисквания към страните кандидати за членство, включително и за „оперативна съвместимост“), скоро след това Министерският съвет в
София приема на 2 февруари 1996 г. комплекс от мерки за
„предстоящия засилен диалог с НАТО“56. Подновена е и поканата генералният секретар на Алианса Хавиер Солана да
посети България, което се осъществява в началото на май
1996 г.
Едно от съществените условия по време на преговорния процес за приемане на източноевропейските страни в
Северноатлантическия съюз е тяхното активно участие в
паралелните дейности от инициативата „Партньорство за
мир“, във военни учения и игри, както и в миротворчески
мисии на НАТО. След присъединяването към инициативата
„Партньорство за мир“ българското правителство обявява
своята готовност да организира първото по рода си в акваторията на Черно море военноморско оперативно – тактическо учение „Бриз–94“ с участието на представители от осем
държави. Девет бойни кораба и десет спомагателни морски
съда от българските ВМС, както и осем чуждестранни кораби с общ личен състав от 2 148 души участват в това учение,
което се организира и през следващите години. България е
ВИБ, Ръкописен фонд, № III 2632 – Доклад от заместник-началника на Генералния щаб на БА по МТО генерал-лейтенант Любен Пехливанов, 6 ноември
1995 г.
56
ЦДА, ф. 136, оп. 92, а.е. 1732.
55
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домакин също на първото военноморско учение на НАТО
под егидата на „Партньорство за мир“ – „Кооператив партнер–95“. Само за периода 1994–1996 г. България участва с
войски или щабни офицери в 34 учения по линия на „Партньорство за мир“.
С Решение № 192 от 17 февруари 1997 г. служебното
правителство на Стефан Софиянски за пръв път официално изразява желанието на България да се присъедини към
Северноатлантическия пакт. На 17 март 1997 г. българското
правителство приема ново Постановление № 99, с което се
утвърждава Национална програма със създаване на междуведомствен комитет и работна група за подготовка на страната за влизане в Алианса. На 8 май с. г. (две седмици преди
избора на правителството на СДС, начело с Иван Костов)
Народното събрание одобрява с квалифицирано мнозинство
Декларация относно приемането на страната в НАТО като
основен национален приоритет57. В съответствие с политиката на българското правителство, в своята информационна
дейност военното разузнаване (РУ-ГЩ) отделя значително
място за информиране относно предприетите действия за
присъединяване към Алианса от правителствата в Унгария,
Полша, Чехия, Словакия и Румъния. На 10 април 1997 г. от
РУ-ГЩ изпращат до военното и държавно ръководство на
страната обобщаващ аналитичен доклад „Процедури за приемане в НАТО и усилията на страните кандидати за членство в Съюза. Позиции на някои държави по кандидатурата
По-подробно за механизмите и дейностите на българските правителства по
изпълнение на индивидуалния план за действие за партньорство по ПзМ (IPAP)
и плана за действие за членство в НАТО (MAP) в периода 1995-2004 г. в: Баев,
Йордан. „НАТО на Балканите“. – В: Балканите през първото десетилетие на 21
век. С., Парадигма, 2012, с. 61-70; Baev, Jordan. „Bulgaria and Romania”. – In: The
Handbook of European Defence Policies & Armed Forces. Oxford University Press,
2018, p. 268-270.
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на Република България“58.
С решението на Народното събрание от 8 май започва
следващият етап (1997–1999) по пътя към приемане на България в НАТО. Като последващ етап в процеса на присъединяване към Алианса на срещата на върха във Вашингтон
през април 1999 г. е предложен План за действие за членство
в НАТО (MAP). Планът за действие за членство се състои от
пет раздела, които обхващат политически и икономически
въпроси; проблеми на отбранителната политика и въоръжените сили; ресурсни въпроси; проблемите на сигурността и
правни въпроси. България заедно с още шест източноевропейски държави приемат Индивидуални планове за действие за членство на 25 април 1999 г. по време на срещата на
високо равнище на НАТО във Вашингтон. На 22 октомври
1999 г. българското правителство представя в Брюксел първата годишна работна програма по изпълнение на Плана за
действие за членство, а година по-късно, в началото на октомври 2000 г., е представена втората годишна програма по
MAP. По българска покана на 13 октомври 2000 г. в София се
провежда първата работна среща на министрите на отбраната на деветте държави кандидатки (сред тях по това време са
също Албания и Македония) с участието на генералния секретар на НАТО лорд Робертсън за осъществяване на сравнителен преглед по изпълнение на индивидуалните планове.
Процесът за приемане на седемте държави стартира на 21
ноември 2002 г. по време на срещата на високо равнище в
Прага и приключва на 29 март 2004 г. след ратификация на
договорните документи от всички страни-членки.
При условие, че българското правителство не инициира провеждане на референдум относно приемането на
58

ДВИА, ф. 23, оп. 11, а.е. 3, л. 49-65.
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страната в Северноатлантическия съюз интерес представляват в сравнителен план някои данни относно общественото
одобрение за присъединяването към НАТО в новоприетите
държави от Източна Европа към момента на отправяне на
официалната покана в Прага през ноември 2002 г. Данните
са посочени в заседания на Сенатската комисия по външна
политика на Конгреса на САЩ в процеса на разискванията по ратификация на документите за приемане на седемте източноевропейски страни. По това време общественото
мнение в България одобрява с 62 % влизането на страната
в Алианса59, в Словения – с 66 %, а в Румъния – с 75 %. За
сравнение, в навечерието на отправяне на покана към други
две балкански държави на срещата на високо равнище в Букурещ през 2008 г. Сенатската комисия по външна политика
е информирана, че за присъединяване към НАТО са 56 %
от общественото мнение в Хърватия и над 90 % от общественото мнение в Албания. Обществените нагласи по същия
въпрос в Република Македония се доближават до данните за
Албания.
Посочените разностранни данни за изследвания период показват, че промените във външнополитическата ориентация на България „от Изток към Запад“ са обусловени преди всичко от измененията в регионалната и международната
обстановка след края на Студената война. Саморазпускането на Организацията на Варшавския договор създава определен „вакуум на сигурността“ на страните от Централна и
Източна Европа, а първоначалните надежди за изграждане
на нови ефективни общоевропейски структури за сигурност
и сътрудничество не се оправдават. Функционалната транЗа промените в обществените нагласи в България по отношение на НАТО през
периода 1992-2002 г. вж.: Yordanova, Lydia, Public Attitudes to NATO membership.
– In: Bulgaria for NATO 2002. S., IRIS, 2002, p. 356-372.
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сформация на НАТО и възприемане на политиката на „протегната ръка“ към бившите противници от Изток допринасят
за създаване на обществени нагласи в източноевропейските
страни за търсене на гаранции за своята национална сигурност от единствения ефективен военнополитически съюз
в света след края на Студената война. Разпадането на Съветския съюз и вътрешнополитическата обстановка в Русия
при управлението на президента Борис Елцин, от своя страна, силно намаляват ролята на Москва в международните
отношения и ограничават възможностите за продължаване
на двустранното сътрудничество от предходния период. Във
вътрешнополитически план независимо от известни нюанси
в своята политика, всички български правителства през 90те години неизменно се придържат към линията за по-интензивно сътрудничество и взаимодействие с водещите западни
държави и основните регионални организации в сферата на
политическата, икономическата и отбранителна интеграция
и европейската сигурност. В този смисъл „българският преход“ не се отличава особено от пътя на останалите страни от
Централна и Източна Европа.
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КАКВО НИ ДОНЕСЕ ЧЛЕНСТВОТО
В СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ?
Генерал- майор, о.з., д-р Стоимен Стоименов, председател
на Центъра за изследване на асиметричните рискове
и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа
и Черноморския регион
Държавите-страни по Договора са „... решени да защищават свободата на своите народи, тяхното общо наследство и цивилизация, които се основават на принципите на
демокрацията, свободата на личността и върховенството
на закона“!
Преамбюл на Северноатлантическия договор
Уважаеми дами и господа,
Преди всичко – адмирации за инициаторите и организаторите на тази национална научна конференция.
Днес е повече от необходимо да се организират такива
форуми, защото те спускат бариера пред опитите за пренаписване на най- новата ни историята и за манипулиране
наисторическата българска памет.
Три десетилетия са миг в 1338-годишна България. Но
когато става дума за тридесетте години на демокрацията,
време на попарени надежди за по-добър живот, на тотална
разруха, на несигурност и мизерно съществувание на огромната част от българския народ, ни обзема усещането, че
тези години продължават цяла вечност.
След десетоноемврийската промяна, последвала с
ден рухването на Берлинската стена и придобила впослед300
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ствие революционен характер, ситуацията и обстоятелствата у нас така се стекоха, че България попадна в патова
ситуация. Тя беше изоставена от Горбачовия Съветски съюз
и Елцинова Русия. При разпуснати Варшавски договор и
Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ), в условията на
тежка икономическа и финансова криза, нашата страна изпадна в безпътица и остана без гаранции за националната си
сигурност. Ето какво се казва в тази връзка в точка 19 на първата Концепция за национална сигурност, приета от 38-то
НС на 16 април 1998 г.: „България не е в състояние сама да
опази своята сигурност, нито да се стреми към сигурност
чрез неутралитет поради недостатъчния си финансов,
икономически и военен потенциал. Новите реалности предпоставят необходимостта страната да се приобщи към
ефективна колективна система за сигурност и икономическо развитие“. Тази колективна система за отбрана и сигурност, естествено, беше Северноатлантическият съюз, а за
икономическо развитие – Европейският съюз. Възможност
за избор нямаше, тъй като, както вече стана дума, другият
военнополитически, а и икономически съюз – Варшавският
договор и Съветът за икономическа взаимопомощ, вече не
съществуваха. Затова родните политици, съобразявайки се с
посоката на духане на вятъра избраха НАТО и ЕС, разбира
се, без да се вземе мнението на суверена.
Тази година се изпълниха 15 години от приемането на
България за пълноправен член на Алианса. Време, напълно
достатъчно за равносметка и поуки от изминатия път на евроатлантическа интеграция. Какво ни донесе този стратегически избор? Това е темата на моето изказване.
Дами и господа, подготвителният период на страната
за членство в Северноатлантическия съюз продължи повече от 13 години.
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На 16 юли 1990 г., т.е. само 8 месеца след промяната, България установи редовни дипломатически отношения
с НАТО. Този акт, особено след 1997 г., беше последван от
една много динамична и разностранна дейност по покриване на стандартите и критериите за пълноправно членство в
Алианса. Не бих могъл пък и не е необходимо да изреждам
стореното в тази посока, но бих посочил най-важното, което
направиха нашите държавни власти и институции за по-бързото приобщаване към колективната система за отбрана. На
14 февруари 1994 г. България се включи в много важната
програма „Партньорство за мир“, а на 28 ноември се прие
и първата Индивидуална програма за партньорство между
България и НАТО. На следващата година, по-конкретно на
17 март, се утвърди Национална програма за подготовка и
присъединяване на България към Северноатлантическия
съюз. На 8 май Народното събрание утвърди Декларация
за национално съгласие, по силата на която присъединяването на България към НАТО се определя като основен национален приоритет. В тези години се приеха поредица от планове и визии за реформи и трансформации на въоръжените
сили, имаше стратегически прегледи на отбраната, помагаха
ни в това отношение експертни групи от САЩ и Великобритания, участвахме в съюзни учения и международни мисии
и операции, за да се стигне до сакралната дата 29 март 2004
г., когато България беше официално приета за пълноправен
член на НАТО.
Така стратегическата цел в областта на отбраната
и сигурността на страната най-после беше постигната. С
приемането ни в Алианса националната система за сигурност стана подсистема на колективната система за сигурност и отбрана. По-натъшното развитие, изграждане и
функциониране на българската армия се извършва в строго
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съответствие с принципите, стандартите и критериите на
Северноатлантическия съюз.
Какво ни донесе членството в Алианса?
Отговорът на този въпрос ще потърся в три аспекта:
какво ни даде членството в НАТО в областта на отбраната
и сигурността; какви задължения и отговорности поехме
в това отношение и как ги изпълняваме и какви са последствията за националната ни сигурност от участието в колективната система за отбрана.
Ето равносметката по тези въпроси за изминалите 15
години пълноправно членство.
Първо: Започвамс с ползите, с това какво ни даде
членството в Северноатлантическия съюз.
Като начало най-важното. С интеграцията ни в колективната система за отбрана и сигурност България стана част
от гоямото семейство на свободни и демократични страни.
Членството в НАТО постави България в нова светлина.
Промени се нейният международен образ. Тя се възприема
като демократична страна, а не като някогашната тоталитарна
балканска държава с междуетническо напрежение и проблеми в отношенията със съседни страни.
Членството в Пакта доведе до подобряване на инвестиционния климат и до икономически изгоди за страната.
И което е особено важно – то трасира пътя на България към
Европейския съюз. Без членство в Алианса нямаше да има
членство и в ЕС.
По нататък. Интеграцията в НАТО даде много надежди и гаранции за военната защита на страната, за сувернитета и териториалната ни цялост.
По силата на чл. 5 на Вашингтонския договор си осигурихме колективната грижа за нашата отбрана и националната сигурност.
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България получи правото да участва в изработването на колективните политики за сигурност и отбрана и да
има думата при вземане на решения от ръководните органи
на Алианса.
Важна придобивка е възможността да използваме целевите фондове от областта на сигурността и отбраната,
да развиваме само определени способности по силата на
колективните решения, да стимулираме развитието на родната икономика и военно-промишления комплекс и да се
възползваме от научните достижения на партньорите във
военното дело.
Българската армия получи възможност да черпи от опита
в управлението и ръководството на войските, в бойната подготовка и в изграждането на отбранителни способности от най-съвременни армии-партньорки в Алианса.
Добра възможност в това отношение е участието в
утвърдените инициативи на НАТО като „Интeлигентна
отбрана“, Адаптираното предно присъствие в Черно море,
Засиленото предно присъствие на изток, програмата за
Стратегически въздушен превоз С-17, Многонационалния
координационен център за превоз по море, Многонационалното интегрирано логистично формирование и други
многонационални проекти на НАТО.
Осъществиха се ползотворни партньорства в хода на
мироопазващите и мироналагащи мисии и операции на
съюза. Например, в мисията „Решителна подкрепа“ в Афганистан участваме с контингент от около 174 души на една
ротация и по този показател България е на 15 място от участващите в коалицията 39 страни. За годините на пълноправното членство в Алианса през различни ротации са преминали повече от 13 000 военнослужащи. Във финансов аспект
обаче това участие ни струва стотици милиони.
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В интерес на колективната сигурност и отбрана и с цел
противодействие на съвремените предизвикателства, рискове и заплахи се обменя разузнавателна информация и се
осъществява оперативно сътрудничество между ръководните органи на НАТО и националните разузнавателни служби.
Служителите от сектора за сигурност и отбрана получиха възможност да се учат и повишават своята квалификацията в елитни учебни заведения на Алианса и на страните- партньори.
Изреждането на ползите в тази посока може да продължи.
На следващо място – Какво се задължава България
с членството си в НАТО и какви са отговорностите, които поема по осигуряване на колективната отбрана и сигурност?
България, по силата на Вашингтонския договор, е
длъжна да изпълнява колективно взетите решения и да
се ръководи в областта на отбраната и въоръжените сили от
съвместно приетите стратегически документи.
Тя носи отговорност за изпълнението на задълженията си по чл. 3 на Вашингтонския договор, който изисква от
страните-членки на Пакта „... да развиват непрекъснато и
ефективно собствените си възможности... да поддържат
и развиват своите инвидуална и колективна мощ, за да се
противопоставят на военно нападение“. Този национален
ангажимент, за съжаление, остава все още неизпълнен.
Едно от основните наши задължения е свързано с изпълнение на мисията на армията „Принос към международния мир и сигурност“. Това намира израз преди всичко в
участието ни в международни мисии и операции, провеждани по линия на НАТО, ЕС, ОССЕ и ООН.
България е длъжна да предоставя територията и инСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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фраструктурата на страната, въздушното и морско пространство за преминаване и пребиваване на съюзнически войски
и техника, като за целта е приет и съответстващ закон.
Ние се грижим за охраната на въздушното ни пространство в Единната система за противовъздушна и противоракетна отбрана, като носим дежурство по Ер Полисинг.
Наше задължение по колективната отбрана е да участваме в съвместни военни формирования. И ние изпълняваме това си задължение с участието в бригада „Югоизточна Европа“ и в Многонационалната дивизия „Югоизток“.
И още едно трудно за изпълнение решение е да заделяме колективно определения процент от БВП за отбрана и
редовно да изплащаме годишната членска вноска.
И на трето място – какви са последствията от членството ни в НАТО, оправдаха ли се очакванията, че ще живеем в сигурна и просперираща България?
Ако трябва да излезем от щампата, че за НАТО трябва
да се говори, извинявам се за израза, като за умрял човек –
или само хубаво, или нищо, ще трябва да посочим, че приобщаването към евроатлантическото семейство и изграждането на въоръжените сили по стандартите и изискванията на
Алианса, доведе до някои проблеми в областта на сувернитета, сигурността и отбраната на страната.
Преди всичко, днес България, по оценка на политици,
учени и военни експерти все повече се превръща в прифронтова държава. На наша територия има четири американски
бази, легитимирани като съвместни съоръжения. Добре известните лобисти и в момента подгряват общественото мнение с лансиране на идеи за разполагане на съвместни съюзни
сухопътни, военновъздушни и военноморски формирования
на територията на България, за създаване на военноморска
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база или съответстващ координационен център, дори за разполагане у нас на ядрени оръжия. Много спорно е дали подобни действия ще донесат повече сигурност или тъкмо обратното – ще породят несигурност, защото е добре известно,
че на всяко действие има и реципрочно противодействие от
засегнатата страна.
Второ: С членството си в НАТО България съвсем естествено загуби част от националния си сувернитет. Вярно е твъдението, че срещу загуба на сувернитет, получаваме
сигурност, но и същевременно наливаме вода в така присъщния ни сателитен синдром. Някои политици и учени
заговориха, че НАТО все повече се превръща в инструмент
за провеждане на американската геополитика, което няма
нищо общо с първоначалния характер на отбранителния
съюз. Тревогата у мнозина е, че България се превръща в
протекторат или васал на САЩ, с характеристики и белези на полуколониална или направо на колониална държава.
Трето: Колкото и на пръв поглед да е парадоксално,
но членството ни в Алианса, по едни или други причини,
косвено удари и по престижа на армията, на военната
служба и на офицерската професия. Много хора, в това
число и политици, смятат, че след като НАТО осигурява нашата военна защита, то за какво ни е тази осакатена армия,
която не е в състояние да изпълни предназначението си, а
само харчи пари от бюджета на страната. И действително,
днес България разполага със символична, с малочислен
състав армия, оборудвана с остаряло въоръжение и бойна
техника. Липсват ни новите и съвремени оръжейни системи.
Нямаме ракетни войски. Те бяха унищожени, защото такова
беше предварителното условие, поставено от САЩ за започване на преговори за членство в НАТО. Тепърва предстои
да реализираме стратегическите инвестиционни проекти за
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превъоръжаване на видовете въоръжени сили. Всички тези
реалности имат отношение към обезличаването на българското офицерството. То изпадна от елита на нацията и
загуби статуса си на фактор не само в отбраната, но и в
обществото и държавата. Неслучайно президентът Радев акцентира на робското покорство на българския генералитет.
Четвърто: Членството в Алианса и изискванията за
развитието на армията в съответствие с натовските стандарти ускори процеса на професионализация на въоръжените сили. Тази провалена перспектива обаче доведе до
много тежки проблеми, от които, поне за сега, не се вижда
изход. Става дума най-вече за кадровия колапс, в който изпадна българската армия. Няма желаещи да се посветят на
офицерската професия. През последните години средно около 30 % от местата за прием на курсанти в Националния военен университет, обявени в План-графика на МО, въпреки
повежданите втори класирания, остава неизпълнени. Общо
некомплектът в армията възлиза на над 5500 длъжности за
военнослужащи, а само за офицерските длъжности той достига 20 %. Трагично е положението с некомплекта на действащия резерв, който години наред се задържа на 83 %. Буксуват модернизацията и превъоръжаването на въоръжените
сили. Премахването на наборната военна служба, което за
мен в онзи момент си беше чиста авантюра прекъсна връзката народ – армия, откъсна офицерството от обществото, занули възпитателната и културната функции на армията, повлия силно негативно на подготовката на младото поколение
за отбрана и на неговото военно-патриотично и родолюбиво
възпитание. Свещеният четириъгалник във възпитанието
на подрастващото поколение – семейство, училище, църква
и армия не функционира ефективно и с необходимата приемственост и координация. Наскоро едно социалогическо
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изследване в рамките на ЕС по показателя доверие и обич
към армията постави България на последно место в Съюза с
под 50 % положителен отговор на този въпрос.
Пето: В резултат на участието ни в различни мироопазващи и мироналагащи мисии и операции, в името на евроатлантическата солидарност, българската армия даде свидни
жертви, които породиха силен обществен отзвук. Само в
мисията в Ирак загинаха 13 военнослужащи, а 27 бяха ранени.Спорно е твърдението, че за сметка на очакваните рискове чрез участието в международните мисии и операции
българските войни трупат боен опит. Боен опит се трупа,
когато се участва в бойни действия, а нашите контингенти
изпълняват охранителни функции. Не са без основание и
обвиненията, че имаме армия, която се готви да изпълнява
само експедиционни мисии и задачи.
Шесто: Членството в Алианса доведе в някаква степен до тенденцията за подмяна на националните ценности в
ценностната система на българските военнослужащи. Малко се говори за българските национални бойни традиции и
ценности. Кой например днес говори за честта на пагона и за
войнската чест, макар тази ценност да е единствен клетвен
обет и по закон да е ценност на ценностите на българския
войник и офицер. Приоритет са евроатлантическите ценности, макар че те са изцяло застъпени в българската Конституция, т.е. те са си български ценности. Не е без значение
и фактът, че евроатлантическите ценности като понятие отсъстват в класацията на юридическите термини на ООН. В
редица натовски държави като ФРГ и Франция въобще не се
говори за евроатлантически ценности. Дори западните ценности се схващат като начин на живот. Пренебрегването на
националните традиции и ценности е своего рода пресушаване на извора, от който пие живителна сила националният
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ни дух и който съхранява устоите на българския ни корен.
И последно: Ангажиментите по членството в НАТО
и особено атлантическата солидарност, често влизат в колизия с българския национален интерес. Като надежден и
предвидим партньор, България стриктно се придържа към
колективно взетите в Алианса решения, дори и в случаите,
когато търпи от тях определени щети. Типичен пример в
това отношение е съвремената българска политика към
Руската федерация, с която ни свързва историята, вековна
дружба, славянството и православието. Едно представително социологическо изследване показва, че 78 % от българите
имат позитивно отношение към Русия. Независимо от това,
в името на атлантическата солидарност и на американските интереси България се отказа от Южен поток и от строежа на АЕЦ „Белене“ (сега отново се заговори за строежа
на централата), прилага санкции спрямо Русия, гони руски
„шпиони“, приема, че Русия е заплаха за нашата национална
сигурност, поради което превърна страната в прифронтова
държава и какво ли още не. Без да подценявам атлантическата солидарност, мисля че трябва да има баланс между нея и
националните интереси и което е най-важното – градивна
е тази политика, която поставя националния интерес над
коалиционните и колективни интереси.
В крайна сметка – каква е равносметката от 15-годишното ни членство в Алианса? Постигнахме ли целите
които си поставихме?
Моето скромно мнение е, че като сложим черта под
всичко последвало приемането ни в НАТО, можем с достатъчно основание да кажем – България не успява да постигне целите и амбициите си по отношение на интеграцията
в колективната система за сигурност и отбрана на Алианса.
310
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Очакванията ни, че много бързо – за 2–3 години ще постигнем политическа интеграция и до 10 години ще стане факт и
военната ни интеграция не се оправдаха.
Политически, макар и не така бързо, България се
вписа в колективната система за сигурност и отбрана. Тя на
равна основа участва в разработване на политиката за сигурност и във вземане на решения за нейното изпълнение, което
се извършва на срещите на върха и чрез участие в работни
органи и агенции на Съюза.
Що се отнася до военната интеграция, може да се
каже, че за 15 години ние не сме изминали дори и половината път.
Главната ни цел – да изградим съвремена, малка по
състав, но мобилна и модерно въоръжена армия, с необходимите отбранителни способности и готовност да изпълнява
националните и съюзните си ангажименти остана неизпълнена. Ще се позова на оценката, която се дава на армията в
Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили
за 2017 г., в който се казва: „Българските въоръжени сили
са в състояние със затруднения и повишен риск да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на сувернитета,
независимостта и териториалната цялост на страната
в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата
политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз“. И
още: „Отделни задачи по мисия „Отбрана“ и мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ се изпълняват с
ограничения“. Казаното е ясно и не се нуждае от коментар.
И още един обобщаващ извод. Ако се придържаме
към най-верния критерий за оценка на евроатлантическата
интеграция, какъвто е доверието на българските граждани в Северноатлантическия съюз, то равносметката от
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членството ни в него не може да бъде радваща. Мащабно изследване за младежта проведено през март 2019 г. от „Галъп
интернешънъл“ по поръка на фондация „Фридрих Еберт“ и
анализирано от Института по социология „Иван Хаджийски“ показва, че 41 % от българите нямат доверие в Алианса. Доверие в НАТО са изразили едва 38 % от изследваните.
Тези данни говорят много за отношението на суверена към
Алианса и затова заслужават сериозен размисъл.
Уважаеми дами и господа, аз се въздържам да говоря
за бъдещето на НАТО, защото то не е така ясно и безоблачно, както някои си го представят. Обстановката е динамична,
всичко тече, всичко се променя. При създаването на НАТО
неговият първи генерален секретар британският лорд Хастингс Исмей, като обяснява предназначението и целите на
новосъздадения военен пакт посочва, че Алиансът е нужен,
за да „задържи руснаците вън от Европа, американците
– вътре, а германците – долу“. От създаването на НАТО
изминаха 70 години. Това са години на редуване на Студена
война, разведряване и отново на конфронтация и нажежаване до червено на международната обстановка. За НАТО
може да се говори както като за стожер на мира в Европа и
света, така и като за военен съюз, отговорен за проливане на
невинна човешка кръв на редица места по света.
Когато иде реч за бъдещето на НАТО, най-важното
е да се направи научно-обоснован анализ и прогноза как
той ще се впише в новия световен ред и доколко ще е адекватен на коренно променената геополитическа среда за сигурност и на утвърждаващия се многополюсен свят. Това за
мен е непосилна задача. То е работа на научни институти,
мозъчни тръстове и аналитични центрове и най-вече на правителствата на световните сили.
И все пак – как се очертава бъдещето на Северно312
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атлантическия съюз? Нека чуем какво говорят по този
въпрос основателите, тези, които имат решаващата дума
за съдбата на Алианса и са с най-големи възможности да
влияят на световните процеси.
Започвам, естествено, със САЩ, страната суперсила и
с определящо влияние в Съюза и в света. Позицията на сегашната американска администрация за бъдещето на НАТО
остава непредсказуема и не може поне на този етап да бъде
еднозначно определена. Ще се позова в това отношение на
президента Доналд Тръмп, който казва, че не вижда смисъл от военния съюз, който изцежда силите на Съединените
щати. И действително, според доклад на Алианса от март
2019 г. САЩ е държавата, която отделя най-голям процент
от БВП за отбрана – 3,39 %, докато редица други страни са
с малко над 1 %. По тази причина президентът Тръмп заплаши съюзниците, че ще изтегли Вашингтон от Алианса,
ако те не инвестират повече в отбрана. Той многократно постави при сложилите се обстоятелства под въпрос смисъла
на колективния ангажимент за отбрана и бъдещето на САЩ
в НАТО. А Алиансът без САЩ няма бъдеще. По време на
предизборната си кампания през 2016 г. Тръмп разтревожи
партньорите си като посочи, че американската отдаденост
към защитата на Европа ще зависи от това дали разходите
им за отбрана ще са съразмерни с нуждите на колективната отбрана. Той каза още, че САЩ ще закрилят само онези държави от НАТО, които си плащат. През 2018 г. Тръмп
запита: защо САЩ да са длъжни да защитават една малка
страна-членка като Черна гора, рискувайки „трета световна война“. Тези факти ни повече, ни по-малко поставят под
съмнение актуалността и приложимостта на чл. 5 от Вашингтонския договор. И още нещо. Изявленията на американския президент не са празни приказки. Те са последвани
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от практически мерки. САЩ възнамеряват през 2020 г. да
съкратят размера на вноската си в бюджета на НАТО с около
30 %. За сведение, сега вноската на САЩ в общия бюджет на
пакта е 22 %, който бюджет през 2019 г. възлиза на 1,6 млрд.
евро. Трябва да се има предвид още, че американският дял
в общите разходи за отбрана на НАТО е около 70 %.Тръмп
каза, „... който иска сигурност, трябва да си плаща“. По
тази причина на срещата на върха през 2014 г. се взе колективното решение страните-членки на пакта до 2024 г. да разходват за отбрана 2 % от БВП.
Каква е позицията на Франция за бъдещето на Алианса, която след Брекзит остава единствената страна-членка
на ЕС, притежателка на ядрено оръжие. Като гръм от ясно
небе дойде вчерашното изявление (7 ноември 2019 г.) на
президента на Франция Еманюел Макрон, който в интервю
за списание „Икономист“ заяви, че „... НАТО преживява мозъчна смърт и че европейците се намират на ръба на пропастта и вече не могат да разчитат на военната защита на САЩ“. Той каза още, че Европа трябва да започне да
се възприема като самостоятелна геополитическа сила, иначе „няма да контролира съдбата си“. И въпреки натиска от
лидери на влиятелни съюзни страни, френският президент
не променя „диагнозата“ си за състоянието на Съюза.
За разлика от Макрон позицията на ФРГ и на канцлера Меркел е, че НАТО е жива и остава с ключово значение за
сигурността в бъдеще. На същото мнение са Полша и трите
прибалтииски републики.
Няма съмнение, че на срещата на върха на лидерите
на страните-членки на НАТО, която предстои да се поведе
съвсем скоро – на 3 и 4 декември в Лондон, освен тържественото отбелязване на 70 годишнината на Алианса, ще има
дискусия и, надявам се, ще се хвърли светлина по проблеми314
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те свързани с развитието и бъдещето на Северноатлантическия съюз.
В заключение ще завърша моето изказване с два въпроса, които са колкото безсмислени, толкова и реалистични.
Първи въпрос: Какво ще правим, ако Република Турция излезе от НАТО, каквито гласове се чуват (например
във ФРГ и Франция) и тя пристъпи към осъществяване на
доктрината си за Стратегическата дълбочина? Как и с какво
България, ако Алиансът не ни помогне, ще защити своя сувернитет и териториална цялост при положение, че срещу
нас е втората по численост към момента армия в НАТО?
И втори въпрос, който е свързан с първия: Как ще защитаваме националната си сигурност, ако в един хубав ден
Алиансът се саморазпусне като ненужен и отживял времето
си Съюз.
Затова питам нашите държавници – имаме ли план
„Б“, ако се стигне до разпускане на Алианса?
Разбира се, някои сигурно ще кажат, че това са хипотетични въпроси, по които не си заслужава да говорим, но ако
нашите държавници са далновидни – трябва да мислят и по
тях. Просто казвам, че трябва да се готвим за зима, пък ако е
лято, ще се радваме на „хубавото време“.
Благодаря Ви за вниманието!
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ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1989–2019 г.
Юлий Георгиев,
бивш директор на Националната служба за сигурност (19951997), зам.-председател на Национална Асоциация Сигурност, професор хонорис кауза на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Трансформациите на институциите за сигурност в началото на 90-те години бяха предизвикани от настъпилата
глобална промяна в геополитическата ситуация в света и
развитието на стимулираните от нея процеси на глобализация, вследствие на което се яви и необходимостта от преосмисляне на повечето от доминиращите базови възгледи и
разбирания за ролята на сигурността в съвременния ни живот. В резултат на това се наложи преформулиране на военнополитическите и разузнавателни концепции и доктрини,
респективно на законодателството, стратегиите и политиките за националната сигурност на отделните държави и отбранителни съюзи.
В България, заради възникналата сложна политическа
обстановка след 10 ноември 1989 г. и променливата динамика на политическия процес, трансформациите продължиха
по-дълго време, отколкото бе необходимо.
Трансформациите на българските специални служби,
както е известно, започнаха още през първите месеци на
1990 г. Разформировани бяха управленията на Държавна сигурност и на тяхното място, след големи съкращения, бяха
създадени новите служби за сигурност. Изпратени в пенсия
бяха навършилите необходимия за това стаж, в по-голямата
си част ръководители на различни нива. Първо главно уп316
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равление – ДС бе извадено от МВР, преименувано в Национална разузнавателна служба и предадено на подчинение
на президента. По същия начин бе процедирано с прословутото УБО – Пето управление –ДС, което се преобразува
в Национална служба за охрана. Трето управление–ДС (военното контраразузнаване) премина към Министерството на
отбраната. Второ главно управление (контраразузнаването),
Четвърто управление (икономическото) и някои от отделите
на Шесто управление–ДС в доста съкратен вид се вляха в
Националната служба за защита на конституцията, по-късно
преобразувана в Национална служба за сигурност. Трансформации претърпяха и другите управления и самостоятелни
отдели на ДС в МВР, както и районните и окръжните териториални управления на министерството. От работа бяха освободени голяма част от служителите, други бяха прехвърлени
в полицията и новосъздадената Централна служба за борба
с организираната престъпност (ЦСБОП). Все пак, в новите
служби на първо време бе запазено едно ядро от изградени
професионално оперативни работници, което позволи службите да запазят функционалните си способности.
Сега от дистанцията на изминалото време може да се
заключи, че този широкомащабен социален инжинеринг в
сферата на сигурността не е бил замислен като съвсем безкористно дело, макар че публично ставащото бе аргументирано и представено пред обществеността като една необходима стъпка за преодоляване на наследството от тоталитаризма и запазването на гражданския мир в страната.
На Държавна сигурност императивно бе вменена изцяло вината за преследванията на политическите противници
от дотогавашния режим, за лагерите от 50-те години и т. нар.
Възродителен процес. Старата-нова висша номенклатура на
БСП имаше нужда от изкупителна жертва, към която да наСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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сочи общественото недоволство, за да съхрани себе си и наследниците си и да запази позициите си във властта. Проявеният и демонстриран негативизъм от нейни влиятелни представители към органите на сигурността се отрази на духа и
хода на реформите. Затова реформирането на специалните
ни служби започна и се сведе до едно продължително редуциране и ротиране на личния и ръководен състав, до съществено ограничаване на оперативните им способности. Тази
линия бе продължена и от следващите правителства. Така
службите за сигурност превантивно бяха неутрализирани
като потенциална заплаха за безконфликтното протичане на
предстоящото крайно несправедливо преразпределение на
собствеността върху националния капитал.
Трансформацията от социализъм към капитализъм, за
което тогава преднамерено се избягваше да се говори, изискваше нов тип отношения в обществото, което то не беше
готово да приеме. Затова отделни представители на новото ръководство на соцпартията сами формираха облика на
политическата опозиция и подготвиха появата на бъдещите
капиталисти от първата вълна. Има основателни предположения, че по същата схема, при спазване на пълна секретност, чрез предоставяне на значителни финансови средства
и съответните гаранции за неприкосновеност са били създадени и организираните престъпни групировки. Това, което
е сигурно, е, че в тези тайни машинации не бяха замесени
действащите специални служби, подложени в същото време
на пълна реорганизация, заети със собственото си оцеляване. Типично за първите години на Българския преход е, че
най-важните решения в държавата, в т.ч. и по националната
сигурност, започнаха да се вземат под външна диктовка и
след допълнителни тайни договаряния между факторите във
властта и тези от опозицията, скрито от вниманието на об318
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ществото. Така се роди българското задкулисие.
Нови разрушителни вълни настъпиха след като правителството на СДС (1991–1992), а по-късно и правителството
на ОДС (1997–2001) поеха кормилото на властта. При новите масови уволнения бяха отстранени от работа децата на
активните борци срещу фашизма и капитализма, завършилите школи в СССР, посочените като неблагонадеждни от
активисти на СДС и др. Много служители загубиха мотивация и сами напуснаха службите.
Обективната истина изисква да се изтъкне положителната роля на останалите на работа служители в контраразузнаването и разузнаването, които не само не допуснаха
самоликвидацията им, но и фактически извършаха реалното
им демократизиране. И то при това, поставени в изключително неблагоприятни условия, подложени на непрекъснати
атаки и заплахи за уволнение и лустрация.
При изграждането на новите демократични служби за
сигурност от тях бе възприет и приложен един чисто прагматичен подход:
На първо място, дейността по защитата на националната ни сигурност бе поставена на законна основа чрез
разработване и приемане на няколко нови устройствени и
функционални закони. Службите въведоха в действие нова
вътрешнонормативна база и се преориентираха към ненамеса в политическия живот и въобще в управлението на
обществените процеси. Извършена бе деполитизация. На
агентурния апарат бе предоставено правото на избор дали
да продължи сътрудничеството си в новите условия или да
го прекрати по собствено желание. Агентурните отношения
с включващите се в политиката секретни сътрудници бяха
незабавно едностранно прекратявани. Забрана бе въведена
за събирането на информация по политически признак.
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На второ място, службите за сигурност осъществиха
промени на концептуално и технологично ниво. За целите
на оперативното планиране и определянето на приоритетите
си те въведоха като определящ принципа на реципрочността – противодействие единствено на реалните източници на
рискове и заплахи за националната ни сигурност – разузнавателни служби и терористични организации. Службите
ограничиха чувствително силовите си функции, за сметка на
сигналната и информационната си функции и се преориентираха от тотално към селективно наблюдение на пребиваващите в страната чужденци и контактите им с български
граждани.
На трето място, те промениха отношението си към
дотогавашните външни идеологически противници и се
вклюючиха активно в международното сътрудничество по
линия на противодействието на глобалните асиметрични заплахи – тероризма, международната организирана престъпност, контрабандата и търговията с наркотици и оръжие.
На четвърто място, откриха се за медиите и за парламентарен и граждански контрол.
Към началото на 1995 г. първоначалният процес на демократизиране на службите в структурно, организационно,
концептуално и технологично отношение в основни линии
бе завършен. За около година, година и половина те започнаха да се стабилизират и това продължи, докато не настъпи
кризата в самия край на 1996 г.
Вторият етап на трансформациите на институциите ни
за сигурност (1997–2019) бе предизвикан от необходимостта, преди и най-вече след присъединяването ни към НАТО
и ЕС, те да постигнат съответствие с концептуалния и устройствено-функционален модел на специалните служби на
страните от евроатлантическата общност.
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Процесът на цялостната преориентация на външната
политика и политиката на сигурност на България, който започна правителството на Иван Костов и довършиха правителствата на НДСВ и на Тройната коалиция, произведе няколко конфликтни зависимости, които оказаха дългосрочно
влияние върху сферата на управлението на страната и особено върху институциите за сигурност:
- Самоопределянето ни като държава, стремяща се към
интеграция с евроатлантическата общност на всяка цена, бе
едностранно свързано с доброволно самоограничаване на
суверенитета на българската държава и наложено като водеща тенденция в реалната политика във всички области на
обществения ни живот. Особено силно бе въздействието на
това решение върху формиращата новите си основи система
за сигурност.
- Дефинирането от българска страна на присъединяването ни към НАТО и ЕС като доминиращ, безалтернативен,
стратегически и жизненоважен национален интерес, фактически прекатегоризира останалите национални интереси
като второстепенни по важност. Това предизвика редица
комплицирани ситуации, при които отстояването от страната ни на позиции по редица проблеми на икономическото
развитие, се възприемаше като пречка за успеха на интеграционния процес. Необходимостта от съобразяване с тази
нова зависимост създаде определени затруднения и фактически мотивира компромисно отношение при идентифициране и реакция на възникващите промени във външната и
вътрешната среда за сигурност. Това от своя страна доведе
до неспособност и нежелание да се гарантират традиционни
за България национални интереси, например да се съхранят
и развиват специфичните национални пазарни предимства,
да се запази и стимулира държавния монопол в структуроСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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определящите сектори на българската икономика – енергетика, химическа промишленост, международен транспорт и
др.; да не се спират 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ „Козлодуй”
и др.
В специалните ни служби това доведе до известно
изолиране от точките на конфликти, особено в областта на
икономическия живот. Трудно обяснима е прекалената им
търпимост към засилената разузнавателна активност на новите ни партньори на наша територия; към разрастващата
се мрежа от външни и български НПО, обслужващи чужди
интереси; към тайните общества, в които между впрочем
по неизвестни причини, вероятно за личен престиж и от кариеристични подбуди, започнаха да се включват отговорни
служители от системата за сигурност, правоохранителните и
правозащитните органи.
Специалните ни служби доста безкритично започнаха
да прилагат чуждия опит. Така например, изградена бе една
формализирана до крайност система за защита на класифицираната информация, която ангажира с административна
и, общо взето, безполезна дейност огромен за мащабите на
България човешки ресурс. Въведен бе един бюрократизиран
вътрешен ред с излишно формализирани правила и процедури за вземане на решения, за установяване на взаимодействие, координация, достъп до информация, за движение на
документацията и др.
Като нерационално, несъобразено с българските условия и сложната криминогенна обстановка в страната следва
да се оцени и политическото решение за трансформиране на
Националната служба „Сигурност” (НСС) в информационна
служба по западни стандарти след 1997 г., решение, което
предизвиква позитивни външнополитически ефекти, но същевременно се оказа контрапродуктивно по отношение на
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актуалния интерес на българското общество за повишаване
на равнището на сигурност в страната. В резултат постепенно НСС, а по-късно и ДАНС, се лишиха от възможности да
реализират пълноценно защитните си функции, тъй като не
разполагаха с достатъчно правомощия по смисъла на Раздел
ІІ от ЗМВР; ограничено бе присъствието им в граничните
контролно-пропускателни пунктове, както и в основните
министерства и икономическите обекти, от които до голяма
степен зависи икономическата и социалната стабилност на
страната.
Стигна се дотам, че на МВР правителството на Иван
Костов забрани изобщо да се намесва в процеса на приватизация. Поради това Министерството, НСС и НРС не реагираха ефективно на нито една от многобройните съмнителни
приватизационни сделки, нито на сигналите за корупция на
високо равнище, независимо, че през този период бе раздържавена значителна част от държавните активи. От тях не бе
извършено и прецизно проучване на идващите у нас стратегически инвеститори, което да засили преките икономически ползи за държавата. Не се получи от страна на външните
партньори и достатъчна подкрепа за контрол върху чистотата на паричните потоци, влизащи в страната. Това създаде допълнителни затруднения и в крайна сметка омаловажи
смисъла на проверките за произхода на капитала. През 2003
г. се стигна дори до положението направление „Икономическа сигурност“ в НСС да бъде закрито, без да бъдат изложени достатъчно убедителни аргументи в подкрепа на това
решение.
Засилването на политическата намеса в специалните
ни служби и принизяването на ролята на човешкия фактор в
тях се очерта като особено негативна трайна тенденция след
1997 г., на което до голяма степен се дължи непрекъснатото
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влошаване на вътрешната атмосфера и качеството на работата, засилващото се текучество на личния им състав.
Ако трябва да търсим причините за това, ще ги намерим
в занижаването на критериите за оценка на квалификацията,
капацитета, равнището на професионализъм и личния принос; респективно в занижените изисквания и критерии при
избора на ръководителите на различни нива, при подбора,
назначаването, първоначалната професионална подготовка
и непрекъсващото обучение и кариерно развитие на служителите. В непрекъснатото съкращаване на оперативните информационни източници (агентурния апарат) и снижаване
на коефициента им на полезно действие, заради общия спад
на общественото доверие към институциите за сигурност и
непрекъсващата кампания за демонизиране на агентите на
Държавна сигурност. В пренебрегването на значението на
агентурно-оперативната и информационно-аналитичната
дейност и превенцията.
За да не бъдем прекалено критични, трябва да отчетем
като сравнително успешно постигнатото през този период
по изграждането на правната рамка на системата за сигурност и хармонизиране на законодателството ни в тази област
с това на страните от НАТО и Европейския съюз.
През 1997–2011 г. правната регулация в сферата на националната сигурност се осъществяваше чрез Конституцията на Република България, Законите за въоръжените сили и
отбраната, МВР, НСС, Закона за СРС, след 2008 – за ДАНС;
Закона за защитата на класифицираната информация, а през
2005–2009 г. и със Закона за управление при кризи и др.
Създадено бе финансовото разузнаване и бе изградена институционално-правната рамка за противодействие на
международния тероризъм и транснационалната престъпност. В края на 2011 г. Народното събрание прие Стратегията
324

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

за националната ни сигурност, актуализирана през 2018 г., а
през 2015 г. – законите за Държавна Агенция „Разузнаване“,
НСО, военното разузнаване, Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност на
Република България. Техническите служби бяха извадени от
МВР и съсредоточени в Държавна агенция технически операции.
Налага се изводът, че започналият след 1997 г. втори
етап на трансформации, макар и проточени във времето,
може вече да се смята за приключен. Държавата има изградена система за сигурност. Разполага и с необходимите и΄
стратегически документи и правна уредба. Но доколко институциите за сигурност са в състояние да работят ефективно, е съвсем друг въпрос. Не е никак трудно да се види, че
системните проблеми в тях достигнаха критичните си нива.
Специалните ни служби сякаш загубиха способността си да
се самоорганизират и саморазвиват, да вдъхват това уважение и респект, което бе типично за по-далечните им предшественици. Служителите в тях са деморализирани, потънали
в бездействие и апатия, лишени от кауза и лидерски пример,
демотивирани и безсилни да се противопоставят на комерсиализирането, не казвам мафиотизирането на политическия
ни живот и управлението на страната, но то е едно и също.
ДАНС, вътрешната ни служба за сигурност, в момента е с
над 40 % недокомплект на оперативния си състав. Броят на
напускащите многократно надвишава този на новопостъпващите служители. Според управленските науки това води
до невъзможност да се изпълняват основни функции. Пред
същия проблем в една или друга степен са изправени ра-зузнаването, армията и полицията. Все повече налагащото се
песимистично усещане е, че се движим към дъното и всичко трябва да започне отначало. Как може да стане това? На
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първо време, що се касае до ДАНС, да се влезе в архивите
и да се извади цялата документация на Националната служба за защита на Kонституцията. Един нереализиран изцяло
проект от първата година на Прехода, разработен от самите
служители, който би бил и сега в по-голямо съответствие с
потребностите на българското общество от стриктно спазване на Конституцията и законите на страната.
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Ролята на Българското научно-техническо
разузнаване за българската икономика и
промените и трансформациЯтА
след 10 ноември 1989 г.
Николай Цанов, екип на АРЗ
Въпросът за ролята и мястото на Българското научно
техническо разузнаване (НТР) в промените и трансформациите след 10 ноември 1989 г. би следвало да се анализира
след представянето на цялостната дейност на НТР, който
бе изготвен от екип на АРЗ.
След 10 ноември 1989 г. в първите години на прехода
на б ългарската икономика бяха характерни процесите на
ликвидация в селско стопанство чрез т.нар. ликвидационни
съвети, в индустрията чрез различни приватизационни схеми и фалити на предприятия. Началото на тази ликвидация
в икономиката на страната ни започна с ликвидирането на
Българското научно-техническо разузнаване.
Дейността по придобиване на разузнавателна научнотехническа информация с цел подпомагане на развитието
на стратегически сектори на българската икономика бе организирана в Управлението научно-техническо разузнаване
(УНТР) в структурата на Първо главно управление – Държавна сигурност (ПГУ-ДС) към Министерството на вътрешните работи (МВР), т.е. към външното разузнаване на НР
България.
НТР бе създадено преди 60 години, през 1959 г., в рамките на българското разузнаване в ПГУ-ДС и просъществува допреди 27 години. Положителната оценка за дейността
му идва от обективните сравнения и числа и, разбира се,
от професионалното мнение на колегите от чужди тогава на
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България служби за сигурност.
1. Защо НТР и защо ПГУ-ДС в МВР?
Направлението Научно-техническо разузнаване в българското разузнаване е създадено поради национални и международни причини. След Втората световна война България
е победена, бедна, малка аграрна страна с отворена икономика. Но българските цели след войната са били не просто
възстановяването на държавата, а съществено ново развитие на българската икономика и издигането и΄ на качествено
ново ниво. След 1955 г. започва процесът на ускорено развитие на България. Възможностите за развитие са силно
ограничени заради външни и независещи от България причини. Силно ограничен е достъпът до върховите технологии
от целия свят, който за България никога не е бил свободен.
За начало на Студената война се смята речта на Чърчил
от 5 март 1946 г. в университета в американския град Фултън,
в която той казва, че върху европейския континент е паднала
желязна завеса. Тогава се създават два противостоящи си военно-политически съюза – НАТО от 1949 г. и Варшавският
договор от 1955 г. През 1949 г.е създадена организацията на
социалистически страни за икономическо развитие Съвет за
икономическа взаимопомощ (СИВ). През1980 г. се стига до
нова сериозна ескалация в напрежението между двата блока,
която често се нарича „Втора студена война“ (1979 - 1985).
През 1949 г. е създаден Координационният комитет
за контрол на износа (КОКОМ). Той представлява международна договореност на 25 от Западния блок (главно от
НАТО) с администрация в Париж за многостранен контрол
на износа в СССР и другите страни от СИВ. Той съставя
списъци на „стратегически“ стоки и върхови технологии с
възможна двойна (гражданска и военна употреба), които са
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забранени за износ в страните от Източния блок. КОКОМ
налага ограничения по използването на стоките и върховите технологии, разработваше и стратегия за „контролирано
технологично изоставане“ на социалистическите страни.
Предвид на това положение, създаването на НТР, т.е.
н а научно-технически раздел на разузнаването трябва да
се разглежда като естествена реакция на българската държава за преодоляване на геополитическите и икономически ограничения, наложени от Запада.
Целта е чрез средствата и методите на разузнаването
да се окаже пряка помощ на българската индустрия. Поради спецификата на тези методи и средства, това беше
възможно и целесъобразно да стане и да действа ефективно
и професионално само в рамките на Първо главно управление (ПГУ – разузнаването) в ДС – МВР на Народна република България.
2. Що е НТР?
НТР е система от близо 200 офицери и служители във
и към българското разузнаване, обслужващи близо 4500 научно изследователски, развойни и индустриални структури
на България, включително повече от 14 000 водещи български специалисти с висше образование и научни степени
от естествените и технически науки, икономиката и управлението на държавата.
Структура, създатели, инициатори и дейци, оказвали
съдействие:
НТР беше специфично и мощно средство подпомагащо развитието на икономиката на НРБ за времето от 1959
до 1992 г. Основна м у задача беше да помага на българската индустрия д а получава съответната икономическа
специализация в рамките на СИВ.
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Рожденият ден на НТР е 12 август 1959 г., когато се
отделят трима души от 13-ти икономически отдел на разузнаването: Панайот Радков, Георги Караколев и Любчо
Михайлов. Те поставят основите на самостоятелното звено Научно-техническо о тделение (НТО) в ПГУ-ДС-МВР,
впоследствие прераснало в 7-ми отдел на разузнаването
(1964 г.) с пръв началник И. Иванов и последвали ръководители Р. Асенов, Н. Райчев и други.
През 1980 г. НТО става Управление НТР към ПГУДС–МВР с началник генерал Георги Манчев. Управление
НТР (т.е. разделът НТР на българското разузнаване) е закрито през 1992 г.
В началото на 60-те години по решение на СИВ
България получава решаващата роля в производството на
изчислителна техника, като с помощта на НТР веднага се
започва активна работа по програмата „Електроника – С“.
От 1962 до 1976 г. за тази координация пряко отговаря проф. д.т.н. Иван Попов, от 1977 до 1987 г. инж. Огнян Дойнов, а до закриването на НТР през 1992 г. Андрей
Луканов. От високата си политическа и държавна позиция те
съдействаха за постигане на максимална резултатност.
Бащата на българската електроника и на НТР е проф.
д.т.н. Иван Попов, председател на ДКНТП, министър и член
на Политбюро на ЦК на БКП до 1976 г.
През 1977 г. Огнян Дойнов пое ръководството на работната група за координация и внедряване на научно-техническия прогрес. Групата разработваше интегрирането и
създаването на национални програми, информираше какви
са световните тенденции и изготвяше икономически разчети. Член на работната група беше и началникът на УНТР
ген. Георги Манчев.
Личен състав: броят на служителите на НТР нараства
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на 30 души през 1966 г.; през 1973 г. се приема нов устройствен документ за дейността и през 1975 г. вече има щат от
86 оперативни работници; през 1977 г. дейността се групира в 4 отраслови отделения:
1. Военна техника, машиностроене, металургия, енергетика, транспорт и строителство;
2. Електроника, електротехника и изчислителна техника;
3. Химия, микробиология, селско стопанство, местни
суровини и лека промишленост;
4. Икономическо развитие.
Създават се структурите „Задгранични резидентури“ и
отделение „Информация и анализ“. Създава се и изнесено
звено „Център за приложна информация“ ( ЦПИ) за подобро взаимодействие с потребители на информация, получена по линия на НТР.
В резултат на положителната оценка за работата
на НТР и нарасналите нужди на българската икономика
през 1979 г. са отпуснати допълнително 95 щатни бройки
офицерски състав (65 за работа зад граница) и 27 щатни
бройки за технически и обслужващ персонал. Към 1980
г. НТР развива дейност в САЩ, Япония, ФРГ, Англия,
Франция, Италия, Австрия, Канада, Швеция, Швейцария,
Холандия, Индия и Испания.
На 18 юни 1980 г. с решение № 43 на Министерския
съвет отделът се преобразува в Управление НТР към ПГУДС със състав от 187 служители. То включва и специален
отдел за осъществяване на координация с външнотърговските предприятия ИНКО, МАТХИМ, КИНТЕКС и др.
За формулиране на задачите на НТР и усвояване на
получената информация от НТР (научна информация с
ограничено разпространение) ЦПИ изгради мрежа от воСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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дещи български ръководители и специалисти с допуск за
работа с такава информация.
Приносът на НТР за икономическото развитие на
България. Става дума за внедряване на технологии и използване на научно-техническа информация, придобита от
НТР, в някои основни направления в българската икономика като например за:
Електроника и изчислителна техника,в т.ч. и програма „Електрон С“, което включва в хронологичен ред без да
изчерпва:
- Технологии за производство на някои видове електронни компоненти;
- Стандарти и методи за контрол, надеждност, изпитания и т.н.
- Документация и програмни средства за компютърни
системи;
- Документация и образци за производството на кварцови резонатори и филтри;
- Доставка на техническа документация, необходима
за разработката на дискови устройства, дискови пакети и
магнитни глави за 100 и 200 МБ;
- технология и рецептури за магнити с високи показатели – т.н. РЕ-КО магнити;
- технология и оборудване за израстване на кристали
от индиев, галиев фосфид, силиций за микроелектрониката
и приборостроенето;
- технология и оборудване за огледала за лазери с
мощност над 2,5 кВт и за дисплеи за българската военна
електроника, с които дори СССР неразполага в този период.
Програмни средства: както операционни системи така
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и приложни програмни пакети за проектиране на големи
интегрални схеми; за проектиране на многослойни печатни
платки; за анализ на термо-хидравлични режими на блокове на електроцентрали, за изследване на аварии/сигурност
в АЕЦ, за отработеното гориво от АЕЦ, радиационна защита и за проектиране на тръбопроводи за АЕЦ; за автоматизирано проектиране на кораби и др. Те са доставяни в обектен
или изходен код.
Химия, Фармация:
- технологична документация, спецификация на материалите и съоръжения за ултрафилтрация и обратна осмоза;
- щамове и технологии за производство на различни
антибиотици и препарати;
- технологична документация за промишлено внедряване на препарати за бита, текстилно-спомагателни средства, емулгатори за пестициди и др.;
- технология за преработка на отпадъци от каучуковата
промишленост.
Военна техника:
- конструктивна документация за гранатомет;
- образци на преносими радиостанции с програмируеми синтезатори;
- образци от електронни взриватели за артилерийски
снаряди;
- образец на детектор за откриване на пасивни и активни микрофони за подслушване;
- комплексна система за изпитание и проектиране на
боеприпаси;
- техническа документация и информация за радари;
- информация за предаване на данни с инфрачервени
лъчи.
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Селско стопанство, хранително-вкусова и лека промишленост:
- семена и схема за кръстосване на царевица, ориз;
- рецепти за изкуствено приготвяна храна за копринената буба;
- технология за приложението на препарати за растителна защита;
- рецептури и ноу-хау за производство на омаслители
за кожарската индустрия и разтворители за лакови кожи.
Машиностроене:
- технология и рецептури за производство на твърдотелни пластини за металорежещи инструменти;
- технология и документация за производство на хидро
мотори;
- CAD/CAM, CAE и ГАПС системи за проектиране и
внедряване в машиностроителни предприятия;
Конкретният финансов принос от дейността на НТР,
като примерните числа са извадки от изисквани от държавното ръководство на страната ни, справки за икономическия ефект от използвана и внедрена информация, документация, технологии, ноу-хау, придобити от НТР и колеги от другите направления на българското разузнаване и
служби за сигурност са: за 1982 г.– 234 милиона щ.д.; за 1984
г.– 66 милиона щ.д.; за 1985 г.– 182.3 милиона щ.д.; за 1988
г. – 63.7 милиона щ.д. или общо 546 млн. долара само за тези
4 години.
Тук трябва да се добави прекият ефект от информацията, предоставена на потребители в страната по тяхна
заявка или косвения ефект от:
- Икономия на разходи за наука и развой, като по този
начин се намалява изостаналостта ни по отношение наукоемкостта на произвежданата продукция.
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- Повишаване на квалификацията на специалистите и създаване на възможностите за по-бързото развитие
на научно-приложните изследвания и реализацията им на
международния пазар, т.е. не само в рамките на СИВ;
- увеличаване на икономическата независимост на
България от чужди икономики и доставчици на суровини,
технологии, средства за производство и др.
По данни на ООН България е в десетката на странитеизносителки на компютърна техника на глава от населението, като с дял от 4 % за 1987 г. България е трета след
САЩ и Япония.
Показателен е примерът с комплекса ЕИМ ИЗОТ
1014–ЕС2709 с матричен процесор с производителност 120
милиона операции в секунда.
През 1984 г. Българското ДСО ИЗОТ са изнесли и
монтирали този комплекс в ИКИ на АН на СССР, впоследствие в геофизическите центрове за търсене на нефт и газ, а
също така и в Китай, Индия, Виетнам.
Друг пример е проектът НЕВА за изграждане на завод
за външни запаметяващи устройства за ЕИМ, за който има
много информация в публичното пространство от десетилетия.
Обективната оценка за дейността на НТР е:
България имаше златни години в икономиката със съществен принос и на НТР за периода 1960–1990 г., измервани както с позицията в рамките на СИВ, така и с
водещи позиции в света сред първите 10–15 държави производителки на различни продукти на електрониката.
Най-бързата и кратка оценка дадоха САЩ дни след промяната на 10 ноември 1989 г. Тогава те неформално заявиха:
закрийте НТР като структура и дейност. Същественото, изСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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рично подчертавано, е, че нямат нищо против личния състав
– оперативните работници, работили в рамките на българските закони. Това не беше само гола политическа декларация,
а тяхното разбиране, многократно потвърдено и при последвалите по различни поводи и по различно време разговори и
срещи в преки лични контакти с бивши служители на НТР,
което вече години наред българските политици умишлено
скриват от нашата общественост.
Към октомври 2019 г. (27 години след закриването
на НТР) има сектори от българската икономика, които
благодарение и на българското разузнаване все още присъстват на световния пазар.
3. Как работеше НТР?
Както всяка разузнавателна дейност в света НТР се
основаваше на разбирането и прилагането на системност
чрез:
- принципи и средства на всяко разузнаване в света и
по всяко време, т.е. на първо място принцип на конспиративност и конфиденциалност в дейността по вербоване на
разузнавателни източници и привличане на секретни сътрудници с цел придобиване на ценна научно-техническа
и икономическа информация;
- гъвкавост и координация и, разбира се, високо образован, мотивиран, национално отговорен личен състав.
Започва се с подходящ подбор на кадри – първоначално
от системата на МВР инженери, химици, математици, машиностроителни специалисти. Като впоследствие съгласно
изискванията се достига до специалисти с висше образование извън системата на МВР, отговарящи на изискванията
на ПГУ-ДС-МВР;
- най-добрата възможна разузнавателна подготовка в
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България и в разузнавателна школа в СССР;
- национална система, която се изгражда с поколения
и за поколения и само в разузнаването. Това е елемент,
който лесно се забелязва и днес в ежедневието на световни
сили и дори в сравними с България държави от ЕС. Накъсването й заради мандати и/или периоди на властване на
отделни групи и/или личности не е довеждало до полза за
нацията;
Част от спецификата в дейността на НТР беше:
- Пряка и двупосочна връзка с потребителя на придобиваната разузнавателна информация за постигане на максимална ефективност и принос за държавата. Започвайки
с формулиране на задачите от икономиката и индустрията
и продължавайки с оползотворяване на придобиваната
информация във възможно най-кратки срокове.
- Постоянно усъвършенстване характерните професионални умения на оперативните работници на НТР:
- да се подбере и изучи обектът като институция, било
то фирма, институт, научна организация, от която би могло
да се придобие необходимата НТ и икономическа информация, документация, образци;
- да се подбере кръгът подходящи лица, чрез които
да се реши конкретната задача; да се избере подходяща
тактика, средства и форми за контакт с тях и да се работи за
постигане на неофициално сътрудничество, често резултат
от месеци труд (извън официалните задължения по линия на
прикритието);
- изграждане на лични качества на оперативните работници, за да се създадат и развиват продължителни
лични отношения и постепенно достигане до неофициално
сътрудничество. Казано на оперативен език: обучение и възпитание на източника на информация;
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- разработването на механизъм за получаване на необходимата документация, образци и други, така че да не
бъде засечено това от противодействащите контра разузнавателни органи.
Център за приложна информация (ЦПИ)
За формулиране на задачите и внедряване на придобиваната от НТР информация беше създаден специален
български Център, без аналог в СИВ. Така се повиши
ефективността.
С решение на МС № 326/25.05.1973 г. се изгражда
подсистемата за НТИ с ограничено разпространение (информация клас А), като структурата на Централния институт за научно–техническа информация (ЦИНТИ) се допълни
с направление „Център за приложна информация“ (ЦПИ).
Неговото ръководството се обезпечаваше кадрово от разузнаването.
Една от най- важните задачи на ЦПИ бе разработването на задачи и ориентировки за разузнавателната информационна дейност на НТР. Всяка ориентировка имаше и
образователно-аналитичен увод, за да може разузнавачът
зад граница да влезе в темата на място. Всичко това в обем
от близо 400 страници за приоритетите от електроника, изчислителна техника, автоматизация и машиностроене, нови
материали, биотехнологии, енергетика и др. Автори бяха
най-добрите експерти в България. В задачите имаше поименен списък на необходими и търсени документи, образци, компоненти и т.н. На всеки 2 години те се преработваха съобразно измененията в индустриалното развитие на
страната.
На база подбор и обработка на наличната информация се изготвяше и прогнозно аналитични разработки по
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отрасли, за ползване от МС и министерствата.
4. Краят на НТР!
Необходимо/възможно ли е ново Българско НТР?
В края на 1989 г. министърът на МВнР Петър Младенов и ген. Любен Гоцев, зам.-министър на МВР, провеждат
среща със заместник-държавния секретар на Държавния департамент на САЩ г-н Уайтхед. След официалната част
американецът с подкупваща усмивка се обръща към ген.
Гоцев: „Персонално Вие сте ми много симпатичен, господин Гоцев, но вашето икономическо и техническо разузнаване в САЩ е много активно. И Вие трябва да разберете,
че докато не прекратите тази дейност, ние не можем да
ви приемем за приятели с всички произтичащи от това
последствия“.
След промените у нас пристигна на официално посещение държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър. След
срещата А. Луканов веднага извиква ръководството на УНТР-ПГУ/ДС-МВР в Министерския съвет и поставя ултимативно искането: „Незабавно научно-техническото разузнаване да бъде абсолютно разформировано! Иначе ни чака
непоправим удар“. Той фактически точно възпроизвежда
ултиматума на американския държавен секретар! Отговорът на ръководителя и двете отговорни лица от УНТР е:
„Ние нямаме право и власт еднолично да закриваме структури, създадени с акт на Министерския съвет в помощ
на Българската икономика“. Разговорът става фактически
безпредметен. Решението на държавното ръководство вече
е окончателно!
Както посочихме, през 1992 г. НТР беше закрито и
значителната част от служителите освободени. Така стана
в България!
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В съвременния свят най-развитите държави от Северна и Южна Америка, от Азия и Европа, вкл. държавитечленки на ЕС и НАТО в зависимост от своите икономически възможности и национални интереси, чрез специализираните си структури развиват разузнавателна дейност
и придобиват икономическа и научно- техническа разузнавателна информация навсякъде по света. Разбира се, за
САЩ, Китай и Русия приоритетите са преди всичко в сферата на стратегическите области, свързани с овладяването
на космоса, океаните и моретата, земната повърхност и
най-вече в сферата на ВПК, тъй като всеки сериозен пробив
в тези сфери влияе непосредствено върху националната
сигурност. Общото за останалите развити държави е, че
освен за подпомагане на ВПК, те придобиват научно-техническа информация и за енергийната сигурност, за хай-тек
отраслите и за основните структуроопределящи отрасли в
своята национална икономика.
България като страна-членка на НАТО и ЕС е длъжна да полага необходимите усилия, за да догонва своите
съюзници в икономическото си и индустриално развитие
и да бъде пълноценен и надежден партньор. В тази връзка
държим да подчертаем своето мнение, че България би трябвало да работи за придобиване на икономическа и научнотехническа информация за подпомагане на икономическото
развитие на страната ни и научно-изследователска и развойна дейност не само в предприятията на ВПК, но и в
сферата на енергийната сигурност и по-специално в ядрената енергетика, в съвременните експлоатационни технологии за добив на нефт и газ, с оглед предстоящата разработка
на Черноморския шелф и т.н. Тоест, разузнавателната информация за стратегическите направления в икономиката
и индустрията ни са съществен елемент за националната
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сигурност на страната ни.
Нашето мнение е, че единствено едно ново Българско научно-техническо разузнаване, съобразено с новите
геополитически условия ще бъде в състояние успешно
да се справи с тези предизвикателства, като своевременно ориентира българския бизнес и българското държавно
ръководство за съвременните тенденции в световните
икономически процеси, за действията на конкуренцията,
осигурявайки необходимите условия и предпоставки за взимането на правилните стратегически решения в сферата на
националната сигурност и промишлеността.
През последните години ставаме свидетели на земетръсни промени/размествания в света. Променя се еднополюсният световен ред, променят се международните икономически отношения. Подобни промени настъпват и в ЕС,
където членува и България. В крайна сметка, постепенно
се възвръща и нараства ролята на националната държава.
Твърде вероятно е тези промени своевременно да
бъдат осъзнати и в България. Тогава НТР – това мощно
средство за оцеляване и развитие на българската икономика би трябвало ДА стане не само възможно, но и задължително условие за просперитета на България!
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ПЕРИОДИТЕ
1944–1989 И 1989–2019 г.
И КАКВО РЕАЛНО СТАНА
Проф. д-р Васил Проданов
Идеологията и идеологическите превъплъщения
на активните участници в станалото у нас след 1989 г.
През 1987 г. Горбачов издаде своята книга „Перестройката и новото мислене за нашата страна и за целия свят“,
в която говори, че е необходимо „ново политическо мислене“, в което общочовешките ценности имат приоритет пред
класовите, от което следваше, че и външната политика вече
няма класов характер и в този смисъл трябва да бъде деидеологизирана. Неслучайно той се отказа от предходната
политика на СССР на сътрудничество и помощ на другите
социалистически страни, спря икономическата помощ за
Куба, започна да налага продажба на нефта на другите социалистически страни по пазарни цени. Така идеята за деидеологизация влезе в перестроечното, а след това и в така
нар. „демократично“ мислене, ставайки превърната форма,
зад която се прикри реалният процес на реставрация на капитализма.
„Демократите“ у нас, както в социалдемократическия
им, така и в антикомунистическия им вариант се родиха
първоначално като перестройчици, а с разпада на източноевропейския социализъм като резултат на перестройката те приемаха различни версии през следващите 30 години. Скоро след ноември 1989 г. една колежка написа в сп.
„Философска мисъл“, че досега сме живели в свят, в който доминира идеологическото мислене, сега вече тръгваме
по посока, в която няма да има идеология. Това бе съвсем
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в духа на Горбачовата идея как всички прегръщат „общочовешките ценности“, получили конкретно наименование
по-късно като „европейски ценности“ и „евроатлантически
ценности“, въплъщаващи по същество моралния кодекс на
американизирания неолиберален капитализъм и интересите
на глобализирания капитал. Бе в духа на „края на историята“
на Фукуяма и Горбачов формулира идеи за него преди Фукуяма, бивайки негов интелектуален предшественик. Друга
колежка пък написа статия, в която говореше, че досега се
е вървяло след една утопия, а сега тръгваме по реалния път
на историята, в реалната посока на един деидеологизиран
свят на „отвореното общество“. Проблемът беше, че нито
Горбачов, нито въпросните две колежки си нямаха представа
какво е идеология и че реално това, което говорят те също
е идеология и че навлизаме в един свят, в който идеологическото замеряне, манипулации, подмамване, прикриване
на реалности с различни идеи на социално-икономическите
противоречия и реалности е втъкано в самата му същност.
Свят, в който нищо не е това, за което се представя.
Всъщност, понятието за идеология има три основни
интерпретации, представени от автори, които са с различна
идейна ориентация. Едното е марксовото понятие за идеологията като мислене, което обосновава и оправдава интересите на определени социални класи, различаващи се по
тяхното отношение към собствеността. Другото е на Карл
Манхайм в неговата известна книга „Идеология и утопия“,
в която той разделя идеите, които функционират в обществото на две големи групи – едната е на идеологията, която
обосновава и оправдава съществуващата социална система,
придавайки й легитимност, а другата е на утопията, която
чертае бъдеще отвъд съществуващата социална система.
Третата популярна дефиниция е на знаменития американски
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социолог Толкът Парсънз, според който идеология са всички идеи, които в една или друга степен са свързани с някакви
ценности. Тази позиция се разгърна в така нар. постпозитивистка философия на науката след 60-те години на ХХ в.,
която откри такива ценности, споделяни от групи учени в
основата на всяка научна теория, включително и теориите
в природните науки. Общото за всички тези разбирания за
идеологията е, че няма неидеологически виждания за обществото. Всички основни политически разделения са и
идеологически, макар и правени въз основа на различни
критерии – леви и десни, либерали, социални либерали,
неолиберали, консерватори, неоконсерватори, социални
консерватори, социалисти, социалдемократи, марксисти, неомаркстисти, анархисти, троцкисти и пр.
Зад тези различия стоят съзнателно или несъзнателно различни визии за по-големите процеси за това накъде
върви историята, кои са основните противоречия на обществото, какво е собственост. Те са свързани с различни методологии в областта на социалните науки – версии на методологически холизъм и методологически индивидуализъм.
Тези философии на историята, съзнателно или несъзнателно
обуславят в главите на хората алтернативни интерпретации
на миналото, настоящето и бъдещето, на това откъде идва
днешното общество, какво е характерно за него, накъде отиваме и кое е най-доброто възможно общество. Причините за
ставащото се виждат също по различен начин в различните
философии на историята и свързаните с това идеологии. И
езикът или дискурсът на описанието на миналото, настоящето и бъдещето е различен. Използват се различни категории за това, което е било, което е, което ще бъде и трябва да
бъде, различни термини, с различна семантика и различни
ценностни значения, приписвани на тях.
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Най-общото разграничение на тези философии на
историята и свързаните с тях идеологии и използван дискурс след 1989 г. е на хегемонни и нехегемонни, системни и несистемни, съответно на либерални (неолиберални),
консервативни (неоконсервативни), социалдемократически,
марксистки, неомарксистки, троцкистки, анархистки. Хегемонните легитимират глобализирания неолиберален капитализъм, представяйки го като най-висшето състояние на човечеството, замествайки, прикривайки и маскирайки неговите
водещи противоречия. Те са системни и се проявяват в поголямата част от трите десетилетия след 1989 г. като десни
и леви неолиберални философии на историята и съответни
идеологии.
Следва да се имат в същото време предвид няколко
особености на нашето идеологическо пространство през изминалите 30 години.
Първо. Различните идеологически интерпретации не
са изолирани една от друга, а взаимно си влияят, имаме взаимодействия на идеологически език или дискурс, на интерпретации, категории, оценки. Освен това, имаме развитие и
промени на идеологическите интерпретации на ставащото в
продължение на изминалите три десетилетия. Могат да бъдат разграничени, например, в чист вид либерални, консервативни и социалистически, но само като идеални типове.
Второ. Различията вървят по линия на интерпретация
на характеристиките на миналото, настоящето и бъдещето, на използвания за тази цел език. При описанието им се
използват алтернативни идеологически езици и интерпретации, правещи тези три периода в нашата история да изглеждат съвсем различно в описанията на различните идеологии.
Трето. Поради ролята в началния етап на промените на
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Жельо Желев и неговата книга „Фашизмът“ много по-силно
отколкото в други страни се наложи либералната интерпретация на периода до 1989 г. като „комунизмът“, представян
като версия на „тоталитаризмът“, чрез което се подмени ценностният знак на термина комунизъм, който се стигматизира
с помощта на идентификацията му с фашизма.
Четвърто. В България процесите на промяна имат специфика, отличаваща ги от станалото в СССР и други страни
в Източна Европа. Много важен елемент на тази специфика
е, че в страната няма, както в СССР развито дисидентско
движение, нито събитията от 1956 г. в Унгария, от 1968 г.
Чехословакия, „Солидарност“ като в Полша. През 1989 г.
Збигнев Бжежински написа своята знаменита книга „Големият провал на комунизма“. В нея той направи таблица по
редица показатели за кризисността на обществата в Източна
Европа и вероятността от промени. България е страната, за
която казва, че в най-малка степен съществуват противоречия и криза, в нея липсват сили за сериозна промяна. Това,
което стана у нас е резултат в максимална степен на външното въздействие на ставащото в СССР, а след това и на активността на САЩ и Западна Европа. Промените в България са
резултат на много силното въздействие у нас на перестройката, поради близостта на езика и литературата, получавана
от там, както и активната роля на съветското посолство при
свалянето на Тодор Живков. Перестройката в СССР бе инструмент бърза делегитимация на съществуващата система,
отхвърляне от предходните интерпретации и идеология, при
което Горбачов се отказва от вижданията на света през очите на Маркс, демонстративно обявявайки деидеологизация с
фразата, че трябва да се откажем от класовите в името на общочовешките ценности. А тези „общочовешки ценности“ на
практика се оказаха т.нар. европейски и евроатлантически
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ценности, легитимиращи и улесняващи функционирането
на глобализирания неолиберален капитализъм.
В тези условия на липса на значими фигури, противопоставящи се на предходната система, каквито са хора от
типа на Солженицин, Сахаров, Зиновиев в СССР, на Вацлав
Хавел – в Полша, на унгарските участници в събитията през
1956 г., у нас новородените политически елити, станали перестройчици, а след това либерали и антикомунисти бяха
силно интегрирани в системата преди това лица, бързо променили своята идейна и политическа идентичност. Водещият се за дисидент Жельо Желев работи най-напред в Центъра
за художествена самодейност, ръководен от Ана Тричкова,
съпруга на кандидат-члена на Политбюро и секретар на ЦК
на БКП Кръстьо Тричков, а след това в Института по култура в Министерството на културата под ръководството на дъщерята на Тодор Живков и в един кабинет с внучката на Тодор Живков. Книгата му „Фашизмът“ излиза след обаждане
на Людмила Живкова до директора на издателство „Народна младеж“ по това време Евтим Евтимов, а самият Желев
дори месец след 10 ноември 1989 г. заяви по телевизията,
че си остава марксист. В резултат на всичко това българските дисиденти по същество се раждат от делегитимацията на
съществуващата система от горбачовската перестройка, а
редица от тях са били и комсомолски и партийни кадри, с
привилегии са учили в СССР, но като морално-психологически типаж са хора, които бързо се променят според това
накъде духа вятърът, преориентират се към новата ситуация,
забравят и се стремят да заличат миналото си, притежават
характеристиките на хамелеона. Ако вземем тримата президенти от антикомунистическата десница, ще видим, че
всички те са били комсомолски секретари – Петър Стоянов
е комсомолски секретар на гимназия „Лиляна Димитрова“ в
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Пловдив, Росен Плевнелиев е комсомолски секретар и член
на вузовския комитет на БКП във ВМЕИ „Ленин“, а Желев
е бил дори щатен комсомолски секретар и член на БКП. За
да бъдат избрани за такива, те са демонстрирали активно
готовността си да подкрепят и работят за съществуващата
система. След това, за да подтиснат в подсъзнанието предишния период от своето развитие те демонстрират в редица
случаи много по-силен антикомунизъм от хора, които реално са имали проблеми преди 1989 г. А тези трима антикомунистически президенти са символният връх на родените
след 1989 г. ударни сили на реставриране на капитализма в
България. Перестроечният разпад на държавния социализъм
превърна хиляди поддържащи и мъчещи се усърдно да се
нагодят към предходната система халемеони в либерали и
антикомунисти. Така е ставало и в предходни исторически
периоди на радикални промени – след Освобождението, когато се появяват хиляди „поборници“ срещу Османската империя и след 9 септември 1944 г., когато се появяват хиляди
„борци срещу фашизма“.
Наред с тях има една втора група активни участници
в промените след 1989 г., свързани семейно с някоя от партиите преди 1944 г., възстановяващи тези партии и поради
това и играещи много по-силна роля, отколкото в останалите
бивши социалистически страни с действията си по реставрация на определени реалности, интерпретации, оценки от
периода до 1944 г. Повечето от тях обаче не играят толкова значима роля в извършените промени от политическите
хамелеони, ползвали се от благата на предходната система
и сега бързо преориентирали се и нагодили се към новата
перестроечна и постперестроечна идеологическа и геополитическа реалност.
348
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Неолибералната хегемонна идеологическа интерпретация на това какво стана и защо стана
Водещата и шестваща по телевизионните екрани у нас
интерпретация на тридесетгодишния период след 1989 г.,
наложила се като нещо, което е представяно като истинското, научно, неидеологическо мислене за реалното историческо развитие е либералната в неговата неолиберална версия.
След овладяване на медиите от новите геополитически и
политически елити се налага съзнание с този тип интерпретация, представящо своето мислене като научно и неидеологическо, за разлика от предходното. За да се превърне то в
хегемонно, в господстващо съзнание важна е ролята като водещ пропаганден и идеологически инструмент на стотиците
неправителствени организации, финансирани от представители на глобалния капитал или водещите капиталистически
държави, създадени у нас веднага след 1989 г. Общо те са
получили над 2 милиарда лева за 30 години, което е много повече, отколкото отделите „Пропаганда и агитация“ на
БКП за 45 години преди това. Работещите в „Пропаганда и
агитация“ на БКП бяха заменени с „експертите на прехода“
към неолиберален капитализъм. Техен основен прийом бе
да представят своите виждания като неутрална технология,
като общовалидно за всеки и всички мислене. Те, заедно с
новопоявилите се сред хуманитарната интелигенция у нас
след 1989 г. либерални идеолози обясняваха как станалото
след 1944 г. и появилата се обществена система след това
били „отклонение от историята“, „утопия“, „тоталитаризъм“. Тези интерпретации в много отношения съвпаднаха с
модните тогава идеи, родени от статията и след това книгата
на Франсис Фукуяма за „края на историята“, според които
човечеството е стигнало до най-висшето си историческо
развитие и по-добро не може да се измисли. Те пронизваха
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в началото в една или друга степен мисленето на всички политически сили.
Идеологическият дискурс на доминиращото неолиберално мислене у нас е, че на 9 септември е извършен „преврат“, не „революция“ и че това, което е съществувало до
1989 г. е „режим“, а не социално-икономическа система,
„комунизъм“, равен на „тоталитаризъм“, който е равен на
фашизъм. Това се повтаря вече 30 години от негови представители, включително и от неолиберално дрогираните водещи телевизионните предавания по основните телевизионни
канали у нас. От една страна, съществуващото състояние до
1989 г. се нарича „комунизъм“, макар че никой не го е наричал преди това така, а от друга страна той се приравнява с
термина „тоталитаризъм“, който във водещата западна сериозна политологическа литература е отхвърлен като остатък
от студената война. В най-авторитетната политологическа
енциклопедия в западния свят „Блекуел – енциклопедия на
политическата мисъл” от 1991 г., в която се прави цялостен
анализ на дискусиите за тоталитаризма от последните десетилетия, се стига до следната рекапитулация, която ще цитирам по-цялостно, защото разкрива концептуалната празнота
и либерална идеологическа манипулативност на това понятие: „Конфузната история на идеята за тоталитаризма,
както се вижда, показва, че това не е просто спорно понятие като „свобода” или „демокрация”, нито ценностно
натоварена нормативна идея като всички значими политически идеи, а е термин, чиито първични значения и употреба са изключително идеологически. Бивайки използван, за
да опише такива коренно различни режими като тези на
нацистка Германия, Сталинова Русия, Платоновата република, Династията Чин, фашистка Италия, Сандинистка
Никарагуа, Индия по време на династията Мориу, Римска350
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та империя при Диоклетиан, Женева при Калвин, Япония
при Мейджи, Древна Спарта и САЩ не само в 60-те години
на ХХ век, този термин както изглежда не притежава някакво социално научно значение. Той остава обаче ключ за
характера на идеологията на Студената война и така за
социологията на следвоенната епоха”1.
Когато става дума за посока на извършваната в обществото трансформация след 1989 г. либералната интерпретация представя тази посока като „преход към демокрацията“,
което е допълнителна манипулация. Манипулация е защото
от античността до днес теоретически и практически са съществували множество видове демокрация и това, което се
има предвид в хегемонното идеологическо съзнание всъщност е либералната демокрация, т.е. демокрация, опираща
се на частната собственост, т.е. буржоазна или капиталистическа демокрация. Това не се казва обаче, а се говори просто
за „преход към демокрация“ или „преход от тоталитаризъм
към демокрация“, която се вижда като светлото либерално
бъдеще, което ще реши всички проблеми, които досега не
са били решени в българското общество. Всъщност, либералният дискурс за „демокрацията“ е превърната форма за
прикриване на реалното движение към глобализиран неолиберален капитализъм и извличане на ресурси за десетки
милиарди долари във формата на финансов, човешки и материален капитал от България и Източна Европа.
Либералната интерпретация за станалото като „преход от тоталитаризъм към демокрация“ е основната идеологическа обосновка на рестврацията на капитализма
в България. Проблемът е, че три десетилетия след 1989 г.
либералните мантри за „времето е наше“ се провалиха, либеTotalitarianism. – In: The Blackwell Еncyclopedia of Political Thought, Ed. By D.
Miller, Oxford-Cambridge, 1991, pp. 524-526.
1
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ралната демокрация по света днес почти навсякъде е в криза и
отстъпление и сега срещаме три основни типа реакция на въпроса защо не са се реализирали техните обещания. Една част
от предходните „демократи“ отчитат грешката и осъзнават,
че не са били прави. Друга част правят поредното нагаждане
към ситуцията – както по-рано от нагаждачи към социализма,
най-лесно им е било да се нагодят към новата геополитическа
ситуация и да станат либерали и антикомуисти, сега започват
да се пребоядисват и да се представят за консерватори. И една
трета част, най-неинтелигентната, три десетилетия след 1989
г., т.е. изминали са вече две трети от времето на съществуване на държавния социализъм от съветски тип продължават да
говорят, че ако обещанията им не са се реализирали, то „комунизмът е виновен“, „комунистите са виновни“, „държавна сигурност“ е виновна, „виновен е българинът“, който бил така
„изграден при комунизма“.
Известно е, че в началото на предишната система,
възникнала след 1944 г. е популярна тезата, че проблемите, които съществуват са причинени от „отживелиците от
капитализма“ и „изоставането на общественото съзнание
от общественото битие“. Тя обаче е популярна около 20
години, след което се появява книгата на младия научен
работник Стоян Михайлов за отрицателните явления при
социализма, в която той показва, че проблемите не са от неизживяно наследство, а родени от самата система. Неговите идеи се приемат и стават официална позиция. Сега обаче
30 години след края на „реалния социализъм“ либералите
и антикомунистите ни обясняват, че виновен за провала е
техният класов враг – „комунистите“ и остатъците от „комунизма“. Това, че държат под контрола водещите телевизии и могат да пренаписват учебниците по история им дава
възможност техните неолиберални интерпретации да се
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чуват особено силно, като през последната година в контекста на новите геополитически битки по тях неолибералният и компрадорски политически контрол стана по-силен
от всякога преди това. В момента водещите телевизионни
канали и вестници, заедно с финансираните отвън представители на неправителствени организации и пренаписаните
учебници по история и обществени науки в училищата са
основните идеологически апарати за разпространение на
превърнатите форми на неолиберално съзнание, с което се
манипулират милиони българи.
Либералната интерпретация стана неолиберална постепенно, приемайки не само модела на неолибералния капитализъм, но и неговите ценности, в които възходът на социално-икономическото неравенство се прикрива зад така
нар. европейски цености, сред които са мултикултурализмът,
подкрепа за джендър образованието и сексуално различните,
противопоставяне на т.нар. език на омразата, замяна на предходния колективизъм с пропаганда на егоизма от страна на
последователите на Айн Ранд и други неолиберални идеолози, прикриване на нарастващото етническо неравенство зад
дискурсна смяна на думата „циганин“ с „ром“ и пр.
Нехегемонни идеологически интерпретации
Става дума за няколко вида такива нехегемонни интерпретации – консервативни, троцкистко-анархистки,
марксистко-ленински, социалдемократически. Те могат да
се срещнат, но не са доминиращи, а в редица отношения са
пронизани и носят със себе си елементи на доминиращото
неолиберално съзнание, резултат на мощни идеологически
апарати.
Първо. Консервативните интерпретации изминаха
няколко етапа у нас и в световен план, където те започнаСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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ха през 1996 г. с книгата на Самюел Хънтингтън с неговата
книга за „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването
на световния ред “, в която се тръгва от перестроечната и
неолиберална идея за „края на идеологиите“, но на нейно
място се поставят цивилизационни противопоставяни и
конфликти, за които се прогнозира, че ще тресат света през
следващите десетилетия.
Първият етап на консервативните интерпретации у нас
се реализира през 90-те години с реставрацията на имена и
паметници на отхвърляното преди това минало на капитализма, с възхвала на станалото до 1944 г., което се представя
за най-хубавото възможно време и най-доброто възможно
развитие. „Паркът на свободата“ в София бе преименуван
на името на управлявалия преди 1944 г. монарх „Борисовата
градина“, а основният булевард получи името на майка му
„Мария Луиза“. Така бяха реставрирани много от фигурите
от предходната епоха. През това време консервативно мислещите са в СДС, заедно с либералите и има миксове на
либерално и консервативно у различните партии и участници в него. Фашизмът се отрича от тях като проявления на
българските реалности преди 1944 г. Обясняват, че най-хубавото време в досегашната ни история е било преди 1944 г.
Повтарят непрекъснато, че след 9 септември е „убит цветът
на българската интелигенция“ и „горяните са били по-многобройни от партизаните“. Може да се каже, че тази идеологическа интерпретация у нас придоби по-големи крайности отколкото в други страни. Те се проявиха в две основни посоки. Първата бе, че българските реставратори на
капитализма са единствените, които започнаха движението
на капитализма с реституция, а втората, че единствени в историята на света извършихме катастрофалното за селското
ни стопанство престъпление – т.нар. връщане на земята в
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реални граници. В този смисъл българският „преход към капитализъм“ е много по-реставраторски от този в останалите
източноевропейски държави.
Вторият етап на консервативна реакция бе след 2000 г.,
когато се появи НДСВ и само в България стана изборът на
бившия цар за премиер, опитващ се да лавира между либерали и социалисти. И тук българският модел на реставрация
на капитализма бе много по-екстремен, тъй като в нито една
друга бивша източноевропейска страна не бе поставен на
най-високо място в управлението представител на предходната монархия.
Третият етап на консервативна реакция започна с кризата през 2008 г. и след това продължи с конфронтацията на
САЩ и Русия, с разгръщането на Евразийския съюз и миграционните потоци от Близкия Изток към Европа. Тогава се
появиха различни националистки, неофашистки, цивилизационно ориентирани интерпретации. Съществено място
в тях заемат противопоставянията русофили – русофоби и
неолиберални глобалисти – защитници на националните интереси и граници. Част от консервативните реакции са свързани с акцентите върху традиционните ценности и семейството, с противопоставянето на Истанбулската конвенция.
Трите партии, които са коалиционни партньори на ГЕРБ
са изразители на тези позиции. В момента консервативните нагласи като цяло са във възход по света в резултат на
глобалната криза на неолибералния капитализъм, водеща до
национализми, протекционизми, разпадане на международни договорености, до Брекзит, до търговски, нови студени,
хибридни, технологични войни, до отказа на САЩ от Парижкия договор за климата, до нарастващи различия между
САЩ и ЕС, между център и периферия в ЕС.
Второ. Троцкистко-анархистки интерпрертации.
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Известно е, че още Първият интернационал през ХIХ в.
се разпада поради неразбирателството между марксисти и
анархисти. Анархистите смятат, че държавата е изцяло капиталистически феномен и няма място в бъдещето. Те твърдят,
че след 1917 г. в СССР не се установява социализъм, защото
частнокапиталистическата собственост е станала държавна,
а държавата според тях обслужва капитализма и държавната
собственост е форма на капиталистическа собственост.
Тези идеи за оценка на системата в СССР и Източна
Европа се споделят и от основните фигури на троцкизма.
Типичен пример на такъв анализ е работата на троцкистката Рая Дунаевская „Съветският съюз като капиталистическо общество“, публикувана през 1941 г.2 Най-известният
троцкистки анализ на обществото в Съветския съюз като
държавен капитализъм е книгата на британския троцкист
и идеолог на британската троцкистка Социалистическа работническа партия Тони Клиф „Държавният капитализъм в
Русия“, публикувана за първи път през 1947 г.3 През 1991 г.
книгата на Тони Клиф е преведена и на руски4 и има отделни
последователи и у нас.
През 90-те години тази позиция се поддържа от едно от
трите идейни движения в БСП – „Алтернативното социалистическо обединение“ (АСО), което дефинира извършващите
се в страната процеси като преход „от държавен към частен
капитализъм“, който трябва да даде „политически и икономически права“ на народа и „социална пазарна икономика“.
Според него в България от 1991 до есента на 1994 г. се е
Dunayevskaya, Raya. The Union of Soviet Socialist Republics is a Capitalist Society,
In: Internal Discussion Bulletin of the Workers Party, March, 1941, https://www.
marxists.org/archive/dunayevskaya/works/1941/ussr-capitalist.htm
3
Cliff, Tony. State Capitalism in Russia, Pluto Press, 1974
4
Клифф, Тони. Государственный капитализм в России, Л.: Социалистический
рабочий, 1991

2
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състояла „чиновническа контрареволюция“ и сега задача на
левицата е да пристъпи към приватизация, която да е „реална социализация“, състояща се в прехвърляне на акции или
бонове на непосредствено работещите в предприятията5.
Това движение вече го няма, но има отделни фигури,
които и днес говорят за това, че Ленин е идеолог на буржоазна революция и до 1989 г. в СССР и у нас съществува държавен капитализъм, от който се е минало към днешния капитализъм, извършен от заинтересованата номенклатура от
капиталисти. Октомврийската революция преди това е била
буржоазна революция, довела до държавен капитализъм.
За троцкистите това е било резултат на изостаналостта на
страната, която не е била готова за социализъм. Един от найагресивните поддръжници на тази теза, който хейтърства с
лични нападки в социалните мрежи срещу всеки, който не е
съгласен с нея е социологът Георги Найденов. Почитател и
разпространител на идеите на неотроцкиста Тони Клиф, той
заявява, че е „истинският марксист“ и комунист и клейми
като „идеолог на буржоазията“ всеки, който говори, че до
1989 г. е имало някаква форма на социализъм, а не капитализъм. Абсурдността и нелогичността на тези обвинения се
виждат от това, че всъщност именно твърденията на хора
като него, че до 1989 г. е имало държавен капитализъм обслужват идеологически, легитимират т.нар. от либералите
„преход към демокрация“. По логиката на мисленето на подобни троцкистки и анархистки интерпретации, ако преди
1989 г. е било капитализъм, то сега идват по-добрите времена на демократичен капитализъм или на масова приватизация, с която ще се стигне до социализъм. В този смисъл НайВж. От държавен към частен капитализъм. Тезиси към общопартийната конференция, В: Информационен бюлетин. Месечно издание на ВС на БСП, 1995, №
7-8-9, с. 22-36.
5
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денов легитимира реставрацията на днешния капитализъм
в неговата неолиберална маска на „преход към демокрация“.
Така се оказва, че просто се преминава от един вид капитализъм към друг вид капитализъм, но вторият капитализъм е
по-добрият, както се обяснява в хегемонните неолиберални
идеологически интерпретации на „преход към демокрация“,
защото е „демократичният“. Това, че троцкисти и неотроцкисти допринасят за легитимацията на днешния капитализъм не е случайно, ако видим как се появява неолибералният
капитализъм. Известно е, че американски троцкисти са сред
фигурите, които се преквалифицират в неоконсерватори и
подкрепят Рейгън в неговата неолиберална трансформация
на капитализма.
Това, което не забелязват тези теории е, че още при
Маркс социализмът се разглежда като преходно общество,
в което държавата се запазва и се установява класово господство. Тази теза Маркс развива в „Критика на Готската
програма“ и тя е алтернатива на анархисткото отрицание на
държавата изобщо, заради което анархистите предизвикват
разпада на Първи интернационал. Различното във възникналия след 1917 г. социализъм е, че той не се появява в най-развитата страна и едновременно в целия свят, а в отделно взета
страна, която е по-неразвита и е необходим много по-дълъг
преходен период, както и период на класово господство, тъй
като премахването на класите вътре в СССР и източноевропейските държави след Втората световна война става в
условията на наличието на мощната световна капиталистическа система с господството на класата на капиталистите в
развитите западни държави. Вътре може да са преодолени
класовите противоречия, но те се запазват в отношенията на
много по-мощната и развита капиталистическа система и в
определени ситуации може да доведат до реванш на капи358
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тализма. И недооценяването на този факт, всъщност, благоприятства на определен етап след жестока геополитическа
класова война във версията на „студена война“ за връщането
на капитализма в СССР и Източна Европа.
Тезата, че т.нар. номенклатура са капиталисти е абсолютно невярна, тъй като не отчита сложността на феномена
собственост, който е бил ясен още на древните римляни, когато в древното римско право разграничават три права или
функции, свързани със собствеността – владеене, разпореждане и ползване. Социалистическата собственост не е частно владеене, защото не може да се продава частно или да се
предава по наследство. При социализма разпореждането със
собствеността или нейното управление става чрез съвкупност от управленски институции, като се почне от партийни
структури, мине се през Държавния комитет за планиране
и се стигне до множество министерства и конкретните ръководства на предприятия. Те не притежават и не могат да
присвоят капитала. Това не ги прави частни собственици
или капиталисти, както не са капиталисти менижърите и
управляващите корпорациите на Запад, макар че за разлика
от социализма, те може да получават стотици пъти повече
от обикновения работник, за това, което правят. Щом става
дума за ползването на собствеността, това при социализма
става чрез обществените фондове за потребление и принципа, формулиран още от Маркс – „всекиму според труда“.
Разпределението не е по равно, а „според труда“, при което
т.нар. сложен и управленски труд се заплаща повече. Неслучайно изследванията показват, че коефициентът на Джини, с
който се мери неравенството в България до 1989 г. е изключително нисък, а непосредствено преди 10 ноември 1989 г.
най-високо е заплащането на работещите в отрасъл „Наука и
образование“. Заемащите високи управленски длъжности не
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притежват капитал, който да се самовъзпроизвежда и да стават лично по-богати. След смъртта на Сталин се оказва, че
той е имал просто няколко чифта дрехи, одеяло и едно легло
в държавна сграда. Същото се оказава у нас с Тодор Живков.
В същото време, когато става дума за базисни потребности
като образование, здравеопазване, отдих, държавата гледа да
осигури максимално равенство чрез обществените фондове
за потребление. Масово строи жилища, за да осигури милионите хора, които мигрират от селото към града и неслучайно през 1989 г. България е сред няколкото страни в света
с най-висок дял на собствени жилища на населението. Във
всяко предприятие, училище, университет има стол за хранене на работещите и учещите там при минимални цени.
При минимални цени всеки има право на почивка в държавни почивни станции. Мащабите на социално равенство са
непознати преди това в историята.
Така на практика през 90-те години и до днес тези маргинални за нашата реалност фигури, които поддържат тезата за държавния капитализъм до 1989 г. реално се явяват
оръдия на реставрация на капитализма – отхвърлянето на
съществуващата преди това система и оправдаване на т.нар.
преход към демокрация, защото по тяхната логика и по-рано е било капитализъм, и сега е капитализъм, но сегашният,
за разлика от онзи, който те обявявяват, че съществува до
1989 г., е „демократичен“.
Трето. Марксистко-ленинска интерпретация. Тя
беше типична за идейното движение „Марксистка алтернатива“ в БСП и за редица от комунистическите партии у нас.
Социализмът в СССР и Източна Европа възниква исторически в страни с по-ниско равнище на развитие, което изисква
и по-продължителен преходен период, множество етапи в изграждането му и дълго време до достигането на комунизма.
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Те поддържат тезата, че до 1989 г. у нас е имало реален социализъм, който обаче си е отишъл поради предателството на
Горбачов, Яковлев, Елцин. Това е довело до реставрацията на
капитализма. Тази теза се поддържа днес от различни комунистически партии.
Четвърто. Социалдемократическа интерпретация.
Тя е типична най-напред за възстановената социалдемократическа партия на Петър Дертлиев, а в определена версия и
за БСП, особено активно развивана и подкрепяна през 90те години от идейното обединение на социалдемократите в
него. Те заявяват, че основен недостатък на системата до 1989
г. е липсата на многопартийна демокрация и че бъдещето е
на социализма, но постигнат по начина, по който действат
западноевропейските социалдемократически партии, особено ГСДП, която се превръща във водещия партньор на БСП.
Зад лозунга обаче за демократизация и те повеждат обществото към възстановяване на капитализма във версията на
неолиберален капитализъм.
Какво реално стана: преход от съветски държавен
социализъм към периферен, неолиберален, компрадорски и клептократски капитализъм
Известно е, че още през ХIХ в. се спори за това що
е социализъм, какви са неговите характеристики и дори в
„Комунистическия манифест“ се говори критично за редица
други видове социализми. По принцип, възможни са социализми, които се развиват в рамките на капитализма, вътре в
капиталистическите страни или в определени региони, но са
възможни и в смисъла на Маркс, като формационно състояние на обществото в световен план след криза на капитализма и неговия разпад и преодоляване в най-развитите капиталистически страни. Социализмите като практика и теория
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възникват в различни версии още в античността, неслучайно се говори за първобитен социализъм, християнски социализъм и пр. След това на различни етапи можем да открием
региони на общности и организации, които функционират
чрез някаква форма на колективна собственост.
Така е и в момента. Според Международния съюз на
кооперативите в момента в света има около 3 милиона кооперативи и около 12 % от населението на земята са хора,
членове на кооперативи, а това е една от формите на колективна социалстическа собственост. Най-големите 300 кооператива в света имат оборот от около 2.1 трилиона долара
годишно6. Само в САЩ в момента действат 29 хиляди кооператива с активи от 3 трилиона долара във всеки сектор
на икономиката и всеки трети американец е член на кооператив, а в тях работят 2 милиона души. Само в сферата на
електроснабдяването действат 900 кооператива, снабдяващи
с електричество 42 милиона американци7. И това е в рамките на съществуващия неолиберален капитализъм.
Може да има различни исторически различни типове
социализъм от гледна точка на четири критерия: (а) център,
полупериферия и периферия на световната система; (б) доиндустриален, индустриален и дигитален; (в) в зависимост
от различните цивилизационни традиции; (г) в зависимост
от различните равнища на реализация – локални форми в
рамките на капиталистическата държава (кибуците и кооперативите) или като цели държави в рамките на световната
система. Различното между тях е различната степен на обобществяване на основните функции на собствеността – влаFacts and Figures. – In: International Co-operative Alliance, https://www.ica.coop/
en/cooperatives/facts-and-figures, November 7, 2019
7
Facts about Cooperatives, https://www.iwdc.coop/why-a-coop/facts-aboutcooperatives-1, November 7, 2019
6
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деене, разпореждане и ползване и различната роля на пазарното взаимодействие, а общото е равенството в ползването
на собствеността, проявяващо се в намаляващи различия в
доходите и потреблението.
След Първата световна война възниква социализъм в
рамките на териториално най-голямата държава на планетата, а след Втората световна война и в други държави от
полупериферията и периферията на световната система.
Маркс говори за запазването на държавата и диктатура на
пролетариата след революциите, но има предвид революции
в най-развитите страни и едновременно в целия свят. В Руската империя, а и в повечете останали страни в Източна
Европа, в които се появява държавен социализъм от съветски тип работническата класа тепърва се създава, а отвън
имаме огромно неприемане и война от страна на капитализма в развитите държави. Затова и в държавите със съветски
тип държавен социализъм при определени условия на Студената война и глобализация на идеологическите апарати на
капитализма става възможна реставрация на капитализма,
Съответните региони трябва да наваксат изоставането си от
капиталистическия център, но на определен етап мощните
глобализирани идеологически апарати на капитализма, надпреварата във въоръжаването, икономическата война и неумелата политика се оказват деструктивни за системата на
източноевропейския социализъм. Разпадът на източноевропейския социализъм стана в условия на криза на предходния
кейнсиански социален капитализъм в капиталистическия
център, преход към трета индустриална революция, неолиберален капитализъм, глобализация и засилена агресивност
в търсене на нови пазари и ресурси, при което САЩ като
хегемон успяха да разделят и противопоставят социализмите в периферията (китайски) и полупериферията (съветски
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държавен социализъм) на световната система.
Можем да обобщим, че в резултат на промененната социална структура на източноевропейските общества и новият технологически етап на преход към трета индустриална
революция, съчетан с нова студена война на изтощаване на
Източна Европа и неграмотно ръководство, неспособно да
направи адекватни промени, се извършва перестройката в
СССР, която делегитимира съществуващата система, без да
създаде модел на успешен преход към следващ етап на социализма. Важно място в промените в условия на делегитимация на източноевропейския социализъм изигра хуманитарната интелигенция, която по основните си характеристики е
носител на престиж, но значими групи от нея бяха недоволни, че имат символен, интелектуален, човешки капитал, но
недостатъчно политическата и икономическа власт. Те именно бяха под най-силното влияние на съветската перестройка,
създадоха си илюзиите за идващото „велико време на интелигенцията“ и че „времето“ е тяхно, поради което станаха
несъзнателен носител на нещо съвсем различно и така се
извърши преход към капитализъм, който се характеризира с
четири основни характеристики:
· Неолиберален капитализъм, при който суверенитетът на
страната е минимизиран за сметка на движението на капитала, офшорни данъчни убежища и включеност в глобализирания и европейски свободен пазар на движение
на стоки, капитал, услуги, работна сила.
· Периферен капитализъм, при който имаме експлоатация
и извличане на ресурси от държави от капиталистическия център. Под неолибералния лозунг за „свобода“
срещу „тоталитаризма“ се даде възможност гигантски
ресурси от България да бъдат изнесени в офшорни зони,
да бъдат унищожени високодобивните отрасли и чужди
364
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търговски вериги и банки да изнасят ежегодно милиарди
от България. „Отвореното общество“ се оказа неолиберален идеологически и икономически модел за заграбване на човешки и интелектуален капитал от страни като
България за десетки милиарди долари.
· Компрадорски капитализъм, зависим и обслужващ интересите на държави от капиталистическия център – това
доведе до гигантски загуби, като се почне от отказа ни
от 4 блока на АЕЦ „Козлодуй“, провалените проекти и
гигантски загуби, свързани с „Южен поток“ и „Белене“,
даване на милиарди на т.нар. американски централи и за
американско оръжие, унищожаването под чужд диктат
на армия, структури на сигурността и т.н.
· Клептократски капитализъм, създаден чрез грабеж на
създаденото от социализма- кражба на човешки, финансов и пр. капитал от капиталистическия център; кражба
на европейски фондове от българските политически и
икономически елити. България се оказа страната с наймного хора, които са жертви на трафик и проститутки
в Западна Европа – една форма на съвременно робство.
България е страната с най-голяма експлоатация в ЕС, т.е.
кражба на труд.
Лидерът на опозицията след 1989 г. Жельо Желев заяви две десетилетия след началото на реставрацията на капитализма у нас, че е смятал, че процесът на „преход към демокрация и пазарна икономика“ ще заеме 2–3 години, което
е десет пъти по-кратък период, отколкото Ленин очаква за
комунизма в началото на 20-те години на ХХ в. и предполага
десетки пъти по-голяма наивност и утопичност в главите на
хората у нас, които станаха несъзнателни носители на определени тенденции, без да знаят докъде ще ни доведат те.
Така както Френската революция се прави с лозунгиСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА
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те за свобода, братство и равенство, но се получава неравенство, липса на братство и свобода, така и българската
буржоазна контрареволюция, реставрирала капитализма се
направи с лозунги за „демокрация“, „времето е наше“, „свобода“, но се получи олигархия и гигантска външна зависимост от нови „големи братя“, времето днес е на 1 % наша и
чужда олигархия, а „свободата“ е само за едно малцинство,
включително и свободата на словото, където сме на 111 място в света.
В такива преходни периоди на разпад на една система
в историята неведнъж на гребена на вълната са се издигали
периферни нищожества с неадекватно его, голяма част от
които са били обикновени нагаждачи към предходната система, но след това тези морални и политически хамелеони
се превръщат в „новите елити“, реставриращи капитализма.
Получава се ситуация, подобна на тази, с която дьо Местр
описва Френската революция, която „в по-голяма степен
води хората, отколкото те нея... Дори негодниците, които изглеждат водачи на революцията, всъщност са само
нейни обикновени оръдия. В момента, когато претендират,
че са я овладели, те позорно пропадат... Те бяха водени от
събитията – един предварителен проект не би успял“8. Дьо
Местр говори за буржоазна революция, за преход към буржоазно общество. Това е логиката на „смяна на системата“
и у нас, макар и във формата на реставрацията на капитализма. Протече разпад на съществуващите морални правила, всичко става възможно, не знаеш кой кой е и социалните
общности се формират на принципа приятели-врагове, като
враговете и неморалните са „бившите“, а „нашите“, с перспектива, моралните са носителите на настоящето и бъдещето, легитимирани дискурсно с термини като „демократ“.
8

Дьо Местр, Жозеф. Размишления за Франция, С., Кама, 1996, с. 15.
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Имаме разминаване между очаквания и резултати,
между „времето е наше“ и получената реалност, при която
времето е на 1 % нова олигархия, между представите за свобода и гигантския грабеж на собственост, от една страна, и
характеристиките на буржоазните революции, установени
от Хегел, от друга страна – „ирония на историята“ и „хитростта на разума“.
И Хегел е прав, промените се правят с едни всекидневни представи, но могат да бъдат разбрани само през призмата на определена философия на историята. Бих добавил към
това, че още при Френската революция имаме алтернативни
интерпретации на ставащото от либерали, консерватори и
появяващите се различни версии на социализма – анархистки, марксистки и пр. В още по-висока степен това е валидно
и днес.
Три етапа в идеологическите интерпретации и поведение на БСП
За БКП началото на промените бе осъществено чрез
преврат, организиран отвън и в контекста на процесите на
криза и разпад на съветския социализъм, а страната бе много силно обвързана икономически със СССР и останалите
социалистически страни, което се оказа фатално и за нея.
Страната бе вкарана в рамките на глубализирания неолиберален капитализъм, при рязко намален суверенитет и външна системна зависимост. А известно е, че още преди един
век Благоев обяснява, че у нас движението към социализъм
зависи три четвърти от външни и една четвърт от вътрешни
фактори. А днес при много по-голямата външна зависимост
и външните фактори са по-силни в сравнение с преди сто
години. Затова и БКП, а след това БСП и тяхното развитие се
оказват в най-висока степен системно обусловени и следват
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път, сходен на този на социалдемократическите партии на
Германия и другите развити страни. За три десетилетия бившата комунистическа партия измина три основни етапа.
На първия етап през 90-те години тя прие основни
идеи на западноевропейската социалдемокрация, но не буквално, а в специфичен конвергентен вариант с предходни
идеи, наречен „модерна лява партия“. Говори за приемственост с бившата комунистическа партия. Запазва се позитивното отношение към аналитичните възможности на Маркс
и марксизма, социализмът се разбира като общество отвъд
капитализма Идеята е, че у нас социалдемокрацията се възприема в съвсем различен период и условия в сравнение със
Западна Европа в ситуация, когато не трябва като западната социалдемокрация да се опитва да регулира пазара и да
увеличава преразпределението, а на преход към капитализъм в резултат на геополитическият разпад на предходната
социалистическа система, направило ни част от глобалния
капитализъм.
БСП обаче прегърна социалдемокрацията във време, в
което нейният златен период от времето след Втората световна война си беше отишъл и в развитите западни държави тя
се чудеше какво да направи като реакция на неолибералната
вълна на Рейгън-Буш баща и Маргарет Тачър. В тези условия
тя на Запад се отказа от идеите на Кейнс и Рузвелт и прие неолибералната глобализация, а неин символ стана Тони Блеър,
характеризиран като „Тачър с панталони“, за когото самата
Тачър бе казала, че е най-големият успех в нейния живот.
При първоначалното наличие на различни идейни движения
в БСП – на „Марксистка алтернатива“, придържаща се към
марксовите идеи, на АСО, заемащо по-скоро версия на неотроцкистка позиция и на социалдемократи, които просто искаха да пристанем на по-„голям брат“ от типа на ГСДП бе
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заета компромисна позиция в първата програма, изработена
под ръководството на Александър Лилов. Можем да наречем
този етап социалдемократическо-конвергентен, обединяващ
социадемокрацията и предходния социализъм, поради което БСП признаваше, че е наследник на БКП. Признаваше се
постигнатото от предходния социализъм, но основен негов
недъг се виждаше в липсата на демокрация. Ранната версия
на социалдемокрацията бе съчетана с предходния държавен
социализъм, в нея присъства марксизмът като интерпретация на миналото и бъдещето, както е и в ранните програми
на социалдемокрацията на Запад.
Вторият етап настъпи през второто десетилетие след
началото на промените, в периода между 2000 и 2008 г., когато се появи втора нова програма на БСП. Тя бе в много
отношения копирана от Хамбургската програма на „Новия
център“ на Шрьодер, прие основните елементи на движение
по посока на „Третия път“ на Блеър и доведе до създаването
на системна лява неолиберална партия, действаща в условията на подчиненост на глобални системни, икономически и
политически зависимости от американизирания неолиберален капитализъм, съчетан с ЕС под контрола на Германия..
Това бе съчетано с интегрираната в неолиберализма маркузеанска идея, че не класите и класовата борба са същественото днес, а неравенството в сексуално, расово, етническо
и пр. отношение, довело до маскиране на нарастващото
социалноикономическо и социалнокласово неравенство с
мултикултурализъм, празнословия срещу „езика на омразата“, джендър равенство, феминизъм и пр. Разкъсани бяха
всякакви връзки и сътрудничество с профсъюзите. Думи
като класи и капитализъм изчезнаха от устата на ръководството на БСП, а провежданата политика на рязко снижаване на данъците и дерегулация на капитала бяха по-крайни
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дори от предприетото от Рейгън и Тачър.
Третият етап на БСП е през последните години, когато в редица страни в Европа социалдемокрацията се срина.
Най-яркият пример в това отношение е Франция, но в много
тежка криза е и ГСДП. Този етап не е свързан с формална
промяна на нейната програма, но с промени в езика, поведението, политиките на нейното ръководство. Думи като
„Маркс“, „класи“ и „капитализъм“, „капиталисти“, „работническа класа“, „експлоатация“ липсват в устата на лидерите на БСП. В същото време неравенството в България вероятно е най-голямото в цялата история от Освобождението
досега, а степента на експлоатация на българския работник
е по-голяма отколкото в целия ЕС. Имаме тенденции на криза и разпад на системното ляво в целия ЕС с малки изключения. Известно е, че в подобни кризисни условия по време
на Първата световна война социалдемократическите партии
заемат националистически позиции и подкрепят войната.
През този проблем са изправени социалдемократите навсякъде в Европа в момента и се колебаят между националното
и интернационалното, което много добре се вижда от историята на отношението на Лейбъристката партия към ЕС и
наличието в нея на силна тенденция на затваряне, подкрепа
за Брекзит и търсене на решения на социалните проблеми не
на интернационално равнище, което се оказа неолиберално,
а на национално с надеждата, че то може да стане социално.
В трите водещи държави в света, в които някога се появява
социалдемокрацията, тя е в момента в състояние на разпад.
Във Франция мощната социалистическа партия е маргинализирана, в Германия и във Великобритания на последните
избори ГСДП и Лейбъристката партия получиха резултати,
по-ниски от когато и да е било през годините след Втората
световна война. Тази тенденция може да се реализира през
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следващите години и у нас, като се има предвид не само
високата ни зависимост от останалата част на Европа, но и
това, че нашата социалдемокрация след 1989 г. бе създадена
по модела на западноевропейската.
Два етапа в идеологическата хегемония на станалото след 1989 г. у нас и накъде се върви в момента
И в САЩ, и във Великобритания, и в ЕС социалноикономическите неравенства и свързаните с тях класови
противоречия растат и капитализмът се спасява от тях с национализми, протекционизми и с войни. И на трите места от
1989 г. досега, след като нашите дрогирани либерално идеологически перестройчици ревяха „демокрация“ и искаха да
стават като „американците“ и „европейците“ експлоатацията
и съответно неравенствата рязко са нарастнали. Богатството е отишло главно у 1 % най-богати капиталисти, докато
50% от по-бедната част от населението е обедняла. Нашите
евроатлантици възприеха неолибералния американизиран
модел на капитализма, представен в превърната форма като
„преход към демокрацията“, реставрираха българския капитализъм като съчетание на реставрация на имена на селища,
улици и други обекти, издигане на паметници на личности
от времето на предишния капитализъм, реституция на собственост и реинтерпретация на историята преди 1944 г., но
в неолиберализираната глобализирана версия на силна зависимост отвън, която доведе до заграбване и изтичане на
гигантско богатство, създадено при социализма.
Публикувани през тази година данни показват, че за
30-те години от 1989 г. досега в САЩ богатството на 1 %
най-богати олигарси, дърпащи конците на света и действащи като „големи началници“ и на нашите политици се е
увеличило с 21 трилиона долара, докато по-бедните 50 %
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от населението са обедняли с 900 млиарда долара. Същите
тенденции са увеличаване на богатството на 1 % и обедняване на по-бедните 50 % са вървели и в Европа9. Няма го
вече източноевропейският социализъм да укротява капиталистите, предлагайки опасна за тях алтернатива на много
по-равни общества. При това положение те могат да забогатяват, а голямата част от населението да върви назад. Ние
сме шампионите в този процес на нарастващо класово неравенство и експлоатация в ЕС. При тези изострени противоречия капитализмът винаги се е спасявал с национализми,
разделения и войни, а не с разширявания на ЕС, каквито се
привиждат на нашите политици.
В тези условия започва постепенно да залязва стигналото върховата си форма до 2008 г. доминиращо неолиберално системно ляво и дясно мислене за „преход към демокрация“, представяно като новото светло бъдеще на европейски
и евроатлантически „ценности“.
Върви се като цяло в Европа, света, а и у нас към втори
етап на различни консервативни версии: консервативно-русофилска, консервативно-националистическа, неофашистка. Имаме криза на САЩ като глобален хегемон, процеси на
разпад на неолибералния световен порядък, за което говори
дори френският президент Макрон. Помръкват очакванията за светло „демократично“ бъдеще, Фукуяма се отказа от
„краят на историята“, пише, че САЩ са в криза, която може
да става все по-тежка и призова за завръщане на социализма. Върви нова студена война, озверяла битка за историята,
в която участва и европейският парламент. Битката за бъдещето идеологически се замества от битката за миналото
Levitz, Eric. The One Percent Have Gotten $21 Trillion Richer Since 1989. The
Bottom 50% Have Gotten Poorer, In: http://nymag.com/intelligencer/2019/06/thefed-just-released-a-damning-indictment-of-capitalism.html, June 16, 2019.
9
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и неслучайно в последната година се случиха събития като
антикомунистическо пренаписване на учебниците по история, Декларацията на външно министерство във връзка с
изложбата по случай победата над фашизма, резолюцията
на Европейския парламент за приравняване на фашизма и
комунизма, рязкото увеличаване на антикомунистическия
контрол и пропаганда по водещите телевизионни канали в
България.
Сега, според теоретиците на световната система като
Имануил Уолърстейн, Джовани Ариги, Самир Амин, върви
глобална криза на капитализма, водеща към бифуркационна
точка, от която може да се излезе със самоубийствена война
и деградация на човечеството или с преход към алтернативна система.
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ИДЕОЛОГЕМИТЕ НА ПРЕХОДА
Д-р Александър Каракачанов
Както и да дефинираме т.нар. преход, в масовото съзнание той е период на политически и икономически промени от един тип общество (според различната терминология:
социализъм, комунизъм, тоталитаризъм) към друг тип, наименуван съответно: демокрация, капитализъм, пазарно
стопанство и т.н. По-важното обаче е, че за голяма част от
населението периодът на преход се асоциира с тежки икономически проблеми, загуба на статуси, лична несигурност и
политическо противопоставяне. Преобладават негативните
възгледи за „проваления“ преход, като неудовлетвореността
се съчетава с оценката за неговата „недовършеност“, включително и отрицанието на неговото реално „случване“.
Но не е предмет на настоящата статия оценката (историческа, политическа, икономическа или морална) на случилото се през трите десетилетия след 1989 г. В случая ни
интересуват социално-психологическите механизми, които
поддържат, а в не малка степен и формират „статуквото“ през
визирания период, независимо от това как оценяват прехода
изкушеният изследовател или емоционално ангажираният
гражданин, усетил на собствения гръб негативните страни
на протичащите процеси.
Значението, което се отдава на тези механизми, в голяма степен зависи от общите теоретични установки на съответния автор. За последователния марксист те са просто
следствие и отражение на процесите в базата, т.е. определят
се от съответните икономически отношения, което ги прави
абсолютно неавтономен предавателен механизъм, като основният двигател на историческия процес е развитието на
374
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производителните сили. Безсилието на теоретичната схема
на марксизма да обясни реалния исторически процес, особено през последното столетие, принуждава обаче много
негови последователи да търсят „двигателя“ на прехода в
различни предимно „екзогенни“ фактори1.
Колкото и да е странно на пръв поглед, тезата на теоретиците на транзитологията е близка на телеологичния
подход към историческото развитие, лежащ в основата на
марксистката теза. Разликата е в крайната цел – при единия
е комунизмът, при другия демокрацията. В интерес на истината, трябва да признаем, че марксизмът прилага много
усилия, за да обоснове двигателя на това развитие, докато
във втория случай той остава неясен или даже мистичен.
Тезата, от която изхождам при разглеждането на историческото развитие на социума, е, че то не е телеологично,
а по-скоро осцилира около определени средни параметри2,
като структурата на социума остава практически неизменна от възникването на първите цивилизации и понастоящем.
Това „осцилиране“ се дължи на промените в духовната сфера
(масовото съзнание), причина за което са множество фактори. Развитието на технологиите е само един от тях, при това
тяхното влияние не е еднозначно – в зависимост от съчетанието с различни други фактори, технологичният прогрес
може да допринася за противоположни тенденции в обществото. Затова и погледнато в макромащаб, от гледна точка
на хилядите години цивилизационно развитие, тези събития
въобще не са уникални. В човешката история постоянно текат процеси на монополизация и йерархизация в основните
сфери на жизнедейност на социума (политическа, икономиВасил Проданов многостранно разглежда тази теза, виж: Проданов, В. Теория
на българския преход. С., 2012.
2
Каракачанов, А. Критика на формационната концепция на Маркс от позициите
на Монополния модел на социума. – Философски алтернативи, 2015, №.1.
1
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ческа и духовна), както и обратно – процеси на демонополизация. Разликата на визирания период с други подобни е, че
промяната никога не е протичала толкова интензивно (в толкова кратък времеви отрязък), при едновременна категорична смяна на политическите, собственическите и социалните
отношения. При това, с висока степен на контролируемост
на процесите (колкото и да звучи парадоксално) и, най-вече,
при практическа липса на насилие!
В крайна сметка, преходът от тоталитаризъм към пазарно стопанство и демокрация е процес на промяна на степента на централизация и контрол на собствеността, политическата власт и духовната сфера от близка до максималната степен (монопол), към по-ниски стойности. Можем да
датираме периода, през който се извършва тази промяна в
политическата сфера, от първите масови граждански прояви
от 3 ноември 1989 г. до приемането на новата Конституция
през юли 1991 г.3 В областта на икономиката това е преминаване от командно-административна към пазарна система,
което е значително по-дълъг процес – от февруари 1991 г.
(отмяна на регулацията на повечето цени) до към 2005 г.,
когато Европейският парламент гласува присъединяването
на България към ЕС на 1 януари 2007 г. Колкото и да се спекулира по въпроса, че това е предимно политическо решение, трябва да се има предвид, че ЕС не би го направил, ако
страната не покриваше основните изисквания за наличие на
пазарна икономика и демокрация.
Връщайки се към механизмите, движещи тези промени, то един от основните, чрез който те се осъществяват
са идеологемите. Те са елементи на дадена идеологическа
Трябва да отбележим, че институционалното доизграждане на новия политически режим продължава още години наред, което не променя факта, че политическата промяна вече е извършена.
3
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система4, която е основна структура на масовото съзнание и
могат да бъдат ефективно средство за неговото манипулиране. Безспорно идеологемите и идеологията като цяло не са
единствените структури на масовото съзнание, но те играят възлова роля в обществените процеси, особено във времена, когато се извършва драматично преразпределение на
правата върху ресурсите в обществото. Тяхното формиране
е сложен културно-исторически процес, като идеологемите
на прехода частично възникват въз основа на старите идеологеми (тези на тоталитарната система), а други като тяхна
алтернатива. Изграждането на последните става въз основа
на дълголетни промени в масовото съзнание отразява противоречията и нарастващото „разстояние“ между политическия елит и основната маса от населението. Но тези промени не водят директно до създаване на новата система от
идеологеми, поне не като състояние на масовото съзнание5,
а първоначално до образуване на културогеми6, които със
своята достъпност създават необходимата среда. Примерно,
такива културогеми са наративи от рода на: „те се правят,
че ми плащат, аз пък се правя, че им работя“, „законът е
врата у поле, кой е глупав минава през нея“, „капитализмът
загнива, но мирише на Кристиан Диор“, „погледнато формално – всичко е нормално, но погледнато нормално – всичко
е формално“ и много други.
Под идеология разбирам система или набор от възгледи, служещи за обосновка
(теоретична, морална, емоционална) на политическото действие.
5
Имам предвид, че в малки дисидентстващи групи често се изграждат такива
алтернативни идеологически системи, но те обикновено нямат достъп до по-широки кръгове, а освен това техните идеологеми обикновено са твърде абстрактни
и са неподходящи за масова употреба. Последната изисква значително по-опростени наративи.
6
Под културогеми разбирам наративи използвани в масовото съзнание за изразяване отношение към действителността и служещи за формиране, оправдание
и иницииране на социалното действие.
4
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Перестройката на Горбачов и, най-вече, признанието
на Съветския съюз, че не може повече да контролира политическите процеси в социалистическия лагер, отприщи потисканите до тогава социални сили. Много бързо се структурираха основните противостоящи политически структури,
върху чиито интереси и оформилата се за последните години културна среда се сформираха две антагонистични идеологически системи с техния набор от идеологеми.
За да се ориентираме в историческите събития, освен
разбирането на културната ситуация (по отношение на оста
„елит – маси“) в края на т.нар. реален социализъм, от изключително значение е яснотата за интересите на основните
политически структури на прехода – БСП и СДС.
Най-недвусмислено този въпрос се решаваше от наследниците на бившата управляваща номенклатура. Независимо от цялата си риторика и показни политически мероприятия, стратегическата цел на ръководството на БСП през
по-голямата част от прехода, на която то подчинява реалната си политика е политическото оцеляване и икономическо адаптиране в личностен план. И най-важното от гледна
точка на това ръководство е да не се допусне ерозирането
на партията, задача, стояща много по-високо от насъщните
нужди на страната. Тя се постига чрез поддържането на една
висока, но контролируема политическа конфронтация. Последното поддържа партийните структури в едно постоянно
„мобилизационно единство“.
В СДС при неговото формиране в края на 1989 г. преобладават умерените ляво-центристики формации, като
БЗНС–НП, БСДП, Зелената партия и др. Усложняващата се
икономическа и политическа ситуация в страната подхранват засилването на екстремистки псевдореволюционни настроения в поддръжниците на съюза. Това се използва уме378
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ло от втория ешелон в ръководството на СДС, което води до
разцеплението на съюза през пролетта на 1991 г., като умерените политически лидери и техните привърженици биват
изтласкани от него7. Като резултат СДС се оформя в крайно екстремистка, ориентирана към силно идеологизирано
поведение организация. Емоционалното дясно-популистко
поведение, целящо политическото себеутвърждаване, взема
категоричен превес над рационалните политически и икономически решения, които са от жизнен интерес в този момент
за страната.
Едновременно с това и двете страни (БСП и СДС), както обикновено се случва при крайното противопоставяне,
се нуждаят една от друга за взаимната си легитимация, утвърждаване като монополисти в своя идеолого-политически
сектор и унищожаване на конкуренцията.
Всичко това води до възникването в страната на т. нар.
двуполюсен модел, който доминира през по-голямата част
от прехода. И тук вече механизмът на идеологемите, който поддържа тази социална конструкция, осъществявайки
връзката „елит–маси“ е от критично значение. Окончателно
се оформят двете основни политически субкултури на прехода – едната е субкултурата на „реалния социализъм“
– наследница на нормативно закрепената официална политическа култура по времето на социализма. Другата е субкултурата на „антикомунизма“ – противопоставяща се на
първата.
Субкултурата на „реалния социализъм“ има силно развита структура – своя митология, символика и културно наследство. Особено значение за прехода има нейната митолоБСП активно съдейства на този процес – виж: Вълканов, В. На колене пред
истината. Политико-философски и лични изповеди. Булвест 2000, С., 1996, с.
226-227.
7
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гия, която, както ще видим по-долу, преобръщайки основни
политически понятия, манипулира съзнателно или несъзнателно ценностната система на нейните носители. Няма да е
преувеличение да се каже, че последното има драматично
отражение върху реалния ход на прехода.
Основна идеологема за тази субкултура е: „реалният
социализъм е добро и справедливо общество“ и това е независимо от някои „грешки на растежа“, които основно се
приемат за пропуски на субективния фактор. Друга важна
идеологема, неразривно свързана с основната е, че „реалният социализъм е изграден върху лява идеология и практика“. Оттук, въз основа на практиката на „реалния социализъм“ се произвежда изключително важна за икономическата
политика на БСП по време на прехода идеологема: „основен
признак на лявото политическо действие е стремежът
за увеличаване на държавната собственост и намесата
в пазара“. Но ако за сриване на икономиката на страната по
време на правителството на Жан Виденов тази идеологема
изигра фатална роля, то за негласния отказ от провеждането
на реална социална политика от страна на БСП роля изигра
идеологемата, че „преходът е десен“. А произтичащият от
„прехода е десен“ извод е, че в един десен преход не може да
се провежда социална (разбирай – лява) политика!
Освен тези идеологеми, насочени, образно казано, към
цялото общество има и редици други, които са повече за вътрешна консумация. Като например, „преходът е реставрация – плод на предателство“. В случая се визира вътрешно
предателство (Горбачов и перестройчиците), но има заплаха
и отвън, затова е „необходимо сплотяване поради постоянното настъпление на десните ретроградни сили и фашизма“.
Естествено, цялата схема се увенчава с простата оце380

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

нъчна идеологема „БСП е лява партия – добра, СДС е десен – лош“.
Основните идеологеми на субкултурата на „антикомунизма“ са в голяма степен огледални на политическия им
антагонист. Тукестествено „доброто общество е това преди
9 септември 1944 г.“. То е добро по същия аксиоматичен
начин както „реалния социализъм“ за техните противници.
Центърът на структурата от идеологеми тук е „социализъм
= комунизъм = тоталитаризъм = диктатура“. Едновременно с това, съгласявайки се с БСП, че „реалният социализъм“
е пример за „лява“ практика, естествено следва, че „лявото
е равно на тоталитаризъм“. Накрая, цялото построение
завършва с огледалната на техните противници идеологема
„БСП е лява – лоша, СДС е десен – добър“. Тук е интересно да се види как извратеното понятие за ляво се прегръща
и от двете политически сили, тъй като укрепва схемата на
противостоене и морално ангажира техните привърженици.
Отношението към прехода, което при БСП се характеризира с идеологическо дистанциране при СДС се превръща
в отрицание (особено след изтичането на първоначалния оптимизъм), като формулировката е „преходът е дело на комунистите и ДС“. Затова е „необходима истинската промяна – лустрация“ (отговор на идеологемата за фашизма на
политическите опоненти).
Хвърлящата се в очите „елементарност“, включително
и като формулировки, на тези наративи не е случайна. Те,
първо, са основен цимент за ядрото на тези субкултури, чиято реакция е дълбоко емоционална и почти не се гради на
логически доводи. „Опаковането“ с аргументи и префасонирането им в по-интелигентен изказ, се извършва допълнително с цел да се стигне до по-меката периферия, но това по
никакъв начин не променя тяхното съдържание!
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Преди да демонстрираме как „работят“ идеологическите конструкции на двете основни политически сили по
време на прехода и най-вече какви са горчивите им плодове,
трябва накратко да се спрем на теоретичния, но и както ще
видим изключително важния въпрос за политическата практика, въпрос: Какво е това общество преди 10 ноември 1989
г., самоназовало се „реален социализъм“?
Както виждаме, БСП настоява, че това е общество, олицетворяващо „лявата“ политическа и икономическа практика, а СДС с ентусиазъм прегръща тази постановка. Разликата между тях е само в моралната оценка, но това е част от
играта, макар и важна. И това всъщност е голямата подмяна
и измама, която има фатални последствия! Защото политическата практика преди 10 ноември 1989 г. не е лява! Тя е тоталитарна, както и обществото, творение на тази практика е
тоталитарно! Политическата сила стояща зад тази практика
не е лява партия, а тоталитарна партия, при това с всичките
съмнения доколко организацията именуваща себе си БКП
през този период може въобще да бъде наричана партия, а не
е просто йерархична държавно-административна структура.
Също така има категорични основания да се съмняваме, че
тази организация, преименувала се по-късно в БСП, се е
трансформирала в лява партия, а не в олигархична лобистка
структура.
Идеята за прехода, като задължително десен и следователно социално несправедлив, е съзнателен или несъзнателен опит да се подменят понятията за удобство на политическите цели. И тази подмяна се основава на неадекватността
на съществуващата теория. Всъщност, особено в първите
години на прехода, може с пълно основание да се твърди,
че осъществяваната приватизация (не говоря за свързаната
с нея корупция) е социално справедлив процес именно в ра382
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курса на едно истинско ляво политическо мислене. Това е
защото приватизацията в конкретния политически момент
намалява концентрацията на собствеността, която при т.нар.
социализъм бе изцяло в ръцете на бюрокрацията (разглеждана още от Милован Джилас като класа) и по-точно, на нейната върхушка в лицето на Политбюро на ЦК на БКП. В този
исторически момент искането за приватизация бе форма на
отнемане на властта от тази върхушка и на практика форма
на възстановяване на справедливостта.
Тук обаче стигаме до поредния важен теоретичен въпрос – за формата на собствеността при тоталитарната държава. Съгласно ортодоксалния марксизъм държавната собственост е общонародна, т.е. принадлежи на цялото общество и служи за благото на всеки един негов член. Но истината е, че държавна собственост не означава още обществена
собственост! Затова, каквито и благи намерения и мисли да
имат поддръжниците на тезата за държавната собственост
като общонародна, практиката е съвсем различна! А тя е, че
държавната собственост принадлежи на този, който притежава държавата. Цялата държава по времето на „реалния
социализъм“ бе собственост на партийната бюрокрация8. И
по-точно на нейната върхушка в лицето на Централния комитет на партията, Политбюро, а в някои исторически периоди даже във всемогъщата фигура на генералния секретар.
Безграничната власт на последния, особено през сталинския
период в бившия СССР, спокойно може да конкурира който
и да е средновековен азиатски владетел.
Всички тези наглед теоретични разсъждения си имат
своя „денотат“ в реалното политическо действие и едно от
Политбюро, а в някои исторически моменти генералният секретар де факто
притежава и трите правомощия, образуващи корпуса на собствеността – владеене, ползване и разпореждане.
8
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тях е практическият отказ от социална политика през прехода. „Може ли да има ефективна социална политика по време на преход?“ по парадоксален начин обединява идентифициращи себе си, както като „десни“, така и като „леви“
политици. И двете страни отговарят на този въпрос с „не“,
като аргументацията им често се препокрива, а тя основно
се върти около:
- Не може да има, защото преходът е десен (намалява
държавното участие в управлението), а социална политика
се прави чрез по-голяма държавна намеса и чрез по-голяма
държавна собственост, твърдят „левите“. На предпоставките за тези разсъждения вече се спряхме по-горе.
- Не може да има, защото социална политика се прави
от богата държава! Водещи в тази аргументация са идентифициращите се като „десни“, но той охотно се възприема и
от „леви“, като последните се опитват да демонстрират поголяма готовност за раздаване на помощи.
По този начин, през всичките години на прехода идеята за социална политика, в основата на която стои стремеж
към по-голяма социална справедливост се подмени с „политика на подаянията“ и който даде повече подаяние, то той е
по-ляв. Но подмяната на системни (данъчни, финансови и
др.) мерки за провеждане на социално справедлива политика с политиката на подхвърляне на подаяния не е случайно!
Показателно е, че т.нар. плосък данък“, който е класически
инструмент за антисоциална икономическа политика и засилващ социалното разслоение, бе въведен имено от наричащите себе си „леви“.
В заключение може да обобщим, че извратената теоретична трактовка на понятието ляво и подмяната му с кухи
идеологеми забави нормалното развитие на политическата
система в страната и прикри нейното олигархизиране. А
384
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двуполюсният модел фатално удължи прехода като времетраене – почти двойно по сравнение със страните от Централна Европа, което отвори път за рекордна корупция и
драматично повишаване на социалната цена. А плащането
на последната обикновено е обратно пропорционална на социалния статус!
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НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА
1989-2007 НА ПРИМЕРА НА БАН
Проф. д-р Илияна Марчева,
Институт за исторически изследвания –
Българска академия на науките
І. Научната инфраструктура в България 1989 -2007 г.
Преходът заварва следната организация на науката: 4
академии – БАН, Селскостопанската, Медицинската и Академията за обществени и социални науки (АОНСУ), 30 висши учебни училища (институти и университети), както и
636 инженерно-внедрителски организации (242 Научно-изследователски институти; 22 научно-изследователски сектори към висшите учебни заведения, както тогава се наричат
висшите училища, и 102 бази за развитие и внедряване). Научните работници са 31 820 души и съставляват 0,68 % от
общо заетите в народното стопанство. Най-голям е делът на
научните кадри в техническите науки – 43 %, следвани от тези
в обществените науки -18,6 %, медицинските науки – 14 %,
естествените науки 16,5 % и селскостопанските науки – 8 %1.
Тази моментна снимка отразява следваната дотогава политика за линейно развитие на иновационната научна дейност
в духа на провежданата стратегия за превръщане на науката
във производителна сила.
Какво е положението през 2007 г.? В страната има над
40 университета, закрити са АОНСУ и Медицинската академия през 1990, а Селскостопанската – през 1999 г., в упадък
са ведомствените институти, разстроени са и са приватиНР България 89. Кратък статистически сборник, ЦСУ, София, 1990, с.75; Проф.
Илиев, Ив. Икономиката на България през периода 1949-2001 г., София, 2004,
Таблица 40, с. 146.
1

386

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

зирани редица научно-развойни бази.Появяват се и частни
„неправителствени“ изследователски центрове като Центъра за изследване на демокрацията (1990), Международният
център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия(1992), Институтът за пазарна икономика (1993),
Институтът за близкото минало (2005) и др. От съществувалите академични центрове се запазва само БАН. Най-голяма
е промяната във висшите училища – те не само се увеличават, но появяват се частни такива като НБУ (1991) и чуждестранни като Славянският университет (закрит през 1999 г.),
частният Американският университет в Благоевград (1991),
Международният славянски институт за дистанционно – задочно обучение (1994)2. Очевидно се е реализирала политиката, следваща англосаксонския модел, според който университетите са основни звена за правене на наука.
ІІ. Какви са причините за тази промяна в
организацията на науката?
Те трябва да се търсят в особеностите на прехода, които през 90-те години се извършват под знака на Вашингтонския консенсус с неговите изисквания за приватизация,
либерализация и демократизация. За тяхното прилагане в
научната сфера допринася и отрицателното отношение към
наследството на загубилия Студената война СССР. То найПрез 2019 г., държавните и частните висши училища са 52. По-значителна е
промяната в характера им. За да оцелеят в пазарната икономика и в преследване
на повече студенти, те се стремят да обхванат колкото се може дисциплини и затова всички се трансформират в университети. Това до такава степен деформира
висшето образование, че на 11 ноември 2019 г. министърът на образованието и
науката Красимир Вълчев на среща със студенти от УНСС по повод предизвикателствата пред висшето образование 30 години след прехода предложи да се
върне институтската система. – В: Министър Красимир Вълчев: Големият разговор във висшето образование е как да учим, 11. 11. 2019 г. https://www.mon.bg/
bg/news/3786( 22.11.2019 г.)
2
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ясно е изразено от бившия чешки дисидент, а по това време
президент Вацлав Хавел на световния икономически форум
в Давос през 1992 г. В своята реч Хавел приветства разрушаването на академичните институти на съветската наука,
защото според него „СССР олицетворявал и затова завинаги дискредитирал култа към обективното познание, породен
от науката“. Като истински постмодернист Хавел вярва, че
с края на СССР идва краят на модерната епоха с нейната
убеденост в обективното познание на закономерностите по
пътя на емпириката и проверяемостта на научните изследвания3. Той приветства, всъщност, победата на постмодерния
подход към науката с неговите постановки за интуицията,
за относителността на познанието, за равнопоставеността
на различните гледни точки и т.н. Този подход става господстващ и у нас в хуманитаристиката и обществените науки.
През първото десетилетие на ХХІ в. трансформациите
са свързани с изискванията на ЕС, тъй като именно приемането на страната в него през 2007 г. се приема от голяма част
от историците за край на прехода. Тези най-общи причини
дават голямата рамка на прехода. Но особеностите на прилагането му в България допълнително съдействат за получения резултат.
На първо място, въпреки че с края на Студената война е обявен и краят на идеологиите, в България и до днес е
жив антикомунизмът като една от официалните идеологии
на прехода, наред и в унисон с либерализма. За това съдейства и политиката на ЕС и на неговите структури. Най-пресен
пример в това отношение е приетата Резолюция на ЕвроVaclevHavel to the World Economic Forum in Davos. –In: GeraldHolton, Science
and Anti-Science, Harvard University Press, Cambridge, 1993, pp. 175-176. . цит. по:
Громыко, Ю. Развал советского знаниевого проекта и глобальное оглупление“,
29.09.2016. – https://ria.ru/20160929/1478145573.html)(20.11.2019)
3
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пейския парламент от 19 септември 2019 г. „Значението на
европейската историческа памет за бъдещето на Европа“, в
която косвено се приравняват комунистическият и нацисткият режим, обявявайки, че Втората световна война е непосредствен резултат от пакта Рибентроп-Молотов от 23 август 1939 г.4
В науката,особено през 90-те години, антикомунизмът
се изразява в съмненията, че хабилитираните учени и особено водещите такива като академиците, професорите и членкореспондентите преди 1989 г. може да са използвали партийни протекции за своята научна кариера. Съществувалите
научни структури се възприемат като йерархични, закостенели, управлявани недемократично чрез одобрявани от ЦК
на БКП несменяеми директори. Затова борбата за реформи в
науката се води под знака на борбата срещу „сталиниската“
академия и съветската система на научна организация5. И
в началото на 90-те години, а и по-късно, например БАН е
сравнявана със закостенелия, нереформиран Свети синод6.
На второ място, комерисализацията на науката среща
проблеми – създаваният легален бизнес е основно среден и
малък и той не е в състояние да бъде спонсор и потребител
на научни изследвания. А едрият такъв е във сферата на спекулативния капитал, затова също не може да се очаква да
подкрепи науката. Остава държавата, но тя провежда политика на съкращаване на социалните разходи, не само защото
Резолюция на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. относно значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа (2019/2819(RSP))В:http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_BG.html
(22.11.2019)
5
Марчева, Ил. Българската академия на науките пред предизвикателствата на
глобализацията (1989-2014).- В: Баева, Ис, Кандиларов, Евг., Марчева Ил, Тодев,
Ил. История на Българската академия на науките, втора част 1947-2014, Изд. на
БАН „Проф. Марин Дринов“, С., 2017,с. 79.
6 Дянков,С. БАН са феодални старци. – Дневник, 15 ноември 2009 г.
4
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е обявена за лош стопанин, но защото следва изискванията
на международните финансови институции, като Международния валутен фонд, които й предоставят заеми срещу
определени условия. Едно от които е да се намали броят на
научните кадри, тъй като те били излишно много на глава от
населението7.
ІІІ. Как се реализират тези изисквания в българския
случай?
Вземам БАН поради факта, че Селскостопанската академия, макар и възстановена като такава през 2008 г. едва със
закона от 28 февруари 2018 г.получава статут на национална
автономна бюджетна организация вече не просто в рамките
наМинистерството, а към министъра на земеделието, храните и горите8. Заедно с това, струва ми се, че историята на
адаптацията на БАН към изискванията на прехода е еманация на историята на адаптацията на доминиращата част от
българската научна и художествено-творческата интелигенция. Защото още от времето на Третата българска държава, а
също и по време на социализма, интелигенцията разчита на
държавата за своето професионално и финансово съществуване. След появата на частни институти една много малка част от научната интелигенция се посвети на свободната
практика. Много повече са случаите, когато експерти в частните институти работят и в държавни институти и университети. Особено характерен в това отношение е Институтът за
близкото минало, чиито кадри основно работят в държавни
научни структури. Заедно с това, именно интелигенцията в
Марчева, Ил. Българската академия на науките пред предизвикателствата на
глобализацията (1989-2014)., с. 96.
8
Селскостопанска академия, история – В: https://www.agriacad.bg/bg/about/
timeline (22.11.2019)
7
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началото на прехода бе движещата сила на промените. Не
случайно бъдещият български президент Жельо Желев написва и в. „Култура“ публикува през 1988 г. програмната му
статия „Великото време на интелигенцията“9. Именно интелигенцията пренася идеите на „перестройката“, на „новото
мислене“, на либерализма и антикомунизма по време на т.
нар. „първа информационна революция“ в прехода на българското и източноевропейско общество към„пазарна икономика“ и „парламентарна демокрация“.
В този исторически контекст БАН показва удивителна
адаптивност, може би защото има дълга 150-годишна история и е преживяла управление по време на капитализма и по
време на социализма с техните икономически, идеологически и политически изисквания. За разлика от Прибалтийските страни и Чехия, нашата Академия възприема пътя на самореформирането, на еволюционното преустройство без да
скъсва, както правят академиите в тези страни, с най-характерната особеност на структурата си – съчетанието на клуб
на елитни учени и научноизследователски институти10. Това
става при непрекъснатите финансови ограничения от страна
на всички правителства на прехода, като особено тежки са
тези през 1991 и 1997 г. През 1991 г. Академията изживява
първия си финансов шок – стойността на държавната субсидия е намалена почти 9 пъти в сравнение с 1990 г., изразена
в долари11. Министър на науката и висшето образование по
това време е директорът на Института по социология при
В своя брой №37 от 31 октомври 2008 г. в. „Култура“ я препечатва отново. –
http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14830 (22.11.2019)
10
Симеонова, К. Стратегии в трансформирането на академиите на науките от
социалистически тип. –В:Сименова К. и др. (редколегия), БАН по пътя на реформите 1989-2000, С., :БАН, Център по науказнанише и история на науката,
2001, 16–17.
11
Матеев, Н., Иванчева, Л. Стоева, Л. Финансирането – проблем или предизвикателство. – В: Сименова К. и др. (редколегия), Цит. съч., с. 251.
9
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БАН проф. Георги Фотев. Този пример показва, че и в самата
Академия съществуват сили и интереси, готови да съдействат и подкрепят нейното закриване или по-точно реформиране по модела на Прибалтийските републики.И през следващите години и дори след прехода те продължават своите
усилия, заедно с външни фактори да закрият академият12.
Следващият такъв шок е през 1997 г., когато намалението е 17 пъти спрямо 1990 г.13 Тогава на власт е второто
правителство на антикомунистическия СДС, открит привърженик на неолиберализма. По време на прехода нито
едно правителство не показва голяма заинтересованост да
използва научния капацитет на Академията, независимо от
нейните усилия в това отношение, защото всички следват в
една или друга степен политиката да прехвърлят правенето
на наука в университети.
През втория период 2001-2007 г. продължават да се
толерират университетите като центрове на правене на наука, но се забелязва стабилизация и на академичните структури на БАН след тежки реформи. Отминало е отрицателното отношение на западните експерти към академиите
в бившите източноевропейски страни, които са показали
способност да се адаптират към изискванията им и затова
призивът става – не да се закриват, а да се лекуват14. Заедно с това препоръките са тези академии да се ориентират
повече към приложни знания, тъй като се установява, че в
тях са застъпени основно фундаменталните. Лекарство за
такава промяна в характера на изследванията е участието в
европейските проекти, заедно със засилване на бизнеса във
Виж по-подробно: Марчева, Ил. Българската академия на науките пред предизвикателствата на глобализацията (1989-2014), с. 111, 137-138, 140-150.
13
Матеев, Н., Иванчева, Л. Стоева, Л. Финансирането – проблем или..., с. 251.
14
Симеонова, К. Стратегии в трансформирането..., с. 11.
12
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финансирането на научните проекти15.
ІV. Какви основно дефанзивни стратегии предприема
БАН ?
На първо място, като урежда своя статут в правния
мир с изработването и прокарването на закона за БАН 15
октомври 1991 г. и Устава на БАН на 29 юни 1992 г. Те са в
духа на демократизацията и автономното самоуправление.
В тези документи се обособява корпусът на академиците,
но се премахват техните привилегии в управлението на науката. Конструира се нов орган – Общото събрание (ОС) на
всички учени, който действа като своеобразен парламент.
Единствената връзка между институти и академиците остава фигурата на председателя на Академията, който трябва да
е академик или член-кореспондент16.
БАН провежда и поредица от съкращения на кадри и
на редица институти и фирми. Така проведена през 1993/94
г. „Концепция за преустройство и преструктуриране на
БАН“ води до големи промени: от 122 институти остават 73,
и от 5 хил. учени – 3918. През 90-те години най-голямо е
намалението при кадрите от техническите науки – там през
1994 г. кадрите са намалели с 39 % заради трансформиране
на Института за техническа кибернетика и роботика и закриване на фирмите на неговите сътрудници по решение
на ОС. Заедно с това по-голямо е намалението на специалистите, отколкото на учените, и затова, ако съотношението
между помощен персонал и учени през 1989 г. е било 1,22 :
1, през 2000 г. то е 0,97 : 117. Тази тенденция характеризира
все по-ясната ориентация на институтите в БАН към теореМарчева, Ил. Българската академия на науките пред..., 121-122.
Пак там, с. 106.
17
Гаделева, З. Стайкова, Р., Арсенова, И. Научен кадрови потенциал на БАН. - В:
Сименова К. и др. Цит. съч., с. 40.
15
16
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тични изследвания, за които не е нужен помощен технически персонал, нито скъпа апаратура. Тези данни показват,
че Академията не само губи част от кадровия си потенциал,
ориентиран към приложни изследвания и приложение на научните продукти, но и къса връзки със своите потенциални
потребители. Така БАН през 1990-те вследствие на реформите се запазва като национален център за фундаментални
изследвания, но губи потенциала си на технологичен научен
център отпреди 1989 г. Много скоро западните експерти ще
настояват Академията да се преориентира към приложните
знания, както бе посочено по-горе.
На второ място, Академията възприема политиката за
декомунизация и „справяне с тоталитарното минало“ в духа
на демократизацията на страната. Тя подкрепа лустрацията, като въвежда изискванията на „Закона Панев“ преди да
бъде той приет от НС, както и подкрепя пред Конституционния съд неговото право на съществуване. Запитване в този
дух отправя до БАН тогавашният президент Желю Желев.
Академията възприема като задължителна и декларацията за принадлежност към Държавна сигурност и органите
на разузнаването на НРБ за членовете на ОС и ръководния
състав по приетия през 1997 г. Закон за отваряне на досиетата от Държавна сигурност на публични личности, висши
държавни чиновници, депутати и т.н. ОС създава комисия
за участието на БАН във „възродителния процес“, която не
установява изкривяване на научните изследвания в угода на
провежданата политика. Въпреки това ,учените са порицани
от ОС заради подозрения в популяризиране на „възродителния процес“. Функционира и комисия за извращенията на
научната етика. Обсъжда се и се осъжда участието на академици в решения на бившата власт. Така акад. Мако Даков и
чл.-кор. Иван Попов са порицани, че като членове на МС са
394
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се съгласили на участието на България във военната инвазия
в Чехословакия през август 1968 г.18 Тези действия и решения показват стремежа да се очисти имиджът на Академията
от зависимостта й от бившия режим.
На трето място, БАН се адаптира към новите изисквания за по-засилено участие в образователния процес, за да се
впише в налагания англосаксонски модел за правене на наука в университетите. Затова през 1997 г. се създава Центърът
за обучение на докторанти и БАН успява да се регистрира в
Националната агенция за оценяване и акредитация към МС
не само като научно-изследователска, но и като образователна институция. През 1999 г. 60 % от докторантите в България се обучават в БАН19.
На четвърто място, БАН започва да търси своето място в оформящото се европейско научно пространство. В началото на 90-те години тя е подпомогната от европейските
програми 3 и 4 рамкова програма, Коперникус, Партньорство за мир и Наука за мир. От 1999 г. БАН се присъединява към Европейската схема за обмен. Важно значение има
и членството й от 2002 г. заедно с фонд „Научна изследвания“ към МОН в Европейската научна фондация, което дава
възможност за пряко участие в европейската научна политика. БАН става активен член на мрежата на академиите
на науките от страните от Централна и Източна Европа, на
Международния съвет на академиите на науките от страните
от Югоизточна Европа. По новите европейски програми V
Рамкова програма (1998-2002) и VІ Рамкова програма (20022006) – БАН печели европейско финансиране на 8 центъра
за висококласна наука от общо 11 за страната. За целия период 1992-2006 г. академията има общо 462 успешни проекта,
18
19

Марчева, Ил. Българската академия на науките пред..., 97-105.
Пак там, с.119.
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получили европейско финансиране на стойност приблизително 27 млн.евро.
За последен път състоянието на науката е разгледано
в мониторинговия доклад за България през 2005 г. Там се
отравят препоръки да се усили капацитета на страната в научно и най-вече технологичното развитие и да се увеличат
кадрите, заети с науки и изследвания, както и да се засили
участието на държавата и бизнеса във финансирането на
изследователска дейност. В периода 2001-2005 г. България
заделя 0,4-0,5% от БВП срещу отделянето на 0,57 % през
90-те години (без 1996 и 1997 г.) и при средно за странитечленки на ЕС 1,99 %, а на ново присъединените страни от
първата вълна – 0,84 %. Само за БАН процентът на бюджетната субсидия е 0,14-0,15 % през 90-те години, достигайки
до 0,16 % през 2004 г. Ниските нива на бюджетно финансиране на академичната наука се отразяват деструктивно на
научната общност, която намалява, спасява се в преподаване
или в чужбина. Така в БАН през 2006 г. вече има 68 научни звена 8086 души персонал и 3719 учени20. По време на
кризата от 2010-2014 г., когато властта се опитва отново да
разформирова БАН, използвайки тактиката на изтощението чрез постоянно недофинансиране21, Академията показва
воля за съпротива. Тя организира няколко мащабни протеста, привличайки на своя страна и други засегнати от бюджетните рестрикции части на интелигенцията като лекари
и кинодейци. Търси съпричастие и сред международната и
национална научна общност, подлага се единствена в страната на външен международен одит, който е благоприятен за
повечето от нейните институти. В резултат на проведените
реформи, изразяващи се в пенсиониране на висококвалифиПак там, с. 116,124-129.
Пак там, с.145-157.

20
21
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цирани кадри и сливане на звената, през 2018 г. тя наброява
42 института и 5 специализирани научни звена, в които работят 2567 учени22.
Въпреки посочените проблеми и претърпените загуби,
БАН оцелява като един от основните центрове за наука и
сега много по-успешно се вписва в плановете на правителството за правене на отговорна наука, както изисква Лисабонската стратегия от 2010 г. И това се дължи както на усилията на самата Академия, така и на смененото отношение
на външни за нея фактори. Може би това е разковничето на
успеха да оцелее.

22

Отчет на БАН за 2018,с.146.
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