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Слово на Президента на Република България 
Росен Плевнелиев при откриване на изложбата 

“България 1944-1989 Забранена истина“ 
София, 12 октомври 2012

Уважаеми г-н Посланник на Германия, Хьопфнер!
Уважаеми организатори! 
Ваши Превъзходителства!
Скъпи приятели!

Искам да поздравя всички истински от сърце и 
от душа за проявената гражданската позиция 
при осъществяването на тази изложба и разбира 
се, да ви уверя, че напълно се присъединявам, 
споделейки идеята и посланието.

За мен тази изложба казва много ясно и 
категорично, че никой не може да реабилитира 
тоталитаризма. Тя носи силното послание, че 
никой повече не може да държи в ръцете си власт, 
която забранява истината. Защото истината за 
съпротивителните движения срещу тоталитарната 
държава не трябва да се забравя. Престъпленията 
и действията на тоталитарната държава трябва да 
се показват на следващите поколения, а не да се 
замитат. Истината за жертвите и за репресиите на 
тоталитарния режим в България трябва да се знае 
и помни.

Единството и благоденствието на една нация се 
постига само тогава, когато тя може да погледне 
без страх своето минало. Това ни прави по-силни 
и по-единни.

Знакова е подкрепата на Фондация Конрад 
Аденауер, „Възпоменателната библиотека за 
почит на жертвите на комунизма” и Федералната 
фондация за изследване на диктатурата на ГEСП. 
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Те са важни европейски инициативи. Германия 
е държавата от която можем да научим толкова 
много, как ние последователно и целенасочено в 
интерес на следващите поколения, в интерес на 
бъдещето и в интерес на държавността можем 
да градим своето единение, като не скриваме 
фактите и като показваме истината. Падането на 
Берлинската стена е най-яркия символ на краха 
на комунистическата доктрина, който вдъхнови 
милиони хора в бившите социалистически страни 
за едно ново начало.

Надявам се, че посланието на изложбата ще стигне 
до много хора, до много градове, до много региони, 
до младите и до старите. Радвам се и ще работя 
в скоро време България да има музей, който да 
отдаде почит на жертвите и на репресираните от 
комунистическия режим и да покаже на младите 
хора фактите за тоталитарната държава, за 
нейните институции, за Държавна сигурност, 
за решенията, които те са взимали, за начина по 
който са работили.

Затова искам да ви подкрепя, затова днес съм 
заедно с вас. И разбира се, нека заедно и отговорно 
да се обърнем към новото поколение, към младите 
хора на България и да им кажем, че сме готови да 
вървим напред, че знаем истината за миналото, че 
не го манипулираме, нито прикриваме. Напротив, 
ние съзнаваме, че един народ може да бъде силен, 
единен и да има бъдеще само тогава, когато 
той познава и уважава миналото си. Успехът на 
следващите поколения на България зависи от 
това, те да не се поддават на по повърхностното, 
удобното и интересното,  а да се стремят да вникват 
в проблемите на времето, да познават миналото си 
и по този начин да градят своето бъдеще.

Благодаря на организаторите, благодаря на всички, 
които подкрепят тази кауза. Аз съм един от вас! 
Пожелавам успех!
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Берлинската „Възпоменателна библиотека за 
почитане паметта на жертвите на комунизма” се 
чувства поласкана да подкрепи първото значимо 
публично документиране на престъпленията на 
българската комунистическа система спрямо 
собствения й народ. С него не само за първи път 
погледът на немците се насочва към специфичните 
български компоненти на сталинския репресивен 
апарат в Източна Европа, но се разширява и с 
това се дава пълнота на познанието на всеки един 
интересуващ се в цяла Европа за този аспект на 
комунистическия ужас.

В това отношение изложбата е един политически 
акт в най-добрата традиция за разясняването 
на истината, като едновременно информира и 
предупреждава. Защото тоталитаризмът като 
постоянна заплаха не е изчезнал със залеза  на 
световната комунистическа система; той запази 
своята социалнополитическа изкусителна сила 
и заплашва както и преди Европа и нейните 
държавноправни и демократични. 
устои.

Урсула Попиолек
“Председател на Управителния съвет“ на 

Възпоменателната библиотека

Томас Данерт
“Ръководител“ на библиотеката
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Спомените могат да бъдат болезнени. 
Спомените могат да бъдат и оздравителни. 
Спомените могат да са непълни, фалшифицирани 
или превърнати в легенда. 
Спомените могат да породят идентичност, но и 
да противопоставят семейства, приятели дори и 
народи и нации. 
Подходът и осветляването на комунистическите 
диктатури, които след втората световна война в 
продължение на повече от четири десетилетия 
определяха живота на хората в Източна и Средна 
Европа, днес още на много места са оспорвани. 
Освен това твърде често комунистическото 
минало се разкрасява чрез премълчаване 
на извършените престъпления. Жертвите 
многократно са изтласквани в периферията и 
злепоставяни. Виновните и извършителите не са 
привлечени към отговорност. 

Една от водещите идеи на възстановителния 
процес в Германия след 1989 г. бе, да се покажат 
структурите и методите на упражняването на 
властта при диктатурата, да се информира за 
преследванията, репресиите и престъпленията 
и да се разкрият механизмите за всяване на 
страх и боязън, довели човекът до безропотно 
подчинение. По този начин се противодейства и 
на носталгичното разкрасяване на живота през 
диктатурата чрез неговата измамна осигуреност.
Всяко общество трябва да намери своя път, за 
да разкрие тъмните страни на миналото си. 
Опитът от всички възстановителни процеси 
след насилнически режими показва, че не е 
възможно да се постигне трайно отстраняване на 
извършените престъпления като се премълчават 
отговорностите.
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Жертвите и тези, които са имали смелостта да се 
противопоставят на режима, и са заплатили това 
с дългогодишен затвор и даже с цената на живота 
си, и семействата им и са били изолирани и по 
различни начини измъчвани и тормозени, имат 
правото, съдбите им да бъдат чути и да се знаят.
Изследването на миналото се нуждае от 
насърчаване и подкрепа. 
С готовност Федералната фондация за 
изследване на диктатурата на Германската единна 
социалистическа партия подкрепи изложбата 
„Забраненото минало на България”.  
Тя разкрива не само един малко познат период 
от близката история на България. Също и за 
хората във Федерална Република Германия 
е важно да узнаят, какво се е случило. Така 
методите и инструментите на репресиите могат 
да бъдат сравнявани и да се сподели познанието 
за това, което диктатурите са причинили на 
хората. Това също е значим принос за ускоряване 
утвърждаването на нашата демокрация. Ние 
пожелаваме на изложбата много посетители, 
както в България така и във Федералната 
Република Германия.

Д-р Анна Камински 
Управител на Федерална фондация за изследване 

на диктатурата на ГEСП
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В началото на Втората световна война България е 
парламентарна монархия с население 

7 млн. души и 111 000 кв. км площ.
С правителствена декларация от 

15 септември 1939 България обявява своя 
неутралитет във войната.

На 22 октомври и на 17 ноември 1940 
българското правителство не приема 
предложенията за присъединяване към  
Тристранния пакт – Германия, Италия и 
Япония.

На 25 ноември 1940 България за пореден път 
отхвърля предложение на Съветския съюз 
за „Договор за взаимопомощ”, предвиждащ 
разполагане на съветски военноморски бази 
на българска територия.

Няколко часа преди частите на Вермахта да 
преминат през българска територия за Гърция 
на 1 март 1941 г., българският министър-
председател Богдан Филов подписва във Виена 
Тристранния пакт.

На 13 декември 1941 България, като член на 
Тристранния пакт, обявява война на САЩ и 
Великобритания. В отговор на този акт на 28 
декември с.г. Великобритания обявява война 
на България, а на 3 април 1942 г. същото прави и  
САЩ с декларация на Конгреса.

На 1 юни 1944 българското правителство подава 
оставка, назначенотo ново правителство с 
министър-председател Иван Багрянов веднага 
предприема стъпки за излизане на България 
от състоянието на война с Великобритания 
и САЩ и на 26 август заявява, че ще спазва 
пълен неутралитет. 

№ 1

България 
в пожара на 

втората световна война
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„ББС“ Лондон, 2 септември 1944  
„Българската делегация за водене на 
преговори за примирие със съюзниците, която 
пристигна в Кайро със самолет, продължава 
да се намира още в Кайро и очаква да получи 
условията за примирие, които до този 
момент не са й връчени.”

На 2 септември 1944 е съставено ново българско 
правителство с министър-председател 
Константин Муравиев. 
Новото правителство продължава усилията 
за прекратяване положението на война с 
Великобритания и САЩ и за ускоряване 
на преговорите за примирие, дава пълна 
амнистия с „Наредба-закон за амнистията”, 
разпуска ХХV Народно събрание и обявява 
пълен неутралитет. 

На 5 септември 1944 Съветският съюз с нота, 
връчена в 19 часа на българския пълномощен 
министър в Москва, непредизвикано 
обявява война на България, с която до тогава 
той поддържа редовни дипломатическите 
отношения. Нито един български войник не 
е участвал във военни действия на Източния 
фронт. Българската войска до този момент 
е изпълнявала стратегическа задача в 
Югоизточна Европа в случай на откриване на 
нов фронт, а на север от Дунава България е 
изпратила само мисия на Българския червен 
кръст.

№ 1
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„Ройтер“, 5 септември 1944:  
„Обявяване на война от Русия на България, за 
което британското правителство бе  
уведомено предварително, е акт на 
реалистична политика, която ще 
вразуми българите и вероятно ще ускори 
подписването на примирието. С това се слага 
край на усилията на България да избегне 
заплащането на тежката цена за съюза 
си с Германия. Трябва да бъде образувано 
ново правителство, представляващо 
действително левицата, като включи 
безсъмнено комунисти”  
(Рандел Нийл, дипломатически дописник)

„Известия” Москва, 7 септември 1944: 
„Управляващите България решиха, играейки 
си с думата „неутралитет”, да продължат 
помощта си за Германия и да въвлекат 
страната си в пропастта.”

Комунистите взимат властта с помощта на 
Съветската армия

На 8 септември 1944 съветските войски навлизат 
в България и окупират територията на 
страната, където остават до декември 1947. 
Българската войска е поставена на подчинение 
на съветското командване и в нея са въвеждат 
политически командири. 

Съглашението за примирие между правителството 
на България и правителствата на СССР, 
Великобритания и САЩ се подписва на 28 
октомври 1944. На практика то утвърждава 
окупацията на България от съветската армия. 
Председател на създадената Съюзническа 
контролна комисия е маршал Толбухин, а зам.-
председател – генерал полковник Бирюзов.

№ 1
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На 8 септември 1944 Националният комитет 
на доминираната от комунистите коалиция 
„Отечествен фронт“ излиза с позив за 
започналото навлизане на съветски военни 
части в България и заявява, че само той като 
политическа формация се ползва с доверие 
от Антихитлеристката коалиция, като 
същевременно обвинява кабинета на Муравиев 
в „колебание и двуличие” по отношение на 
Съветския съюз”.  

На 9 септември 1944 в 2.15 часа, когато 
съветските войски са навлезли вече 
на българска територия, офицери от  
кръга „Звено” и др. свалят чрез преврат 
демократичното правителство на Константин 
Муравиев и предават властта на коалиция 
“Отечествен фронт“. 

В 6.25 часа Радио София съобщава на българските 
граждани, че е съставено ново правителство, 
начело с Кимон Георгиев. Комунистическата 
партия, която до преврата наброява едва 
няколко хиляди души, упражнява пълна 
власт в решенията на новото правителството 
главно чрез Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на правосъдието. 
Това правителство, дошло по силата на 
военнополитически преврат с помощта 
на окупиралата страната съветска армия, 
се представя като „народодемократично”, 
но то веднага започва да налага с най-
брутални средства една антидемократична 
тоталитарна система по съветски модел.

№ 1
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№ 1

 Българският червен кръст на Източния фронт 1941–1945
личен архив Ст.Р.

Уинстън Чърчил, Франклин Рузвелт и Йосиф Сталин 
по време Ялтенската конференция

February 1945 Photo #: USA C-543
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№ 1

София непосредствено след 9. септември 1944 
ДА Архиви 69–2965–36

маршал Толбухин и ген. Бирюзов на Софийската гара
ДА Архиви 69-2965-37



18

Още в първите дни след преврата на 9 
септември 1944 комунистическата партия 
започва масови гонения и избивания без 
съд и присъда на граждани, обявени по 
преценка на нейните партийни активисти за 
„врагове на народа”. Репресиите се извършват 
по бърза процедура от т.нар. „екзекутивни 
тройки“. За много кратко време през месеците 
септември и октомври 1944 броят на убитите и 
безследно изчезналите надминава 30 000 души. 

Вълко Червенков, секретар на ЦК на БКП 
уведомява Георги Димитров в Москва с телеграма 
№ 10 от 13 септември 1944 за проведените масови 
чистки: 
„Фашизмът падна (...) но борбата не 
е преустановена (...) В първите дни на 
революцията стихийно бяха разчистени 
сметките с най-злостните врагове, попаднали 
в наши ръце. Сега се вземат мерки с това да се 
занимават съответните наказателни органи 
(...) От въоръжени партийци и комсомолци ще 
бъдат негласно създавани ударни групи за особено 
отговорни задачи.“ 

Вълко Червенков докладва на Георги Димитров 
в Москва на 17 октомври 1944:  
„Предателите, провокаторите, враговете се  
наказват безпощадно. На врага е нанесен много  
сериозен удар. Нашите другари не са съумели 
да обезглавят враговете в първите дни. 
Затова чистката бе извършена в течения на 
последните две недели масово.“ 

Tерор от първите дни

№ 2
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С масови репресии, убийства, арести, 
изселвания и други насилия комунистическата 
партия, разполагайки с Министерството 
на вътрешните работи и Министерството 
на правосъдието, се разправя безпощадно 
със своите противници и потенциалните си 
политически опоненти. Терорът обхваща всички 
равнища на икономическия, политическия и 
социалния живот на страната.

Отечественофронтовското правителство 
прокарва поредица от репресивни наредби-
закони:

20 октомври 1944 
„Наредба-закон за прочистване на учителския 
и преподавателския персонал в народните 
основни и средни училища, учителски 
институти и в университета и висшите 
училища и академии.” 

2 ноември 1944 
„Наредба-закон за назначаване, уволняване и 
класиране на служители във ведомството на 
МВР и за временната общинска управа“

6 ноември 1944 
„Указ за изменения и допълнения на правилника 
за назначаване, преместване, съкращаване, 
уволнение на учителите в гимназиите и в 
гимназиалните класове“

14 март 1945 
„Наредба за изменение на Наредбата за временно 
облекчение на жилищната криза и за запазване 
на общественото спокойствие и сигурност в 
София”
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Издават се наредби, укази и постановления, с 
които се дават привилегии на подкрепящите 
новата власт и същевременно се ограничават 
права на гражданите:

12 октомври 1944 
„Наредба-закон за временно отменяне на 
служебния ценз по Закона за длъжностите, 
цензовете, заплатите и възнагражденията на 
държавните служители” 

24 октомври 1944
„Наредба-закон за признаване правата на 
висшисти при заемане на държавна, общинска 
или обществена служба на писатели, членове 
на Писателския съюз, които нямат висше 
образование” 

29 април 1945 
„Наредба-закон за подпомагане на пострадалите 
в борбата срещу фашизма и за народната 
свобода” 

На 14 януари 1948 се приема Закон за лишаване от 
пенсия на лица, проявили „фашистка дейност”. 
Въз основа на този закон са спрени пенсиите на 
всички „безследно изчезнали” в периода от 

9 септември 1944 г. до 3 март 1945, на осъдените 
от т.нар. „Народен съд“ и нa всички други лица, 
за които властта реши, че са имали „фашистки 
прояви”. По този закон се отнемат наследствените 
пенсии и на редица длъжности. Така пенсионните 
отдели стават също част от репресивния 
апарат и лишават от средства за съществуване 
лица, които през годините реално са внасяли 
осигурителни вноски.
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Изцяло се подменя административният апарат, 
включително и този на съдебната система.  
За съдии и следователи се назначават бивши 
партизани, политически затворници и партийни 
функционери, които нямат необходимия ценз и 
професионална практика. 

Елиминиран е принципът на деполитизирането 
в съдебната система. Над всички съдебни и 
административни органи се налага пълна 
зависимост от партийните и отечествено-
фронтовските комитети.

„Ное Цюрхер цайтунг“, Цюрих, 19 март 1945 г.: 
„В България са ликвидирани почти всички 
елементи, които у нас се наричат демо-
кратически… Правото на живот се признава 
само на четири групи, които образуват 
Отечествения фронт: комунисти, леви 
земеделци, социалисти и звенари…” 
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3. л. арх. Ст.Р.

в.“Демокрация“ 5. 9. 1994, Мирчо Спасов, ЦК на БКП: 
“Партията отлагаше Народния съд, за да поразчисти 
враговете, със съда можеше да се измъкнат. Ха-ха! Поддържах 
връзка с др. Живков. Той беше в НОВА (Народоосвободителна 
въстаническа армия), в мазето на “Славянска беседа“. Като 
влизах там, всички страняха от мен, знаеха с какво се 
занимавам. Тежка ми беше работата, но кой да я свърши, не 
искаха да се изцапат...Вкарвахме ги в мазето на Дирекцията, 
късно през нощта ги извеждахме, товарехме ги на камион 
“Опел Блиц“- и към Радомирско. Всеки ден към 10 се явявах в 
“Славянска беседа“.Така изкарахме три месеца, по пет камиона 
на нощ.“ (Ето как е решавана съдбата на българския елит!)

ДА “Архиви“, История на БКП, сн. Ф. К.
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Карикатурата на Сталин, заради която Райко Алексиев е убит

„Наредба-закон за признаване правата на висшисти 
при заемане на държавна, общинска или обществена 
служба на писатели, членове на Писателския съюз, които 
нямат висше образование” 24 октомври 1944 г. / сн. Ф. К.
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На 24 септември 1944 Политбюро одобрява 
Наредба-закон за съдене от народен съд, приет 
от Министерския съвет на 30 септември с.г.  

Под предлог, че този съд ще съди виновните 
за въвличане на България във Втората 
световна война на страната на Тристранния 
пакт, започва масова разправа с политически 
дейци, военни, общественици, интелектуалци, 
учени, писатели, журналисти и др. с цел, да 
се унищожи елита на нацията, който може 
да поведе организирана съпротива срещу 
налаганата от комунистическата партия 
съветизация на България.  

Този извънреден съд е създаден в грубо 
нарушение на действащата тогава българска 
конституция и в погазване на основните 
принципи на правораздаването.  
За „народни обвинители” са назначени 
партийни активисти без необходимата правна 
квалификация.  

В техни ръце са съсредоточени 
предварителното и съдебното следствие и 
обвинението. Несправедливо обвинените са 
предварително обречени, защото са съдени 
с презумпцията за виновност. Присъдите са 
окончателни и не подлежат на обжалване, 
смъртните присъди се изпълняват веднага. На 
всички осъдени от народния съд се конфискува 
имуществото, а семействата и близките им са 
подложени на пожизнено преследване като 
роднини на „врагове на народа”. 

“Народен съд”
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Само на 1 срещу 2 февруари 1945 г. по негови 
присъди са екзекутирани 3 регенти, 
33 министри, 67 народни представители, 
47 висши военни и др. 
„Българският „Народен съд” осъжда на смърт 
и екзекутира 150 членове на висшето държавно 
ръководство; 
Международният Нюрнбергски трибунал: 11; 
Международният трибунал за Далечния изток: 7.

По данни, предоставени от главния народен 
обвинител до ЦК на комунистическата партия, в 
доклад от 3 юли 1945 г. в цялата страна по т.нар. 

народен съд е имало 132 масови процеса, на 
които са произнесени следните присъди:  

Подсъдими 11 122

Смъртни присъди 2816 (изпълнени 2700)

Доживотни присъди 1233

20 години строг тъмничен затвор 11

15 години строг тъмничен затвор 964

12 години строг тъмничен закон 41

10 години строг тъмничен закон 687

6-8 години строг тъмничен затвор 197

5 години строг тъмничен закон 1006

3 години строг тъмничен закон 379

2 години строг тъмничен закон 318

1 години строг тъмничен закон 724

1 година условно 668

Оправдателни присъди 1485

Спрени и прекратени преписки 386
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Обвинител в “Народния съд“  
Архив Национална 

библиотека 
„Св.св.Кирил и Методий“

Подсъдимите на „Нородния съд“ 
Архив Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
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Проф.Александър 
Станишев, медик с 

международна известност, 
осъден на смърт, разстрелян 

последен, заставен да 
установи като лекар смъртта 

на всички екзекутирани 
преди него 

Архив Национална 
библиотека „Св.св.Кирил и 

Методий“

Трифон Кунев, автор на 
сборника фейлетони  
“Ситни, дребни като 

камилчета“ 
Архив Национална 

библиотека “Св.св. Кирил и 
Методий“

Димитър Пешев, 
заместник-председател на 

НС, който има най-голяма 
заслуга за спасяването  

на българските евреи 
(40 000 души) от 

депортиране, обвинен 
в Народния съд и в 

„антисемитизъм”.  
Архив Национална 

библиотека „Св.св.Кирил и 
Методий“
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Формирането на парламентарната опозиция 
започва още в началото на ноември 1944 г. 
с първите признаци на разногласие между 
комунистическата партия и представителите 
на другите партии, включени в доминираното 
от нея отечествено фронтовско правителство. 
По искане на некомунистическите партии и с 
решение на Съюзническата контролна комисия 
насрочените за 26 август 1945 г. избори за 
Обикновено народно събрание в България са 
отложени. Това е първият успех на опозицията 
против диктата на комунистическата партия. 

Политически партии на легалната 
опозиция:

БЗНС
ръководител Никола Петков с печатен орган в. 

„Народно земеделско знаме”

БРСДП
секретар Коста Лулчев и печатен орган в. „Свободен 

народ”

Демократическа партия:
ръководители Никола Мушанов / Александър 

Гиргинов и печатен орган в. „Знаме”

Радикална партия
Опозиционна група на независимите интелектуалци 

с ръководител проф. Петко Стайнов.

Ликвидиране на 
опозиционните партии
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В началото на юни 1946 г. ръководството на 
комунистическата партия посещава Москва 
и получава инструкции за решителен курс 
към комунизиране на България и за разправа 
с опозицията. Първият удар върху легалната 
опозиция е нанесен срещу водача на БСДП Кръстю 
Пастухов, който е арестуван на 26 юни 1946 г., 
осъден на 5 години и после удушен в затвора. 

Арестуван е и главния редактор на в. „Свободен 
народ” Цветан Иванов. На 27 октомври 1946 г. се 
провеждат избори за Велико народно събрание. 
Въпреки упражнявания терор, ареститe на 
функционерите на опозиционните партии и 
повсеместното фалшифициране на изборните 
резултати, легалната опозиция спечелва 101 
депутатски мандата от общо 465 и съставя две 
опозиционни парламентарни групи: една на 
БЗНС-Никола Петков и втора на БСДП.

След като на 10 февруари 1947 г. в Париж 
се сключва Мирният договор с България, 
комунистическата партия започва открито 
преследване и репресии над водачите и 
членовете на опозиционните партии. На 5 юни 
1947 г. е отнет депутатският имунитет на водача 
на обединената опозиция Никола Петков, 
осъден е на смърт и разстрелян в Софийския 
централен затвор.
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Белият дом, Вашнгтон, 16 септември 1952 г.
Президентът на Съединените щати Хари Труман 
по случай петата годишнина от екзекуцията на 
Никола Петков: 

„Американският народ, както и другите 
народи от свободния свят, няма да забрави 
съдебното убийство на Никола Петков през 
1947 г. и неговата смела борба срещу силите на 
комунистическия тоталитаризъм в България. 
От неговата смърт на света стана много  
по-ясен смисълът на борбата срещу тиранията, 
която той води…” 

По данни на Държавна сигурност през септември 
1947 г. всички активни дейци на опозиционните 
партии са поставени под агентурно наблюдение. 
През октомври 1947 г. са изселени в провинцията 
и въдворени водачите на буржоазните партии и 
„поставени на разработка” от Държавна 
сигурност: 

Никола Мушанов, Стойчо Мушанов, Александър 
Гиргинов, проф. Венелин Ганев, Атанас Буров, 
Петко Стайнов, Христо Манафов, Слави 
Чорбаджигошев, Стефан Губиделников, Борис 
Панчев, Димитър Върбанов, Георги Панайотов 
и др. През същата 1947 г. в концлагери са 
изпратени 721 души, принадлежащи към 
опозиционните партии.

На 14 ноември 1947 г. започва съдебният 
процес срещу писателя Трифон Кунев. Главното 
обвинение срещу него е, че е издал сборник с 
фейлетони против режима, в който той пише: 

„Аз реших да остане един траен документ за 
съпротивителното движение на българския 
народ… Съпротивителната сила на българина 
срещу оскърбителното за неговото човешко 
достойнство и поробване е огромна…” 
(Из сб. „Ситни дребни като камилчета”, 1946)
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След бруталната разправа с водачите и 
активистите на демократичните опозиционни 
партии, действали като легална опозиция 
на комунистическото правителство, 
Държавна сигурност насочва усилията си към 
ликвидирането на българското офицерство и 
разтурянето на родолюбивите организации. 
През юли и август Държавна сигурност инсценира 
съдебни процеси срещу легионерите, считани от 
комунистическата власт за най-големи нейни 
противници. От 68 подсъдими легионери 13 са 
осъдени на смърт, а останалите на различни 
срокове строг тъмничен затвор.

„Емброс”, Атина, 25 ноември 1945 г.: 
„Марица изхвърля на бреговете си трупове на 
българи. Смята се, че тия трупове, влачени от 
България, които наброяват много десетки, са 
на българи „реакционери”, избити няколко дни 
преди изборите, за да се сплаши населението и 
да гласува за комунистическия фронт.”

„Естия”, Атина, 19 февруари 1946 г.: 
„В навечерието на изборите мътните води на 
Марица влачеха към Егея цяла грамада трупове. 
Тия трупове бяха видени от множество гърци 
и официални английски лица. Съответните 
доклади, установяващи този факт, се намират 
още в архивите.“
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Съветизация

На 4 декември 1947 г. Великото народно събрание 
с абсолютно мнозинство на комунистическата 
партия приема 

„Конституция на Народна република България”. 
Тя променя формата на държавното управление, 
заменя принципа на разделението на властите 
с принципа на единството на държавната 
власт, върху която комунистическата партия 
упражнява пълен монопол.

„Газет дьо Лозан”, Лозана, 27 декември 1947 г.: 
„Конституцията е почти копие на сталин-
ската конституция… Някои разпоредби 
откриват пътя на своеволията и въпреки 
разпорежданията на мирните договори не 
зачитат правата и свободите на човека.”

Комунистическата партия използва 
съдебната система като средство за 
налагане на своята диктатура и разработва 
репресивно законодателство, прилагано срещу 
политическите противници и опоненти. 
Започват политически процеси, завършващи 
със смъртни присъди, различни срокове 
затвор, изпращане в лагери, изселвания и др. 
Обявява „общонародната” собственост за 
икономическа основа на обществото. Властта 
пристъпва към пълно ликвидиране на частната 
собственост върху промишлеността, средствата 
за производство и на частните земеделски 
стопанства.

В администрацията, войската и в управлението 
на стопанския и духовния живот на 
страната повсеместно се налага съветският 
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модел. Съветската тема се утвърждава като 
задължителна за творците от всички жанрове 
на изкуството.

„Вима”, Атина, 8 април 1947 г.: 
„Книжарниците са препълнени и предлагат 
само руски издания за Ленин, Сталин, Маркс 
и за Съветския съюз. Портретите на Сталин 
и Молотов висят навсякъде, наред с тези на 
Димитров… В един салон младежи от някаква 
организация разучават съветския национален 
химн, който сега е вторият национален химн на 
българите.”  

Из доклад на пълномощния министър на 
Великобритания в София Антъни Ламбърт от 
2 януари 1959 г.: „Човек не може да избяга от 
усещането, че над всеки българин, включително 
и на повечето от ръководителите, виси сянката 
на страха и московската ръка на смъртта.”

Раболепието и подражанието на съветския 
модел сред централното ръководство на 
БКП продължава и след официалното му 
разграничаване от култа към Сталин. 

То стига до там, че на пленум на ЦК на БКП през 
юли 1963 г. първият секретар на партията Тодор 
Живков поставя въпроса за присъединяването 
– „политическото сливане” на България към 
Съветския съюз, което докладва през октомври 
с.г. пред съветския партиен ръководител Никита 
Хрушчов, като вече обсъден с българското 
партийно ръководство. Всички 167 членове на 
ЦК на БКП са гласували “За“ това партийно 
решение. 
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За разлика от други страни в Източна и Средна 
Европа, попаднали след Втората световна война 
в сферата на съветското влияние, селското 
население в България до 1944 г. се състои 
предимно от средни и дребни земеделски 
стопанства и почти няма селско семейство, което 
да не притежава собствена земеделска земя. Към 
1946 г. 57.9 % от селяните притежават от 50 до 200 
дка земя, а от 200 до 500 – само 3.9%.

Принудителна колективизация 
на селското стопанство 

Отнемане земята на селяните

Характеристика на земеделските стопанства в 
България по отношение на притежаваната земя 

през 30-те години на XX век

Размер на 
стопанството 

% от всички 
стопанства

Характер на 
стопанствата

до 10 дка 11.78 % дребни

10–20 дка 12.31 % дребни

20–50 дка 32.86 % малки

50–100 дка 28.13 % средни

100–300 дка 14.30 % големи

Повече от 300 дка 0.67 % едри
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През април 1945 г. новата отечественофронтовска 
власт приема Наредба: 

закон за създаване на ТКЗС и започва да налага 
с най-брутални мерки: физически и морален 
тормоз, побоища, включително и с убийства, 
принудителна и пълна колективизация, т.е. 
отнемане на земята на селяните, на земеделския 
им инвентар (плуговете, ралата, волските 
коли и каруците), селскостопанските машини 
(тракторите, вършачките и веялките), работния 
(воловете, конете) и друг (крави и овце) добитък. 
Пленумът на ЦК, който заседава на 12 и 13 
юли 1948 г., утвърждава съветския модел в 
стопанското развитие на България и призовава 
към засилена битка с кулаците и за изострена 
класова борба в селото. 

Връхна точка на битката на новата власт срещу 
българските земеделски стопани са годините 
1950–1954 г. През 1958 г. тя отчита, че 92% от 
обработваемата земя вече е във владение на 
ТКЗС, което засяга 93% от всички домакинства 
в страната.
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„Яблански селски общински съвет, 
Заповед № 102 Въз основа на решение на БКП в 
с. Ябланица, Тетевенско, 27 ноември 1950 г., се 
обявяват за кулаци и народни врагове следните 
лица:

1. Димитър Миков Марков и синовете му
2. Дако Нейков Якимов
...
10. Дако Вутков и синовете му.

Същите от днес не могат да се ползват от 
никакви услуги на селсъвета и другите държавни 
учреждения в селището ни. Занапред не могат 
да се ползват нищо друго по магазините, 
ресторантите, сладкарниците и др., освен 
от сол. Нарушителите на същата ще бъдат 
наказвани най-строго. 
Препис от настоящата заповед да се разлепи 
на видни места и връчи на всички учреждения, 
в магазините, ресторантите и сладкарниците 
и др. за изпълнение.

Председател: (п) Иван Цанов Иванов“

Българският селянин, който през вековете винаги 
е бил собственик на земеделска земя и добитък, 
е превърнат в безимотен селскостопански 
работник в стопанство от колхозен тип, 
ръководено от активисти на местната партийна 
организация. 

Още през 20-те години на XX век в българското 
селско стопанство започва да се въвежда 
кооперативно стопанисване на земята, а през 
1935 г. в България има създадени вече 1239 
кооперации, които комунистическият режим 
след 9 септември 1944 г. също разтуря, за да 
наложи тотално колхозния модел в българското 
селско стопанство чрез т.нар. ТКЗС. 
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След края на 50-те години в селското стопанство 
на „социалистическа” България – страна с 
традиции в земеделието и в довоенния период 
с преобладаващо селско население, вече няма 
частни земеделски стопани, което впоследствие 
нанася тежки демографски, стопански и социални 
поражения на цялото българско общество.

Брой на ТКЗС и на домакинствата в тях, 1944 –1957

Година Брой на ТКЗС Брой на домакинствата 
в тях

1944 17 649

1945 382 34 000

1946 480 41 000

1947 549 46 000

1948 1100 124 000

1949 1601 156 000

1950 2501 502 000

1951 2739 582 000

1952 2747 553 000

1953 2744 569 000

1954 2723 569 000

1955 2735 591 000

1956 3100 911 000

1957 3202 1 017 000

1959 3972 1 290 000
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През пролетта на 1946 г. комунистическата 
партия започва широка кампания за 
утвърждаване на „диктатурата на пролетариата” 
чрез ликвидиране на частната собственост 
върху индустрията, занаятите и търговията. 
Успоредно с провеждането на серия политически 
процеси, на 8 септември 1946 г. се приема Закон 
за конфискуване имуществата, „придобити 
чрез спекула и по незаконен начин”. Член 1 
постановява, че се конфискуват в полза на 
държавата всички движими и недвижими 
имоти, пари, акции и пр., придобити след 1935 г., 
попадащи в тази категория. Под „спекула” в този 
закон се разбира всяко занимание със стопанска 
и финансова дейност. 

Александър Гиргинов, един от водачите на 
опозиционната Демократическа партия:
„Законът цели експроприирането на имотите, 
фабриките, предприятията и свързаните с тях 
средства за производство, намиращи се в лица, 
неприятни на режима, които трябва да бъдат 
унищожени стопански и материално.”
Георги Димитров: 
„Национализацията беше една от най-важните 
стъпки на народнодемократичната власт 
за преобразуване на капиталистическата 
собственост в социалистическа.”

Отнемане на частната 
собственост върху 

индустрията, банковото дело и 
търговията
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След като от края на 1947 г. комунистите 
налагат в България по съветски пример 
еднопартийна система, те могат вече да се 
заемат с осъществяването на своята програма за 
пълното ликвидиране на частната собственост 
и в областта на индустрията.
На 18 декември 1947 г. Политбюро на ЦК на БКП 
приема Законопроект за национализацията на 
частните и индустриални и минни предприятия, 
който Великото народно събрание гласува на 23 
декември с.г. 

Съгласно разпоредбите на този закон на 
национализиране подлежат: предприятията от 
металообработването, минните предприятия, 
текстилната промишленост, бирените фабрики, 
строителната и химическата промишленост, 
маслобойните и др. Засегнати по същия закон са 
и паричните средства на предприятията, както и 
техните влогове и ценности.

Подготовката за извършването на
национализацията се провежда в пълна тайна. 
Комунистическата партия пристъпва към 
завземане на предприятията на 22 декември 1947 
г., преди още Законът за национализацията да 
е приет от Народното събрание. Процедурата 
е опростена: Собственикът на предприятието 
предава ключовете на касата и на канцеларията 
си на влязлата внезапно при него комисия. Той 
подписва най-общ протокол, че предоставя 
предприятието на народната власт и на излизане 
има право да си вземе само палтото. 
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След този акт фабричната сирена оповестява 
шумно, че партийното и правителственото 
решение е изпълнено. Собствениците са 
отстранени от индустриалните, търговските, 
банковите и занаятчийските предприятия и от 
длъжностите, които са заемали в тях. 
Иззети са не само техните капитали и основни 
оборотни средства, но и по-голямата част от 
личните им имоти, банкови влогове, жилища, 
бижута, автомобили и др. На 25 декември 1947 
г. се приема Закон за въвеждане на държавен 
монопол върху банковото дело, по силата на 
който са национализирани 31 банки, български 
и чужди.

След национализацията в България се 
ликвидира и пазарното стопанство, създава се 
бюрократична икономика без предприемачески 
стимул, поверена в ръцете на партийни 
функционери. Тя обхваща целия спектър на 
стопанския живот. 

В България не остава нито едно частно 
предприятие, нито една частна занаятчийска 
работилница, включително и в областта на 
търговията и услугите. 

Експроприацията засяга и жилищата на 
определени категории граждани. През 1948 г. 
жилищни комисии към народните съвети в 
градовете започва да „сгъстяват” собствениците 
на градски имоти и да настаняват в тях 
функционери на комунистическата партия и 
верни на новата власт чиновници и служители, 
които идват предимно от провинцията. 
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Така се постъпва преди това и със жилищата 
на убитите, въдворените в лагери или 
принудително изселените, обявените за 
противници на новата власт граждани. 
Със Закона за недвижимата покрита градска 
собственост се отчуждават изцяло или отчасти 
къщи, апартаменти, вили, кантори и др. на по-
заможните собственици.
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Ежедневници на опозицията, сн. Ф. К.
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Преследване на църквата

„Религията е опиум за масите” – тази теза на 
Маркс е крайъгълният камък на марксисткия 
светоглед.

Потресаващ пример за отношението на 
комунистическата партия към църквата и 
религията е взривяването на 16 април 1925 г. 
на катедрален храм „Св. Неделя” в София, под 
чийто развалини загиват 213 и са ранени над 
500 души – мъже, жени и деца.

Сред избитите без съд и присъда в първите дни 
след комунистическия преврат на 
9 септември 1944 г. има и много свещеници, 
чиято единствена „вина” е била, че са служели 
на църквата и са проповядвали християнски 
морал. Установени са имената над 100 убити 
православни свещеници, както и на равина 
Исак Б. Леви, мюсюлманския духовник Мехмед 
Рашидов, армено-григорианския свещеник 
Гарабед С. Каражян, протестантския пастор 
Стефан Тодоров.

На 16 февруари 1949 г. се публикува “Закон 
за вероизповеданията“, който следва духа 
на съветския закон по същата материя. 
Той въвежда пълен контрол над духовните 
институти и църквата, забрана на богослужение 
извън храма, конфискации на църковни имоти 
и др. За присъствие на църковна служба или 
дори само влизане в църква ученици и студенти 
се наказват с изключване от учебното заведение, 
а служителите и чиновниците – с провал в 
кариерата и дори уволнение.
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От 25 февруари до 9 март 1949 г. се провежда 
процес срещу 15 протестантски пастори, 
четирима от които са осъдени на доживотен 
затвор. 
На 11 ноември 1952 г. в 23.30 часа в Централния 
софийски затвор са разстреляни четирима 
осъдени на смърт свещеници от Ордена на 
успенците – отците Камен Вичев, Павел Джиджов, 
Йосафат Шишков и монсеньор Евгений Босилков 
– български епископ пасионист.

През 1984 г. по решение на Политбюро на ЦК 
на БКП се провежда кампания за принудителна 
смяна на имената на българските мюсюлмани.
Успоредно със законодателните и 
административните ограничения се усилва и 
натискът на тайните служби, който се изразява и 
с вербуване на сътрудници сред духовенството. 
Българската православна църква, заедно с 
Католическата църква и протестантските 
деноминации, съставляват специален обект 
за агентурно-оперативна дейност на група 
„Духовенство и секти” на Първи отдел на 
Държавна сигурност, натоварен с „борбата с 
контрареволюцията”. 
През 1949 г. в този отдел се водят общо 20 активни 
разработки, 24 предварителни разработки и 240 
отчетно-наблюдателни дела, обслужвани от 339 
агенти.  

През 1981 г. от 5000-те агенти на Шести отдел на 
Държавна сигурност 278 работят по линия на 
Българската православна църква, Католическата 
църква и протестантските деноминации, а към 
края на комунистическия режим в България през 
1989 г. техният брой се удвоява. 
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Принудително изселване

Като наказателна и превантивна мярка срещу 
противници на режима и техните близки, 
граждани, неодобряващи мероприятията и 
методите на новата власт, или само набедени за 
такива, хиляди семейства биват принудително 
изселвани от столицата, големите градове и 
от граничните райони, и „въдворявани” в 
отдалечени от градските центрове села и малки 
селища, без право да ги напускат. 
Принудително биват изселвани индустриалци 
и търговци, лишени от партийното доверие 
адвокати и интелектуалци, уволнени офицери, 

„неблагонадеждни” жители на граничните 
райони и др.

Според съвместен доклад на председателя 
на президиума на Народното събрание и на 
министъра на вътрешните работи до Политбюро 
на ЦК на БКП за периода от 
9 септември 1944 г. до август 1953 г. са изселени 
7025 семейства с 24 624 членове. 
Действителният брой на изселените семейства е 
по-голям. През същия период само от столицата 
София са изселени 2548 семейства с 5075 членове, 
от граничните райони и окръжните градове – 
4208 семейства с 18 315 членове.

Причини за изселването Брой на 
семействата

Брой на 
членовете

Имат близки „изменници 
на родината” (избягали 
на запад)

2 397 9 739

Неудобни за големите 
градове и за граничните 
райони, като „врагове на 
народната власт”

4 359 13 651

По други причини 169  1 224

Общо 7 025 24 624
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Строго поверителна заповед на министъра на 
вътрешните работи Г. Цанков, 
София, март 1953 г.:
„С цел прочистването на големите градове 
и граничните зони от вражески елементи и 
за прекъсване връзките на изменниците на 
Родината с техните семейства в тези райони 
заповядвам: Да се подготви в най-строга тайна 
изселването семействата на изменниците 
на Родината и невъзвращенците, живеещи 
в София, Сталин (Варна), Бургас и Пловдив 
и граничните зони и въдворяването им на 
ново местожителство във вътрешността на 
страната.
За целта столичният и окръжните началници 
на МВР да установят всички членове на 
семействата на изменниците на Родината в 
тия райони и най-късно до 20 март 1953 г. да 
направят предложение за тяхното изселване…“ 

Изселванията от столицата и големите градове 
се подновяват по време на Унгарското въстание 
през 1956 г.

Социално положение на изселените семейства Брой %

Средни селяни 2418 37.4

От буржоазен произход 1757 26.7

Бедни селяни 784 11.9

Заможни селяни, т.нар. кулаци 710 10.8

От среден градски произход 475 7.2

Служащи 210 3.2

Работнически произход 93 1.4

Занаятчии 78 1.1

От беден градски произход 65 1

6590 100
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Нелегалната борба и 
въоръжената съпротива на 

Горяните

След установяването на комунистическата власт 
в България през есента на 1944 г., успоредно с 
легалната политическа борба на опозицията 
започва и нелегално съпротивително движение, 
което организира въоръжени чети. Четниците, 
наричани „горяни” (от „гора”), произхождат 
от всички съсловия на българското общество, 
но сред тях най-силно е представено 
селското население – средни и дори бедни 
земеделци, които остро се противопоставят на 
насилственото отнемане на земята им. 

Към края на 1947 г. селяните в съпротивителното 
движение са 47 %, но с годините техният 
дял нараства и през 1950–1951 г. той достига 
70%. След ликвидирането на опозиционните 
партии и по време на кампанията за масовата 
колективизация на селското стопанство, 
национализацията на частната собственост в 
градовете и поетия от правителството курс към 
съветизация горянското движение обхваща 
цялата страна. През 50-те години на XX век в 
България няма планински район, в който да не 
действат въоръжени горянски чети, подкрепяни 
от голям брой ятаци. 
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За борба с нелегалните и въоръжената 
съпротива в края на 1948 г. се създават първите 
части на вътрешните войски, които към 
октомври 1950 г. са в състав от десет батальона: 

Два в София и по един в Пловдив, Бургас, Варна, 
Стара Загора, Ямбол, Благоевград и Белоградчик. 
С решение на Политбюро на ЦК на БКП 
вътрешните войски се преформират в дивизия 
и броят им се увеличава. Те, според същото 
партийно решение, „се възпитат и действат 
като вътрешните войски на Съветския съюз” 
и трябва да бъдат „предани до смърт на ЦК на 
БКП”. На тях и на Държавна сигурност се възлага 
борбата за унищожаването на горянските 
чети и ликвидирането на съпротивителното 
движение в България. В докладите си от 1951 
г., Държавна сигурност отчита, че в страната са 
разкрити 176 нелегални групи и организации, 
от които 47 в София. На 1 октомври 1951 г. при 
акция срещу горянска чета в Турийската гора, 
Казанлъшко, са убити 19 младежи. По същото 
време в Искърското дефиле силите за сигурност 
водят сражение с две горянски чети от 30 и 40 
души. 

От април 1951 г. до октомври 1962 г. действа 
радиостанция „Горянин”, която се явява 
трибуна на съпротивителното движение на 
българския народ против комунистическата 
диктатура и съветизацията на страната.
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Из емисията на радио „Горянин” май 1955 г.

„Тук радио Горянин – гласът на българската 
съпротива… 
Да се готвим непрестанно, братя,
да се готвим за деня на свободата
и от болшевишкото робство
да освободим земята свята…” 

Въоръжената съпротива на българския народ 
през всичките тези години намира своята 
морална опора в надеждата, че жертвите, които 
той дава в неравната борба с натрапения му 
комунистически режим, ще бъдат разбрани 
от международната демократична общност и 
ще предизвикат намесата на Великите сили за 
неговото освобождаване.

Нелегални групи и организации
•	 „Тайни национални патриотични сили” – 

въоръжена организация от 30 души, сред 
които и ученици от ІІ Софийска мъжка 
гимназия, създадена през 1945 г. и ръководена 
от Петър Пейчев.

•	 „Тайна антиболшевишка организация” – 
създадена от младежи в Кюстендил през 1945 г.
Нелегална организация в Пирдопска околия 
– създадена през 1947 г. от Стойчо Христов 
Карадж ов.

•	 „Национален християнски кръст” – нелегална 
организация, създадена на 27 август 1947 
г. в м. Имарет дере (Хайдушки поляни), 
Смолянско, с водач Ангел Стефанов, която 
наброява 300 души и в края на декември с.г. 
формира две горянски чети: „Чета на смъртта” 
и „Хвъркатата чета”. 
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•	 „Всенародно движение за народно единение”, 
София, 1948 г.

•	 „Национално борческо движение”, с. 
Сливница, Софийско, 1948 г.

•	 Нелегална околийска земеделска организация 
„Никола Петков” – образувана през 1948 
г. с ръководители: Петър Месаков, Цанко 
Георгиев и Боян Попов, с район на действие 
Трънския край.

•	 Младежка група за борба с народната власт, 
Силистра, 1949 г.

•	 Нелегална младежка военна организация за 
въоръжена борба, Хасково, 1949 г.

•	 Нелегална група „Народна защита”, Стара 
Загора”, 1949 г.

•	 Въоръжена легионерска група, извършила 
атентати, Пловдив, 1949 г.

•	 Младежка нелегална група, с. Арчар, 1949 г.
•	 Нелегална организация „Свободна България” 

– създадена от Людмил Кунов през 1949 г.
•	 Нелегална организация „Съюз на свободните 

войни” – създадена през 1949 г. в Пазарджишко, 
за да противодейства на насилственото 
коопериране на земята, наброява 280 души, 
създава въоръжена горянска чета.

•	 Нелегална патриотична организация – 
образувана в Трънско в началото на 1949 г. 
под ръководството на Никола Йорданов – 
Гуджо, който става командир на излъчената 
от същата организация въоръжена горянска 
чета от 80 души. Организацията нараства до 
450 члена, обхваща 40 села в Брезнишка и 10 
села в Трънска околия и организира 30 бойни 
групи.
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•	 „Българско съпротивително движение” 
– нелегална организация от 200 души, 
образувана през есента на  1950 г. по 
инициатива и ръководството на Благой 
Златански, разстрелян през 1953 г., която 
поддържа    връзка с горяните 
в Дупнишко.

•	 „Оранжева партия” – нелегална организация 
в Ямболска околия на бедни и средни селяни, 
създадена през 1950 г., със свои структури в 21 
села.

•	 „Областен земеделски център № 1” – нелегална 
организация в Русенки окръг, създадена в Русе 
през есента на 1950 г.

•	 Самоковската нелегална организация – 
образувана през есента на 1950 г. с район 
на действие в Самоковска и Кюстендилска 
околия, разкрита през есента на 1951 г., 
ръководителите й осъдени на смърт.

•	 Комитет на съпротивата – нелегална 
организация в Сливенско, образувана през 
1950 г. с ръководител Коста Дейков, която 
излъчва горянска чета. Организацията създава 
свои групи в 19 села в Сливенска, Казанлъшка 
и Новозагорска околия.

•	 Нелегален ЗМС за борба с народната власт, 
София, 1950 г.

•	 Нелегална организация „Българско 
съпротивително движение”, София, 1950 г. 

•	 Самоковска нелегална организация – 
създадена през есента на 1950 г. от Кирил Х. 
Бесов, Атанас Б. Баташки и Васил Мишев, с 
цел „да се бори с оръжие в ръка за свалянето 
на властта”, наброява 68 души.
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•	 Младежка нелегална група „Зов за свобода” – 
образувана през лятото на 1950 г. в Ихтиманско 
под ръководството на Славчо Зашев, който 
през 1952 г. е осъден на смърт и разстрелян, а 
брат му Асен Зашев – на дългогодишен затвор 
и лагер.

•	 „Младежка противо отечествено фронтовска 
организация”, София, Пловдив, 1951 г.

•	 Нелегална организация на изключените 
студенти „Студенти партизани”, София, 1951 г.

•	 Нелегална организация „Българин съм” – 
създадена през 1951 г. в Пловдивско.

•	 „Организация на съпротивителното движение 
в България - Горяни” – нелегална организация, 
образувана на 15 април 1951 г. в Пловдив със 
задача да подготвя нелегални въоръжени 
чети. През същата година организира четири 
горянски чети: в Казанлъшка околия, в 
Карловска околия, в Асеновградско и в района 
на с. Първенец, Пловдивско. 
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 Позиви на Горяните, Музей на МВР, сн. Ф. К.
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Въоръжени горянски чети
•	 Горянската чета в Годечка околия – образувана 

през 1947 г. с командир Тодор Димитров 
Филипов.

•	Шести пирински отряд – въоръжена чета,  
образувана в началото на 1947 г. под 
ръководството на Герасим Тодоров. След време 
за по-голяма маневреност отрядът се разделя 
на две чети, като за командир на втората става 
Кирил Бенгазов. След разбиването на четите 
пред съд са изправени 84 четници и техни 
помагачи, 12 от които са осъдени на смърт.

•	Четата на Пазарджишката околия – действа от 
края на 1949 г.

•	Четите в Пиринския край – през 1949 г. в 
Пирин се образуват още три горянски чети.

•	Първата сливенска чета – добре въоръжена 
горянска чета от 28 души с командир Пеню 
Христов Михов, ликвидирана в средата на 
ноември 1950 г.

•	Втората сливенска чета – образувана през  
април 1951 г. с командир Георги Маринов 
Търпанов. Числеността й достига 150 души,  
включително няколко жени. Действа 
в Сливенския балкан. В битката за 
разгромяването й са съсредоточени няколко 
гарнизона редовна войска и части на 
вътрешните войски, командвани лично от 
министъра на вътрешните работи Антон 
Югов. 

•	Четата в Ямболска околия – действа от 
пролетта на 1950 г.

Нелегалната борба и 
въоръжената съпротива на 

Горяните
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•	Русенската чета – въоръжена горянска чета, 
създадена през септември 1950 г. от 8 души, 
нараства до 40 четници с широка мрежа от 
ятаци, действа в селата на Русенски окръг, 
ликвидирана през май-юни 1951 г.

•	Дупнишката горянска чета „Рилски бойци” – 
образувана през 1950 г. под ръководството на 
Никола Хайдутов с район на действие в района 
на Дупница и Горна Джумая.

•	Cтарозагорската въоръжена група – 
образувана през октомври 1950 г., към края 
1951 г. обединява 145 нелегални членове на 
организацията.

•	Организацията на съпротивителното 
движение в България „Горяни” – създадена 
в началото на април 1951 г. предимно от 
ученици от Пловдив, с командир Петко 
Кидиков, броят на членовете й достига 
46 души, включително 3 жени и избягали 
войници. През август с.г. организацията 
създава втора горянска чета с командир Георги 
Комитов.

•	Казанлъшката горянска чета – образувана 
през април 1951 г. в околностите на с. Стряма 
от 8 души, когато броят на четниците нараства 
значително, те се разделят на три групи, всяка 
със свой район на действие в Казанлъшко.

•	Карловската чета – образувана в началото на 
1951 г. от братята Атанас и Иван Баталови от 
с. Каравелово, Карловско, действа в района на 
Карловско и Староселския балкан. 

•	Пловдивските чети – образувани през лятото 
на 1951 г., в района на Пловдивска околия 
действат четири горянски чети.

•	 Горянската чета на Сапарева баня – 
въоръжена група, организирана през есента 
на 1951 г., много скоро след това разкрита и 
ликвидирана.

•	Асеновградската чета 
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•	Поповската чета – въоръжена горянска чета от 
16 души с командир Добри Христов Чупуков, 
която действа в селата на Поповска околия, 
ликвидирана в началото на 1952 г.

•	 Горянската група в Еленския балкан 
– образувана през 1950 г., разкрита и 
ликвидирана през 1951 г. Горянска група в 
Еленския балкан действа и през 1954 г., и др.

Въоръжената съпротива в България започва 
да получава подкрепа и от българската 
политическа емиграция. По данни на ДС през 
1955 г. през границите са влезли нелегално 
в България 52 въоръжени групи, съставени 
от българи политически емигранти, които 
се вливат в горянското движение. Тяхното 
организиране и изпращане в България се 
извършва от Българския национален комитет, 
наречен по-късно Българско освободително 
движение.

Българската политическа емиграция в 
подкрепа на съпротивителното движение

Българската политическа емиграция, която 
след установяването на комунистическия 
режим в страната избягва на запад и в първите 
години постоянно увеличава състава си чрез 
успелите нелегално да преминат границата 
българи, създава свои организации за 
подпомагане на съпротивителното движение в 
България.

Задгранични емигрантски организации:
•	Български национален комитет „Свободна и 

независима България”
•	Българско освободително движение
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•	Съюз на свободните българи
•	Българска лига за правата на човека
•	Български свободен център
•	Българско огнище
•	Временно българско представителство
•	Съюз на българските безвластници в чужбина
•	Българска организация „Цар Симеон”
•	Български национален фронт „Свобода”
•	Български национален фронт „Борба”
•	Българска социалдемократическа партия в 

изгнание
•	Съюз на бившето българско войнство в 

изгнание
•	Младежка студентска организация „Стефан 

Стамболов”
•	 Българска православна църква в изгнание и др.

Край германското градче Цайлсхайм, недалеч 
от Франкфурт на Майн, през 1951 г. се формира 
първата българска рота в състава на НАТО, 
сформирана изцяло от български политически 
емигранти и в 14-те години от съществуването 
й в нейните редове преминават 2500 българи.

Всички бойци и офицери са българи, които 
са успели да избягат нелегално от България, 
за да защитават в редовете на българската 
рота свободния свят от комунистическата 
опасност (Варшавския договор) и така да 
допринесат за освобождаването на своята 
родина от комунистическото робство. На 
преговорите между Запада и Изтока по време 
на „разведряването” от страна на Варшавския 
договор често се повдига въпросът за 
емигрантските роти в НАТО, с настоятелно 
искане за тяхното разформироване. Така на 3 юни 
1964 г. българската национална рота в състава на 
НАТО бива разформирована.
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Георги Маринов – Търпана, Командир на Сливенската чета
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На 20 декември 1944 г. Министерският 
съвет приема по примера на съветската 
лагерна система ГУЛАГ „Наредба-закон за 
трудововъзпитателните общежития за 
политически опасни лица” – наказателни лагери 
за политическите опоненти, в противоречие 
с член 73 на действащата тогава Търновска 
конституция. Според член 1 на този закон 
„Лица, опасни за държавния ред и сигурност, 
могат да бъдат принудително настанявани в 
особени трудововъзпитателни общежития… 
под надзора на Народната милиция.”

През концентрационните лагери минават 
хиляди български граждани, заставяни години 
наред да работят при изключително тежки 
условия, подложени на тормоз, побой, убийства, 
гладуване и без медицинска помощ, в резултат 
на които мнозина умират или остават за цял 
живот инвалиди. Смъртните актове на убитите 
се оформят с фалшиви диагнози. Телата им не 
се предават на близките им, за да ги погребат, 
а се изнасят и заравят тайно със заличаване на 
следите.

Създаването на лагерната система в България 
започва още преди приемането на този закон. Въз 
основа на доклад на министъра на вътрешните 
работи Антон Югов Политбюро на БКП възлага 
на Държавна сигурност да се изготвят списъци 
за лицата, които трябва да бъдат изселени и 
въдворени, да се ускори прочистването на 
граничните райони от неблагонадеждни елементи.  
До 1948 г. въдворяванията се вършат не само 
от милицията и Държавна сигурност, но и от 

 Наказателните лагери
ТВО -Трудово възпитателни 

общежития
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местните административни власти. През 1948 г. 
към IV отдел на Държавна сигурност се създава и 
служба „Въдворяване и затвори”.

На 21 януари 1958 г. Политбюро на ЦК на БКП 
взема решение с цел да се засили борбата срещу 
„хулиганите” и „разложените елементи”, които да 
бъдат „въдворявани на принудителен физически 
труд”. В тази категория попадат и младежи и 
девойки, ориентирани към западните ценности, 
които се обличат по западна мода, слушат или 
изпълняват западна музика, ходят с модни 
прически, слушат западни радиостанции и др.
Петър Гогов – началник на „Трудовата група” 
(концентрационния лагер) край Ловеч, 
признава по време на разпит след падането на 
комунистическия режим, че от 1945 до 1962 г. 
в България са били организирани 44 лагера с 
различна продължителност. В литературата и 
мемоарните източници се посочва и по-голям 
брой – 83 лагера, съществували по различно 
време от 1944 до 1962 г.

Признание на генерал Мирчо Спасов пред 
прокурора по делото за лагерите № 4 от 1990 г.: 
„Ние, Политбюро на ЦК и нашето министерство, 
силно копирахме съветските другари и техния 
опит. През 1959 г. бях най-младият зам.-
министър на МВР и ме натовариха да създам 
лагера край Ловеч.”

След падането на комунистическия режим в 
България никой от виновните за създаването 
на концентрационните лагери, за извършените 
в тях убийства и изтезания не получава съдебно 
възмездие. Вместо това основната свидетелка 
по делото за лагерите, бившата концлагеристка 
артистката Надя Дункин бива умъртвена в дома 
й преди да свидетелства в съда. Самото дело за 
лагерите е прекратено по давност през 2002 г.
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Лагери, за които има сведения:

•	ТВО Зелени дол, Благоевградско – първият 
концлагер в България след 9 септември 1944 г., 
създаден по искане на съветските окупационни 
власти. В него са въдворени 203 души, като 
поданици на Германия, включително и 
германки, омъжени за българи Съществува от 
септември 1944 до декември 1945 г. 

•	ТВО Гара Свети Врач до гр. Сандански – през 
януари 1945 г. там са въдворени 800 души, 
предимно бивши офицери.

•	ТВО Мина Куциян край гр. Перник – 
съществува от октомври 1945 г. до края на 
1949 г. В него са въдворявани предимно 
белогвардейци, но през 1948 г. докарват и 
голяма група земеделци николапетковисти.

•	ТВО Мина „Черно море” край Бургас – 
съществува от януари до април 1945 г.

•	ТВО Богданов дол, Пернишко – от пролетта на 
1945 до 1951 г.

•	ТВО „Рудник Толбухин”
•	ТВО Мина Николаево, Старозагорско – от 1948 

до юли 1949 г.
•	ТВО Язовир „Росица” – от октомври 1946 до 

1948 г.
•	ТВО Ножарево, Силистренско – от началото на 

1947 г. до средата на 1952 г.
•	ТВО край Бояна, Тутраканско – лагер за жени, 

от началото на 1947 г.
•	ТВО край Велико Търново – лагер за жени от 

1947 г.
•	ТВО Босна, Тутраканско – от 1947 г.
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•	ТВО Бошуля, Пазарджишко – от 1945 до 1949 г.
•	ТВО Белене – създаден с постановление на МС 

от 27 април 1949 г., като лагер за политическите 
противници на БКП, който включва 
дунавските острови: Персин, Голяма Бързина, 
Щурчето, Магареца, Белица, Совата и Предела. 
В първата година там са въдворени 800 души, 
а през 1953 г. – 1917 души със срок от 6 месеца 
до 7 години. Лагерът е временно закрит от 5 
септември до 5 ноември 1956 г.

•	ТВО Ловеч – един от лагерите с най-тежък 
режим, наричан от народа „Лагерът на смъртта”. 
Съществува от 1959 г., когато край каменната 
кариера довеждат от лагера в Белене първите 166 
души. Лагеристите, сред които и интелектуалци 
и хора на изкуствата, работят на каменна 
кариера при много тежки условия, с непосилни 
за изпълнение задължителни норми. Мнозина 
биват убити по садистичен начин с тояги, други 
умират в резултат на изтезания, системен бой и 
изтощителен труд. 

•	ТВО Скравена, Ботевградско – през лятото на 
1961 г. 300 жени от лагера Ловеч са изпратени в 
Скравена, Ботевградско, и др. 

Освен лагерите за въдворяване в България 
през комунистическия режим функционират 
22 затвора, в които до 1989 г. има и 
политически затворници.
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Статистика за осъдените затворници за 
контрареволюционна дейност към 1 юли 1956 

Социално положение Брой % от всички 
осъдени

Бедни и средни селяни 1168 42.58

Занаятчии 370 13.49

Работници 357 13.01

Служащи 349 12.72

Свободни професии 175 6.38

Кулаци (заможни селяни) 120 3.37

Членове на ТКЗС 100 3.65

Учащи се 67  2.44

Нетрудещи се 37 1.35

Всичко осъдени 
затворници

2743 100

 

Политически затворници с най-много години 
прекарани в затворите на комунистическия 

режим в България

Име и фамилия Години, прекарани в 
затвора

Васил Узунов 28

Илия Минев 27

Васил Златаров 20
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Каменоломната на ТВО Ловеч 2011, сн. Ф.К.
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Рисунка на затворник в Богданов дол 1945, частен архив
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Надзирателите пред съда, частен архив
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Вечерта на 3 май 1953 г. работниците от нощната 
смяна на тютюневата фабрика (бившата 
„Томасян”) в гр. Пловдив се разбунтуват, 
изгонват пазачите и се затварят и барикадират в 
един от големите тютюневи складовете, които се 
намират насред града, наречен „Иван Караджов”. 
Стачкуващите искат от правителството да 
приравни новите условия за работа с тези от 
преди одържавяването на предприятието.

Сутринта на 4 май органите на милицията 
ограждат тютюневия склад и заключват вратите 
му отвън. Същата сутрин в знак на протест 
спират работа и работниците, повечето от които 
са жени, и от другите два склада – „Стефан 
Караджиев” и „Георги Иванов”. Стачниците от 
първия склад разбиват вратите му и прогонват 
охраняващата ги отвън милиция. Стачкуващите 
от трите склада се събират на импровизиран 
митинг в двора на фабриката. Към тях се 
присъединяват и работници, които не са на 
смяна. Броят на протестиращите, към които 
прииждат и граждани извън фабриката, нараства 
постоянно. Сведенията, по спомени на очевидци, 
са за около няколко хиляди. При стачкуващите 
пристигат висши партийни ръководители от 
София, сред които е и министърът на вътрешните 
работи Антон Югов. Опитва се да говори на 
протестиращите, те го замерват с камъни и той се 
оттегля. Следва заповед за стрелба. 

От социални искания към 
политически бунтове

Окървавената работническа
стачка в Пловдив, 4 май 1953
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Няколко души от стачкуващите са убити на 
място, сред които две жени, около 50 са ранени 
и стотици арестувани. До железопътната гара е 
настигнат и застрелян водачът на стачката Кирил 
Джавезов. Точният брой на убитите не може 
да се установи, поради наложената веднага от 
властите най-строга забрана за огласяване и 
коментиране.

Искрата на бунта в Берлин през 1953 г. пламва от  
 „Сталиналее” в източния сектор на разделената 
от окупационните сили на Съюзниците 1945 
г. на четири сектори столица на Германия. 
Поводът са малко по-рано повишените от 
Правителството на ГДР под ръководството 
на ГЕСП норми на строителните работници, 
към чийто бунт впоследствие спонтанно се 
присъединяват и работници от други отрасли 
и граждани. Към обед първите 80 работника 
започват протестно шествие с лозунга „Искаме 
намаляване на нормите!” 

По време на марша към тях се вливат 
стотици други работници. Колоната се 
отправят към профсъюзния дом, той е 
заключен и протестиращите се насочват към 
правителствения дом. Към обяд пред него се 
събират хиляди работници и демонстранти. 
Тук редом със синдикалните искания се издигат 
политически лозунги, като: 

„Оставка на правителството”, „Свободни 
избори” и др. 

По време на Юнското въстание в Берлин 
през 1953 г. Държавна сигурност отчита, че 
съпротивителното движение в България 
добива все по-организиран характер и броят 
на регистрираните в страната случаи на  
„вражеска контрареволюционна дейност” 
нараства значително.
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Цигарената фабрика в Пловдив 1940-те, 
Архив Национална библиотека “Св.св. Кирил и Методий“

Цигарената фабрика в Пловдив 2012, сн. Ф. К.
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Позиви на Горянското движение, Музей на МВР, сн. Ф. К.
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Една от формата на съпротива срещу режима 
е бягството с риск за живота през строго 
охраняваната граница. Успелите да преминат 
нелегално границата се третират като 
„изменници на родината”, получават задочни 
присъди, а роднините и близките им носят 
пожизнено „клеймо” и търпят ограничения 
на всички възможности за професионално 
развитие, научна и друга кариера. 

Стотици български граждани загиват при 
опит да преминат границата. С Указ № 359 на 
Президиума на Народното събрание, приет на 28 
август 1952 г., се разрешава да се стреля на месо 
в случаи, когато лица правят опит да преминат 
границата. Южната и западната граница на 
България е осеяна с незнайни гробове на убити 
при опит да избягат в свободния свят. Тези 
гробове са необозначени, както и на избитите 
без съд и присъда след септември 1944 г. и 
на убитите в концентрационните лагери, 
съобразно трактовката, че „враговете на народа 
нямат право и на гроб”. В първите години след 
установяването на комунистическата власт 
много опозиционери са изведени на границата и 
убити там с инсценировка, че са правили опит да 
я преминат нелегално.

Границата
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От 1960-те до края на 1980-те техническите 
средства, минираните полета и агентурният 
апарат в граничната зона, която е в дълбочина от 
15 до 20 и повече километра по цялото протежение 
на сухоземната граница, се усъвършенстват до 
такава степен, че нелегалното преминаване на 
граничното съоръжения, т.нар. кльон, става 
почти невъзможно и опитващите се да избягат 
по суша в свободния свят загиват на място или 
биват залавяни и съдени. 
Присъдата за заловените при опит да преминат 
границата до 1975 г. е 15 години затвор. 
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Снимки от българскете граница в Архива на Щази, 
BSTU MfS-HA-IX-17587, S. 0265

Берлинска гранична табела, личен архив 
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в-к “Работническо дало“ август 1963, сн. Ф. К.

Берлинска гранична табела, личен архив 
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След издигането на Берлинската стена на 13 
август 1961 г. граждани на ГДР също правят 
опити да избягат на Запад през южната българска 
граница, някои от които загиват. Заловените на 
българската граница са предавани на службите за 
сигурност на ГДР.

Българската ДС функционира като неделима част 
от системата на службите за сигурност в страните 
от източния блок с център в Москва.
Между Държавна сигурност и Щази, изградени 
в НРБ и ГДР, съобразно разбирането на Ленин, 
че властта на Съветите се нуждае от „една 
военна организация от агенти”, съществува 
трайно сътрудничество. То се изразява в 
следене на своите гражданите, неутрализиране 
на политически противници, разработване и 
вербуване на чужди граждани, осъществяване 
на промишлен шпионаж, изпълняване на 
поръчки от КГБ в трети страни, наблюдения над 
политическата емиграция, както и във взаимно 
шпиониране едни други. 

Едни от най-честите им съвместни действия 
през 1970-те и 1980-те е преследването 
на източногермански граждани, които се 
опитват да избягат на запад през южните 
български граници, обмяна на информация за 
осъществявани контакти между граждани на 
ГДР и техни сънародници от ГФР на територията 
на българските курорти и на студентите във 
висшите учебни заведения. Щази уведомява 
ДС за поведението и контактите на български 
служебни лица по време на пътувания във ФРГ, 
за техните контакти, прояви, интереси, покупки 
и др.
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Справка от ДС за усилване на наказателните 
мерки срещу избягали през границата български 
граждани и техните близки в България, 24 
февруари 1953 г.:

„Трудоспособните близки родственици на 
изменника, които не са привлечени към съдебна 
отговорност, да бъдат изпратени в ТВО Белене.
Недвижимите им имоти да се конфискуват.
За другото имущество, включително добитъка, 
да се грижат сами.
Децата им от 14 до 18-годишна възраст да се 
изпращат в трудови школи при МВР, 
за което да се използва един от поправителните 
домове.
Децата от 7 до 14-годишна възраст да се 
изпращат в специални училища по линия 
на Министерството на просветата.”
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 личен архив 

 Гранични войски, ДА Архиви 70-659-1-1
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BSTU - MfS, Abt.X, Nr. 117. S. 106
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Отзвукът на 
Унгарското въстание

Въстанието на унгарския народ през 1956 г. има 
силен отзвук и в българското общество. Тайната 
политическа полиция започва превантивни 
арести, изселвания на т.нар. бивши хора, 
представители на интелигенцията, студенти и 
др. Агентите на ДС донасят, че в редица средни 
училища из цялата страна се появяват позиви 
в подкрепа на Унгарското въстание и лозунги 
с антисъветско съдържание: гимназиите в 
селата Брегово, Видинско, Белимел, Ружици 
и Владимирово, Михайловградско, Димово, 
Белоградчишко, и в градовете Тетевен, Никопол, 
Стралджа, Варна, Видин, Ямбол, София (32-ра), 
Икономическия техникум в Плевен, Минния 
техникум в Перник, Механитехникума „Сталин” 
в София и др.

Ученици са направили предложение – да се 
намалят задължителните часове по руски език 
и да не се чества Денят на Октомврийската 
революция. Подобни реакции са установени сред 
студентската младеж от ВИТИЗ, Философския 
факултет на СУ, Висшия инженеро-строителен 
институт в Пловдив, Висшия икономически 
институт във Варна и др. Рано сутринта на 5 
ноември 1956 г. по предварително изготвен 
списък са арестувани 372 души, голяма част 
от които са изпратени в ТВО Белене. Започват 
изселвания от градовете на лица и цели 
семейства, за които политическата полиция има 
сведения, че не подкрепят режима. 
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От София са изселени като първа група 
384 семейства, при изготвен списък за 3796 
семейства. През есента на 1956 г. от висшите 
училища на страната превантивно са изключени 
над 500 студенти като евентуални участници 
в демонстрации и бунтове по примера на 
унгарските си колеги.

Пражката пролет

Политическата либерализация в Чехословакия, 
започнала от началото на януари 1968 г. и 
продължила до 20 август с.г., позната като 
Пражката пролет, тревожи силно партийната 
номенклатура в България и другите държави 
от Източна Европа, останали след Втората 
световна война в сферата на съветското 
влияние. Службите за сигурност получават 
допълнителни задачи за наблюдения над 
младежта и интелектуалците.

На 3 август 1968 г. в Братислава се събират 
партийните ръководства на СССР, България, 
Полша, Унгария и Чехословакия и подписват 
т.нар. Братиславска декларация, в която 
те засвидетелстват вярност към идеите и 
практиките на комунизма и непримиримост в 
борбата с буржоазната идеология. Българският 
партиен ръководител Тодор Живков пръв 
огласява идеята за намеса в Чехословакия и 
бива подкрепен от Валтер Улбрихт, партиен 
и държавен глава на ГДР и Владислав 
Гомулка, председател на Полската Обединена 
Работническа Партия.
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Група чехословашки българисти и интелектуалци 
изпращат „Отворено писмо” до българския 
вестник „Литературен фронт”, в което те споделят 
тревогата си за разпространяваната невярна 
информация в българския печат за събитията в 
Чехословакия. 

Със строго секретно постановление № 39 на 
МС от 2 август 1968 г. се взима решение „за 
участие с въоръжени сили за оказване помощ 
на чехословашкия народ в борбата му срещу 
контрареволюцията”.

Военната интервенция, наречена Операция 
„Дунав”, започва на 21 август 1968 г. с 
навлизането в Чехословакия на войски на 
СССР, Полша, България и Унгария. България 
участва в противоречащото на международното 
право нахлуване с два мотострелкови полка (12. 
и 22. полк), с обща численост 2164 души и 26 
танка. 12. полк има задача да овладее района на 
гр. Банска Бистрица и гр. Зволян и да разоръжи 
намиращите се там части на чехословашката 
армия, а 22. полк – да се прехвърли на летищата 
Рузине и Водохоци край Прага. Загива един 
български войник от 22. полк.

Всички български войници са наборна армия, 
които до последния момент не знаят къде ги 
изпращат и по сведения на участници много 
от тях са шокирани и психически травмирани, 
когато виждат пред танковете им да се изправят 
протестиращи техни връстници момчета и 
момичета. 
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Както след въстанието в Берлин през 1953 г., така 
и след Пражката пролет от 1968 г. Политбюро 
на БКП провежда твърда и безкомпромисна 
политика, за да се пресече влиянието й върху 
българското общество. Засилват се натискът 
и контролът най-вече върху интелигенцията 
и младежта. В творческите среди е върната 
стагнацията от периода 1947–1958 г. Убитият 
в Лондон от тайните служби на режима негов 
критик – писателят Георги Марков, заявява: 

„Сега след Чехословакия идеологическото 
направление на ДС има огромен състав и поема 
пълен контрол върху всичко, което се смята за 
идеологическо.”

Засилват се индивидуалните и груповите 
прояви на протести срещу режима, но властта 
налага върху тях пълно затъмнение, като 
случаят с бунта в Старозагорския затвор, 
например. На 9 септември 1969 г., точно на 
25-годишнината от комунистическия преврат 
в България, петима младежи от политическия 
отряд на Старозагорския затвор след вечерната 
проверка завладяват затвора и освобождават 
от килиите други 80 политически затворници. 
При потушаването на бунта от редовна войска 
главният организатор Петко Чобанов се 
самоубива.
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След Конференцията за сигурност и 
сътрудничество в Европа

Подписването на Заключителния документ на 
Конференцията за сигурност и сътрудничество 
в Европа през 1975 г. събужда отново надеждите 
на народите от източния блок за освобождаване 
от тоталитарните режими. Те получават ново 
оръжие – правата на гражданите, препотвърдени 
и в този исторически документ. Появява се нова 
форма на опозиция.

Все повече хора в страните на Източна Европа 
се осмеляват да заявят своя протест против 
ограничаването на гражданските им права и 
да настояват за тяхното стриктно спазване от 
страна на властите. 

Дейността на „Солидарност” в Полша дава 
нови импулси на правозащитните движения 
в Източна Европа. По примера на свободния 
полски профсъюз още през есента на 1980 г. 
избухват стачки в Румъния, Грузия и Съветска 
Прибалтика. Гласове и прояви на недоволство 
се забелязват и в България. През септември 
1980 г., на VI управление на ДС, предназначено 
да наблюдава „политическия и идеологически 
противник”, се възлага задача да „парира 
организираната вражеска дейност под влияние 
на антисоциалистическите сили в Полша”. 

До края на същата година се осъществяват 
„целенасочени мероприятия” сред интели-
генцията, младежта и „контрареволюционните 
елементи”. Властите въвеждат строги огра-
ничителни мерки за идващи от Полша книги, 
вестници, филми и всякакви пропагандни 
материали. Особени грижи за службите за 
сигурност създава огромният поток от полски 
туристи по българското Черноморие. 
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Българската преса бълва изопачаващи полската 
действителност пропагандни материали, които 
целят да създадат невярна представа за целите 
на свободния профсъюз и за политическата воля 
на полския народ да демократизира страната. 
Официозът „Работническо дело” все по-често 
препечатва статии от „Правда” и „Известия” за 
„разобличаване намесата на западните сили във 
вътрешните работи на Полша”.

Същевременно на 14 октомври 1981 г. Тодор 
Живков изпраща до Политбюро своя „Докладна 
записка”, в която споделя опасението си, че това, 
което става в Полша, може да се повтори и в 
България. Отдел 2 на VІ управление на ДС отчита 
увеличаване на разпространяваните анонимни 
позиви, събирането на младежи по квартири с 
обсъждане и коментиране на полските събития. 
Група младежи възнамерявали да подготвят 
и разпространят „Декларация-80” извън 
страната, насочена срещу „законността” в 
България.

Едно от централните дела на ДС през периода 
1981–1982 г. е наречено „Дисиденти” и обхваща 
наблюдения и разработки на група творци от 
София, Бургас, Варна, Стара Загора, Ямбол и 
др. Властите арестуват и задържат обвинените в 
дисидентска дейност, а някои от тях изпращат и в 
психиатрични клиники. От разкритията през 1982 
г. 312 автори и разпространители на листовки 45 
% са на младежка възраст. През съшия период 
от ДС са засечени 141 сигнала с антисъветска 
насоченост. Под влияние на събитията в Полша 
в България нараства броят на неформалните 
младежки групи. Според наблюденията на ДС 
през 1982 г. те са вече 64 с 295 участници спрямо 
18 с 86 участници през 1980 г.
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През есента на 1986 г. няколко бивши политически 
затворници съставят „Открито писмо – апел” за 
човешки права и го изпращат до заседаващата 
тогава във Виена Конференция за преглед на 
изпълненията на договореностите от Хелзинки.

Открито писмо - апел
Уважаеми представители на европейските 
страни, на САЩ и Канада. Ние се обръщаме 

към Вас и към широката европейска 
общественост с апел: Конференцията във 

Виена да не приключва своята работа, преди 
да бъдат осигурени най-елементарни човешки 

права за всички европейски народи… Докато не 
дойде ден, когато всеки гражданин в Европа ще 
може свободно и без страх от преследване, да 
изразява своите мисли, мнения и убеждения, в 

писмена или устна форма… 

Пак по това време авторите на този апел съставят 
и подписват Декларация за присъединяване към 
Меморандума на дисиденти от четири източно 
европейски страни по повод годишнината от 
Унгарското въстание и във връзка с въстанието в 
Берлин, Пражката пролет и събитията в Полша. 
И под двата документа стоят подписите на 
Илия Минев, Едуард Генов, Григор Симов, Цеко 
Кръстев, Стефан Савовски и Божидар Статев, 
които по-късно на 16 януари 1988 г. стават 
инициатори за учредяването на Независимо 
дружество за защита правата на човека в 
България. Дружеството си поставя за цел да води 
борба в защита на човешките права и свободи, 
грубо потъпквани от комунистическата власт в 
България в продължения на повече от четири 
десетилетия.
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Позиви от Унгарското въстание, частен архив
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Едуард Генов, eltimir.ucoz.ru
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В член 2 на Договора за мир между България и 
Съюзените и сдружени сили, ратифициран с Указ 
№ 4 на Председателството на Народна република 
България от 26 август 1947 г., ДВ, бр. 201 от 30 
август 1497 г., в сила от 15 септември 1947 г. 

„България се задължава да вземе всички мерки, 
необходими, за да обезпечи на всички лица, 
намиращи се под нейна юрисдикция, без 
разлика на раса, пол, език, вероизповедание, 
ползването на правата на човека и основните 
свободи, включително свободата на словото, 
на печата и изданията, на религиозния култ, 
на политическите убеждения и на публичните 
събрания.” 

Въпреки това комунистическият режим 
в България през целия период на своето 
съществуване 1944–1990 г. погазва системно и 
ненаказано основните права, залегнали и във 
Всеобща декларация за правата на човека.

Права и свободи, от които обикновените 
граждани са били лишавани

•	правото на живот, свобода и сигурност;
•	правото да не бъде подлаган на произволен 

арест, задържане или изгнание;
•	правото да се счита за невинен до установяване 

на вината му в съответствие със закона;
•	правото на свободно движение и свободен 

избор на местожителство;
•	 свобода на мисълта, съвестта и религията;
•	 свобода на убеждение и на изразяването му;
•	 свобода на словото и на печата;
•	 свобода на организиране, на събрания и на 

сдружения;

 Гражданите, 
лишени от основните права
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•	 свободата на избор, да избираш и да бъдеш 
избиран;

•	 свобода на придвижването, излизането от 
страната и завръщането в нея; 

•	равененство пред закона и право на равна 
защита от закона;

•	правото да не бъде подлаган на жестоки, 
нечовешки или унизителни мъчения или 
наказания;

•	правото на неприкосновенност на личния 
живот, на семейството, на жилището, на 
личната кореспонденция, доброто име и чест; 

•	правото на информация и др.

Режимът скрива от гражданите опасността от 
чернобилската авария

Когато на 26 април 1986 г. в Чернобил става 
най-тежката авария в историята на ядрената 
енергетика, партийната върхушка в България 
скрива истината от гражданите и не ги 
информира за опасността, а тя самата взима 
всички необходими предпазни мерки и средства. 
Гражданите не са предупредени за навлизащия 
и върху територията на страната облак с 
радиоактивни частици. На 1 май с.г., когато е един 
от пиковете на радиоактивното замърсяване над 
България в резултат на чернобилската авария, 
властите извеждат гражданите на задължителната 
първомайска манифестация. В същия майски ден 
се уреждат излети сред природата, любители на 
спортовете изпълват стадионите, а хиляди майки 
извеждат децата си на открито, когато в същото 
време осведомените партийни функционери се 
крият зад бетонните стени на своите канцеларии 
и домове и се запасяваха с медикаменти и 
консумират отлежали напитки и хранителни 
продукти, доставени им от далечни краища на 
планетата.
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Привилегиите на властимащите

Държава, която заявява себе си като 
„социалистическа” и лишава мнозинството 
от своите граждани от основните им права 
и свободи, в същото време осигурява за 
партийната върхушка многостепенна система 
на привилегии. На най-високото ниво в 
йерархиите на привилегиите е висшата 
партийна номенклатура: всички членове и 
кандидат-членове на ЦК на БКП, членовете 
на Министерския съвет, на Държавния съвет, 
началниците на отдели в ЦК, първите секретари 
на окръжните комитети на БКП, някои бивши 
дейци на партията, като привилегиите ползват 
и членовете на семействата им.

Тя на практика разполага с почти неограничена 
власт и ползва всички блага на западното 
общество, които не са достъпни за обикновените 
граждани, а в много случаи и забранени. Тя 
разполага със специални магазини, специално 
медицинско обслужване, почивни бази, жилища, 
резиденции, специални стопанства за доставяне 
екологично чисти хранителни продукти и 
напитки и др., осигурявани от Управлението за 
безопасност и охрана. 

Под тях в низходящ и по отношението 
на привилегиите ред следват окръжните, 
общинските градските и селските нива – до 
най-ниските звена. Към привилегированото 
малцинство принадлежат и пазещите устоите 
на партията, създадените и ръководените от 
нея силови ведомства, висшата администрация 
и репресивните органи. Привилегированото 
положение на партийното малцинство е 
конституционно мотивирано с член № 1 от 
Конституцията на Народна република България, 
който постановява, че Партията (БКП) има 
ръководна роля в обществото. 
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Този принцип се пренася и в съдебната система, 
където се спазва изискването, преди някой 
партиен член да бъде привлечен под съдебна 
отговорност, да се иска съгласието на партийната 
организация, в която той членува. И редовите 
членове на БКП имат предимство при постъпване 
на работа, записване в учебни заведения, заемане 
на длъжности, възможност за работа в чужбина, 
допълнителни социални придобивки и др.

“Активни борци против фашизма и капитализма“ 
е особена и постоянно нарастваща по численост 
категория на партийната върхушка, която се 
облагодетелства чрез привилегии за сметка 
на мнозинството граждани. Изразът „борци 
против фашизма” е повече за легитимност пред 
демократичния свят, тъй като в партийната 
терминология на БКП с “фашистки“ или 
“фашист“ се нарича всяко активно или пасивно 
несъгласие с комунистическата доктрина. 

През юни 1945 г. се приема специална 
Наредба закон за народните пенсии, който 
облагодетелства с високи пенсии и други 
придобивки на тази привилигирована категория 
партийни членове. Така и пенсионната система 
става част от мрежата за привилегии. 

Народните пенсии са само част от привилегиите, 
които се дават на „активните борци против 
фашизма и капитализма” и на техните деца 
и внуци. Те имат гарантирано предимство 
при назначаване на работа, заемане на висока 
длъжност, реализиране на кариера, придобиване 
на научна степен, получават безплатно жилища 
и вили или им се строят такива на изгодни цени 
в централните части на градовете, с предимство 
се снабдяват с коли, осигуряват им се специални 
медицински грижи, включително и специален 
охраняван гробищен парк и др. 
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Кръгът на правоимащите се разширява и 
обхваща кръвните роднини до трета степен 
на родство, а също и тези по сватовство. С 
годините, въпреки логиката на биологичните 
закони, броят на „активните борци против 
фашизма и капитализма” до 1989 г. се увеличава 
постоянно. Към края на 70-те години той е вече 
над 200 000. 
Из доклад на британската легация в София от 9 
февруари 1960 г., с примери за възнаграждаване 
на ония, които подкрепят режима: 

„Така на практика има елит, чийто стандарт 
на живот е поне десет пъти по-висок от този на 
обикновения българин…”
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Режимът отстъпва

В края на 80-те години на XX век комунистическите 
режими в страните от Източна Европа отстъпват 
един след друг под натиска на народите и по 
силата на международните договорености. 

На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от 
поста генерален секретар на БКП.

На 18 ноември 1989 г. в София се провежда първият 
свободен митинг против комунистическата 
власт с искания за демокрация, провеждане на 
свободни избори, спазване на гражданските 
права и търсене на съдебна отговорност за 
престъпленията на режима и премахване на 
параграф 1 от Конституцията. 

На 15 януари 1990 г. под натиска на гражданите 
Народното събрание отменя член 1 от 
Конституцията, който постановява „ръководна 
роля” на комунистическата партия.
На 10 и 17 юни 1990 г. се провеждат първите 
свободни избори в България след 45 години 
комунистическа диктатура.

Промените в България, където старите 
властови структури остават продължително 
време неразградени, се осъществяват 
сравнително по-бавно, отколкото в някои други 
източноевропейски страни. 

№ 16
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Чрез унищожаването на голяма част от 
документите на ДС и умишленото забавяне на 
достъпа до тях, прочистването на архивите от 
свидетелствата за политическите и стопанските 
престъпления, скриването на истината за този 
режим и манипулирането на общественото 
мнение, се извършва бавен и мъчителен за 
българското общество „преход“. През този 
период бившата партийна номенклатура и 
нейни поставени лица, включително и от 
репресивния апарат, овладяват икономическата 
власт, без някой да е понесъл отговорност за 
извършените престъпления и злоупотреби.

№ 16

Паметник за жертвите на комунизма в София, сн. Ф. К.
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 Първите демонстрации 1989, личен архив
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