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ВСТЪПЛЕНИЕ

Настоящата нова двутомна „История на Отечествения фронт/съюз в Бъл-
гария” се издава от Националния съвет на Отечествения съюз (ОС) – 

правоприемник и продължител на най-добрите черти и изяви на Отечестве-
ния фронт (ОФ) и е посветена на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС. 
Идеята за написването на подобен исторически научен труд бе дадена от чл. 
кор. проф. Александър Лилов по време на „кръглата маса” за 65-годишнината 
през 2007 г.

Съвременната българска историография и политология са изпъстрени с 
противоречиви интерпретации и оценки за редица факти, събития и явления 
от най-новата история на България. Досега те не са получили окончателна на-
учна оценка поради острата политическа конфронтация, съдържаща в себе си, 
за съжаление, все още много от белезите на незатихващата в България повече от 
80 години гражданска война, а също така и поради сравнително късата времева 
дистанция до тях. Такава е съдбата и на уникалния български политически про-
ект Отечествен фронт и неговия продължител – Отечествения съюз. Безспорен 
факт е, че независимо от различията в тълкуванията и оценките, вече 70 години 
ОФ/ОС представлява един жив обществен феномен, преминал успешно изпи-
танията на три строго детерминирани във времето и различни по съдържание 
исторически периоди. Във всичките тези години, еволюирайки, Отечествени-
ят фронт/съюз неизменно играе обществено необходима, позитивна роля и 
ясно и последователно олицетворява голямата обществено-политическа идея 
за националното съгласие, единението и обединението на силите за постига-
не на големи, значими цели и задачи от национален или местен характер. На-
родностният му характер се обуславя от факта, че независимо от конкретните 
си политически превъплъщения във времето (политическа коалиция, масова 
обществена организация или патриотично гражданско сдружение), той съхра-
нява качеството си на автентично народно движение и съюз на гражданите и 
отстоява последователно и честно техните интереси.

Воден от тези съображения, с убеждението да се направи един нов прочит на 
историческите факти, освободен от предразсъдъците на автори и среди както 
преди, така и след Десети ноември 1989 г., Националният съвет на Отечестве-
ния съюз пристъпи към реализация на идеята. Тя стана възможна благодарение 
на отзивчивостта на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
на Института за исторически изследвания към БАН и на Центъра за истори-
чески и политологически изследвания при НС на БСП. Основна, разбира се, 
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е ролята на десетките автори в двата тома, на целия научен колектив начело с 
проф. д-р Искра Баева. Огромен поклон и благодарност към всички тях.

Надяваме се настоящата „История на Отечествения фронт/съюз в Бълга-
рия“ да даде своя принос за развитието на българската историческа наука и за 
националното помирение в българското общество в името на една нова, модер-
на и просперираща Република България.

Симеон Симеонов
председател на Отечествения съюз
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ПРЕДГОВОР

Новата и съвременната българска история съдържат явления с непреход-
на стойност, които заслужават да бъдат оценявани и осмисляни от всяко 

поколение с оглед на поуките от натрупания опит. Има важни въпроси, които 
се появяват периодично при нови условия и обстоятелства, но те съвсем не са 
нови за историците, професионално задължени да помнят „дълго и отдавна”. 
Умишленото пренебрегване на „неудобната истина” по политически причини 
води до повтаряне на грешките все за сметка на потърпевшия народ.

Втората световна война е съдбоносен кръстопът за България, защото тя на-
влиза в нея с една стопанска и обществено-политическа система и излиза със 
съвсем друга. Създаденият преди 70 години Отечествен фронт представлява 
лява опозиционна алтернатива на управлението до 9 септември 1944 г., кое-
то свързва държавата с губещия войната Тристранен пакт. ОФ води войната 
срещу Третия райх и възстановява многопартийната политическа система, но 
този начален период се оказва кратък, понеже страната попада в зоната на съве-
тизацията. Външният фактор променя ОФ от политическа коалиция в масова 
обществена организация, изпълняваща спомагателни функции с културно-про-
светен характер.

Предлаганата на вниманието на любознателния читател история разкрива 
разнообразната дейност на ОФ и на неговия приемник Отечествения съюз 
през три исторически епохи, което предоставя възможността тя да бъде про-
следена в развитие с всичките нейни постижения и недостатъци. Авторите са 
утвърдени историци, които умеят не само да анализират богатия документален 
градивен материал, но и да правят съответните изводи и обобщения. В науката 
е за предпочитане да се задават повече въпроси, та дори някои от тях засега 
да остават без отговор. Стремежът да бъде приближен съвременникът до това 
колкото историческо, толкова и живо обществено явление заслужава да бъде 
поощрен с оглед неговото актуално звучене.

Особен интерес предизвикват политическите портрети на знаковите лица 
на Отечествения фронт и Отечествения съюз, между които наред с различията 
е очертана и закономерната приемственост. Нека не бъдем прекалено и едно-
странчиво строги от позицията на днешната действителност, а да се пренесем 
с тях в онези времена, когато се е сътворявала историята. Достойнство на кни-
гата е обхватът на много бележити личности, без да се робува на някогашните 
политизирани оценки.

Публикуваните спомени са ценен извор за историята, които свидетелстват 
за „аромата на епохата”, липсващ в официалните документи. В тях е отразено 
въздействието върху хората, чието всекидневие е пронизано от съществуване-
то на масовата обществена организация. Разбира се, мненията относно полез-
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ността могат и да не съвпадат, обаче човекът живее сред определена общност и 
трябва да се съобразява с околните.

Ценен принос в книгата правят авторите на историите на регионалните ор-
ганизации, които са най-близо да хората и откликват при решаването на техни-
те житейски проблеми. Всъщност ОФ е най-масовата организация, чиито зада-
чи не са само политически, а и просветителски и родолюбиви. В този смисъл 
историческият опит може да бъде полезен на днешното общество, подвластно 
на отчуждението и индивидуализма.

В съвременната ни история се появяват и отмират множество политически 
партии и организации, така че 70-та годишнина на Отечествения фронт и Оте-
чествения съюз впечатлява със своята жизненост. Дълголетието намира своето 
обяснение в този труд, като достоен писмен паметник за юбилея, понеже в не-
говите страници освен минало и настояще се забелязват и перспективите на 
бъдещето.

академик Георги Марков
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ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ В 
ГОДИНИТЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Евгения Калинова1

Не е нужно човек да е професионален историк, за да знае, че политиката е 
изкуство на възможното, т.е. хората, които взимат политически решения, 

правят това в обстановка с конкретни исторически параметри и специфика. 
Затова тези политически решения би трябвало да се оценяват както чрез съ-
временните критерии, оформени от дистанцията на времето, така и при задъл-
жително отчитане на конкретната ситуация, в която са били формулирани. По-
гледната от такъв ракурс, идеята на Георги Димитров за „народния фронт“ 
има сложен исторически път. Тя се прокарва в противоборство с разбирани-
ята на Сталин за съюзниците на комунистическите партии и едва когато исто-
рическите реалности я правят подходяща за реализирането на политическите 
планове на Кремълския господар, тя получава неговото одобрение.

В края на 20-те години се очертава „ляв поврат“ в политиката на Коминтер-
на, според който в Западна Европа започва нов революционен подем и комуни-
стите там са призовани да се откажат от каквото и да е сътрудничество със со-
циалдемократите (определени като „социалфашисти“) и от „парламентарния 
идиотизъм“ и да засилят класовата борба, като осигурят „единен фронт отдолу“ 
на работниците. Този призив е в разрез с реалната политическа стабилизация и 
икономическия подем в Западна Европа2. Той е свързан с постигнатото надмо-
щие на Сталин и в Болшевишката партия, и в Комунистическия интернацио-
нал. По това време, през април 1929 г., Г. Димитров става ръководител на За-
падноевропейското бюро на Изпълнителния комитет на Коминтерна (ИККИ) 
в Берлин, което осъществява връзките на ИККИ с 25 европейски комунис-
тически партии. В следващите три години Димитров играе важна роля в ор-
ганизирането на антивоенното движение в Европа, а пред очите му нацизмът 
набира сила. Той е убеден, че възпирането му изисква единодействие на кому-
нисти и социалисти3. В началото на 1933 г. Димитров е арестуван и обвинен 
за подпалването на Райхстага, а поведението му пред съда в Лайпциг го издига 

1. Евгения Калинова е доктор по история, професор в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
2. Ревякина, Л. Георги Димитров в българското и международното комунистическо движение 
(1919–1934). – В: Георги Димитров – между възхвалата и отрицанието. С., 2003, 13–16; Баев, 
Й. Социалдемокрация и антифашизъм: ключови дилеми в отношенията между Сталин и 
Димитров между двете световни войни. – В: Георги Димитров между възхвалата..., с. 59.
3. Ревякина, Л. Георги Димитров в българското..., с. 17.
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като личност от международен мащаб. След като е освободен, той се установява 
в Москва и през май 1934 г. става член на Президиума на ИККИ4.

Към средата на 1934 г. Г. Димитров постепенно осмисля и оформя предло-
женията си за промяна на политиката на Коминтерна, като запознава и Сталин 
с тях. Тласък в тази насока дава фактът, че му е възложено да изнесе основния 
доклад на предстоящия Седми конгрес на Коминтерна, посветен на настъпле-
нието на фашизма и задачите на тази международна организация, както и съ-
битията от октомври 1934 г. във Франция, където Френската комунистическа 
партия се обръща с призив към френските социалисти и Радикалната партия 
за широк съюз на демократичните сили срещу фашизма, а комунистическият 
лидер Морис Торез за първи път използва термина „народен фронт“5.

Утвърждаването на курса към антифашистки народни фронтове става 
на Седмия конгрес на Коминтерна през август 1935 г. в резултат на настой-
чивостта, която Г. Димитров проявява по този въпрос в течение на година и 
половина, а той самият е избран за генерален секретар на ИККИ. Повратът в 
политическата линия на Коминтерна означава, че Сталин се отказва от налага-
ната от него линия на неприязън към социалдемокрацията. Този отказ е проява 
на прагматичния нюх на съветския лидер, който многократно сменя своите по-
зиции, ако това е в услуга на политиката му. В условията на засилена заплаха от 
фашизма той санкционира предлаганата от Г. Димитров промяна, ревизираща 
собствените му оценки за социалдемокрацията и обхвата на народните фрон-
тове, макар това да му е вътрешно противно – Сталин почти не се появява на 
заседанията в конгресната зала, докато на предишните два конгреса е бил много 
активен6. Логично продължение на идеята за народните фронтове е виждането 
на Г. Димитров за нуждата сътрудничеството между политическите сили в тях 
да има дългосрочен характер. През есента на 1936 г. във връзка с гражданската 
война в Испания той за първи път употребява на заседание на секретариата на 
Коминтерна термина „народна демокрация“. Идеята на Димитров е, че бъдеща-
та република „ще бъде особена държава с истинска народна демокрация. Тя няма 
още да бъде съветска държава, а антифашистка, лява държава, с участието на 
наистина лявата част от буржоазията“7. При оформянето на идеята за на-
родната демокрация като нещо различно от съветската власт има и стремеж да 
се избегнат присъщите на последната репресии и терор.

В края на 30-те години, в разгара на политическите репресии в СССР, 
негативната позиция на Сталин за сътрудничеството със социалдемокра-
цията отново започва да надделява, като поредният обрат в мнението му е в 
пряка връзка с преориентацията на Москва към сключване на пакт за ненападе-

4. Исусов, М. Георги Димитров. Жизнен път и политически идеи. С., 2004, 188–246.
5. Ревякина, Л. Георги Димитров в българското..., 20–21; Драганов, Д. Записки по политическа 
история на Европа и САЩ през съвременната епоха. В. Търново, 2006, 46–47.
6. Баев, Й. Социалдемокрация и антифашизъм..., с. 62.
7. Цит. по Драганов, Д. Комунистическото движение след Втората световна война. С., 1990, 
18–19.
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ние с Германия, реализиран на 23 август 1939 г. Няма сведения, че Г. Димитров 
е бил уведомен за предстоящото подписване на пакта и че е бил информиран 
за секретния протокол към него. В документите, изпращани от Г. Димитров 
до комунистически партии в този период, той продължава да поставя като ос-
новна задача борбата с фашизма. Повратен момент е срещата на Димитров със 
Сталин на 7 септември 1939 г., когато Сталин категорично заявява, че линията 
на Коминтерна от Седмия конгрес е загубила смисъл, разграничаването на ка-
питалистическите държави на фашистки и демократични също е вече безсмис-
лено и „да се стои днес на позициите на вчерашния ден (единен народен фронт, 
единство на нацията) – означава да се свлечеш на позициите на буржоазията. 
Този лозунг се сваля“8. Г. Димитров и ръководството на Коминтерна са прину-
дени да се подчинят на новата линия на Сталин и под неговия остър поглед от 
средата на октомври 1939 г. от всички документи на Коминтерна отпадат пър-
воначалните формулировки за „германски фашизъм“.

През лятото на 1940 г., когато Германия окупира редица западноевропейски 
държави, Г. Димитров се опитва да използва променената ситуация в хода на 
войната, за да направи корекции в посока на връщане към някои от постанов-
ките на VII конгрес на Коминтерна. Сталин също започва да променя позиция-
та си, но едва от началото на 1941 г., когато Германия е на прага на овладяването 
на Балканите и войната приближава райони, които са от стратегическо значе-
ние за съветската сигурност. През май и началото на юни 1941 г. в директивни 
документи до Френската, Италианската и други комунистически партии Се-
кретариатът на ИККИ възражда идеята за „широк национален фронт“, макар в 
тези документи все още да се избягва терминът „германски фашизъм“9.

На 22 юни 1941 г. Хитлер започва война срещу СССР и тежкото положение, 
в което изпада страната, кара Сталин да реагира незабавно. Още в деня на гер-
манското нападение Г. Димитров е извикан в кремълския кабинет на Сталин 
и след това отбелязва в дневника си: „Разбрахме се за нашата работа. Засега 
Коминтернът не трябва да излиза открито. Партиите по места да разгръщат 
движение в защита на СССР. Да не се поставя въпросът за социалистическа ре-
волюция... Става въпрос за разгром на фашизма, поробил редица народи и стре-
мящ се да пороби и други народи...“10 Същия ден указания в този дух са изпратени 
до редица комунистически партии, вкл. и до нелегалната Българската работни-
ческа партия (БРП). В изпълнение на дадените нареждания на 24 юни 1941 г. 
ръководството на БРП решава да започне незабавно подготовка за въоръжена 
борба срещу „хитлеристките нашественици“ и българските им помощници 
„монархо-фашисти“11.

В продължение на година антифашистката съпротива не излиза извън кому-
нистическите рамки и не получава желания от Сталин размах. В Москва отчи-

8. Димитров, Г. Дневник (9 март 1933 – 6 февруари 1949). С., 1997, 181–182.
9. Баев, Й. Социалдемокрация и антифашизъм..., 66–67.
10. Димитров, Г. Дневник..., с. 236.
11. Калинова, Е. Победителите и България 1939–1945. С., 2004, 88–89.
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тат трудностите, които комунистическите партии срещат при организирането 
на съпротивителните движения и обмислят как да им придадат по-голяма при-
тегателна сила за по-широки обществени слоеве и да ги освободят от неизбеж-
ното им свързване с комунистическата идеология и нейните цели. В резултат на 
анализи и на обявената още в средата на 30-те години идея за т. нар. народни 
фронтове се оформя и новият момент в съветската тактика. Той изисква обеди-
няване на представители на разнородни обществени и политически среди в 
името на борбата против фашизма и свързаните с Германия правителства. 
Тези „народни“ или „отечествени фронтове“, а не само комунистическите 
партии, трябва да организират съпротивителните движения в отделните 
страни и така да ги изведат от теснопартийните рамки. В средата на април 
1942 г. новата тактика прозира в указанията на Г. Димитров до ръководството 
на Българската работническа партия (БРП): „Да се води курс на разложение във 
фашисткия лагер, на разгаряне на вътрешните противоречия в него. Да не се 
поставят на една плоскост всички негови групи и елементи. Необходим е дифе-
ренциран подход. Враговете да не се обединяват, а да се разединяват“12. 

Два месеца по-късно, на 15 юни 1942 г., Димитров очертава пред Задгра-
ничното бюро (ЗБ) на БРП линията за сплотяване на разнородни политически 
среди, за да се активизира съпротивителното движение. От партията се иска 
да премине от съпротива срещу прогерманската политика на правителството 
към „настъпление за ликвидиране на този курс“, под което се разбира скъсва-
не с Германия, ориентация към Антихитлеристката коалиция и създаване на 
„истинско национално българско правителство“13. За първи път на заседание на 
ЗБ Димитров определя като задача на БРП постигането на „незабавно съгла-
шение“ със земеделците, социалдемократите, демократите, радикалите и др. за 
създаване на „антихитлеристки отечествен фронт“14. Изграждането му тряб-
ва да е върху политическа платформа, която включва принципите на водената 
борба, но и да очертава контурите на следвоенна България. Според Димитров 
крайната цел е „делото да се доведе до победоносно въстание“ против Германия и 
нейната „агентура“ в страната и България да премине към Антихитлеристката 
коалиция.

По дадените от Г. Димитров указания с изработването на политическата 
платформа се заема В. Коларов, който е юрист по образование. Проектът е об-
съден в ЗБ и след редактирането му от Г. Димитров15 на 17 юли 1942 г. по ради-
останция „Христо Ботев“ Карло Луканов прочита програмата на ОФ. Първа-

12. Димитров, Г. Дневник. (9 март 1933–6 февруари 1949). С., 1997, с. 286.
13. Пак там, с. 301.
14. В спомените си В. Червенков отбелязва, че в обсъжданията в ЗБ се използва терминът „на-
ционален“ фронт, но в предаванията на радиостанция „Христо Ботев“ той започва да употре-
бява определението „отечествен“, което Г. Димитров одобрява. – Вълко Червенков за себе си и 
за своето време. С., 2000, с. 67.
15. Даскалов, Д. Жан съобщава. Задграничното бюро и антифашистката борба в България. С., 
1991, 105–106; Димитров, Г. Дневник, с. 310.
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та ѝ част очертава задачите в хода на войната: да се предотврати включването на 
България във военните операции на Хитлер и да се скъса съюзът с Германия; да 
се оттеглят българските войски от югославска територия; да се прекрати изна-
сянето на храни и суровини за Оста и да се установи сътрудничество с балкан-
ските народи и със СССР, САЩ и Великобритания16.

Втората част на програмата е обърната към по-далечното бъдеще. В нея се 
предвижда да се възстановят политическите права и свободи; да се отмени не-
съответстващото на конституцията законодателство; да се демократизира ар-
мията и да се ликвидират фашистките организации. Внимание е отделено и на 
„правилното“ икономическо развитие на България като свободна и независима 
държава, като се осигури „народният поминък“ и се премахне спекулата, както 
и да се намерят пазари за българските стоки „чрез сътрудничество с всички на-
роди“. В програмата се посочва, че за постигането на тези цели е нужно „час по-
скорошното създаване на истинско национално правителство“17. То трябва да се 
опира на целия народ и да подготви свикването на Велико народно събрание, 
което да определи бъдещата форма на управление и конституционните гаран-
ции за свободното развитие на страната.

Авторите на програмата избягват да включват текстове, които могат да пре-
дизвикат подозренията на некомунистическите партии. Те дори предвиждат 
бъдещите членове на ОФ да могат да направят допълнения по отделните точки 
на програмата, за да стане тя приемлива за тях. В документа обаче се посочва, че 
споделянето на принципите в нея и дори пропагандирането ѝ не е достатъчно. 
Нужна е „здрава народна организация“, която трябва да се изгради и „отгоре“, от 
„най-отговорните антифашисти, патриоти“ от „Земеделския съюз, Работни-
ческата партия, социалдемократите, демократи, радикали и др.“18 Твърдени-
ето, че „българският народ не е без водачи и няма да остане без такива“, също 
подсказва, че изграждането на ОФ трябва да е дело на лидерите на опозицион-
ните политически формации.

Така програмата на ОФ отговаря на замисъла, който Москва влага в 
идеята за отечествените/народните фронтове. В България ръководството 
на БРП незабавно пристъпва към нейната реализация. В Политбюро за из-
граждането на ОФ отговаря Цола Драгойчева19, която дотогава се занимава с 
масовата работа и с връзките с другите партии, а към ЦК е създадена Централ-
на комисия за ОФ начело с д-р Кирил Драмалиев. Членове на партията и на 
младежката ѝ организация разпространяват програмата чрез позиви и листов-
ки в пощенските кутии на гражданите, а радиостанция „Христо Ботев“ много-
кратно излъчва текста й, който е публикуван и в нелегални вестници, издавани 

16. Въоръжената борба на българския народ против фашизма (1941–1944). Документи. С., 
1962, с. 122.
17. Пак там, 122–123.
18. Пак там, с. 124.
19. За биографията на Ц. Драгойчева вж. Марчева, И. Българската „лейди Сталин“. – В: Бъл-
гарски държавници 1944–1989. С., 2005, 117–128.
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от БРП в различни градове от името на ОФ („Лист на Отечествения фронт“, 
„Отечествен фронт“ и „Бюлетин“ – в София; „Глас на Отечествения фронт“ и 
„Бюлетин“ – в Пловдив; „Отечествен зов“ – във Враца и др.)20. През септември 
1942 г. започват разговорите с видни политически фигури от легалната опози-
ция. Тази опозиция включва лидерите на забранените през 1934 г. Демокра-
тическа, Народна, Радикална и Социалдемократическа партии и двете крила 
на БЗНС – „Врабча“ и „Пладне“, както и дейци от Политическия кръг „Зве-
но“, имащи връзка с офицерските среди. След присъединяването на България 
към Оста повечето от тях се примиряват с положението, убедени, че за момента 
друг път няма. Опозиционната им дейност е съсредоточена в парламента и до 
края на 1942 и началото на 1943 г., т.е. в периода, когато Германия изглежда 
безспорен победител, критиките са насочени най-вече към вътрешната поли-
тика на правителството на Б. Филов и против поемането на нови ангажимен-
ти към Германия21. Между опозиционните лидери се открояват Никола Му-
шанов (Демократическа партия), проф. Петко Стайнов (от бившата Народна 
партия), Димитър Гичев (БЗНС–“Врабча“), проф. Петко Стоянов (бивш член 
на Радикалната, после на Демократическата партия), Никола Петков (БЗНС–
“Пладне“), Кимон Георгиев („Звено“)22.

В разговорите с лидерите на опозицията става дума за създаване на общ 
ръководен център на съпротивителното движение на основата на програ-
мата на ОФ от 17 юли. Постановките ѝ като цяло са приемливи за некомунис-
тическите партийни дейци. Възраженията им обаче са свързани с това дали е 
настъпило благоприятното време за създаване на общ организационен център. 
Н. Мушанов, Д. Гичев, П. Стайнов, Ст. Костурков, П. Стоянов са убедени, че 
развитието на военните действия не е подходящо за разгръщане на съпроти-
вата срещу Германия и е нужно да се изчака по-добър момент, когато мощта ѝ 
ще бъде прекършена. Те са сигурни, че тогава цар Борис сам ще се отдръпне и 
ще ги повика в управлението, за да извършат завоя към Антихитлеристката ко-
алиция23. Споделяйки общи демократични принципи и еднакви виждания за 
външнополитическата промяна, представителите на легалната опозиция след 
пролетта на 1941 г. и чак до лятото на 1943 г. не правят опити да се обединят 
и да предприемат решителни действия. Комунистическата партия е изключена 
от бъдещите политически комбинации на опозиционните лидери. Те не одо-

20. Душков, Ж. Програмата на ОФ от дистанцията на времето. – В: 65 години Отечествен 
фронт – съюз. С., 2008, 91–92.
21. Димитров, И. Буржоазната опозиция 1939–1944. С., 1997, 62–73.
22. Отечествен фронт. Документи и материали. Т. 1, 1941–1944. Ч. І – 22 юни 1941–април 
1944. С., 1987, 119–121.За биографиите на лидерите на легалната опозиция по-подборно вж. 
Ташев, Т. Министрите на България 1879–1999. С., 1999; Български държавници и политици 
1918–1947. С., 2000.
23. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., 82–90. Ц. Драгойчева в спомените си описва мо-
тивите, които карат комунистите да търсят съдействието на определени опозиционни лидери, 
както и хода на разговорите с тях. – Драгойчева, Ц. Победата. С., 1980, 94–107, 110–113, 
116–118.
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бряват не само идеологията й, но и въоръжената борба, която БРП води. За 
водачите на традиционните политически сили единствено приемливи са легал-
ните средства за борба (парламентарната дейност, речите, статиите в печата, 
петициите).

При тези условия указанията на Коминтерна за привличане на широки об-
ществени среди към антихитлеристката съпротива едва ли могат да дадат резул-
тат, подобен на този в окупираните държави. Приемливите за легалната опо-
зиция постановки в програмата на ОФ се разминават с даваните инструкции 
по радиостанция „Христо Ботев“ за организационното изграждане на ОФ. 
Според тях в населените места трябва да се изграждат нелегални комитети на 
ОФ, които да се ръководят от Национален комитет. Предвижда се и създаване 
на „ударни бойни ядра от най-решителните, най-предани, готови на всичко бор-
ци“, които ще извършват „ударни въоръжени действия“ срещу германците и бъл-
гарските им помощници. Особено важно е да се изградят „строго нелегални“ 
ОФ комитети в армията и да се разгърне „борба с всички средства“24.

Така водената от БРП въоръжена съпротива и намерението ОФ да стане 
неин организационен център отблъскват повечето лидери на опозицията. До 
края на 1942 г. единствено Никола Петков (БЗНС–“Пладне“) и Кимон Ге-
оргиев („Звено“) се съгласяват да се включат в ОФ, водени както от антифа-
шистки и повече или по-малко русофилски настроения, така и от съзнанието, 
че трудно биха намерили място в комбинациите на останалите политически 
лидери – Кимон Георгиев заради участието си в превратите от 9 юни 1923 и 
19 май 1934 г., а Н. Петков – поради второстепенната си роля в земеделските 
среди, където изпъкват водачи като Д. Гичев, В. Димов, д-р Г. М. Димитров25. 
Поставената от Задграничното бюро задача за привличане на авторитетни пар-
тийни фигури за организиране на общонационално движение и на Национа-
лен комитет остава неизпълнена.

Трудностите, които среща създаването на ОФ „отгоре“, карат Комунистиче-
ската партия да започне широка пропаганда на програмата му, за да даде тласък 
за изграждане на комитети на ОФ по места, т.е. „отдолу“. До края на 1942 г. в 
страната вече има около 100–136 комитета, но в тях участват основно комуни-
сти и някои лявоориентирани представители на БЗНС–“Пладне“26. При това 
и членовете на БРП не са наясно за характера на ОФ (според някои „Отечес-
твеният фронт – това е партията“) и не приемат „съглашателството“ с раз-
турените буржоазни партии, които нямали влияние сред масите и връзките с 
тях само излагали комунистите на опасност от предателство27. Като започва да 

24. Отечествен фронт. Документи и материали... Т.1. Ч. І..., с. 19, 88–89, 100, 106, 115–116, 
181–183.
25. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., с. 90; Минчев, М. България отново на кръсто-
път (1942-1946). С., 1999, 21–23. Подробно за преговорите вж. Драгойчева, Ц. Победата, 
119–130.
26. История на антифашистката борба в България 1939/1944. Т. 1. С., 1976, 262–263.
27. Въоръжената борба..., 281–282; Минчев, М. България отново..., с. 15.
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изгражда ОФ „отдолу“, БРП се отдалечава от първоначалния замисъл на Мос-
ква и не успява да излезе от изолацията. Действията ѝ обаче не остават незабе-
лязани от властите, които долавят опасните за тях тенденции. Доказателство за 
това е поверителното писмо от министъра на вътрешните работи П. Габровски 
до директора на полицията в София от 17 декември 1942 г., в което се конста-
тира, че „чуждата пропаганда напоследък е извънредно много активна и си служи 
много ловко с несъзнателни свои агенти, а не само с платени агенти и шпиони“ 
и много прояви от този род са останали неразкрити. Като пример се посоч-
ва „кампанията за „Отечествен фронт“; авторите и разпространителите на 
периодически пусканите на машина „политически бюлетини“, от полицията се 
иска въдворяване в лагери на „разпространителите на слухове“, както и бързо 
париране на „звенари, пладненци и други англофили“, които са се активизирали и 
трябва да се поставят под специално налюдение, а „провинените да бъдат обез-
вредени чрез интерниране“28. Но като най-важна задача е определена борбата с 
комунистите, като мерките обхванат цялата страна.

Тласък на съпротивата дава съветската победа при Сталинград в началото 
на 1943 г. По радиостанция „Христо Ботев“ Задграничното бюро настоява за 
разгръщане на въоръжена борба, спечелване на армията и изграждане на широ-
ка мрежа местни комитети на ОФ29. Целта е да се активизира антифашисткото 
движение, а не да се изчаква пасивно ходът на военните действия на Източния 
фронт. В изпълнение на тези нареждания през февруари 1943 г. Политбюро на 
ЦК разработва „Директива“ за работата на партията във войската, за бойните 
задачи на партизанските отряди и за мобилизиране на масите. Целта е да се 
предотврати прякото участие на България във войната на страната на Герма-
ния, като с помощта на армията се извърши „въоръжено народно въстание“ и се 
създаде „народно правителство на Отечествения фронт“30. Според документа 
няма мирен вариант за завземане на властта. В него се твърди, че „събитията у 
нас и около нашите граници ще се развият в най-скоро време с главоломна бързи-
на“, което налага незабавни действия. Може да се предположи, че партийното 
ръководство се надява на бързо придвижване на съветските войски на запад, 
затова привличането на легалната опозиция в ОФ трябва да стане само според 
разбиранията на комунистите за характера на борбата. Лидерите на опозиция-
та обаче не променят отрицателното си отношение към въоръжената съпроти-
ва и не проявяват желание за контакти с комунистите. Затова през пролетта и 
началото на лятото на 1943 г. БРП полага усилия не да продължава разговорите 
с некомунистическите опозиционни дейци или да изгражда ръководен център 
на ОФ, а да създава местни комитети (най-често съвпадащи с партийните ор-
ганизации) и да засилва дейността на партизанските отряди, провъзгласени за 
„органи на Отечествения фронт“31.

28. ЦДА на РБ, ф. 2123к, а. е. 22088, л. 15-25.
29. Даскалов, Д. Жан съобщава..., 123–126.
30. Въоръжената борба..., 195–205.
31. Пак там, 202–203.
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През март–април 1943 г. ЦК на БРП се подготвя за въоръжено въстание, 
което разбира като „непрекъсната верига от смели и решителни борби на це-
лия български народ“. Страната е разделена на въстанически оперативни зони 
(ВОЗ); Централната военна комисия на партията е трансформирана в Главен 
щаб на Народноосвободителната въстаническа армия (НОВА), който разра-
ботва общи документи за организацията и задачите на партизанското движе-
ние, като се обявява за орган на ОФ. Активизират се и бойните групи на парти-
ята, които се определят като въоръжена сила на ОФ32. По нареждане от Москва 
се засилват установените през 1942 г. връзки с югославското съпротивително 
движение. Използвайки ОФ фразеология и разчитайки на бързо съветско на-
стъпление, БРП на практика води борба за сваляне на кабинета на Б. Филов 
и за съставяне на правителство, в което тя като основна съпротивителна сила 
трябва да играе главната роля, а присъствието на други политически сили зави-
си от това, дали те ще приемат програмата и тактиката на ОФ.

Ситуацията се променя през лятото на 1943 г. Важни военни и външнопо-
литически събития оказват влияние върху поведението на БРП и на легалната 
опозиция. За ръководството на Комунистическата партия важен момент е раз-
пускането на Коминтерна през май 1943 г., с което Сталин се надява да осво-
боди компартиите от обвиненията, че служат на Москва и да улесни превръща-
нето им в „национални“ партии, т.е. обърнати към широки обществени слоеве. 
Разпускането на Коминтерна показва и стремежа на Сталин да се съобразява 
със западните си съюзници в Антихитлеристката коалиция.

Посланията от Москва са допълнени от събитията в Италия. Там от пролет-
та на 1943 г. комунистите заедно с другите опозиционни партии осъществя-
ват натиск за сваляне на Мусолини, демократизиране на страната и сключване 
на примирие с Антихитлеристката коалиция. В резултат Италия се нарежда на 
страната на бъдещите победители, а комунистите си осигуряват място в управ-
лението й. Англо-американският десант в Сицилия през лятото на 1943 г., на-
стъплението на западните съюзници в Италия и възможността то да продължи 
към Балканите са другият фактор, който оказва въздействие върху опозицион-
ните политически сили в България. За некомунистическото опозиционно кри-
ло италианският пример е доказателство за правилността на тактиката му да 
изчака развоя на военните действия и в подходящия момент да извърши завой 
„отгоре“. Легалната опозиция придобива самочувствие и желание за действие. 
Слуховете, че дългоочакваният втори фронт срещу Хитлер може да бъде открит 
на Балканите, засилват надеждите на пробританските опозиционни лидери, че 
западните съюзници ще имат решаваща дума в следвоенната съдба на България 
и че настъпва часът властта да им бъде предоставена. При това нищо не налага 
тя да бъде делена с Комунистическата партия.

В началото на август 1943 г. по инициатива на бившите „звенари“ петима 
опозиционни дейци (Кимон Георгиев, Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски, 

32. История на антифашистката борба... Т. 2, 37–38; Отечествен фронт... Т. 1. Ч. I, 232–235, 
273–291.
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Кръстю Пастухов и Никола Петков) подписват изложение до цар Борис, в 
което искат да се преустановят нападките срещу Антихитлеристката коалиция 
и да не се въвлича българската армия във войната, но не предлагат смяна на 
кабинета и външнополитическа преориентация33. Към този първи след 1 март 
1941 г. опит за общо действие на легалната опозиция отказват да се присъе-
динят най-изтъкнатите ѝ дейци – Никола Мушанов и Димитър Гичев, но не 
защото не одобряват изложението. Този факт е симптоматичен за състоянието 
на легалната опозиция. В нейните и без това немногобройни редици са живи 
старите дрязги, съперничества, антипатии, спомените кой кого е свалил с пре-
врат, амбициите за водеща роля в отделните формации и в общите инициативи. 
Вероятно затова предложението на бившите „превратаджии“ от „Звено“ не е 
подкрепено от бившите им „жертви“ от 19 май 1934 г. Мушанов и Гичев, но пък 
е подписано от Н. Петков от „Пладне“, който няма авторитета на изтъкнатите 
земеделски водачи, но търси начин да прояви своите убеждения и да се утвърди 
като политик „от първия ешелон“34. Година по-рано същият стремеж кара Пет-
ков да стане първия некомунистически деец, подкрепил идеята на БРП за ОФ. 
В променената ситуация през 1943 г. обаче и той, и Кимон Георгиев (също дал 
съгласие да участва в ОФ) предпочитат да държат БРП настрани и да се застра-
ховат с участие в инициатива на легалната опозиция, която изглежда в момента 
с повече шансове да влезе в управлението. Тази „двойственост“ в поведението 
им се запазва и през следващата година и в крайна сметка им помага да осъщест-
вят амбициите си.

Към благоприятните фактори, които тласкат легалната опозиция към обе-
диняване, въпреки съществуващите различия, се прибавя и възникналият след 
смъртта на цар Борис (28 август 1943 г.) въпрос как да бъде избран Регентски 
съвет (от Велико народно събрание, както е по Конституция, или от дейст-
ващото 25 Обикновено народно събрание, както настояват управляващите). 
Спорът предполага използване на легални средства и улеснява опозицията 
най-после да се обедини. На 1 септември 1943 г. в дома на главния инициатор 
на обединението Н. Мушанов се събират Д. Гичев, К. Муравиев, В. Димов, Ат. 
Буров, П. Стайнов, П. Стоянов, Кр. Пастухов, Н. Петков и К. Георгиев. Те 
приемат декларация, в която настояват изборът на регенти да стане от Велико 
народно събрание и при разбирателство между опозиция и управляващи35. Ле-
галната опозиция иска неин представител да участва в Регентския съвет, което 
ще позволи да се реализира предпочитания от нея вариант – постепенно и „от-
горе“ България да се преориентира към очерталите се победители във войната, 
при което Комунистическата партия ще бъде държана настрана и така ще се 

33. Из личния архив на Кимон Георгиев. Сб. документи. Съст. К. Анчова, М. Тодоракова. Т. 
II. С., 2008, 561-563.
34. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., с. 112; Минчев, М. България отново..., 21–22; 
Минчев, М. Първото правителство на Отечествения фронт. С., 1985, 146–149.
35. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., с. 124, 127–129; ЦДА, ф. 2123 к, оп. 1, а. е. 21376, 
л. 6–8.
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избегнат социалните сътресения. Кризата след смъртта на царя е най-удобното 
време да се постави начало на този процес, но неотстъпчивостта на управлява-
щите около Б. Филов провалят тази възможност.

Събитията в Италия и възможността войските на западните съюзници да 
стъпят на Балканите, както и първите опити за обединени действия на легал-
ната опозиция карат ръководството на Комунистическата партия в страната и 
в Москва да преосмисли следваната линия. Тя е разчетена с оглед на бързото 
(или поне изпреварващо западните войски) настъпление на Съветската армия, 
която обаче през лятото на 1943 г. е все още далеч от Балканите. Сътрудни-
чеството с легалната опозиция става необходимост, ако БРП не иска да остане 
извън бъдещото управление, което може да премине в ръцете на прозападните 
опозиционни лидери. За разлика от лятото на 1942 г., когато директивите за 
създаване на ОФ са „спуснати“ от Задграничното бюро в Москва, без парти-
ята в страната да е успяла сама да стигне до идеята за широко сътрудничество 
с некомунистическите опозиционни дейци, през лятото на 1943 г. БРП вече 
ясно съзнава, че без него шансовете ѝ да участва в управлението са минимални. 
Затова тя трябва да престане да използва ОФ като параван за самостоятелна 
дейност и да постигне единодействие с легалната опозиция, въпреки изразе-
ното нежелание на последната.

Наставления в този дух зазвучават по радиостанция „Христо Ботев“ от 
края на юли 1943 г. ЗБ изисква „в минимален срок“ да се изгради организацио-
нен център на ОФ, в който да влязат най-широк кръг опозиционни лидери36. 
През август ЦК на БРП издава „Директива по изграждането на Отечествения 
фронт“, в която се подчертават събитията в Италия, но най-вече „все по-засилва-
щата се искреност и доверие в отношенията между Англия, СССР и Америка“, 
подобрените им позиции във войната и „затвърдяването на дружбата и бое-
вия дух“ между тях. Особено важно е твърдението, че сътрудничеството между 
трите държави не е временно, а ще продължи и след разгрома на Германия, за 
да се създаде „един справедлив и траен мир за всички народи, малки и големи, 
на основата на Атлантическата харта“37. Така косвено се обосновава сътруд-
ничеството на комунистите с онези политически сили, които имат прозападна 
ориентация. Директивата анализира причините, поради които за една година 
организационното изграждане на ОФ не е дало резултат. Критикува се както 
БРП, че не е разяснила на членовете си същността и задачите на ОФ, така и ли-
дерите на опозиционните партии, че са заели изчаквателна позиция, уповават 
се на царя и не желаят да приемат „истински резултатните форми на борба“, 
т.е. саботажите, работата сред армията, партизанските действия. В духа на ин-
струкциите от Москва ЦК призовава да се изгражда не само „солидна всенарод-
на мрежа от комитети на ОФ“, но и централно ръководство на максимално 
широка основа38.

36. Даскалов, Д. Жан съобщава..., 131–132.
37. Въоръжената борба..., 278–279.
38. Пак там, 285–286.
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През юли и началото на август 1943 г. БРП се опитва да спечели опозицион-
ните лидери за общо обръщение към българския народ. То трябва да оповести, 
че е постигнато единство на всички демократични среди в страната срещу ре-
жима и е образуван ръководен политически център на ОФ. Усилията са към 
привличане в ръководството на ОФ на Н. Мушанов, всепризнат лидер на ле-
галната опозиция, по който се равняват останалите политически водачи. Него-
вите амбиции обаче са по-големи. С познатите отпреди година аргументи той 
отхвърля предложението на БРП, като получава и съгласието на Д. Гичев, В. 
Димов, К. Муравиев, Ат. Буров и Кр. Пастухов да не участват в комбинациите 
на комунистите39. Апелите към видните дейци от легалната опозиция остават 
без резултат, а слуховете за англо-американски десант стават все по-упорити.

На 26 юли 1943 г. К. Драмалиев, най-активният преговарящ от комисията за 
ОФ към ЦК, се оплаква на Цола Драгойчева, че групата на десните лидери „не 
ще седне с нас на една маса“ и макар работата с тези „царедворци“ да продължава, 
той предлага да се вземат мерки тя да не оказва задържащо влияние върху „хода 
на действителната борба“40. Така партийното ръководство променя намере-
нията си за състава на политическия център на ОФ и съсредоточава усилията 
върху привличането на онези опозиционни дейци, които вече са изразили го-
товност за сътрудничество с комунистите, макар и да не са от ранга на Мушанов 
и Гичев.

Необходимостта да се осигури социална опора на ОФ като се привлекат 
земеделските маси, както и желанието за връзки с армията, предопределят 
вниманието към Н. Петков от БЗНС–“Пладне“ и К. Георгиев от Полити-
ческия кръг „Звено“. БРП има нужда от тях, за да се легитимира като „нацио-
нална“ партия, обединяваща разнородни среди в името на съпротивата. Така 
след края на войната тя ще може да претендира за по-голям дял в управлението 
и да получи одобрението на западните съюзници, които за момента изглеждат 
с решаваща дума за следвоенната съдба на България41. БРП се ориентира към 
Н. Петков заради демократичните и русофилските му убеждения, но трябва да 
преглътне факта, че той няма голям политически опит и авторитет на безспорен 
лидер на „Пладне“ (за такъв продължава да е смятан д-р Г. М. Димитров). От-
ношението на БРП към Кимон Георгиев се определя от неговата категорично 
изразена антимонархическа и русофилска ориентация, но и от големия му опит 
в завземането на политическата власт (на 9 юни 1923 и 19 май 1934 г.). Разчита 
се и на връзките му с офицерските среди. Неудобството идва от обществената 
оценка за него като „превратаджия“ и от това, че той не представлява определе-
на политическа сила. Кръгът „Звено“, към който е причисляван, никога не е бил 

39. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., 113–114; История на антифашистката борба... Т. 
2, с. 55.
40. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., с. 115.
41. Минчев, М. България отново..., 20–21.
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многоброен, а през войната самият К. Георгиев го характеризира като „група 
приятели, които бистрят политиката по кафенетата на София“42.

БРП се нуждае от двамата политически дейци, но и те имат своите съобра-
жения, за да отвърнат положително на поканата. К. Георгиев е гледан с недове-
рие от лидерите на легалната опозиция заради миналото си и трудно е допускан 
до техните политически комбинации. Н. Петков не би могъл да заеме предно 
място в БЗНС при фигури като Гичев и д-р Г. М. Димитров. Така и двамата 
са наясно, че ОФ би могъл да им осигури ръководни места в бъдещото упра-
вление. Към тези лични амбиции се прибавя и разбирането за необходимостта 
от ориентиране към СССР. Основано на тяхното русофилство, това разбиране 
отчита ролята, която СССР ще играе на Балканите, порасналия му авторитет 
и особено съюза му със западните демокрации43. Оттук двамата стигат до изво-
да, че в бъдещото управление опряната на СССР Комунистическа партия ще 
има свое място и сътрудничеството с нея няма да бъде „грях“, а ще позволи да 
се постигне баланс на силите. Така не само личните амбиции за политическа 
изява карат Н. Петков и К. Георгиев да приемат предложението за ОФ, но и 
убеждението, че проявяват реализъм и далновидност, които ще са от полза за 
следвоенна България. Двамата са наясно и с рисковете, които носи обвързва-
нето с комунистите. Най-сериозният е свързан с възможността събитията да се 
развият по начин, който да сведе до минимум ролята на СССР в следвоенното 
устройство и да остави БРП в изолация. За да се „застраховат“, К. Георгиев и Н. 
Петков вземат участие и в инициативите на легалната опозиция, без да убежда-
ват лидерите ѝ да обединят усилията си с тези на БРП.

Така на 10 август 1943 г. ръководният център на ОФ е образуван с учас-
тието на К. Георгиев, Н. Петков и председателя на комисията за ОФ към 
ЦК на БРП К. Драмалиев. Впоследствие в работата му участват и Григор 
Чешмеджиев от БРСДП и отчасти Димо Казасов – журналист, известен с 
честата смяна на партийната си принадлежност. В края на ноември е прието 
този център да се нарича Национален комитет (НК) на ОФ44. Съставът му не 
отговаря на замисъла от лятото на 1942 г., но трудностите съвсем не свършват 
тук. БРП иска да направи от него ръководен орган на организираната до мо-
мента само от нея въоръжена съпротива, докато останалите членове на НК, без 
да отричат партизанското движение, са привърженици на други варианти. К. 
Георгиев продължава да смята, че военните ще изиграят решаващата роля за 
преориентацията на страната, докато Н. Петков направо заявява на комуни-
стите: „Ние не можем това, което искате. Ние можем да работим само с легални 
средства. Това, което можем да направим, е да излезем с една декларация, в която 

42. Пак там, 22–23.
43. Минчев, М. Първото правителство..., с. 146, 148; Димитров, И. Буржоазната опозиция..., 
117–119.
44. Минчев, М. България отново..., 24–25. За преговорите, които К. Драмалиев води с отдел-
ните политици, вж. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. I, 328–329, 337–342, 343–349, 370–371.
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да изложим какво мислим по положението...“45 Така въоръжената борба си остава 
докрай дело единствено на БРП. НК на ОФ на практика не ръководи и вече 
създадените местни комитети, които продължават да получават инструкции от 
органите на БРП и да се отчитат пред нейния ЦК.

Проблемите около дейността на ръководния орган на ОФ се задълбоча-
ват след смъртта на цар Борис на 28 август 1943 г. Ситуацията предизвиква 
енергичната намеса на Г. Димитров. На 30 август 1943 г. ЗБ разработва насоки-
те за поведението на БРП. Според тях моментът е подходящ за завой във външ-
ната политика на страната. Това налага да се обединят всички (и останалите 
извън ОФ) сили на опозицията и с политически средства да принудят управля-
ващите да им предадат властта и да създадат „национално правителство“. Ука-
зания в този дух са излъчени по радиостанция „Христо Ботев“46. На 31 август 
Г. Димитров се обръща с писмо към Сталин и Молотов. В него той пише, че в 
България е налице „сериозна политическа и държавна криза“ и това позволява 
да се разгърне широко народно движение „против хитлеристката агентура и 
против германския курс на външната политика“. По това време ЗБ няма пряка 
радиовръзка с ЦК и Димитров не е информиран кои лидери на опозицията са 
се съгласили да влязат в ОФ. Убеден в притегателната сила на ОФ програмата, 
той твърди в писмото си, че в него участват представители на „най-големите 
и авторитетни среди на народа и армията, политическите партии – Демо-
кратическата партия (Мушанов), Земеделския съюз (Гичев) и Работническата 
партия (комунисти)“47. Предлаганият от Димитров вариант е ОФ да вземе 
властта, „като се опира на народното движение“ и да създаде коалиционно пра-
вителство, което да проведе избори за Велико народно събрание. Така Бъл-
гария ще скъса с Германия, но с оглед на възможните военни и политически 
последствия ще ѝ е нужна съветската помощ. За да я осигури, а и да съгласува 
своите намерения с Кремъл, Г. Димитров настоява за лична среща със Сталин. 
Молбата му обаче не е изпълнена. Едва на 3 септември В. Молотов разяснява на 
Г. Димитров, че „смята обсъждането на българския въпрос със Сталин за много 
трудно поради недостатъчно конкретната информация“48. Отказът на Сталин 
е съобразен с хода на военните действия на съветската армия, които в обозримо 
бъдеще няма да стигнат до Балканите.

По същото време в България ЦК на БРП се ориентира към по-радикални 
действия в условията на „регентската“ криза, но и поради трудностите около 
създаването на НК на ОФ и неуспешният опит да се привлекат останалите ли-
дери на легалната опозиция, които в началото на септември създават свой пара-
лелен център на съпротива. За утвърждаване на нагласите в полза на незабавни 
въоръжени действия спомага и убеждението, че в скоро време България ще ста-
не арена на военни сблъсъци – било поради англо-американски десант, било в 

45. Минчев, М. България отново..., с. 26, 29, 31.
46. Димитров, Г. Дневник, с. 390; Даскалов, Д. Жан съобщава..., 133–135.
47. Димитров, Г. Дневник, с. 390.
48. Пак там, с. 391.
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резултат на германска окупация. През септември 1943 г. Политбюро решава да 
се засили партизанското движение, а ЦК на партията в „Манифест към българ-
ския народ“ призовава към разрастване на масовите политически действия и 
към „смела и решителна въоръжена борба“ за незабавно сваляне на кабинета на 
Филов и за съставяне на „истинско народнодемократично правителство, опряно 
на народните сили“49. На 9 септември 1943 г. обаче 25 ОНС избира Регентски 
съвет, а пет дни по-късно е съставен и нов кабинет, оглавен от Добри Божилов. 
Кризата е преодоляна.

ЦК на БРП реагира с окръжно № 1 (октомври 1943 г.) до партийните ор-
ганизации, в което в разрез с реалностите се твърди, че изборът на регентите е 
довел до задълбочаване на кризата в страната и това налага да се засили борбата 
за незабавно създаване на правителство на ОФ50. В дейността на ЦК се очерта-
ват две направления. Първото е свързано с ОФ и е за активизиране на Нацио-
налния комитет и привличане на останалите опозиционни лидери (най-вече Н. 
Мушанов и Д. Гичев). През втората половина на ноември ЦК на БРП се обръ-
ща с писма към двамата, разчитайки, че след неуспеха на акцията им по регент-
ския въпрос те са променили отношението си към ОФ, но те отново отказват. 
БРП продължава контактите и с Кр. Пастухов, П. Стоянов, Ст. Костурков, но 
без резултат51. До края на 1943 г. съставът на НК на ОФ не е разширен, а той 
не успява да развие особена дейност – членовете му подготвят само няколко 
позива, без дори да поставят винаги под тях името на комитета. По-важното е, 
че те са адресирани към най-широки среди – работници, селяни, чиновници, 
занаятчии, интелектуалци, офицери, войници, призовават ги да създават коми-
тети на ОФ и да се борят за ориентация към Антихитлеристката коалиция и за 
„действителна народна власт“52. 

Стремежът на БРП да включи други политици в НК на ОФ среща съ-
противата и на участващите в него некомунистически дейци. Този факт е 
важен, защото проекциите му са налице и когато ОФ е вече на власт. Н. Петков 
най-точно изразява схващането на тези дейци за състава на НК: „Вие (т. е. кому-
нистите – б. м., Е. К.), ние, приятелите (кръга около К. Георгиев – б. м., Е. К.) и 
няколко независими интелектуалци...“53. Макар и да участва в инициативите на 
легалната опозиция, Н. Петков не желае БРП да контактува с Д. Гичев. Воден 
от желанието (присъщо на земеделските лидери) да представлява целия Земе-
делски съюз в ОФ, той нееднократно изразява недоволството си по такива по-

49. Въоръжената борба..., 291–294.
50. Пак там, 322–323. В спомените си Ц. Драгойчева преценява тази оценка като „увлечение“, 
довело до „форсиране“ на събитията и като желание „да се мобилизират силите не толкова с 
оглед на моментната конюнктура, колкото според очертаващите се перспективи“. – Драгойче-
ва, Ц. Победата, 446–449.
51. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., 148–150; Драгойчева, Ц. Победата, 294–299; 
Отечествен фронт... Т. 1. Ч. I, 451–452, 460–464, 476–479.
52. История на антифашистката борба... Т. 2, 72–73; Из личния архив на К. Георгиев..., т. II, 
571-573.
53. Минчев, М. България отново..., с. 28.



26  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

води. К. Георгиев споделя виждането на Н. Петков, че НК не трябва да се раз-
ширява и се обявява против включването в него на изявилия желание за това 
Ст. Костурков. Социалдемократът Гр. Чешмеджиев също отказва да посочи 
друг човек от своята партия, който да влезе в НК54. Позицията на некомунисти-
ческите членове на НК е продиктувана от разбирането им за предназначението 
на ОФ. За тях това е начин да влязат в управлението на ръководни постове и от 
тези позиции да привлекат привърженици или да сплотят в единни, оглавявани 
от тях формации членовете на разединените си партии. Включването на други 
политически лидери в НК, особено ако са конкуренти за ръководния пост в 
собствените им партии, означава дележ на властта, а това обезсмисля сътрудни-
чеството с комунистите.

Активността по създаването на НК на ОФ и комитетите в страната не ос-
тава скрита за властите. В изложение на Министерството на вътрешните ра-
боти и народното здраве за положението в страната през септември 1943 г. се 
констатира, че е създаден „Отечествен фронт“ между комунисти, пладненци, 
„Звено“, широки социалисти и някои „демократически сили“, но отношенията 
между „комунистическото ядро на ОФ“ и останалите групи не са напълно изя-
снени, което било отражение на „неясността“ на отношенията между СССР 
от една страна, и САЩ и Великобритания, от друга55. Полицията е наясно и 
със задачите, които трябва да изпълняват отделните участници в ОФ: „а) кому-
нистите да подготвят въоръжено въстание; б) пладненци – да приобщят към 
въоръженото въстание земеделските маси; в) „Звено“ – да осигури войската за 
целите и задачите на ОФ чрез конспиративна работа сред офицерските кадри; 
г) демократическите сили – да внушат на масите, управлението и парламента 
необходимостта от ориентиране към англосаксонския блок“56. Главната опас-
ност за властите обаче не е опитът за политическо обединение, а въоръжените 
партизански отряди, чието ликвидиране е определено като „централен проблем 
на българската вътрешна политика“57.

Успоредно с опитите за разширяване на ОФ, ръководството на БРП съсре-
доточава вниманието си върху разрастването на партизанското движение и 
поемането на курс към въоръжено въстание. На 27 ноември 1943 г. ръково-
дителите на Главния щаб на НОВА нареждат на щабовете на въстаническите 
зони, на отрядите и четите в страната „да увеличат своята активност до мак-

54. Минчев, М. Първото правителство..., с. 150. След бомбардировките през януари 1944 г. 
Н. Петков се евакуира в Свищов, но посочва за свой представител в НК на ОФ своя приятел 
адвоката Ангел Държански. Същото прави и интернираният в Бургас К. Георгиев, като се 
спира на о.з. майор Христо Стойков, бивш член на Военния съюз. – Драгойчева, Ц. Победата, 
411–413.
55. ЦДА, ф. 2123к, оп.1, а. е. 17756, л. 40.
56. Пак там, л. 41.
57. Пак там, л. 41-42, л. 113, 117. В изложението за положението в страната през ноември 
1943 г. МВРНЗ констатира: „Бившите политически партии не проявяват дейност. Изключе-
ние са комунистите, които са в акция, и левите земеделци, които са в период на организация.“ – 
Пак там, л. 177.
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симум възможни размери“58. Поставена е и задача, възприета от партизански-
те движения в окупираните страни и най-вече Югославия – да се овладяват за 
определено време „бази“, т.е. територии с по няколко селища. В тежките зим-
ни условия на 1943–1944 г. в партизанските отряди са мобилизирани десетки 
партийни членове без нужния опит и въоръжение. Срещу тях в началото на 
1944 г. започва да действа новосъздадената военно-полицейска организация – 
жандармерията. Броят на жертвите, дадени от партизаните и техните ятаци, 
рязко нараства59. Но близките перспективи за военни действия на Балканите 
се променят – на Техеранската конференция е решено втори фронт да бъде от-
крит в Северна Франция, а опитите на Чърчил да накара Турция да влезе във 
войната на страната на Антихитлеристката коалиция се провалят. За Лондон, 
Москва и Вашингтон разгръщането на антихитлеристка съпротива на Балкани-
те е желателно, но без военна подкрепа отвън едно въоръжено въстание е обре-
чено. Съветската гледна точка е предадена в статията на Г. Димитров „Кризата 
в България“ във в. „Правда“от 27 декември 1943 г.60 – да се разгръща борбата за 
скъсване с Германия, без да се издига призив за незабавно въстание и вземане 
на властта. Ръководството на БРП в страната обаче се придържа към своето 
виждане, потвърдено и в Окръжно № 2 на ЦК от януари 1944 г. С него се обя-
вява, че „партията възприема твърд курс....с цел – незабавно смъкване днешното 
правителство от власт и установяване народнодемократическо правителство 
на Отечествения фронт“61. Следват подробни указания за постигането на тази 
цел, като акцентът е върху организирането на „масови въоръжени стълкновения, 
открити работнически, селски и войнишки бунтове“, разрастване на партизан-
ското движение и овладяване на цели райони, които да станат „изходна база за 
всенародно въстание“, както и привличане на гарнизони на страната на въста-
нието.

В Окръжно № 2 се поставя и задачата за повсеместно изграждане на комите-
ти на ОФ, които да застанат начело на „масовите борчески прояви“, прерастващи 
в открити сблъсъци с властта. В следващите месеци дейността по линия на 
ОФ е подчинена на целта за незабавното вземане на властта и се извършва 
изцяло от Комунистическата партия. НК на ОФ на практика не съществува, 
тъй като в началото на 1944 г. К. Георгиев, Н. Петков и Гр. Чешмеджиев вече 
са извън София, напуснали поради бомбардировките на съюзническата авиа-
ция. Според Ц. Драгойчева в заседанията на Националния комитет на ОФ 
участват евакуиралите се близо до София Гр. Чешмеджиев и особено редовно 

58. Въоръжената борба..., 339–340.
59. История на антифашистката борба... Т. 2, 76–85.
60. Димитров, Г. Дневник, с. 398, 399.
61. Въоръжената борба..., 414–415. В спомените си Ц. Драгойчева описва споровете в По-
литбюро да се възприеме ли курс към незабавно установяване на ОФ власт. Мнозинството е 
на мнение, че разгромът на Германия е близък, в страната има опасност от немска окупация и 
„сроковете за спасяването на родината са неотложни и кратки“. – Драгойчева, Ц. Победата, 
432–454.
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Димо Казасов, в чиято къща се провеждат и заседания на комитета62. Това дава 
възможност на ЦК на БРП да постави отечественофронтовски етикет върху 
собствената си дейност и под лозунга за ОФ да осъществява своите разбирания 
и намерения. На практика партията „монополизира“ ОФ: Комисията за ОФ 
при ЦК издава документи от името на Националния комитет, които повтарят 
партийните директиви, и подбира самостоятелно членовете на НК, чиито брой 
надхвърля 2063.

За този облик на ОФ е от значение и поведението на легалната опозиция. 
След отказа на Н. Мушанов и Д. Гичев от края на ноември 1943 г. да се включат 
в Националния комитет, БРП продължава още два месеца да се опитва да ги 
привлече, но без резултат. В началото на 1944 г. в преценките на лидерите на ле-
галната опозиция настъпват промени. Те са плод на новата военнополитическа 
ситуация, създадена в резултат на затрудненията на западните съюзници в Ита-
лия и активизирането на съветската дипломация към България. Става ясно, че 
английски и американски войски няма скоро да приближат страната, докато 
съветската армия настъпва на запад, а Москва все по-често и по-определено де-
монстрира отрицателното си отношение към Божиловото правителство.

От началото на 1944 г. легалната опозиция действа в две направления. Пър-
вото е да установи контакти със съветската легация в София, пред която Муша-
нов, Буров, Гичев се стремят да докажат, че интересите на двете страни съвпадат 
и те са готови, когато застанат начело на управлението, да извършат завой във 
външната политика и да сътрудничат със СССР64. Съветският отговор е преда-
ден от Г. Димитров в началото на януари 1944 г. Той гласи: „Ако България иска 
да се откъсне от Германия и като първа стъпка към това отзове своите войски 
от Сърбия, Съветският съюз е готов да поеме върху себе си ролята на посредник 
с Англия и Америка за излизането на България от войната“65. Подобна стъпка 

62. Минчев, М. България отново..., с. 32; Драгойчева, Ц. Победата, с. 411. Към средата на януа-
ри 1944 г. К. Георгиев заминава със семейството си за Бургас, където е поставен под домашен 
арест и се връща в София едва на 24 август 1944 г. Заместван е в НК на ОФ от Петър Тодо-
ров – известен звенар, министър в кабинетите на Ал. Цанков и на деветнадесетомайците и 
участник в двата преврата. – Из личния архив на К. Георгиев..., т. II, с. 581; Тодоров, П. Лични 
свидетелства. С., 1999, с. 16, 290–292.
63. Минчев, М. България отново..., 33–34. В спомените си П. Тодоров разказва, че при срещи-
те с К. Драмалиев хората от Националния комитет съзнавали, че всичко, което е трябвало да 
се свърши след взетите съвместно решения, „ще го направят неговите хора“, т.е. комунистите, 
тъй като „писанията са техни, циклостилите и печатниците също, разпространителите – 
техните живи, подвижни групи“. – Тодоров, П. Лични свидетелства, с. 291.
64. През март 1944 г. Ат. Буров заявява на пълномощния министър Александър Лавришчев, 
че „най-тясната дружба със СССР трябва да бъде основата на външната политика на Бълга-
рия“, а Д. Гичев изказва самоуспокояващо мнение, че „не вярва за наличие у Сталин на планове 
за болшевизация на Европа“, тъй като Сталин е реалист и знае, че това може да стане само на 
етапи и в момента не е дошло времето. – Баев, Й. Някои проблеми на съветската полити-
ка към България (1943–1945 г.). – В: Българо-съветски военни и политически отношения 
1941–1947 г. С., 2000, 68–69.
65. Димитров, Г. Дневник, с. 402.



Възникване на Отечествения фронт  |  29

обаче крие много опасности и легалната опозиция не е готова за нея. Затова Ат. 
Буров и Н. Мушанов намекват пред Ал. Лавришчев, че действат със знанието 
на премиера Д. Божилов и регента Б. Филов и го убеждават, че скъсването с Гер-
мания може да се осъществи само на етапи и СССР трябва да прояви търпение. 

Втората насока в дейността на опозицията е постигане на промени „отгоре“ 
чрез убеждаване на регентите да я включат в управлението, за да стане то при-
емливо за бъдещите победители и особено за СССР. Москва трябва да бъде 
убедена, че може да разчита на правителство на легалната опозиция, дори и в 
него да няма комунисти и социалният строй в страната да не е променен. В 
тази тактика личи познатият стремеж да се изолира БРП. За целта е нужно да 
се отслаби и ОФ, затова лидерите на легалната опозиция с готовност се съгла-
сяват да подкрепят инициативата на члена на НК на ОФ Кимон Георгиев да 
се проведе среща на 11 януари 1944 г. (без участието на БРП) и да се изготви 
изложение до министър-председателя и Народното събрание с искане за про-
мяна във външната политика66. В края на март 1944 г., тласкана от страх пред 
германска окупация и от възможно скъсване на отношенията със СССР, ле-
галната опозиция предприема поредното си самостоятелно действие. В Народ-
ното събрание е внесено запитване от опозиционните депутати по външната 
политика, придружено от подписана на 24 март декларация на десет дейци от 
легалната опозиция: Н. Мушанов, Д. Гичев, Ат. Буров, В. Димов, П. Стайнов, 
Ал. Гиргинов, К. Муравиев, Кр. Пастухов и продължаващите „да седят на два 
стола“ К. Георгиев и Н. Петков. С нея те показват готовността си да поемат 
управлението в името на постепенна и с минимални рискове преориентация 
на външната политика и без участието на комунистите67. На 11 април регентите 
отхвърлят предложението и през следващите три месеца легалната опозиция е 
просто наблюдател на събитията.

Категоричното нежелание на легалната опозиция да сътрудничи с БРП 
на основата на отечественофронтовската програма предопределя характе-
ра на ОФ като затворена комбинация от леви антифашистки кръгове. По-
лучава се и друг ефект – радикалните тенденции в дейността на „вътрешното“ 
ръководство на БРП от късната есен на 1943 г. се засилват. В началото на фев-
руари 1944 г. то вече не желае да привлича дейци като Н. Мушанов и Д. Гичев68. 
Затова пък идеята за създаване на свободни партизански територии налага още 
през февруари 1944 г. да се сондира мнението на некомунистическите участни-
ци в НК на ОФ (те са извън София) за образуване в тези зони на нелегално 
ОФ правителство. Съгласието на К. Георгиев, Гр. Чешмеджиев и Д. Казасов е 
получено веднага. Само разговорите с Н. Петков завършват с неуспех69. Той не 

66. Бомбардировката на София на 10 януари 1944 г. осуетява срещата и К. Георгиев изпраща 
изложението от свое име. – Отечествен фронт..., Т. 1, Ч. I, 518–521.
67. Из личния архив на К. Георгиев..., т. II, 597–598.
68. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., 151–152.
69. Димитров, И. Миналото, което беше близко, а става все по-далечно. Срещи и разговори. 
С., 1992, с. 20; Минчев, М. Първото правителство..., 21–22.
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желае да се ангажира с нелегално правителство в контролирана от партизаните 
територия, което едва ли е проява на малодушие, а по-скоро е нежелание да се 
подчини на комунистите.

Директивите на политическото и военното ръководство на БРП, разраства-
нето на партизанското движение и разговорите за създаване на нелегално пра-
вителство в първите два месеца на 1944 г. разкриват замисъла за завземане на 
властта. Той обаче не е съгласуван със ЗБ на партията в Москва. В края на фев-
руари – началото на март 1944 г. Г. Димитров получава сведения от съветското 
разузнаване в България за реалните възможности на БРП и за отношенията 
ѝ с другите „антигермански“ среди, както и кои от тях влизат в ОФ. В резул-
тат той изпраща в София „политическа директива“, която да предпази БРП от 
„грешна постановка за възприемане на курс към изолирано въстание и вземане на 
властта самостоятелно от партията“70. Димитров посочва, че въстанието 
трябва непременно да се предшества от политическо споразумение „с другите 
антигермански организации, поне с групите на Отечествения фронт“, да бъде 
осигурено участието на значителна част от армията, а целта да е – „национално, 
демократично, антифашистко правителство“, което да приложи програмата 
на ОФ. В тази връзка Г. Димитров за първи път настойчиво съветва да не се 
предприемат стъпки, които могат да оставят впечатление за „съветизация“ на 
България и в това прозира съветският стремеж да се избягват противоречия със 
западните съюзници.

През март 1944 г. зачестяват информациите до ЗБ, които дават по-точна 
картина за предприетите от ЦК на БРП действия. На 12 март чрез съветското 
разузнаване се получават съобщения от ЦК за състава и работата на ОФ („В 
Отечествения фронт от нас (комунистите – б. м., Е. К.) влязоха Драмалиев и 
Пашов. Работата на комитета на Отечествения фронт се изрази в издаването 
на няколко листовки и в ръководене на борбата на народа по места.“) и в парти-
занското движение, съставено от 26 отряда с численост 2320 души, от които 
1/3 са безпартийни, а останалите – членове на БРП и РМС. Показателно е уто-
чняването, че 70–75 % са „селски бедняци, около 20 % са работници, останалите 
са от интелигенцията“71. Курсът на БРП е окончателно изяснен с директивата 
на Г. Димитров от 28 март 1944 г. В нея се иска цялата дейност на партията да се 
съсредоточи върху предотвратяването на германска окупация. Седмица по-ра-
но това става в Унгария и опасенията са, че Хитлер ще предприеме такава стъп-
ка и спрямо България72. Задачата, която Димитров поставя, е да се обединят 
усилията на партията, ОФ и останалите „антигермански групировки и елементи 
сред народа и армията“ под лозунга „Вън германците от България!“73 При това 

70. Димитров, Г. Дневник, 408–409.
71. Пак там, с. 408, 413–414.
72. В срещата си с българските регенти на 16–17 март 1944 г. Хитлер заплашва, че всеки 
опит за завой във външната политика „ще коства скъпо“. – Михов, Н. Дневник (19 септември 
1943 – 7 септември 1944 г.). С., 2004, с. 37.
73. Въоръжената борба..., 434–435.
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борбата да се води не от името на БРП, а на ОФ и да се избягват въоръжените 
сблъсъци с българската армия. В тези инструкции проличават основните мо-
менти в съветската тактика чрез съпротивителните движения в отделните стра-
ни да се изтощават силите на Германия и така да се улесни настъплението на 
съветската армия. За германския разгром е особено важно да се запази един-
ството на Антихитлеристката коалиция, а за да не се появят подозрения у за-
падните съюзници, Сталин настоява борбата да се води от всички противници 
на хитлеризма, без да се афишира ролята на комунистическите партии.

През април и май 1944 г. ръководството на БРП се съобразява с новите ин-
струкции, повтаряни многократно по радиостанция „Христо Ботев“. То взема 
мерки и по партийна, и по ОФ линия. ЦК на БРП излиза с директива до мест-
ните партийни ръководства за сплотяване на всички антифашистки сили, като 
предвижда, че „в най-близки дни“ страната ще бъде окупирана, а „това значи 
война срещу СССР“74. В документа се посочва, че предотвратяването ѝ може да 
стане само като се разрастват комитетите на ОФ и като се привличат „предани и 
опитни лица от съюзниците“. За първи път се поставя въпрос за участие на не-
комунисти в ръководните органи на съпротивата. За да се издигне авторитетът 
на ОФ също за първи път се твърди, че СССР, Англия и САЩ го признават „за 
единствена обществена сила в страната ни“. От името на НК на ОФ през ап-
рил и май се издават позив и окръжно, повтарящи почти дословно партийните 
директиви75.

Макар и да приема линията на ЗБ, ръководството на БРП не се отказва 
изцяло от поетия в края на 1943 г. път за завземане на властта. След тежките 
бомбардировки през март 1944 г., ентусиазирано от масовизирането на пар-
тизанското движение, част от него се изтегля в западните райони на страната 
(Трънско и Царибродско), за да създаде там свободна партизанска зона и не-
легално правителство на ОФ. Фактическите ръководители на Политбюро А. 
Югов, Ц. Драгойчева и Д. Терпешев обаче смятат, че партийното ръководство 
трябва да се изтегли от София в Пловдив и от втората половина на април (до 
края на юни) то е събрано в този град, докато другата част е в Трънско заедно 
с над хиляда партизани76. Въпреки разногласията между членовете на Полит-
бюро, през май Д. Терпешев предлага план за въоръжено въстание, което да 
избухне още през пролетта на 1944 г. в Пловдив и там да се създаде свободна 
зона77, а в Западна България да се формират две големи партизански бригади, 
които да се отправят към Пловдив и да подпомогнат въстанието. Подготвя се 

74. Пак там, 456–457.
75. Пак там, 461–464, 469–471.
76. Драгойчева, Ц. Победата, с. 469, 501, 513.
77. Пак там, 523–528. В мемоарите на участниците в тези събития има сериозни различия. Ц. 
Драгойчева твърди, че планът за въстание в Пловдив е приет от Политбюро, докато Г. Чанков, 
който тогава е в района на Трънско, заявява, че подобно решение няма и освен на спомените 
си се позовава и на писмо на А. Югов, Ц. Драгойчева, П. Илиев и др. от декември 1988 г. до 
ЦК на БКП, където също се твърди, че няма решение на Политбюро за въстание в Пловдив. – 
Чанков, Г. Равносметката. С., 2000, 70–72.
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и създаването на нелегално правителство на ОФ, което да се установи в Плов-
див, с участието на далите по-рано съгласието си К. Георгиев, Д. Казасов, Гр. 
Чешмеджиев. К. Георгиев дори споделя, че бил готов да излезе в Балкана, ако 
БРП обяви там нелегалното правителство и лично да участва в него, а Д. Ка-
засов изказвал „готовност да тръгне навсякъде“, където БРП предложи. Само 
Н. Петков отказва на двукратната покана от БРП. За него идеята е „рискована, 
авантюристична“78.

Разминаването между инструкциите от Задграничното бюро и действията 
на „вътрешното“ ръководство става ясно и от приетото през май 1944 г. Окръж-
но № 3. В него на думи Политбюро следва указанията на Москва и Г. Димитров. 
Същевременно се усеща и промяната в тона, резултат от засилващото се убеж-
дение, че разгромът на Германия е близо и няма време за губене. В документа 
се твърди, че „скоро с още по-страшна сила ще започне съветската офанзива и 
Червената армия ще стигне до границите на България“79. Заради тази перспек-
тива партийното ръководство отново включва искането за масово навлизане на 
младежи в партизанските отряди и за създаване на нови, както и за сваляне на 
кабинета на Божилов и създаване на „национално“ правителство, с уточнение-
то, че то ще е „от силите на ОФ“. Но при прехвърлянето на двете партизански 
бригади и на част от членовете на Политбюро от Западна България в района 
на Пловдив те са разгромени от войската и полицията80. Тежките загуби карат 
партийното ръководство да се откаже от идеята за свободни зони.

През втората половина на май политическата обстановка в България се 
променя. Кабинетът на Д. Божилов подава оставка, притиснат от съветския ди-
пломатически натиск и от германските заплахи. Назначеното на 1 юни 1944 г. 
правителство на Иван Багрянов създава нови проблеми пред опозиционните 
сили. Разногласието между ЗБ и Г. Димитров от една страна и „вътрешното“ 
партийно ръководство се проявява отново и още по-силно. То се концентри-
ра около характера на правителството и поведението на БРП. В началото на 
1944 г. Багрянов споделя с Ив. Пашов от БРП, че е търсен от регентите за 
евентуален нов премиер и допълва, че би оглавил едно демократично прави-
телство, което ще провежда линията на ОФ за сближение със СССР. Послед-
ното намерение Багрянов споделя и със съветския пълномощен министър Ал. 
Лавришчев81. През май 1944 г. контактите на БРП с Багрянов продължават и 
партийните ръководители са със съзнанието, че така изпълняват дадената от Г. 
Димитров директива да не се отблъсква никой, който е за скъсване с Германия. 

78. Драгойчева, Ц. Победата, 534–535; Трънски, С. Невъзможни истини. С., 1994, с. 11; Даска-
лов, Д. Жан съобщава..., с. 223; Минчев, М. Първото правителство..., с. 23.
79. Въоръжената борба..., 476–481.
80. Знеполски, Д. Посмъртна изповед. С., б. г., с. 243; Панов, Й. Спомени и размисли. С., 2000, 
470–480.
81. В разговор с Ив. Пашов Багрянов одобрява ОФ, но не и въоръжените действия. Все пак 
той уверява: „Ако положението се усложни и ако се наложи, готов съм и да изляза в гората неле-
гален, заедно с комунистите.“ – Димитров, И. Иван Багрянов – царедворец, политик, държав-
ник. С., 1995, 52–53, 56.
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На 24 май регентите възлагат на Багрянов да състави нов кабинет и това засил-
ва надеждите на БРП, че промяната е близо и той ще реализира нееднократно 
даваните уверения за завой във външната политика и сближаване със СССР. 
Като министър-председател Багрянов продължава контактите с комунистите, 
като се надява чрез лавиране да изчака момента, когато победителят ще бъде 
ясен и тогава да ориентира България към него. За да има успех в тази политика, 
той разчита на споразумение с БРП. Затова ѝ обещава да скъса с Германия, да 
възстанови гражданските свободи, да пусне на свобода осъдените по Закона за 
защита на държавата и интернираните, да спре преследванията на партизаните, 
а в замяна те да спрат въоръжените акции, за да може той да стабилизира власт-
та и окаже въздействие върху регентите82.

В този момент от Москва идват поредните указания на Г. Димитров. На 1 
юни той научава състава на новото правителство, на следващия ден ЗБ изработ-
ва становище, а на 5 юни по радиостанция „Христо Ботев“ е съобщена оцен-
ката, че кабинетът на Багрянов е „прогермански“ и ще продължи политиката 
на Божилов, но „по-гъвкаво и по-умно“, като целта му е „да се измами временно 
народът и, ако се удаде, съюзниците, за да се спечели време и по възможност да се 
парализира разгръщащото се партизанско движение“83. От дистанцията на на-
шето съвремие, Димитров с основание преценява, че задачата на кабинета – „и 
вълкът да е сит, и агнето да е цяло“, е неразрешима и той няма да съществува 
дълго, а кризата в България ще се изостря. Оттук и задачите, които Г. Дими-
тров поставя: разгръщане на партизанското движение, „никакво отслабване на 
народноосвободителната борба“84. Научавайки становището на Г. Димитров, 
членовете на Политбюро се заемат да „поправят грешката“, т.е. да се откажат от 
линията, следвана до момента. Помага им и Багрянов, който попълва кабинета 
с убедени германофили. Подозренията към него се засилват и от продължава-
щите репресии срещу партизаните (по данни на полицията само през юли са 
убити 426 нелегални), бавещата се амнистия и предприетата в началото на ав-
густ офанзива на армията срещу партизаните85. В края на юни ЦК на БРП из-
дава позив срещу „надеждите и илюзиите“, които кабинетът е създал и с иска-
не за „всестранно разгаряне на народната борба... до размера на едно всенародно 
повдигане“86. Крайната цел е „национално“ правителство от средите на ОФ. 

82. Пак там с. 66; Драгойчева, Ц. Победата, 550–551, 554-558; Даскалов. Д. Жан съобщава..., 
232-233.
83. ЦДА на РБ, ф. 146Б, оп. 2, а. е. 208, л. 1-2; Димитров, Г. Дневник, 424–425. Бързината, с 
която Димитров изработва тази оценка, се дължи на информация от съветските разузнавател-
ни служби за договорките около съставянето му. В нея се обяснява, че „новото българско пра-
вителство е създадено след дълъг обмен на мнения между регентите и немците. Със създаването 
на това правителство се преследва целта да се запазят дипломатическите отношения със Съ-
ветския съюз или максимално да се продължат за спечелване на време, необходимо за интересите 
на войната на Германия против СССР“. – Баев, Й. Някои проблеми на съветската..., с. 70.
84. Въоръжената борба..., 503–504.
85. Димитров, И. Иван Багрянов..., 66–67.
86. Въоръжената борба..., 513–516.
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Веднага е мобилизиран и действащият по указанията на БРП Национален 
комитет на ОФ, който издава позиви и апели в духа на новата партийна оценка.

Указанията на Г. Димитров за разрастване на съпротивата срещу правител-
ството на Багрянов са плод на неговата по-точна информация, която му поз-
волява да оцени безперспективността на такова сътрудничество. Освен това 
призивите за съвместно действие с всички среди, готови да скъсат с Германия, 
се отнасят до минал период, когато е силен страхът от германска окупация и 
включване на страната във войната срещу СССР. През лятото на 1944 г. такава 
опасност вече не съществува – Германия воюва и на открития на 6 юни втори 
фронт в Западна Европа, а по това време започва съветското настъпление и към 
Балканите. Вече не е нужно БРП да участва в комбинации с други политически 
сили, тъй като това ще намали дела ѝ в бъдещото управление.

Управлението на Багрянов и военните действия в Европа поставят не само 
пред комунистите, но и пред легалната опозиция проблема за следваната по-
литика. Близостта на съветската армия и съветският дипломатически натиск 
карат опозиционните лидери да преосмислят отношението си към ОФ и БРП. 
Те разбират, че за да бъде признат от Антихитлеристката коалиция, бъдещият 
кабинет трябва да включва и комунисти, но искат ролята на БРП да се балан-
сира от останалите политически сили, вкл. от партньорите ѝ в ОФ. Новата так-
тика на легалната опозиция проличава в готовността за сътрудничество на Д. 
Гичев и В. Димов, лидери на най-влиятелната бивша политическа сила БЗНС 
„Врабча“. В началото на август 1944 г. те информират ръководството на БРП, 
че са готови да сътрудничат с него и в един бъдещ кабинет87. Докъм 20 август 
ЦК на БРП няма инструкции от Г. Димитров и действа по свое усмотрение що 
се отнася до връзките с легалната опозиция. Може да се предположи, че ако не 
партийното ръководство като цяло, то поне Ив. Пашов, който е важна фигура 
при преговорите с некомунистическите политически дейци за приобщаването 
им към ОФ, е видял възможност за обединяване на двете крила на опозицията 
в духа на постоянните призиви за разширяване базата на ОФ. Задълбочаването 
на това сътрудничество може да доведе БРП на власт (разбира се, в коалицион-
но правителство) по легален път, но най-вече да ускори промяната във външна-
та политика. Така става възможна появата на декларацията до регентите с шест 
искания за „коренна“ промяна във външната политика, спазване на Конститу-
цията и създаване на „народно правителство, ползващо се с доверието на целия 
български народ“88.

За първи път под тази декларация стоят подписите на представителите 
на легалната опозиция и четирима членове на ОФ – комунистите Минчо 
Нейчев и Ив. Пашов (участващи в съвещанието с мандат на ЦК на БРП), Н. 

87. Димитров, И. Буржоазната опозиция..., с. 175.
88. В различни архивни колекции се пазят почти идентични като текст екземпляри на декла-
рацията, но с различни дати – 6, 7 и 10 август 1944 г., като подписите върху първия и втория 
са 13, а в следващия – 11 (без П. Стайнов и Ал. Гиргинов). На Б. Филов е връчен документ с 
13 подписа и дата 7 август. – Из личния архив на К. Георгиев..., т. II, 608-609.
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Петков и К. Георгиев. От регентите се очаква да назначат правителство от хо-
рата, подписали декларацията, но започналото на 2 август 1944 г. настъпление 
на Съветската армия в Румъния не стряска Б. Филов и когато на 12 август Н. 
Мушанов му предава декларацията, регентът се задоволява само да отбележи в 
дневника си получаването й89. Вместо нов кабинет, той разчита на примирие 
със САЩ и Англия. Включването на БРП в широка коалиция в условията на 
съветско настъпление е в разрез и с плановете на Задграничното бюро и Г. Ди-
митров, които вече са изразили позиция по въпроса във връзка със сътрудни-
чеството на БРП с Ив. Багрянов. В променените условия комунистите могат да 
претендират за по-голяма роля в бъдещото правителство и да го ограничат само 
до съюзниците от ОФ. Затова съвсем скоро по внушение на Г. Димитров ЦК на 
БРП нарича стъпката от 7 август „тактическа грешка“, двамата представители 
на БРП са обвинени, че не е трябвало да подписват, тъй като не са били упълно-
мощени и те оттеглят подписите си.

Успоредно с участието в инициативата на легалната опозиция БРП се стре-
ми да изведе ОФ на преден план в политическия живот. На 2 август 1944 г. 
НК на ОФ депозира в правителството документ, озаглавен „Предупреж-
дение“ и подписан от 33 представители на БРП, БЗНС–“Пладне“, „Звено“, 
БРСДП, независими общественици. По основния въпрос – завой във външ-
ната политика, той е в духа на съвместната декларация на легалната опозиция и 
ОФ, но тонът е по-остър и се заявява, че ако правителството не извърши такъв 
завой, народът „с всички сили и средства“ ще поеме съдбата си в свои ръце90. 
„Предупреждението“ е заявка за бъдещата политика на ОФ, тъй като включва 
изброяване на мерките за демократизиране на обществения живот и за стопан-
ско и социално преустройство.

Към средата на август политическата обстановка в страната става все по-на-
прегната. Германофилските кръгове около Ал. Цанков подготвят преврат, осу-
етен от властите. В извънредната сесия на Народното събрание (17–23 август 
1944 г.) речите на премиера Багрянов и на външния министър Първан Драга-
нов не дават надежда за реална промяна във външнополитическата ориентация 
на страната91. Правителството започва мащабно настъпление срещу разраства-
щото се партизанско движение. Напрежение предизвикват прекъснатите ди-
пломатически отношения на Турция с Германия на 2 август, но най-тревожно е 
настъплението на съветските войски. На 11 август Г. Димитров оценява ситу-
ацията и задачите на БРП в статия, предговор към брошура от края на 1943 г. 
Тя е предварително одобрена от заместника на Молотов – А. Вишински, и на 
18 август е прочетена по радиостанция „Христо Ботев“, а в следващите дни е 

89. Филов, Б. Дневник. С., 1990, 726-727.
90. Текстът на „Предупреждението“ вж. в Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II (1 май 1944 – 11 сеп-
тември 1944). С., 1987, 145–149. Там като дата на документа е посочен 2 август, а е пояснено, 
че е връчен на правителството на 8 август 1944 г.
91. Димитров, И. Иван Багрянов..., 80–81.
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публикувана в нелегалния партиен печат92. Тя е явно насочена срещу опитите 
за мирно създаване на ново правителство. Димитров е категоричен, че „въста-
ническото движение израства все повече като най-надеждна въоръжена сила на 
Отечествения фронт, без която е немислимо окончателното освобождение на 
българския народ“93. Той настоява ръководителите на ОФ „колкото е възмож-
но по-скоро да преодолеят съществуващата в някои антифашистки среди недо-
оценка на въстаническата въоръжена борба и страх от нейното разгръщане при 
участието на патриотичните елементи от армията“. Г. Димитров посочва, 
че незабавното скъсване с Германия е по силите само на българските патриоти, 
сплотени в ОФ. Вече няма призиви за единодействие с всички среди, стремящи 
се към излизане от Оста – алтернативата за тях е да приемат програмата на ОФ.

В хода на проведената от 2 до 23 август 1944 г. Яш–Кишиневска операция 
възможността да се елиминират конкурентите за властта става все по-реална. 
На 20 август Г. Димитров изпраща до ЦК указания, съобразени с променя-
щата се ситуация и обсъдени ден по-рано със Задграничното бюро. В тях се 
подчертава, че „при създаденото положение“ БРП трябва да се стреми „с всички 
сили“ към правителство на ОФ, което да установи „истинска национална на-
родно-демократична власт“. Външнополитическата задача след незабавното 
скъсване с Германия е „искрена дружба“ със СССР, „братско сътрудничество с 
нова Югославия“, „сключване на мир“ със съюзниците94. Особено важни са кате-
горичните наставления БРП „да се отнася отрицателно към всички предложе-
ния за създаване на правителствени комбинации, насочени към разкол на ОФ или 
отхвърлящи неговата платформа... и да не се поддава на никакви заигравания 
от която и да е страна. Тя трябва да запази своята политическа самостоя-
телност и да не се ангажира с нищо по отношение на подобни комбинации...“95. 
Това нареждане слага край на вариантите за по-широка коалиция и отваря пътя 
към управлението на ОФ. Все пак Г. Димитров предвижда, че регентите имат 
още една възможност, която не биха пропуснали – правителство от „буржоазни 
партии или някакво коалиционно правителство от опозицията“. В този случай 
БРП е инструктирана да не влиза в него, но да го подкрепя „условно“, ако то не-
забавно скъса с Германия и предприеме конкретни стъпки за демократизиране. 
Очевидно Димитров смята, че подобен кабинет може да просъществува само 
известно време, докато изпълни тези задачи и затова БРП не трябва да участва 
в него, а да продължи борбата за правителство на ОФ96.

Указанията от Москва идват точно навреме, тъй като на 23 август 1944 г. 
Румъния капитулира, а съветските войски достигат българската граница. Ръ-
ководството на БРП решава да направи още един опит за легално поемане на 
властта, но като се съобрази с указанията на Димитров. Затова Политбюро на-

92. Димитров, Г. Дневник, с. 432, 433; Даскалов, Д. Жан съобщава..., с. 261.
93. Въоръжената борба..., 612–616.
94. Димитров, Г. Дневник, с. 434; ЦДА на РБ, ф. 146–Б, оп. 2, а. е. 211, л. 1.
95. ЦДА на РБ, ф. 146Б, оп. 2, а. е. 211, л. 1.
96. Пак там, л. 2–3.
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товарва своя представител в НК на ОФ Кирил Драмалиев да предложи коми-
тетът да въздейства на Багрянов да му предаде властта. Дори и да са очаквали 
Багрянов да отговори положително, партийните лидери едва ли са имали илю-
зии относно отрицателната позиция на регентите, особено след като разпола-
гат с още един резервен вариант. Посещението на делегацията на НК на ОФ 
(Ив. Пашов, Рачо Ангелов, Хр. Стоянов, Н. Петков, Гр. Чешмеджиев и Д. 
Казасов)97 при премиера в Боровец на 24 август 1944 г. има и друга цел – за 
първи път организацията се проявява като легална политическа сила и като 
такава води разговори с министър-председателя. Политбюро предприема 
тази стъпка, за да докаже, че всички възможни конституционни опити за съста-
вяне на правителство на ОФ са изчерпани и да оправдае въоръжените си дейст-
вия. Посещението при премиера е и жест към некомунистическите членове на 
Националния комитет, които не одобряват крайните действия и така сами ще 
могат да се убедят, че без такива действия целта, която ги е събрала, не може да 
бъде достигната. Н. Петков обаче силно се надява да се сформира правител-
ство, в което комунистите да не играят главната роля и затова настойчиво под-
каня: „С Вас, господин Багрянов, с Вас начело ще образуваме новия кабинет...“98

По време на срещата Багрянов изглежда готов да приеме предложението на 
НК на ОФ, но напомня, че въпросът е от компетенцията на регентите. Те отказ-
ват да приемат делегацията на ОФ, тъй като в страната няма министерска криза 
и инициативата се проваля. На следващия ден НК на ОФ вече „с чиста съвест“ 
издава позив, в който твърди, че само правителство на ОФ може да спаси стра-
ната и е настъпил моментът народът и армията да поемат отговорността в свои 
ръце99. На 26 август 1944 г. е обявено, че страната се връща към неутралитета, 
регентите се ориентират към правителство от легалната опозиция извън ОФ 
и на 27 и 29 август преговарят с нейни представители100, а ЦК на БРП издава 
окръжно № 4, в което поставя задачата властта да се завземе от ОФ. Изрично се 
посочва, че борбата трябва да се води под знамето на ОФ, а неговите комитети 
да се умножават и включват в състава си представители на всички демократич-
ни среди101. Според указанията новата власт трябва да се установи след повсе-
местна политическа стачка, партизанските отряди да овладяват важни пункто-
ве, а армията да бъде привлечена на тяхна страна. Окръжно № 4 е подготвено 
преди обявяването на неутралитета (той е оповестен на 26 август, в деня на 
изпращането на окръжното), затова три дни по-късно ЦК на БРП го осъжда 
като безполезен и потвърждава начертаната линия. По това време се подготвя 
навлизането на съветските войски в България и на 27 август Г. Димитров бърза 

97. Михов, Н. Дневник..., с. 193.
98. Минчев, М. Първото правителство..., с. 32.
99. Въоръжената борба..., с. 618.
100. Димитров, И. Иван Багрянов..., 84–85.
101. Въоръжената борба..., 619–621. Според един от участниците в заседанието на Полит-
бюро на 26 август 1944 г. – Г. Чанков, окръжно № 4 е прието по предложение на А. Югов. 
Присъстват още Д. Терпешев, Ц. Драгойчева, Д. Ганев. – Чанков, Г. Равносметката, с. 114.
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да даде поредните указания на ЦК. Най-важните са свързани с осигуряване на 
свободно преминаване на съветските войски и с необходимостта „българският 
народ и неговите въоръжени сили... решително да минат на страната на Черве-
ната армия“102.

В края на август регентите изиграват последната си карта. Съставят прави-
телство, което трябва да извърши безболезнено завоя във външната политика, 
да е приемливо за Антихитлеристката коалиция, да сключи примирие със за-
падните съюзници и да не позволи на Съветската армия да влезе в страната. 
На 26 и 27 август регентите се срещат с представителите на легалната опози-
ция, подписали декларацията на 13-те, и Б. Филов записва в дневника си, че те 
са се произнесли „единодушно за един коалиционен кабинет, в който да влязат 
и представители на комунистите“103. Затова пък представителите на НК на 
ОФ – К. Георгиев, Н. Петков, Ив. Пашов и М. Нейчев са категорични, че искат 
регентите да предадат властта само на ОФ. Националният комитет вече има 
самочувствие, че е важна политическа сила, с която управляващите трябва да се 
съобразяват. Властите отдават предпочитание на някогашната най-масова пар-
тия БЗНС–“Врабча“, но не на лидера ѝ Д. Гичев, когото регентите подозират 
в готовност за компромиси с комунистите, а на неутралния към земеделски-
те борби Константин Муравиев, който изглежда и по-твърд по отношение на 
БРП.

Стремежът на Муравиев да постави кабинета си на здрава основа, като при-
влече в него и представители на ОФ, среща съгласието на регентите104, но не 
и на членовете на НК. Д. Гичев по време на съдебния процес срещу него през 
1948 г. обяснява, че след като Муравиев е бил натоварен със съставянето на ка-
бинета, първият човек, когото потърсили, бил Ив. Пашов като подписал де-
кларацията на 13-те: „Казахме му: докторе, ето мандата, желаем най-напред да 
се споразумеем с вас, кажете. Не става спор, което министерство пожелаете – 
дадено... Отговорът, който той даде след съвещанието със своите другари, беше: 
не, правителство само на Отечествения фронт“105. Н. Петков също отказва на 
Муравиев, като заявява, „че може да разговаря само посредством представители-
те на БКП“106. Отказват и Петко Стайнов и Цвятко Бобошевски. До края на 
август – началото на септември 1944 г. те не са в ОФ, но тогава проявяват по-
литически прагматизъм и усет за перспективите пред управлението на страната 
и се включват в него. Такава е и позицията на Петко Стоянов и Венелин Ганев. 
Показателно за тези тенденции е изказването на К. Георгиев, че след завръща-

102. Въоръжената борба..., с. 626.
103. Филов, Б. Дневник, 743-745.
104. Муравиев, К. Събития и хора. С., 1992, 114–115.
105. Цветков, Ж. Съдът над опозиционните лидери. С., 1991, с. 162.
106. Муравиев, К. Събития и хора, с. 320.
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нето му в София около 26 август, заварил в ОФ много нови хора и се учудил 
защо са ги привлекли107.

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 за 
България момент. На 30 август 1944 г. Националният комитет се обръща 
с „Манифест към българския народ и армия“ за незабавна смяна на пра-
вителството на Багрянов с кабинет на ОФ, като за първи път разгърнато в 
16 точки представя своята програма, около която да обедини най-широки 
обществени слоеве. Първите пет точки се отнасят към външнополитически-
те задачи – незабавно скъсване на „всякакви връзки“ с Германия; мир и прия-
телство с Англия и САЩ; „сърдечно“ приятелство със СССР и „вечна друж-
ба с братския руски народ“; пълно разбирателство със съседите и специално с 
„нова Югославия“, незабавно споразумение за спиране на военните действия и 
изтегляне на българските войски от Югославия и Гърция. По-нататък Манифе-
стът представя стъпките, които едно бъдещо ОФ правителство би предприело 
за демократизиране на страната. Докато точките за възстановяване на всички 
политически и граждански права и свободи, премахване на изключителните 
„противонародни“ закони и наредби и пълна и безусловна амнистия на „борци-
те за народни свободи и жертвите от изключителните закони“ са в рамките на 
Търновската конституция, то следващите искания определено ги надхвърлят. 
Предвижда се за първи път „Народен съд над виновниците“ за досегашната по-
литика и за „всички провинени в изстъпления над народните борци и мирното 
население в България и окупираните земи“; конфискуване на имуществото на 
„хитлеристките агенти“ в страната и на незаконно забогателите; прочиства-
не на държавния апарат от „противонародни елементи“; разтуряне на противо-
демократичните организации и „унищожаване на всяка следа от авторитарна 
идеология“; смели стопански, финансови и социални реформи, унищожаване 
на спекулата и скъпотията; „широка и евтина“ просвета за народните маси и 
преустройство на образователната система на „демократични и научни основи“; 
„евтино и бързо“ правосъдие и разпускане на Народното събрание и провежда-
не на свободни избори108.

Манифестът допълва и разширява в лява посока Програмата на ОФ от 
1942 г. и е адекватен на общата външно- и вътрешнополитическа атмосфера 
през лятото на 1944 г. В последната си част този документ подсказва и пътя, по 
който може да се стигне до правителство на ОФ. Вече няма призиви към реген-
тите да назначат такъв кабинет (същия ден – 30 август, регентите възлагат тази 
задача на К. Муравиев109), а обръщението е за „смела борба под знамето на ОФ за 
събаряне на всяка противонародна власт“ и е отправено към гражданите, граж-
данките, работниците, селяните и интелигенцията. На офицерите и войниците 

107. Обяснението, което К. Георгиев си дава, е, че Драмалиев (БРП) „като по-малко врял в 
политиката, е привлякъл хора, ценни като личности, но които нищо не водеха след себе си“. – 
Димитров, И. Миналото, което беше близко..., с. 21; Буржоазната опозиция..., с. 193.
108. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 207–209.
109. Михов, Н. Дневник..., с. 201; Филов, Б. Дневник..., 751-752.
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е отделено специално внимание, защото към тях са обърнати „очите на целия 
български народ“ и те се приканват да изпълнят дълга си и да се присъединят 
към „народноосвободителната борба“110. Показателен за променените условия 
и самочувствието на членовете и симпатизантите на ОФ е фактът, че под Мани-
феста стоят имената на 15 дейци (от тях – четирима комунисти), които трябва 
да покажат на хората, че ОФ действително обединява разнородни политици в 
името на общата кауза и те са готови да поемат отговорността за реализацията 
на предложенията. В края на август и началото на септември местните коми-
тети на ОФ в градовете и селата също излизат с позиви и възвания в този дух, 
допълнени с призиви за стачки и митинги.

За разлика от ситуацията около правителството на Багрянов, когато БРП 
има илюзии за възможно единодействие с него, в края на лятото ръководство-
то ѝ реагира дисциплинирано според указанията от Москва на Г. Димитров. 
Въоръжената съпротива продължава, като на 1 септември 1944 г. Главният щаб 
на НОВА заповядва на партизанските отряди от западната част на страната да 
започнат решителни действия за „пълна и повсеместна мобилизация и вдигане 
на народа на въоръжено въстание за власт на Отечествения фронт“111. На 2 
септември сутринта двама представители на БРП по настояване на Мурави-
ев се срещат с него и изслушват заявлението му, че ще изпълнява програмите 
на БЗНС и ОФ, но следобед той получава съобщение, че БРП се въздържа от 
участие в неговия кабинет, чийто състав е обявен същия ден112. В него фигури-
рат представители на легалната опозиция от бившите партии (БЗНС „Враб-
ча“ – петима, Демократическата партия – трима, един от Народната партия и 
един безпартиен), а три министерства са оставени без титуляри с надеждата, че 
ОФ ще се включи в кабинета и така ще го легитимира пред Антихитлеристката 
коалиция. Отношението на Г. Димитров към подобно участие е изразено още 
на 2 септември, когато по радиостанция „Христо Ботев“ е отправен призив за 
създаване на самостоятелно правителство на ОФ. В него могат да се включат и 
демократични дейци извън ОФ, но „да се отхвърлят всякакви правителствени 
комбинации“, несъобразени с програмата на ОФ или насочени към неговото 
„разслабване или разцепление“113. Указанието за включване в бъдещото прави-
телство на хора извън ОФ е нов момент, който е в духа на съветската полити-
ка да се избягва какъвто и да е намек за „съветизация“. Същевременно това би 
позволило на колебаещите се политици некомунисти да изберат ОФ, а тези, 
които са в НК на ОФ, да не се изкушат да заемат оставените за ОФ министер-
ски постове в кабинета на Муравиев. Бързата реакция на Задграничното бюро 
към правителството може да се свърже с получената в Москва разузнавателна 
информация от София, че то е с „англо-американска ориентация“ и задачата му 

110. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, с. 209.
111. Въоръжената борба..., с. 640.
112. Муравиев, К. Събития и хора, 321–323.
113. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 241-242.
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е „да разбие ОФ“, да не допусне идването му на власт и усилване влиянието на 
СССР в България114.

Всъщност, и без указанията от Москва комунистите и съмишлениците им 
в НК на ОФ вече нямат желание да делят властта. На 2 септември 1944 г. По-
литбюро на ЦК на БРП решава главният удар за завземането ѝ да се нанесе 
в София (според секретаря на ЦК А. Югов – на 7 срещу 8 септември), пред-
шестван от масови политически акции на 4 или 6 септември115. Те трябва да 
се организират от ОФ и на 4 септември делегация на Националния комитет 
посещава министър-председателя К. Муравиев, за да го уведоми, че ще свика 
публични събрания в пет от големите градове в страната, но той заявява, че пра-
вителството няма да позволи провеждането им. Междувременно продължават 
и сраженията с партизаните, а в оповестената същия ден програма на правител-
ството вместо скъсване с Германия е обявено, че ще се следва „пълен“ и „безу-
пречен“ неутралитет, което прави кабинета неприемлив за Антихитлеристката 
коалиция. На следващия ден – 5 септември 1944 г., НК на ОФ излиза с позив 
против правителството, упреквайки го, че „пречи на народа мирно и легално да 
предяви исканията си“ и го тласка към „нелегална борба“, затова се обявява за 
правителство на ОФ116.

Вечерта на 5 септември 1944 г. е съобщено, че СССР обявява война на Бъл-
гария, но съветските войски все още не минават границата. Целта е да се ускори 
вътрешната промяна в страната, която да доведе до ново правителство преди да 
се намесят съветските войски. Така Сталин спазва договореността със САЩ и 
Англия настъпващите съюзнически войски да не променят режимите в държа-
вите, през които минават117. Обявяването на войната действително катализира 
политическите процеси, особено в Северна България, където навлизането на 
съветската армия се очаква. През нощта срещу 6 септември 1944 г. комитети 
на ОФ вземат властта в първите селища – с. Алеково, Свищовско, с. Габров-
ница, Фердинандско (дн. Монтанско), с. Голямо Враново, Русенско, Исперих и 
няколко от околните му села, с. Кайнарджа и Ветрен, Силистренско, с. Петко 
Славейково, Севлиевско118. Започва бързо разрастване на мрежата от комитети 
на ОФ, като в тях по подобие на НК на ОФ са привлечени (освен комунисти-

114. Баев, Й. Някои проблеми..., с. 71.
115. Минчев, М. Първото правителство..., с. 39. В спомените на участниците в заседанието има 
разминаване. Според Ц. Драгойчева за начало на въстанието Политбюро е приело 6 септем-
ври, докато Г. Чанков , както и А. Югов, посочва 7 срещу 8 септември 1944 г. – Драгойчева, 
Ц. Победата, с. 607; Чанков, Г. Равносметката, 115–116; Даскалов, Д. Жан съобщава..., с. 273; 
Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 241–242; ЦДА на РБ, ф. 317, оп. 1, папка 54 (Автобиография 
на А. Югов), л. 53.
116. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 251-253.
117. Калинова, Е. Победителите и България 1939-1945. С., 2004, с. 54.
118. Огнянов, Л. Деветосептемврийската социалистическа революция. С., 1984, 23-24. В учре-
дителния протокол за създаване на ОФ комитет в с. Алеково в 1 часа през нощта на 6 септем-
ври 1944 г. ясно е посочено, че „като сигнал за тази акция ни послужи обявяването на война 
от Съветския съюз“. – Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 259-261.
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те) пладненци, звенари, социалдемократи, радикали, макар и не повсеместно и 
много по-малко като брой в сравнение с комунистите и левите земеделци.

На 5 септември е решено, че Политбюро трябва спешно да се събере, тъй 
като не било възможно „по важни причини“ да се нанесе ударът на 7 срещу 8 сеп-
тември. Късно вечерта на 5 (според Ц. Драгойчева) или сутринта на 6 септем-
ври (според Г. Чанков и А. Югов) Политбюро обсъжда новата ситуация „при 
много бурна обстановка“. Д. Терпешев обяснява, че военната група на комуни-
стите и „групата на Военната лига“ не са успели да подготвят някои части в 
София и околностите, но се решава да не се допуска ново отлагане. Определена 
е датата за вземане на властта – 8 срещу 9 септември119. Според А. Югов на 
това заседание от 6 септември е „окончателно утвърден и съставът на Отече-
ственофронтовското правителство“ и тогава се решава, че поради даването на 
Министерството на войната на „Звено“ и „на такава ненадеждна личност като 
Д. Велчев“, МВР трябва да е в ръцете на БРП и Югов е посочен за вътрешен 
министър120.

Както решението за датата, така и това за състава на бъдещото правител-
ство се взема от Политбюро без пряката намеса на Г. Димитров. Той изчаква 
хода на събитията, като предава получената информация на Сталин. На 5 сеп-
тември обаче Димитров изпраща две директиви до ЦК, в които настоява да се 
обезвреждат германските части, но и „решително да се смаже всяка съпротива и 
враждебни действия против Отечествения фронт и Червената армия“, а от НК 
на ОФ се иска да излезе открито и да работи за създаване на правителство на 
ОФ121. В дневника си регентът ген. Никола Михов отбелязва важен момент – на 
6 септември сутринта тримата регенти приемат по негово желание майора от 
запаса Кирил Станчев, който „пледира веднага да се свали сегашното правител-
ство и се даде на Отечествения фронт“, тъй като СССР не одобрявал кабинета 
на Муравиев и затова му е обявил война. Майорът директно заплашва, че ако 
властта не бъде предадена на ОФ, „ще станели нежелани неща и сам фронтът 
ще дойде“, но регентите само го увещават ОФ да заеме оставените четири сво-
бодни места в правителството122. Последен опит за легално прехвърляне на 
властта е направен вечерта на същия ден от военния министър ген. Иван Ма-
ринов, който настоява тримата регенти да го посетят в кабинета му в министер-
ството, където „той пледира разпалено становището на Отечествения фронт, 

119. Чанков, Г. Равносметката. С., 2000, с. 119; Драгойчева, Ц. Победата, 626–627; ЦДА на 
РБ, ф. 317, оп. 1, папка 54 (Автобиография на А. Югов), л. 53. Съпоставяйки други докумен-
ти, Д. Даскалов предполага, че ударът е бил насрочен за 7 септември и за това е съобщено 
на Задграничното бюро на 6 септември следобед, но късно вечерта военните преценяват, че 
действията им могат да започнат едва на 8 срещу 9. – Даскалов, Д. Жан съобщава..., 278–279.
120. ЦДА на РБ, ф. 317, оп. 1, папка 54 (Автобиография на А. Югов), л. 53–54. Изглежда, че 
за този пост се е предвиждала и кандидатурата на Н. Петков. – Тодоров, П. Лични свидетел-
ства, с. 16.
121. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 249–250, 251.
122. Михов, Н. Дневник, с. 216.
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комуто веднага трябвало да дадем властта“123. Потвърждение на тази инфор-
мация се съдържа в шифрограмата, която на 7 септември Г. Димитров получава 
от София, според която „Военният център на ОФ, където влиза и военната 
секция на звенарите, на 6 септември води преговори с военния министър за сва-
ляне на правителството. В случай на неуспех на преговорите, военният център 
трябваше да даде заповед за въстание в утрото на 7 септември“124. Текстът на 
шифрограмата заедно със съобщението на Терпешев до Югов от 5 септември 
подсказват, че отлагането на въстанието може да е свързано и с поведението на 
военния министър Ив. Маринов125. Съветската тактика предвижда ОФ и БРП 
да вземат властта преди навлизането на войските им в страната, за да не се пре-
дизвикат упреците на западните съюзници, че Съветският съюз дава властта на 
комунистите и „съветизира“ България. Сталин е внимателен и не предприема 
нищо, което да подразни Англия и САЩ и да застраши единството на коали-
цията. Това е най-вероятното обяснение за факта, че навлизането на съветските 
войски на българска територия се забавя с три дни след обявяването на войната 
и започва в 9 часа и 35 минути на 8 септември 1944 г., когато вече е ясно, че БРП 
и военните имат готовност да извършат преврата срещу Муравиев.

На 8 септември НК на ОФ излиза с позив за жертвите, дадени при стрелбата 
на полицията предишния ден срещу митингите в София и Перник и за започ-
налото навлизане на съветски военни части в България. Припомня се, че само 
ОФ се ползва с доверието на страните от Антихитлеристката коалиция, а каби-
нетът на Муравиев е проявил „колебание и двуличие“ по отношение на СССР126. 
Призивът е за установяване на ОФ власт. Междувременно от 1 до 8 септември 
1944 г. в страната се основават 127 комитета на ОФ и общият им брой достига 
над 760 с близо 3370 членове. До 8 септември в ръцете на ОФ са 172 села и 20 
града (Варна, Каварна, Балчик, Добрич, Провадия, Силистра, Тутракан, Кало-
фер, Брацигово, Мелник и др.)127. Съставът на комитетите става по-разнообра-
зен и в тях изразяват желание да се включат и представители на партии като 
Радикалната, които до момента са се въздържали от участие в ОФ128.

На 8 септември сутринта Политбюро се събира на своето последно нелегал-
но съвещание. Обсъжда се планът за завземането на София, а по важния въпрос 
за състава на правителството се уточнява „принципната позиция“129. Съставът 

123. Пак там, с. 217.
124. Баев, Й. Някои проблеми..., с. 72.
125. При достъпната архивна документация и публикуваните спомени в историографията до 
момента не е напълно изяснена ролята на ген. Иван Маринов в събитията между 5 и 9 септем-
ври 1944 г.
126. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 281–283.
127. История на антифашистката борба... Т. 2, с. 220, 227; Исусов, М. Комунистическата 
партия и революционният процес в България 1944–1948. С., 1983, с. 31; Огнянов, Л. Девето-
септемврийската..., 25-26.
128. Из личния архив на Кимон Георгиев. Т. II, 624-625.
129. Драгойчева, Ц. Победата, 641–642.
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е определен на следобедното събрание на НК на ОФ. В него участват членовете 
от времето на създаването му през 1943 г., без определилите се в последния 
момент за отечественофронтовци дейци на легалната опозиция. Предишните 
многобройни подписи (26) под издаваните от името на НК на ОФ документи 
и съобщения се оказват нужни само за представянето на ОФ като национална 
сила, а когато идва моментът да се определя кой какъв дял от властта ще получи, 
решението се взема само от тези, изнесли въоръжената съпротива, и поелите 
през август 1943 г. риска да сътрудничат с комунистите.

Промяна в състава на НК все пак има – от него отсъстват К. Драмалиев и Д. 
Казасов. БРП е представена от функционер от по-висок ранг – членът на По-
литбюро Д. Терпешев, тъй като въпросите, които ще се решават, са от особена 
важност. Останалите участници са К. Георгиев, Н. Петков и Гр. Чешмеджиев. 
Новото лице е Дамян Велчев130. Той не е бил в редиците на ОФ, но според ня-
кои сведения на 6 или 7 септември е заявил, че е готов да оглави партизанското 
движение131. Присъствието му на събранието на НК на 8 септември е заслуга на 
К. Георгиев, с когото ги свързва близко приятелство и участие в два преврата. 
Но съгласието на останалите с неговото включване в кабинета е свързано не 
само с авторитета на К. Георгиев, но и с надеждата, че Д. Велчев има силни по-
зиции сред военните, а на тях се разчита много. Самият Велчев дори се пазари 
за Министерството на вътрешните работи, но Д. Терпешев е категорично про-
тив и той е принуден да се задоволи с поста министър на войната. Причината, 
поради която Д. Казасов отсъства, не е съвсем ясна, но може би е свързана с 
факта, че не представлява политическа сила, а ОФ започва да се афишира като 
обединяващ политически партии.

Разпределението на министерските кресла не е безпроблемно. В спомените 
си К. Георгиев отбелязва, че не можел да разбере защо в ОФ са поканени Д. Ка-
засов, П. Стоянов, Венелин Ганев, след като „нищо не водеха след себе си“. Това е 
затруднило съставянето на кабинета, защото „всеки искаше портфейл“. Според 
К. Георгиев „на всяка цена държеше да стане министър Венелин Ганев. Аз го пред-
ложих за председател на регентския съвет, защото го познавах като опърничав 
човек, а той настояваше да е министър и се сърдеше, че сме го сложили на глуха 
линия...“132 П. Стоянов, който също се присъединява към ОФ в последния мо-
мент, протестира в спомените си, че под манифеста на ОФ е видял подписа на 
П. Стайнов, защото той „никога не беше участвал в нашите среди. Той беше ли-
чен приятел на Кимон Георгиев и К. Георгиев направи тая мръсотия, та осигури 
по-нататъшната кариера на Стайнов“133.

130. Пак там, с. 644; Минчев, М. България отново..., 35–36.
131. Димитров, И. Миналото, което беше близко..., с. 44.
132. Пак там, с. 21.
133. Пак там, с. 64. Тридесет години по-късно А. Югов също си спомня, че е имало възраже-
ния срещу Петко Стоянов, Димо Казасов и Дамян Велчев, „но различията се изгладиха“. – Из 
личния архив на Кимон Георгиев, Т. II, с. 647.
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На 8 срещу 9 септември 1944 г. военните, спечелени за делото на ОФ, 
извършват преврат в София като завършващ момент на започналите ня-
колко дни преди това действия за овладяване на властта по места и в столи-
цата134. Определените за членове на бъдещия кабинет се събират във Военното 
министерство, откъдето в 6 часа и 25 минути на 9 септември 1944 г. новият 
министър-председател Кимон Георгиев прочита по радиото прокламация на 
правителството на ОФ. В нея се посочва тежкото международно положение 
на страната и се подчертава, че ОФ е „верен и пълен изразител на народната 
воля“ и е „дело на самия народ“. Като първостепенна задача е определена външ-
нополитическата преориентация на България – „неразривни връзки“ със СССР 
и „нова“ Югославия и „искрено приятелство с великите западни демокрации, 
Америка и нашите съседи“135. Потвърждава се, че новото правителство ще след-
ва програмата на ОФ от манифеста от 30 август 1944 г. На този кабинет е отре-
дено да управлява България в месеците на сериозни външно- и вътрешнополи-
тически изпитания.

  

Замислен като широко национално движение за съпротива срещу прогер-
манската ориентация на страната, през годините на войната ОФ е реализиран 
на две равнища. На първото са местните комитети на ОФ с разнороден, но 
определено доминиран от комунистите състав. Второто равнище е Национал-
ният комитет (НК) на ОФ, в който влизат политици от левия спектър на об-
ществения живот, но не по решение на своите партии (забранени от 1934 г.), 
а според личните си разбирания и интереси. За оформянето на ОФ и на двете 
равнища заслугата принадлежи на БРП, докато некомунистическите членове 
на Националния комитет през по-голямата част от съществуването му предпо-
читат да се презастраховат с контакти с легалната опозиция или въобще отсъст-
ват. Те обаче понасят риска от сътрудничеството с комунистите и така, дори 
само с имената си, издигат престижа на ОФ и допринасят за представянето му 
не като оръдие на БРП, а като широко движение, обединено от стремежа стра-
ната да излезе от положението на германски сателит. Изработената в Москва 
програма на ОФ получава одобрението на всички опозиционни лидери, дори 
на отказалите да влязат в него. За политическата тежест, която ОФ постепенно 
си завоюва, говори оформената в началото на септември 1944 г. нагласа, че той 
трябва да заеме място в управлението и в кабинета на Муравиев се пазят ня-
колко министерски поста за него. На 9 септември 1944 г. ОФ застава начело на 
страната, като отваря нова страница в развитието ѝ.

134. Подробно за събитията на 8 срещу 9 септември 1944 г. вж. Огнянов, Л. Деветосептем-
врийската..., 25-29; Минчев, М. България отново на кръстопът..., 42-77; Вълканов, В. Девето-
септемврийският военнополитически преврат от 1944 година (65 години от събитието). – 
Исторически преглед, 2009, № 3-4, 85-121.
135. Отечествен фронт... Т. 1. Ч. II, 315-316.
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МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ 
В ГОДИНИТЕ НА „НАРОДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

(1944–1947)

Евгения Калинова1 

На 9 септември 1944 г. властта в България е поета от първото правител-
ство на ОФ. Кабинетът е начело с Кимон Георгиев от Политическия кръг 

„Звено“, който е и министър без портфейл. Д. Терпешев (БРП) и Н. Петков 
(БЗНС–“Пладне“) също са министри без портфейли. От БРП има още трима 
министри: А. Югов – на МВР, д-р Минчо Нейчев – на Министерството на пра-
восъдието, и д-р Рачо Ангелов – на народното здраве. Другите представители 
на „Пладне“ са Асен Павлов – министър на земеделието и държавните имоти, 
Борис Бумбаров – на обществените сгради, пътищата и благоустрояването, и 
Ангел Държански - на железниците, пощите и телеграфите. От квотата на „Зве-
но“ са министърът на войната Дамян Велчев, на външните работи – проф. Пет-
ко Стайнов, и на народното просвещение – проф. Станчо Чолаков. БРСДП е 
представена с двама министри: Димитър Нейков – на търговията, промишле-
ността и труда, и Гр. Чешмеджиев – на социалната политика. В кабинета „неза-
висими“ са министърът на финансите проф. Петко Стоянов, и на пропаганда-
та – Димо Казасов2.

През следващите четири години основната специфика на ОФ е свързана 
с неговия коалиционен характер – и на централно, и на местно равнище той 
се проявява като управляваща коалиция на политически партии с водеща роля 
на БРП. Наложилата се в общественото съзнание оценка за ОФ като „параван“, 
прикриващ диктата на комунистите, има своите основания, особено в края на 
периода 1944–1948 г., но коалиционният характер на управлението непремен-
но изисква ограничаване и съобразяване с партньорите, които съвсем не из-
глеждат готови да преотстъпят властта на БРП. Затова, макар и кратък, този 
период заема отделно място в периодизацията на съвременната българска ис-
тория и за обозначаването му най-точно е използването на най-разпростране-
ното тогава наименование – „народна демокрация“. Нито в програмата, нито 
в пропагандата на ОФ, се говори, че в страната се установява социалистически 
строй. Аналогична е ситуацията и в другите източноевропейски страни. След 
влизането на съветските войски в България Сталин може да наложи незабавно 

1. Евгения Калинова е доктор по история, професор в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
2. Минчев, М. Първото правителство на ОФ. С., 1988, 58–79.
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съветски режим, но това не се вписва в стратегията на Москва, изработена в на-
чалото на 1944 г. В нея е залегнало разбирането, че след войната СССР трябва 
да си осигури „продължителен период“ на мир, безопасност и сигурност – „ми-
нимум 30 – максимум 50 години“, за да „излекува нанесените от войната рани“ 
и да стане „толкова силен, че за него вече да не бъде страшна никаква агресия в 
Европа или Азия“3. Основният приоритет е да се постигне ефективна система 
за сигурност, което е възможно само при запазване на добрите отношения със 
САЩ и Англия. Те са постижими, само ако СССР се откаже от установяване 
на социалистически режими в края на войната и след нея и затова социалисти-
ческата перспектива не е изоставена, а значително отдалечена във времето. Съ-
ветските планове предвиждат „държавният строй“ в окупираните и сателитни-
те страни след войната 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 договори за продължителен срок.

Москва стриктно прилага тези принципи към България. С тях може да се 
обясни „закъснението“ на навлизането на съветските войски, изчакващо „са-
мостоятелното“ завземане на властта от ОФ, състава и разпределението на 
постовете в правителството на К. Георгиев, където комунистите са равнопо-
ставени с останалите си партньори, многобройните предупреждения срещу 
„левите забежки“ в работата на БРП4. Поведението на Москва въздържа БРП 
от радикални преобразования и успокоява нейните партньори в ОФ, които се 
убеждават, че СССР няма да поощрява крайности, за да запази сътрудничест-
вото със САЩ и Англия. Докато в това сътрудничество не се проявят пукна-
тини, видими за българските управляващи, в ОФ няма колебания по външ-
нополитическата ориентация и всички вярват, че трите големи държави са се 
споразумели за устройството на страната.

Такава договореност отчасти е налице в резултат на предложенията на Ан-
глия до СССР от 4 май 1944 г. за сфери на влияние в Румъния и Гърция и е 
демонстрирана с отказа на САЩ и Англия да подпишат в Кайро примирието с 
България5. Нейните параметри се уточняват на срещата на Чърчил със Сталин 
в Москва (9–17 октомври 1944 г.), когато по предложение на британския пре-
миер са договорени прословутите проценти за подялбата на сферите на влия-
ние в Югоизточна Европа. За България те са 75 % съветско влияние срещу 25 % 
западно6. Готовността на СССР за отстъпки с оглед на дългосрочните съветски 
интереси продължава докъм края на 1945 г. и е в пряка зависимост от ответната 

3. Волокитина, Т. Перспективы развития Болгарии после Второй мировой войны. Взгляд из 
Москвы (новые документы российских архивов). – В: България и Русия през ХХ век. Бълга-
ро-руски научни дискусии. С., 2000, 240–241. 
4. Тошкова, В. Примирието с България – 28 октомври 1944 г. – Известия на държавните 
архиви, Т. 68, 1994, с. 61.
5. По-подробно вж. Калинова, Е. Победителите и България 1939-1945. С., 2004, 31-36, 60-67. 
6. Чърчил, У. Мемоари. Т. 6. С., 1995, 218–219; България – непризнатият противник на Тре-
тия райх. Документи. С., 1995, 83–86; 89–96.
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готовност на САЩ и Англия7. Поведението на британските управляващи сре-
ди не създава проблеми на Москва. САЩ обаче не са обвързани с предварител-
ни договорености със СССР и не възнамеряват да се отказват от възможността 
да установят своето влияние навсякъде, където биха могли. Все пак, този път на 
противопоставяне на Москва Вашингтон започва да следва едва от пролетта на 
1945 г., когато краят на войната в Европа е близо, а начело на САЩ застава нов 
президент – Хари Труман. Дотогава Държавният департамент изглежда доста 
безразличен към България.

Стремежът на СССР да се запази Антихитлеристката коалиция, успокое-
нието на Великобритания от договореностите и дистанцираността на САЩ 
създават атмосферата, която прави възможен „меденият месец“ – периода от 
9 септември до декември 1944 г., когато ОФ и на централно, и на местно рав-
нище е единен. В края на 1944 г. напрежението, мотивирано от стремежа на 
двете най-големи партии – БРП и БЗНС към водещи позиции в управлението, 
пропуква това единство, а пукнатините бързо се задълбочават от намесата на 
външния фактор в политическия живот на страната, за да се стигне до офор-
мяне на опозиция в ОФ и отцепването ѝ през есента на 1945 г. Коалицията 
придобива други параметри в сравнение с тези отпреди година, а парламентар-
ните избори от ноември 1945 г. слагат началото на нов период в развитието 
й, продължил до края на 1947 г. ОФ пренася част от дейността си в Народно-
то събрание, където главната задача е изработването на новата републиканска 
конституция, а във външнополитически план – сключване на мирен договор с 
победителите. Върху характеристиките на ОФ в този период важно отражение 
има както сблъсъкът с опозиционните сили, така и започващата Студена война 
в международните отношения.

1. Първи стъпки в управлението

Ролята на външния фактор е от първостепенно значение за възникването на 
ОФ. Тя се запазва при идването му на власт и при неговото управление. Еди-
нодействието на трите водещи страни в Антихитлеристката коалиция е най-
същественият елемент на основата, върху която се градят отношенията в ОФ. 
Показното единодушие на СССР, САЩ и Великобритания към България 
позволява запазване на единството в ОФ и създава условия за „меден месец“ 
в неговото управление, обусловен и от необходимостта да се подпише по-бла-
гоприятно примирие. През есента на 1944 г. западните съюзници признават 
съветския приоритет в България, външно се въздържат от активни действия в 
страната, но и подготвят условията за укрепване на собственото влияние след 
разгрома на Райха. 

След като на 9 септември 1944 г. ОФ поема отговорността за съдбата 
на България, той претърпява важна трансформация – към създадените в 

7. Василев, В. А. Съветската политика в България по документи на Форин офис (октомври 
1944–ноември 1945). – В: България и Русия през ХХ век..., с. 304; Тошкова, В. СССР в про-
ектите на САЩ за следвоенното устройство на Източна Европа (1941–1947). – В: България и 
Русия през ХХ век..., с. 339.
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предходните години две негови равнища – местните ОФ комитети и НК на 
ОФ, се прибавя ново (трето) – ОФ правителство. През следващите месеци се 
изяснява характерът, мястото и ролята на всяко от трите равнища. Значението, 
придобито от Националния комитет на ОФ в предходния период и в навече-
рието на 9 септември 1944 г., определя и важната му позиция в новите условия. 
В него участват изявени представители на отделните ОФ партии8, които об-
съждат най-важните проблеми както на държавното управление, така и на от-
ношенията между тези партии. Решенията на НК очертават главните насоки в 
дейността на правителството и на партиите, които са длъжни да се съобразяват 
с неговото становище. Запазването му след 9 септември, когато вече е създадено 
правителство на ОФ, става естествено. Участниците в него гледат на НК като на 
най-висш политически орган, който координира линията на отделните партии 
в името на общонационалните интереси и взема най-важните политически ре-
шения, а правителството ги осъществява под негов контрол. Тези разбирания 
са изложени в издадено от НК окръжно от 20 септември 1944 г., което прераз-
казва окръжно № 5 на БРП от 12 септември9. През първата половина на 1944 г. 
подобно лансиране на партийни документи от името на НК е честа практика, 
но в случая става дума за действително одобрение на възгледите на БРП от стра-
на на нейните съюзници. 

Запазването на НК е в интерес на БРП. Чрез него тя идва на власт, придоби-
ва управленски опит и печели социална опора. Още на 10 септември в първите 
си инструкции до ЦК на БРП Г. Димитров настоява: „Националният комитет 
на Отечествения фронт и неговите местни органи са длъжни да продължат да 
съществуват и активно да действат за сплотяване на народните маси и осъ-
ществяване на програмата на Отечествения фронт без, разбира се, да се про-
тивопоставят на правителството.“10 В края на септември Димитров изпраща 
писмо до ЦК на БРП, с което са запознати и останалите партии. В него той 
изрично посочва, че основната задача е разгромът на Германия и българското 
участие в него, а то може да се осъществи само ако ОФ е сплотен и единен. Ди-
митров прави и важно внушение: „бойното сътрудничество“ на СССР, САЩ 
и Великобритания е решаващо за победата над Райха, но и за установяване на 
траен мир след войната. България е заинтересована от това единство и затова 
трябва да избягва „всичко, което служи на враговете на това сътрудничество“ 
и да „пресича своевременно всякакви провокаторски интриги и прояви, насочени 
към създаването на взаимни подозрения и недоразумения между съюзниците“11.

Г. Димитров поставя единството на ОФ в пряка зависимост от единството 
на Антихитлеристката коалиция, което отразява съветската тактика в заключи-

8. В началото на септември 1944 г. НК на ОФ се състои от 16 членове, а заедно със сътрудни-
ците си наброява над 28 души. – Минчев, М. Първото правителство..., с. 41.
9. Огнянов, Л. Държавно-политическата система на България 1944–1948. С., 1993, с. 21; 
Установяване и укрепване на народнодемократичната власт (септември 1944–май 1945). Сб. 
документи. С., 1969, 99–101, 140–142.
10. Димитров, Г. Дневник 1933-1949 г. С., 1998, с. 437.
11. Установяване и укрепване..., с. 156, 157.
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телния етап на войната, но дава възможност на БРП да аргументира стремежа 
си за запазване на ОФ и по-късно, когато в него се проявяват разногласия по 
вътрешнополитически въпроси, да заклеймява изразяващите различно мнение 
като противници на Антихитлеристката коалиция. През септември и началото 
на октомври 1944 г. обаче думите на Димитров се възприемат от некомунис-
тическите партии в ОФ като гаранция срещу крайности в дейността на БРП 
и като заявка за продължително съвместно управление. Тр. Костов описва по-
ложителното отношение на партиите от ОФ към писмото: „Звенарите го оп-
ределиха като държавнически документ, който поставя правилно всички зада-
чи. Левите социалдемократи също го цитираха в „Народ“. Пладненци изразиха 
пълно съгласие по всички въпроси, засегнати в писмото. Възражения не се чуха 
отникъде.“12 НК на ОФ оценява писмото като „ръководство за цялата ни поли-
тика“.

Това отношение е повлияно от начина, по който Г. Димитров представя ро-
лята на БРП в управлението на страната. В писмото си той внушава, че тя носи 
най-голяма отговорност за укрепването на ОФ; трябва да изпълнява честно за-
дълженията към съюзниците си; да поставя „общите жизнени и трайни инте-
реси на народа“ над всички „групови и егоистични интереси и съображения“ и да 
играе ролята на сплотяващ фактор в ОФ13. Некомунистическите партии в ОФ 
също гледат на НК като на орган, където могат да отстояват своята политическа 
линия и да бъдат коректив на БРП. Съставен по принципа на равнопоставе-
ността (отначало няма дори постоянен председател), НК може да отговори на 
тези очаквания. Но борбата между ОФ партиите за по-голям дял в управле-
нието и нарастващият стремеж на БРП да диктува обществено-политическото 
развитие му отреждат друга роля – постепенно обезличаване и превръщане в 
параван за политиката на Комунистическата партия. През първите два месеца 
след 9 септември 1944 г. обаче НК действително е място за съвместни обсъж-
дания и вземане на решения чрез компромиси и съгласуване между различните 
партийни гледни точки. Той олицетворява споделяното от всички ОФ партии 
разбиране за обединени усилия в името на важните национални задачи – при-
мирие с Антихитлеристката коалиция, участие във войната срещу Германия и 
възстановяване на народното стопанство.

През първия месец партиите са единни и в разбиранията си за местните ОФ 
комитети. Между 6 и 9 септември 1944 г. комитетите поемат властта по места, 
макар да не са част от държавния апарат14. За известно време функциите им не 
са точно определени и затова тяхната дейност се преплита с тази на държавните 
и общинските органи. Още на 10 септември 1944 г. Г. Димитров предава на ЦК 
на БРП указание те да бъдат запазени, за да се сплотят масите около програмата 

12. Централен държавен архив на Република България (ЦДА), ф. 1Б, оп. 7, а.е. 28, л. 1, 2.
13. Установяване и укрепване ..., 156–158.
14. Броят на ОФ комитетите нараства от 98 през 1942 г. на 230 през 1943 г., а в навечерието на 
9 септември 1944 г. той е 678, като между 1 и 8 септември са създадени 127 комитета. – Мин-
чев, М. Първото правителство..., с. 41.
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на ОФ и два дни по-късно Окръжно № 5 на ЦК на БРП нарежда да се изгра-
дят „повсеместно по села и градове, по предприятия и квартали комитети на 
Отечествения фронт“, които да станат опора на новата власт, да мобилизират 
масите за изпълнение на ОФ програма, да „контролират и съдействат в рабо-
тата на държавните и обществените органи“ и да „промишляват по местните 
въпроси, свързани с живота и труда на населението“15.

Същите призиви присъстват и в Окръжното на НК на ОФ от 20 септември 
1944 г., но допълнени с инструкции как да се изграждат комитетите, какви са 
правата, задълженията и отношенията им с държавните органи, масовите ор-
ганизации и армията. Подчертава се, че ОФ „не е партия в партиите“ и не 
трябва грубо да се вмесва в армията. Комитетите могат да подбират, препоръч-
ват и контролират „както кадрите, така и мероприятията“ на държавните 
учреждения, но нямат право да назначават и уволняват държавни или други 
служители16. Партиите в ОФ се обединяват около разбирането, че комитетите 
не трябва да дублират органите на местната власт, а да бъдат политическа опора 
на правителството. А тъй като ролята им в обществения живот е много важна, 
на предно място излиза въпросът за представянето на партиите в тях и още 
през октомври се появяват разногласия и спорове по състава на ОФ комитети-
те, особено на тези в държавните учреждения.

Третото равнище на ОФ е правителството. То има две важни особености. 
Първата е свързана с това, че съставът му е определен от тесен кръг хора – съз-
дателите на НК от август 1943 г., които посочват кои други личности (освен 
тях самите) трябва да заемат министерските постове. Така министрите не са 
излъчени от партиите, а от отделни дейци, които по свое решение са влезли в 
ОФ, но заявяват принадлежността си към една или друга политическа сила. Те 
се договарят помежду си и за броя министри от всяка партия: БРП, БЗНС– 
„Пладне“ и „Звено“ по четирима, БРСДП – двама, две министерски кресла са 
за т.нар. независими интелектуалци. По-късно, когато образуват временни ръ-
ководства, партиите формално одобряват участието на съответните министри 
в кабинета17.

Така, за разлика от БРП, която участва в изграждането на ОФ като цяло и 
ръководството ѝ посочва нейните представители в правителството, останалите 
три партии („Звено“ дотогава не се определя като партия, а като „политически 
кръг“) са обявени за съставящи го благодарение на участието в НК на К. Геор-
гиев, Н. Петков и Гр. Чешмеджиев. При това положение ОФ запазва определе-
нието „народно антифашистко движение“, но започва да се възприема и като 
партийна коалиция. Като управляваща сила ОФ несъмнено отговаря на второ-
то определение, но наличието на местни ОФ комитети (при това с неизяснен 
статут) позволява известно време да се запази и характерът му на „движение“, 

15. Установяване и укрепване..., с. 100; Димитров, Г. Дневник, с. 437.
16. Установяване и укрепване..., 142–143.
17. Минчев, М. България отново на кръстопът..., 88–89.
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макар че това наименование все повече придобива изцяло пропагандно звуче-
не.

Втората особеност на ОФ правителството произтича от договореното раз-
пределение на местата в него. На пръв поглед трите политически сили с по че-
тирима министри са равнопоставени. БРП, макар да има в актива си създава-
нето на ОФ, въоръжената съпротива и важната роля във вземането на властта, 
се съгласява да е „една от трите“. Това съответства на поведението ѝ през целия 
период, докато реализира дошлата от Москва инструкция за създаване на ОФ. 
Съветвана от Г. Димитров в духа на Сталиновите указания за разгръщане на 
съпротива без изтъкване на компартиите, БРП и преди, и непосредствено след 
9 септември 1944 г. не демонстрира стремеж към първото място в ОФ или във 
властта. Москва не би позволила явно доминирано от комунисти правителство, 
което би предизвикало обвиненията на западните съюзници в „съветизация“.

Наред с указанията отвън, има и друга причина, възпираща партията от пре-
калени претенции. Ръководителите ѝ съзнават, че България трябва да подпише 
мирен договор не само със СССР, но и с останалите държави от Антихитле-
ристката коалиция, затова правителството не трябва да има комунистическа 
окраска. От значение е и разбирането, че партията няма управленски опит и 
подготвени кадри и се нуждае от съюзници. Все пак за мястото на БРП в пра-
вителството непосредствено след 9 септември повече подхожда определението 
„първа между равни“, тъй като тя взема две от най-важните министерства – на 
вътрешните работи и на правосъдието. Те ѝ дават важно предимство пред ос-
таналите партии с равен брой министерски постове, но не и достатъчно осно-
вание, за да се характеризира правителството като „комунистическо“ или до-
минирано от БРП18. Това ще бъде резултат от по-нататъшните му действия, а не 
произтича от неговия състав.

Характерът на НК на ОФ и на правителството не пораждат спорове и про-
блеми. Партиите са обединени на основата на правителствената програма 
на ОФ, която министър-председателят К. Георгиев представя на 17 септем-
ври 1944 г. Тя е платформа за общи действия, по които партиите нямат разно-
гласия19. Предвижда се демократизиране на основата на Търновската конститу-
ция, отмяна на изключителните закони, разтурване на Народното събрание и 
произвеждане на свободни избори, възстановяване на общинското самоупра-
вление, пълна свобода на вероизповеданията. В стопанската, социалната и кул-
турно-просветната област също са предвидени приемливи за четирите партии 
мерки. Същевременно те нямат нищо против включването в програмата на 
задачи, които не съответстват на Конституцията, но отговарят на тежненията 

18. Част от партийните членове също не възприемат правителството като комунистическо. В 
спомените си акад. И. Димитров описва как един „запален комунист“ на репликата „Сега си 
щастлив – вашите са на власт“, реагира недоволно: „Как нашите? Какво правят в прави-
телството хора като Кимон Георгиев, Дамян Велчев и Димо Казасов?“ – Димитров, И. Всичко 
тече... Спомени. С., 2000, с. 33.
19. Установяване и укрепване ..., 133–136.
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на широки обществени слоеве в изострената военна обстановка: провеждане 
на „народен съд над виновниците за издевателствата над борците за народни 
свободи и над мирното население“, конфискация на имуществото на „забогате-
лите поради военната обстановка чрез спекула и подкупничество“, отделяне на 
църквата от държавата, контрол върху печалбите на капитала и определяне на 
максималните им размери и др. Предвидени са и мерки като прочистване на 
държавния апарат и армията от „противонародни елементи“, демократизиране 
на войската, създаване на „научен мироглед и здрави социални чувства в младе-
жта“. За тях няма точни критерии и затова по-късно те позволяват на БРП да 
се разправи с политическите си противници, използвайки обявените в програ-
мата на ОФ намерения20.

За ОФ една от най-важните задачи е прочистването на държавния апа-
рат, масовите организации, кооперациите, армията и т.н. от „фашистки еле-
менти“. Тя отразява духа на времето и не се възприема негативно от некому-
нистическите партии. В Окръжното на НК на ОФ от 20 септември се твърди, 
че „фашисткият враг е пуснал корени у нас и дълг на новата отечественофрон-
товска власт е те да бъдат изтръгнати без остатък“, а държавният админи-
стративен и военен апарат трябва да се прочисти „от реакционни антинародни 
елементи – проводници на фашизма досега и злостни врагове на Отечествения 
фронт“21. Ръководството на БРП търси съдействието на останалите партии в 
тази дейност22, но чистката се извършва най-радикално в ръководените от нея 
министерства.

България е в състояние на война, затова особена важност добива прочист-
ването на армията. За военния министър Дамян Велчев („Звено“) то е част от 
цялостното ѝ преустройство и превръщането ѝ в опора на ОФ власт. На 14 
септември 1944 г. Д. Велчев и вътрешният министър А. Югов с обща заповед 
забраняват обезоръжаването и арестуването на офицери от войници и мили-
ция, но въпреки това за по-малко от два месеца близо 1/3 от кадровите офице-
ри (около 3 хил.) са сменени – уволнени 289, преместени 507, задържани 151 
души23. За разправата с „царските“ офицери допринася „революционният гняв“ 
на войнишките ОФ комитети, създадени от БРП, чиято дейност заплашва да 
разстрои сериозно армията24. От Москва обаче нееднократно напомнят, че ар-

20. Задачите в програмата на ОФ от 17 септември 1944 г., не са нови за членовете на правител-
ството. Подписите на 10 от тях са под Манифеста на ОФ от края на август 1944 г., в който в 
по-сбит вид е очертана същата програма. – Установяване и укрепване..., 19–20.
21. Пак там, 140–141.
22. Непубликувани радиограми на Георги Димитров и ЦК на БРП(к) (август–декември 
1944 г.). – Известия на Института по история на БКП. Т. 32, 1975, с. 37.
23. Исусов, М. Комунистическата партия и революционният процес в България 1944/1948. 
С., 1983, 53–54; Огнянов, Л. Държавно-политическата..., с. 41; Баев, Й. Външни и вътрешни 
фактори за чистката в офицерския корпус (септември–декември 1944 г.). – Военноисториче-
ски сборник, 1994, № 5, 171–172.
24. ЦК на БРП подробно информира Г. Димитров как „антифашистката революция“ е 
обхванала армията, как се избират войнишки ОФ комитети; как офицерите, които „противо-
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мията трябва да се съхрани, за да участва в бойните действия срещу Германия, а 
и Съветският съюз не желае действия, които могат да се тълкуват като налагане 
на съветския модел. Затова Г. Димитров нарежда на ЦК на БРП: „Предпазвай-
те се въобще да копирате формално системата и институтите на Червената 
армия“ и настоява да не се въвежда „в явна или замаскирана форма“ институ-
тът на политкомисарите, а за войнишките ОФ комитети „да се вземе курс към 
ликвидиране“25. На 16 септември 1944 г. командващият Трети украински фронт 
маршал Толбухин уведомява Д. Велчев, че българските войски преминават под 
негово оперативно подчинение. Тогава БРП се отказва от войнишките комите-
ти, но назначава помощник-командири и чистката продължава, вкл. със съвет-
ски военни специалисти26.

Съюзниците в ОФ са единни и по законодателната дейност. Сред първи-
те укази, които кабинетът още на 9 септември представя за подпис на регентите 
княз Кирил и ген. Михов, е и Указ № 13 за разпускане на ХХV ОНС. За насроч-
ване на избори обаче не става дума. България е във война и с Тристранния пакт, 
и с Антихитлеристката коалиция. В страната е обявено военно положение27 и 
армията очаква разрешение да се включи във военните действия срещу Герма-
ния. В тази ситуация провеждането на избори е невъзможно и правителството 
се опира на чл. 47 от Търновската конституция, който позволява в случай на 
„някоя външна или вътрешна опасност“, препятстваща свикването на Народ-
ното събрание, царят (в случая – Регентският съвет) „по представление на Ми-
нистерския съвет“ да издава наредби със силата на закони28. Така правителство-
то на ОФ повече от година има както изпълнителната, така и законодателната 
власт.

В средата на октомври 1944 г. кабинетът обнародва наредби-закони, които 
изравняват правата на лицата от двата пола и отменят актовете за разтуряне-
то на партиите и за начина на избиране на народни представители за ОНС29. 
Така е разчистен теренът за нов избирателен закон съобразно променената си-
туация – легални партии, стремеж за максимално широко (вкл. и на жените) 
участие в политическия живот, разграничаване от силно стеснените възмож-
ности за политическа дейност в годините на авторитарния безпартиен режим. 
Но въпросът за изборите не е повдигнат не само защото продължава войната с 

действат“, се арестуват или разстрелват; „войниците демонстрират с червени знамена със сърп 
и чук и петолъчка“; „реакционният генералитет“ се сменя с верни на новата власт офицери, 
а като техни помощници се назначават „командири на партизански отряди, произведени в 
генерали и полковници“. – Непубликувани радиограми..., 28–30.
25. Пак там, с. 10; Писма и радиограми от Трайчо Костов до Георги Димитров. – В: Трайчо 
Костов. Публицистика, кореспонденция. Т. 1. С., 1987, 315–316.
26. Непубликувани радиограми..., 33–34, 36; Советско-болгарские отношения и связы. 
Документы и материалы. Т. 2. М., 1981, с. 22.
27. Решението за обявяване на военно положение е взето от правителството на Муравиев на 8 
септември, а е публикувано в „Държавен вестник“ на 18 септември 1944 г.
28. Български конституции и конституционни проекти. С., 1990, с. 25.
29. Държавен вестник, № 227, 16 октомври 1944.
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Германия (малко по-късно подготовката им ще започне при същите условия), а 
поради стремежа на партиите да се укрепят във властта и след това да участват 
в изборите.

Единодушието на партиите в ОФ се проявява и при приемането на та-
кива закони, които имат явно репресивен характер. На 20 декември 1944 г. 
всички министри (с изключение на отсъстващия от заседанието проф. Ст. Чо-
лаков) слагат подписите си под предложените от вътрешния министър А. Югов 
наредби-закони за трудововъзпитателните общежития (ТВО) и за трудововъз-
питателните общежития за политически опасни лица („лагери“). Първата на-
редба-закон предвижда престъпници рецидивисти, проститутки, сводници, 
сутеньори, изнудвачи, комарджии, просяци и безделници по заповед на дирек-
тора на Народната милиция да се настаняват в специални общежития с цел „да 
се отклонят от неморалните им престъпни склонности и навици, да се приучат 
към почтен труд и да се издигнат в морално и интелектуално отношение“30. 
Втората се отнася до „лица, опасни за държавния ред и сигурност“. Те могат да бъ-
дат принудително настанявани в специални ТВО по заповед на министъра на 
вътрешните работи31. И в двата случая министрите (след тях и одобрилите на-
редбите трима регенти, от които само Т. Павлов е комунист) пренебрегват яв-
ното нарушаване на Търновската конституция, според която наказания могат 
да се налагат само от съответен съд, и то – при влязла в сила присъда32. Важното 
е, че вече има законно основание за отстраняване на политически неудобните 
лица – възможност, която БРП използва най-широко, тъй като и милицията, и 
министерският пост са в нейни ръце.

Още по-драстична е приетата на 26 януари 1945 г. Наредба-закон за защита 
на народната власт. В шест от общо 18-те члена на този документ е предвидено 
смъртно наказание: за създаване на „организация с фашистка идеология“ с цел 
събаряне или отслабване властта на ОФ; за опит за преврат или извършване 
на бунт, метеж или терористични актове със същата цел; за убийство на ми-
лиционер или военен; за саботаж и неизпълнение на наложени наряди с цел 
разстройване на стопанството и смут в обществото и др.33 Тази наредба-закон, 
която в следващите години ще позволи на БРП да се разправи с политическите 
си противници, също е приета единодушно от министрите. Под нея слагат под-
писите си и бъдещите опозиционни лидери Никола Петков, Асен Павлов, Бо-
рис Бумбаров и Ангел Държански от БЗНС, Григор Чешмеджиев от БРСДП 
и „независимият“ Петко Стоянов34. С наредбата-закон те разчитат да защитят 
своите партийни интереси и да се борят с конкурентите си.

30. Стоянова, П. Е. Илиев. Политически опасни лица. Въдворявания, трудова мобилизация, 
изселвания в България след 1944 г. С., 1991, с. 12, 104–105, 110–111.
31. Пак там, с. 106, 112–114.
32. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., 47–49.
33. Установяване и укрепване..., 470–471.
34. Огнянов, Л. Държавно-политическата ..., 50–51.
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Важен законодателен акт е и приетата на 30 септември 1944 г. (обнародвана 
на 6 октомври) Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за във-
личане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодея-
нията, свързани с нея35. Такава стъпка е предвидена още в издадения в края на 
август 1944 г. Манифест на НК на ОФ, под който стоят подписите на десет от 
бъдещите министри (вкл. К. Георгиев, Н. Петков, Гр. Чешмеджиев, Д. Велчев, 
П. Стоянов, Д. Казасов), включена е и в програмата на правителството от 17 
септември 1944 г.36 Тя отразява преобладаващото обществено настроение, че 
виновните за поредното поражение на страната трябва да бъдат наказани, как-
то и изискването на Антихитлеристката коалиция за изкореняване на фашизма 
(текстове за съдене на военните престъпници има и в английско-американския 
проект за примирие, и в окончателния текст на Московското примирие от 28 
октомври 1944 г.). Приемането на наредбата се налага и за да ограничи вълната 
от репресии и да вкара желанието за възмездие в руслото на закона. От значе-
ние е и стремежът от политическия живот да се отстранят както евентуалните 
противници на новата власт, така и възможните конкуренти на все още неу-
крепналите ОФ партии. Наредбата-закон е подписана от всички министри – от 
заседанието отсъстват Д. Терпешев, Н. Петков и А. Държански, но и тримата 
са подписали Манифеста от август 1944 г. със същото искане. Наредбата е в 
духа на времето, но в разрез с Търновската конституция, която забранява из-
вънредните съдилища, подвеждането под отговорност на регентите и съденето 
на депутати за техни изказвания и гласувания в парламента, а за съденето на 
министри предвижда особен Държавен съд37.

Ден след публикуването на наредбата НК на ОФ и ръководствата на партии-
те излизат с общ апел, в който „изразяват не само своята пълна солидарност“, 
„но и заявяват, че ще окажат на правителството всестранна поддръжка, за да 
бъде укрепен в страната строг демократичен ред и законност“38. Апелът за „най-
пълна поддръжка на правителството“ в прилагането на закона, подписан от Ц. 
Драгойчева, Тр. Костов (БРП), д-р Г. М. Димитров (БЗНС) и Петър Попзла-
тев („Звено“), акцентира върху необходимостта виновните да получат наказа-
ние, но най-вече върху възстановяването на „строгия демократичен ред“. Това 
са и двата момента в единодействието на четирите партии по „Народния съд“ 
и одобрението, изказвано в техните вестници, вкл. от д-р Г. М. Димитров и Н. 

35. В чл. 1 на Наредбата-закон става дума за: „а) Министри от правителствата през времето 
от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. б) Народни представители от ХХV обикновено на-
родно събрание и в) други граждански или военни лица.“ – Установяване и укрепване..., 161–163.
36. На 12 септември 1944 г. е прието постановление за задържане на бившите министри, депу-
тати и военни, „станали причина за поставяне страната пред катастрофа“ или заповядвали 
и извършвали убийства и изтезания. – Установяване и укрепване..., с. 103, 20, 133; Мешкова, 
П., Д. Шарланов. Българската гилотина. Тайните механизми на народния съд. С., 1994, 11–13.
37. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., с. 31, 34–35.
38. Установяване и укрепване..., 209–210.
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Петков39. Едва по-късно, когато БРП го използва за укрепване на своите пози-
ции, започват протестите на некомунистическите дейци, но не срещу обявената 
в закона цел, а срещу начините за постигането й.

При анализа на ОФ като политическа коалиция трябва да се има пред-
вид развитието на самите съставящи го партии, както и на отношенията 
между тях. Близо месец след 9 септември 1944 г. ръководствата на четирите 
партии в ОФ се опитват да изяснят взаимоотношенията си, водени от желание-
то за сътрудничество. Те трябва да възстановят своите структури и да се укрепят 
във властта, вкл. като елиминират други партийни формирования, които биха 
възникнали при възстановените конституционни свободи. Фактът, че четири-
те партии са управляващи, улеснява тяхното възстановяване и консолидация. 
Те имат своите особености, но постоянният им стремеж е да получат по-голяма 
социална база и подкрепа, която да засили позициите им в управлението.

Най-бързо протичат възстановителните процеси при БРП (к)40. Върху 
тях влияе общата атмосфера, създадена от победите на Съветския съюз, както и 
присъствието на негови войски в страната. Партията е извоювала престиж сред 
определени обществени слоеве като организатор на въоръжената съпротива и 
на ОФ. Новата ѝ позиция на управляваща привлича както привърженици на 
комунистическата идеология, останали до момента встрани поради страх от 
репресии, така и голям брой безпартийни и кариеристи. В края на октомври 
1944 г. Политбюро решава партията да стане „масова“, като освен работниците 
привлече „народната интелигенция“ и „трудовото“ селячество, т.е. „ратаи, бе-
дни и средни селяни“41. Така нейните амбиции се насочват към социални слоеве, 
разглеждани като традиционен електорат на другите ОФ партии. На 9 септем-
ври 1944 г. БРП има около 14 хил. членове, а само месец и половина по-късно 
броят им нараства четири пъти, за да достигне през януари 1945 г. 234 хил.42.

БРП се възстановява бързо и защото, за разлика от останалите, тя не е пре-
късвала организационния си живот в нелегални условия. Централните и мест-
ните ѝ структури са запазени, след 9 септември 1944 г. бързо се попълват и към 
средата на ноември вече поемат функциите си. Работата на ЦК се ръководи от 
Трайчо Костов43, докато партийните лидери от предходния период А. Югов 
и Д. Терпешев, оставайки в Политбюро, съсредоточават усилията си в прави-

39. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., с. 38.
40. До средата на септември 1944 г. партията се нарича БРП, но в първите броеве на вестника 
ѝ „Работническо дело», както и на в. „Отечествен фронт“ тя започва открито да се нарича и 
«комунистическа“. – Исусов, М. Политическите партии в България 1944–1948. С., 1978, с. 35; 
Установяване и укрепване..., с. 156, 157.
41. Писма и радиограми от Трайчо Костов до Георги Димитров..., с. 39.
42. Исусов, М. Политическите партии..., с. 39, 42. 
43. Тр. Костов е член на Политбюро от 1936 г. Осъден на процеса срещу ЦК на партията през 
юли 1942 г. на доживотен затвор, на 7 септември 1944 г. той излиза от Плевенския затвор, а 
на 12 септември поема функциите на „обединяващ работата на ЦК“. Между него и Г. Дими-
тров се води кореспонденция (чрез писма и радиограми), чрез която се оформят най-важните 
решения на БРП.
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телството, а Ц. Драгойчева – в НК на ОФ. В края на септември преустановява 
работата си Задграничното бюро в Москва, но Сталин е против връщането на 
Г. Димитров и В. Коларов в страната, за да не се изтълкува като налагане на 
комунистическа власт44.

Първоначално между БРП и останалите ОФ партии съществува сътруд-
ничество и разбирателство, за което са от значение и уверенията на ръковод-
ството на БРП, че няма да се установява съветска власт, че партията подкрепя 
твърдо платформата на ОФ и дори ще поведе „решителна борба срещу левите 
забягвания на някои забъркани и нетърпеливи глави“. Тази линия е прокарана в 
Окръжно № 5 на ЦК (12 септември 1944 г.) и във в. „Работническо дело“, къде-
то се обяснява, че нито по състав, нито по методи правителството е комунис-
тическо, че няма съвети и политкомисари45. Аргументът е, че липсват външни 
и вътрешни условия за съветския модел, но партията не се отказва от идеала 
си, а само го отлага за по-подходящ момент. Същевременно БРП демонстрира 
привързаността си към СССР и очаква подкрепата му. Наличието на съветски 
войски в България е важна част от тази подкрепа, но Г. Димитров иска да по-
стави връзките с Москва на по-широка основа. Той подтиква Политбюро да 
активизира пропагандата в полза на СССР и полага усилия за осигуряване на 
икономическа помощ от Съветския съюз за България46. Останалите ОФ пар-
тии също показват положително отношение към СССР, но БРП постепенно 
монополизира връзките с Москва.

Другата ОФ партия, която бързо успява да възстанови организациите 
си, е БЗНС. До разтурянето на партиите през 1934 г. най-силно влияние сред 
селските маси има крилото на „Врабча“. Но участието на Н. Петков от БЗНС–
“Пладне“ в НК на ОФ осигурява място на земеделците в новото управление. 
Лидерите на „Врабча“ Д. Гичев, В. Димов и К. Муравиев, участвали в свалено-
то на 9 септември правителство, са арестувани по Наредбата-закон за „Народ-
ния съд“ и за известно време са отстранени от политическата сцена. Н. Петков 
представя не особено многобройния в предходния период БЗНС–“Пладне“ и 
му липсва популярността на емигриралия лидер на това крило д-р Г. М. Дими-
тров, но точно той се заема да възстанови съюза. На 10 септември 1944 г. заед-
но с останалите земеделски министри и други земеделски дейци отечествено-
фронтовци Н. Петков призовава членовете на БЗНС да възстановят дружбите 
и съюзът да заеме мястото си на „една единствена организация на българските 
селяни“, чието влияние в селата не трябва да бъде поделяно с друг47. Н. Петков 
формулира и програмните принципи на БЗНС, твърде сходни с разбирания-

44. Димитров, Г. Дневник, с. 452, 460. Двамата се връщат в България в навечерието на избо-
рите от ноември 1945 г.
45. Установяване и укрепване..., с. 101; Исусов, М. Политическите партии..., 50–51.
46. Непубликувани радиограми..., с. 13, 14, 15, 19, 21; Марчева, И. За някои аспекти на бълга-
ро-съветските търговско-икономически отношения след Втората световна война. – Минало, 
1997, № 2, 79–81.
47. Зарчев, Й. БЗНС и изграждането на социализма в България 1944–1962. С., 1984, с. 25
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та на БРП. Те включват „сърдечно приятелство“ със СССР и „вечна дружба с 
братския руски народ“; превръщане на България в демократична страна; демок-
ратизиране на просветата, културата, армията; изграждане на кооперативно 
и планово стопанство; национализация на природните богатства и кредити-
рането; „Народен съд за всички, които са ограбвали, подтискали, измъчвали и 
безчинствували с българския народ, и за тези, които обявиха война и изправиха 
страната ни пред нова катастрофа“48.

Традиционно силните позиции на БЗНС на село, но и фактът, че съюзът 
участва в управлението, привличат в редиците му многобройни привържени-
ци. Още в средата на октомври 1944 г. броят им достига почти 38 хил., а месец 
по-късно те са вече 115 хил.49 За бързото нарастване числеността на съюза до-
принася дейността на ръководството му, което на 11 октомври 1944 г. с окръж-
но призовава към ударно, „в срок от десет дни“, възстановяване на дружбите 
и към масовизирането им чрез приемане в тях на всички „идейни“ земеделци, 
независимо в кое от многобройните крила на съюза са били по-рано. Към зе-
меделските организации (най-вече в градовете) се насочват и бивши членове на 
партиите, които не получават разрешение да се легализират (Демократическа, 
Народна, Радикална и др.), както и хора, необвързани партийно, но търсещи 
възможност за кариера или за запазване на вече заети административни посто-
ве.

Организационното укрепване на БЗНС се свързва и с името на завърна-
лия се на 23 септември 1944 г. в България бивш лидер на „Пладне“ д-р Г. М. 
Димитров. При традиционно голямото значение, което земеделците придават 
на лидерския пост и след като силните фигури във „Врабча“ са лишени от въз-
можност за политическа изява, д-р Г. М. Димитров запълва създадения ваку-
ум и земеделските маси виждат в негово лице „всепризнатия водач на селската 
партия“50. Името му обаче продължава да е свързано с Англия, която от своя 
страна е убедена, че „Димитров е доказал, че е един от най-полезните ни бъл-
гари... Може съветското правителство да не го хареса, че е работил за нас през 
войната, но ще бъде трудно да изрази възраженията си“51 – Англия и СССР 
са все още съюзници. На проведената на 14–15 октомври 1945 г. национална 
конференция на БЗНС за главен секретар е избран д-р Г. М. Димитров, а Н. 
Петков е в ръководния орган – Постоянното присъствие, и е главен редактор 
на в. „Земеделско знаме“52.

48. Исусов, М. Политическите партии..., с. 78.
49. Зарчев, Й. БЗНС..., с. 29, 32.
50. 9 септември заварва д-р Г. М. Димитров в Кайро и той предприема постъпки пред британ-
ските дипломати там за съдействие за връщането му в родината. Напуска Кайро на 16 септем-
ври, а вечерта на 23 септември е на границата в Свиленград, където го чака специален влак за 
София. По време на продължилото чак до 9 часа на следващия ден пътуване той е приветстван 
сърдечно от многобройни земеделци. – Мозер, Ч. Д-р Г.М. Димитров, 155–157; Димитров, Г. 
М. Спомени, 188–193.
51. Василев, В. А. Съветската политика в България..., с. 304.
52. Зарчев, Й. БЗНС..., 29–31.
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Така в средата на октомври 1944 г. БЗНС изглежда сплотен и многоброен, 
разногласията и личното съперничество са отстъпили на заден план. Верност-
та към „съсловната идеология“ не противоречи на програмата на ОФ, дори се 
заявява, че нейните положения съответстват на идеите на Ал. Стамболийски. 
Националната съюзна конференция декларира, че външнополитическата ори-
ентация на БЗНС съвпада с платформата на ОФ53. Личността на д-р Г. М. Ди-
митров все още не предизвиква възражения у комунистите. За това допринася 
и фактът, че през 1941–1942 г. той се обявява за въоръжена съпротива и при-
зовава селяните масово да влязат в ОФ, макар БРП да е наясно, че е действал 
според дадените му от Форийн офис указания54. Поведението на земеделския 
лидер също не буди тревога. Десетина дни след завръщането си той посеща-
ва Тр. Костов, който след това информира Г. Димитров, че двамата са имали 
откровен разговор. Г. М. Димитров декларирал, че „пладненци са аграр-социа-
листи, че се борят за нов социален строй и че тяхната идеология е близка до 
нашата; по линия на вътрешната политика не вижда причини за различия и 
борби между нас. Във външната политика той е за сътрудничество и вечен съюз 
със СССР, даже за общност на всички славянски народи. В случай на възможна 
борба между англичаните и СССР, ние трябва да сме на страната на последния. 
Англичаните никога не е обичал. Колкото повече ги опознавал, толкова повече 
ги ненавиждал. Три четвърти от емигрантския си живот е прекарал нелегал-
но в Турция, където имал постоянна връзка с руснаците. Те го съветвали да не 
манифестира своето русофилство и да се представя за англофил...“55 По същото 
време д-р Г. М. Димитров твърди пред К. Георгиев и Д. Велчев: „Вярвайте ми, 
аз изцяло поддържам ОФ и съм готов даже да дам живота си за запазването на 
неговото единство“56.

Едва ли само заради тези изявления ръководството на БРП приема безре-
зервно д-р Г. М. Димитров, но те го правят подходящ съюзник, способен да 
привлече широки обществени слоеве към ОФ. Самият земеделски лидер въз-
приема ОФ като междупартийна коалиция, от която страната има нужда по 
външнополитически причини. Надеждата му е, че БЗНС ще се превърне в най-
влиятелната партия, тъй като България е „селска“ страна и ще измести комуни-
стите в управлението, макар и в рамките на ОФ.

53. Пак там, с. 37, 322.
54. Калинова, Е. Победителите и България..., 17–22.
55. ЦДА, ф. 1, оп. 7, а.е. 12, л. 1. В мемоарите, които пише през 1971–1972 г. в края на живота 
си, д-р Г. М. Димитров представя по съвсем различен начин срещата си с Тр. Костов, на 
когото бил заявил, че „ако не бъдат спрени тези отвличания и кланета на невинни български 
граждани и гражданки, аз ще отзова земеделските министри от правителството на Кимон 
Георгиев“. Той си приписва и думите: „Вие имате съветската армия тук, значи можете да взе-
мете цялата власт, когато поискате! Вземете я, поемете си отговорността пред българския 
народ и пред света, но ние по никой начин не можем да делим с вас такава отговорност!“ – Ди-
митров, Г. М. Спомени, с. 198. Но едва ли Тр. Костов би пропуснал да сподели с Г. Димитров 
тези „заплахи“ в иначе толкова подробните си информации до него.
56. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 12, л. 2.



62  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Процесите на масовизиране не отминават и „Звено“. Но неговите изход-
ни позиции са различни – създадено в края на 20-те години като „политически 
кръг“ от съмишленици, то никога не е имало стройна организация и солидна 
социална опора. Участието му в правителството, при това с четирима минист-
ри (колкото имат и БРП и БЗНС), се дължи на присъствието на К. Георгиев 
в НК на ОФ от неговото създаване, както и на ролята, която привърженици 
на „Звено“ и бивши членове на свързания с него Военен съюз изиграват в спе-
челването на военните за преврата на 9 септември. Първият проблем на звена-
рите е дали да се превърнат в партия. Инициативен комитет на 18 септември 
1944 г. с Наредба № 1 на временния секретар Петър Попзлатев нарежда да се 
възстановяват и създават нови групи на „политическия кръг“ по места и в пред-
приятия, профсъюзни и просветни организации. В тях трябва да се приемат 
само привърженици на ОФ. От групите се изисква да изпращат свои предста-
вители в комитетите на ОФ57. Споровете за или против трансформирането на 
„Звено“ в политическа партия отразяват стремежа на част от дейците му (П. 
Попзлатев, К. Георгиев) да създадат алтернатива на Комунистическата партия 
и БЗНС, която да привлече към ОФ нови обществени слоеве и да създаде соци-
ална опора за участието на „Звено“ в управлението. В началото тези разбирания 
срещат съпротивата на по-ляво ориентираните, както и на Дамян Велчев. Те се 
опасяват за единството на ОФ, понеже в бъдещата партия могат да проникнат 
бивши дейци на други партии и да я противопоставят на БРП58. Но надделява 
стремежът към партийна формация – Народен съюз „Звено“, за създаването на 
която е свикана на 1 октомври 1944 г. в София национална конференция. За 
председател на нейния ЦК е избран К. Георгиев. „Звено“ обявява, че до изра-
ботването на собствена платформа приема програмата на ОФ59. Искреността 
на официалните заявления е потвърдена и в частни разговори на К. Георгиев и 
Д. Велчев с Тр. Костов и А. Югов от БРП. Те подчертават пълното съвпадение 
на външнополитическите позиции на двете партии и споделят разбирането, че 
ОФ е „историческа необходимост“. На 4 октомври 1944 г. Тр. Костов инфор-
мира Г. Димитров за „пълно съгласие между нас и звенарите“. Той цитира изя-
вленията на Д. Велчев пред негови „приятели от Звено“: „С комунистите ние 
ще вървим докрай; който пожелае да ни откъсне от тях, ще го разглеждаме като 
враг. Без тях ние не можем и крачка да направим.“60

Следващите дни дават нови доказателства за готовността на лидерите на 
„Звено“ да работят с БРП. Особено важна е позицията на военния министър 
Д. Велчев по най-актуалния за момента въпрос – чистката в армията. Той не 
се противопоставя на провеждането й, но, верен на разбиранията си за нацио-

57. Исусов, М. Политическите партии..., с. 99.
58. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а. е. 17, л. 3; Димитров, И. Народен съюз „Звено“ (1 октомври 1944 г. – 
19 февруари 1949 г.). – В: Димитров, И. България на Балканите и в Европа. С., 1980, 134–
135.
59. Исусов, М. Политическите партии..., 100–102.
60. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 15, л. 1.
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нално значимите задачи на армията, се стреми да ограничи произволите на 
войнишките комитети и да запази офицерския кадър61. Още по-обнадеждава-
що звучат изявленията му по външнополитическите перспективи на страната: 
„България не трябва повече да се дели от СССР. Мен не ме плаши даже утрешна 
съветска България. Аз се готвя да стана неин достоен гражданин.“62 Д. Велчев е 
убеден в единодействието с БРП, което е резултат както от конкретната пси-
хологическа атмосфера, така и от собствената му еволюция след преврата от 
1934 г. Но може би най-голямо значение има въздействието на дългогодишния 
му приятел и съратник К. Георгиев, който през 1943 г. категорично застава на 
страната на ОФ и благодарение на него „Звено“ става управляваща партия. Ре-
ализъм, стигащ до прагматизъм, е може би най-подходящата характеристика 
за него. Според собственото му признание (направено след близо 20 години), 
на 9 септември 1944 г. К. Георгиев е бил наясно с перспективата на развитие 
на България63. К. Георгиев е последователен в разбиранията си, че сътрудни-
чеството с БРП и ориентацията към СССР нямат алтернатива. В негово лице 
комунистите намират най-подходящата личност, на чиято лоялност могат да 
разчитат, а като министър-председател той отговаря и на условието на Москва 
правителството да не се оглавява от комунист. Поведението на К. Георгиев в 
последвалите конфликти в ОФ потвърждава позицията му, че неизбежното, 
според него, социално преустройство трябва да се направи „по-безболезнено“ и 
без „вредни увлечения“64.

К. Георгиев е силната фигура в „Звено“, но в ръководството на партията има 
и други политици (П. Попзлатев, Васил Юруков), които гледат на единодей-
ствието с БРП като на принудително състояние, наложено по външни причи-
ни. Подобно на земеделските лидери, те искат да създават партия със солидна 
социална опора, равностоен партньор на БРП, която да не позволи започнало-
то преустройство да надхвърли Търновската конституция. „Звено“ обявява, че 
не е обърнато към определена класа или съсловие, а към целия народ и до края 
на 1944 г. полага усилия да се превърне в масова партия. Създадени са „зве-
на“ в много градове, в учреждения и предприятия; през ноември е основан и 
Младежки съюз „Звено“, в отделен постоянен комитет се групират стопанските 
дейци на съюза65. Но „Звено“ не се превръща в масова партия – в началото на 
1945 г. членовете му са 14–15 хил. – бивши военни, търговци, адвокати, чинов-
ници, лекари, професори, писатели66.

Макар малоброен и разнороден, „Звено“ има важното предимство, че пред-
ставлява военния, интелектуалния и стопанския елит на страната, което го пра-
ви желан партньор за останалите партии. До края на октомври 1944 г. сътруд-

61. Пак там, а.е. 17, л. 2.
62. Пак там, а.е. 23, л. 1.
63. Димитров, И. Миналото, което беше близко..., с. 25.
64. Димитров, И. Народен съюз „Звено“..., с. 145.
65. Исусов, М. Политическите партии..., с. 104.
66. Димитров, И. Народен съюз „Звено“..., 136–139.
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ничеството с БРП (к) се развива по възходяща линия. Ръководствата на двете 
партии провеждат съвместно заседание, на което членовете на Управителния 
съвет на „Звено“ декларират пред Политбюро, че те са „тръгнали и ще вървят 
докрай“ с БРП (к). На 19 октомври Тр. Костов изпраща на Г. Димитров уве-
ренията им: „ОФ е историческа и дълготрайна необходимост.... На 9 юни ние 
обективно обслужихме най-спекулативните слоеве на буржоазията, на 19 май – 
монархизма. Днес ние сме с вас сериозно и завинаги... Работническата партия 
ние считаме за най-бойката организация, която винаги е заемала челно място. 
Тя е тази, която ще спаси България с наша помощ и усилия. Затова ние изпит-
ваме най-добри чувства към нея...“67 Действията на БРП (к) и борбата за власт в 
ОФ променят тези чувства.

Последната партия в ОФ, с двама министри (Гр. Чешмеджиев и Д. Ней-
ков), е БРСДП. На 16 септември 1944 г. главният секретар Коста Лулчев 
свиква първото заседание на ЦК в състав от конгреса през 1933 г. В приетото 
окръжно № 1 се заявява, че ЦК единодушно е одобрил участието на двамата 
представители на партията в правителството и тъй като чрез властта на ОФ 
„нашата страна се изправя в пътя на свободата и творчеството“, от партийни-
те членове се изисква бързо да възстановят организациите на БРСДП и нався-
къде да участват в комитетите на ОФ68. Традиционно немногобройната партия 
трудно събира привържениците си. Ръководството ѝ (К. Лулчев, Кр. Пастухов, 
Гр. Чешмеджиев) има сериозни проблеми, създавани от намиращите се в мал-
цинство, но твърде напористи привърженици на сътрудничеството с комуни-
стите (Д. Братанов, Здр. Митовски). „Левите“ не крият желанията си да оглавят 
партията. На 10 октомври Д. Братанов, Здр. Митовски, Д. Нейков и др. се сре-
щат с ръководството на БРП. Двете страни подчертават „необходимостта от 
най-голямо сближаване между тези две родствени партии с перспектива за сли-
ване в недалечно бъдеще в една партия на пролетариата“69. Социалдемократите 
се оплакват, че „десните, начело с непоправимите пастуховци, се опитват да 
надигнат глава и по контрабандни пътища да се вмъкнат в ОФ“. Тр. Костов ин-
формира Г. Димитров за договорката: „Те ще бъдат изхвърлени от партията.“70 
Постигнато е съгласие и за съвместни действия за прочистване на кооперации-
те и на стопанските министерства.

Втората среща е на 19 октомври в почти същия състав. „Левите“ се обръщат 
към БРП за съдействие в борбата им за овладяване на БРСДП. Заявявайки, 
че партията им преживява криза, те добавят, че мислят да я преодолеят с по-
мощта на комунистите и посочват пътя за това: „Пастуховци и Московци тряб-
ва да бъдат изхвърлени от партията..., те трябва да бъдат разобличени пред 

67. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 57, л. 1–2.
68. Авторът на окръжното К. Лулчев включва като пояснение в него собственото си разбира-
не за ОФ комитетите: „Тия комитети ще се състоят от по един представител на групите, 
участващи в ОФ.“ – Остоич, П. БРСДП 9 септември 1944 – 11 август 1948 г. С., 1980, 40–42.
69. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 25, л. 1.
70. Пак там.
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масите.“71 Тр. Костов лаконично резюмира: „Ние одобрихме тези мисли“. Съ-
щия ден „левите“ съобщават чрез намиращия се в ръцете им в. „Народ“ (без да 
е взето официално решение), че към главния секретар К. Лулчев се делегират 
„като временни сътрудници до свикване на Висшия партиен съвет“ Здр. Ми-
товски и Г. Манев като политически и административен секретар72. Но опитът 
да се овладее ръководството през главата на секретаря К. Лулчев не успява, тъй 
като той свиква за 1 ноември 1944 г. единствения орган, упълномощен да из-
вършва подобни промени – Висшия партиен съвет, в който „левите“ имат сла-
би позиции. Така първият опит на „левите“ да овладеят БРСДП не успява, но 
поставя началото на практиката комунистите да се възползват от вътрешните 
борби в дадена партия, да подкрепят „левите“ сили в тях, които сами превръщат 
партиите си в обслужващи БРП.

Важен проблем, който партиите в ОФ трябва да разрешат в началото на 
съвместното си управление, е този за „отварянето“ на коалицията и допус-
кането на други партии в ОФ. До известна степен отрицателното решение е 
предпоставено от поведението на НК на ОФ към партиите, участвали в каби-
нета на К. Муравиев. Все пак, променената ситуация след 9 септември 1944 г., 
поведението на лидерите на тези партии, както и пропагандирането на ОФ като 
обединение на всички демократични сили, изисква съгласуван и аргументиран 
отговор от партиите в ОФ. Показателен за притегателната сила на ОФ в нача-
лото на управлението му е фактът, че водачите на бившата „легална опозиция“ 
настояват да бъдат приети в коалицията. На първо място сред тях е лидерът на 
БЗНС „Врабча“ Д. Гичев. В предходния период на редица места привърженици 
на Гичев са участвали в съпротивителното движение и дори в комитетите на 
ОФ, а и той, макар и под домашен арест след 9 септември, нарежда на актива на 
„Врабча“ да потърси Тр. Костов и да поиска влизане в ОФ73. В началото на ок-
томври 1944 г. представители на „Врабча“ се обявяват за обединение с „Плад-
не“, а ако това не стане, „Врабча“ да влезе „с всичките си сили в редовете на ОФ 
за укрепване на делото му и тържеството на неговата програма“74. Дейци на 
бившата Радикална партия искат да влязат в ОФ и „без уговорки“ да приемат 
програмата му. За момента само демократите и „народняците“ не са поискали 
да участват в ОФ.

БРП предпочита да бъде „по-внимателна“, съзнавайки, че заради управля-
ващата позиция на ОФ „всякакви хора се стараят да бъдат по-близо до него“. 
Изказват се и опасения, че широкото отваряне на вратите на коалицията ще 
засили „десните елементи“. Надделява мнението да не се вярва на декларации, 
направени след победата на ОФ, а от кандидатите за членство да се изисква да 
докажат с работа по места, че на дело поддържат отечественофронтовската про-

71. Пак там, а.е. 60, л.1–2.
72. Остоич, П. БРСДП..., с. 46.
73. Цветков, Ж. Съдът над опозиционните лидери. С., 1991, 164–165.
74. Исусов, М. Политическите партии..., с. 75.



66  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

грама75. Поведението на партийното ръководство по въпроса е пряко повлияно 
от внушенията на Г. Димитров, който още в предходните месеци се противо-
поставя на „дележа“ на управлението с партии извън ОФ. Така ръководството 
на БРП в началото на октомври вече има определена позиция и поема „курс към 
недопускане на никакви организации извън ОФ. На гичевци и радикалите ще да-
дем възможност да развият известна дейност, за да заемат определена позиция 
по отношение на ОФ, което трябва да направят в определен срок.“76

На 6 октомври се провежда съвместно заседание на ръководствата на БРП 
и „Пладне“ (д-р Г. М. Димитров, министрите Н. Петков и А. Павлов и члено-
вете на НК на ОФ Хр. Стратев и д-р Б. Пашев). Тр. Костов със задоволство 
информира Г. Димитров: „Договорихме се по всички въпроси... Димитров се дър-
жи много прилично и манифестира голямо желание за взаимно разбирателство 
и съвместна работа.“77 Постигнато е съгласие за обща декларация за дружески 
отношения между ОФ партиите и за разрешаване на спорните въпроси. До-
волни от сътрудничеството с „Пладне“, комунистическите лидери правят „де-
монстрация“ на своята „лоялност“ към него, като по думите на Тр. Костов: „...
признаваме пладненци за единствени представители на Земеделския съюз, отри-
чаме Гичев, Вергил и тяхната камарила“. Така БРП изпробва тактиката, която 
ще прилага в следващите месеци – да се възползва от съперничествата в БЗНС, 
като подкрепя една група срещу друга. На 8 октомври 1944 г. на нова среща със 
земеделските ръководители са уредени споровете около попълването на ОФ 
комитетите и е уточнено, че „демократични организации са само тези, които 
вземат участие в ОФ. Всички останали, против които бе насочен и ударът на 
9 септември, не са демократични и нямат право на съществуване. Тук влизат 
гичевци и радикалите. Отделни групи от тези организации, които са взели учас-
тие в борбата против фашизма и имат представители в комитетите, могат 
да ги запазят“78.

В следващите дни Демократическата партия чрез Ал. Гиргинов се обръща 
към БРП с молба да бъде приета в ОФ без Н. Мушанов. Гиргинов уверява, че 
смята кабинета на Муравиев за „неверна крачка, резултат от лош разчет“, а той 
лично „идейно винаги е бил с ОФ, против кабинети без комунисти“ и влязъл в 
правителството на Муравиев само „от другарско чувство“79. В духа на вече изра-
ботеното становище БРП отговаря, че за приемане на Демократическата пар-
тия в ОФ „сега и дума не може да става“, но разрешава на членовете ѝ по места 
да сътрудничат с ОФ комитетите и да докажат, че поддържат делото му. По съ-
щото време инициативен комитет поставя въпроса за свикване на национална 
конференция на „Врабча“ в София, едновременно с тази на „Пладне“. Ръковод-
ството на БРП удържа обещанието, дадено на „Пладне“ и пред опасността да 

75. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 14, л. 1.
76. Пак там.
77. Писма и радиограми от Трайчо Костов...., с. 269.
78. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 21, л. 1.
79. Пак там, а.е. 31, л. 1.
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се стигне до „стълкновение“ между двете крила на БЗНС, но най-вече защото 
„гичевци хитруват и се стараят да забият клин между нас и пладненци“, не 
допускат конференцията на „Врабча“80. Г. Димитров одобрява партийната по-
зиция към Д. Гичев и Ал. Гиргинов и настоява да се следва принципът, че извън 
ОФ няма място за каквито и да е политически партии. Но той смята, че тази по-
зиция трябва да се провежда по-тактично, за да не се стесни социалната база на 
ОФ, да не бъдат отблъснати привърженици на Демократическата и Радикална-
та партия и на „Врабча“. Димитров предлага да се проведе „разяснителна кам-
пания“ защо трите партии не могат да бъдат допуснати в ОФ, като се призоват 
всички „честни патриотични елементи“ да изпълняват програмата на ОФ81. 

Отношението на ОФ партиите към „демократи, либерали, гичевисти, ради-
кали и пастуховци“ е оповестено на 12 октомври с Декларацията за изгражда-
нето и дейността на ОФ комитетите, подписана от Тр. Костов, Г. М. Димитров, 
П. Попзлатев и К. Лулчев, както и с директивата на НК на ОФ от 20 октомври. 
Пространно е обяснено защо посочените партии нямат място в ОФ. Техният 
„грях“ е, че преди 9 септември не са подкрепили съпротивата, а създаденото от 
тях правителство на К. Муравиев е улеснило германците. Водачите са обявени 
за „своеобразни профашисти“ и „най-опасни идеолози и проводници на велико-
българския шовинизъм“, които трябва да отговарят за делата си пред „Народния 
съд“82.

В първите един-два месеца от съвместното управление на четирите ОФ 
партии преобладава желанието да се търсят общи пътища за извеждане на 
страната от тежкото вътрешно- и външнополитическо положение. Стреме-
жът да се възстановят партийните структури е присъщ и на четирите партии, 
той е естествен след прекъсването от 1934 г. БРП, която през 1942–1943 г. не 
успява да привлече легалната опозиция, през лятото и есента на 1944 г. все по-
вече се съобразява с желанието на партньорите си в ОФ да не се допускат кон-
курентни партии. Логичен резултат е съгласието на четирите партии, че извън 
ОФ няма други демократични организации, затова не се разрешава възстано-
вяването на такива традиционно демократични партии като БЗНС „Врабча“, 
Демократическата, Радикалната, Народната. При това първите три вече са обя-
вили, че приемат програмата на ОФ и искат да влязат в него. Тази забрана е от 
полза за некомунистическите ОФ партии – без конкуренцията на политици от 
ранга на Мушанов, Гичев и Буров, техните лидери лесно укрепват позициите 
си, а и социалната им база се разширява за сметка на забранените организации. 
БРП (к) също не е безразлична към съотношението между партиите в ОФ и 
към авторитета на влизащите в него политици. Но в момента тя иска да покаже, 
че създаденият от нея ОФ обединява всички демократични слоеве и организа-
ции. Така тя увеличава тежестта си в очите на САЩ и Англия, а и СССР пред-
почита да не дразни съюзниците с твърде дълбоки промени.

80. Пак там, а.е. 39, л. 1.
81. Пак там, а.е. 49, л. 1.
82. Установяване и укрепване..., 212–215; 229–232.
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ОФ партиите затвърждават монопола си върху управлението и заедно пра-
вят първите стъпки (не винаги в рамките на Търновската конституция) към де-
мократизиране на страната. Но фактът, че партийната система остава затворена, 
създава предпоставки за сблъсъци в ОФ. В основата на противопоставянето, 
което проличава в средата на октомври, е стремежът на БРП (к) да овладее ръ-
ководството на коалицията и да постави под свой контрол останалите партии. 

2. Центробежните сили в ОФ набират скорост

Отечественият фронт като коалиция започва да се пропуква в късната 
есен на 1944 г. Напрежението между партиите в него както на централно (в 
НК на ОФ), така и на местно (в комитетите на ОФ) равнище се натрупва най-
вече поради набиращото скорост съперничество за по-голям дял в управле-
нието и се стимулира от засилващата се роля на външния фактор във вътреш-
нополитическия живот на победена България.

На 28 октомври 1944 г. в Москва е подписано примирието между България 
и Антихитлеристката коалиция. То отразява постигнатите договорености меж-
ду съюзниците и фиксира принадлежността на България към съветската сфе-
ра на интереси. Контролът по изпълнението на неговите клаузи е възложен на 
Съюзническа контролна комисия (СКК), която се председателства от съветски 
представител – формално това е маршал Толбухин, но на практика комисията 
се ръководи от заместника му ген. Сергей Бирюзов. Американската военна ми-
сия е начело с ген. Джон Крейн, а британската – с ген. Уолтър Оксли. За под-
държане на дипломатическите отношения с трите държави–победителки през 
октомври–ноември 1945 г. в България са изпратени като политически предста-
вители Ал. Лавришчев, Мейнард Б. Барнс и У. Хаустън-Бозуол83, съответно на 
СССР, САЩ и Великобритания. Те не са част от СКК и имат повече свобода 
в контактите с българските власти84. Пристигането им в България и формира-
нето на СКК в края на ноември 1944 г. разширява възможностите на външ-
ния фактор за пряка намеса в политическия живот. Тя става факт още в края на 
1944 г. и ускорява и задълбочава противоречията между партиите в ОФ.

Вътрешните проблеми в коалицията са свързани с вижданията на отделни-
те партии за пътя, по който трябва да върви България, като за БЗНС, БРСДП 
и „Звено“ става все по-важно да определят отношението си към сътрудничест-
вото с БРП (к) в новите условия, когато борбата за външнополитическата пре-
ориентация на страната от Германия към Антихитлеристката коалиция вече е 
приключила. Според разбиранията на БРП (к), плод на собствената ѝ еволю-
ция и оценка на ситуацията, както и на внушенията на Сталин, отечествено-
фронтовският период ще бъде продължителен и няма да включва изпълнение 
на програмата максимум на партията, т.е. установяване на диктатурата на про-
летариата. Тази позиция би трябвало да внесе успокоение сред останалите ОФ 
партии, но те са свидетели и на друг процес. Дълготрайността на „отечестве-

83. АМВнР, оп. 1п, а.е. 148а, л. 4, 9, 110 .
84. Пак там, а.е. 119, л. 1–2, 3.
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нофронтовската ера“, която предполага единодействие между ОФ партиите, не 
възпира БРП (к) да укрепва с всички средства ръководните си позиции. Тя 
е улеснена от факта, че министерствата на вътрешните работи и на правосъди-
ето се ръководят от комунисти (А. Югов и М. Нейчев). От бойните групи на 
партията, действащи в предходния период, на 10 септември 1944 г. се създава 
Народна милиция за опазване на вътрешната сигурност на страната. Тя е под 
ведомството на МВР и редиците ѝ се попълват с бивши партизани и политзат-
ворници – членове предимно на БРП (к) или на младежката ѝ организация. 
Към МВР има отдел „Държавна сигурност“, оглавяван също от комунист85. Така 
БРП (к) си осигурява пълен контрол върху силовите структури и ги използва 
за натиск и сплашване. Работата на милицията е силно повлияна от партийна-
та намеса и от самочувствието на партизаните, които смятат, че са над закона 
и вършат своеволия и насилия. Действията на силовите структури отблъскват 
останалите ОФ партии. Те започват настоятелно да искат министерството да се 
отнеме от БРП (к).

Въздействие върху отношенията между партиите оказват и репресиите, из-
вършени между 9 септември и началото на октомври 1944 г. В първите дни 
след вземането на властта започват арести на хора, принадлежали към местните 
органи на властта, полицията и жандармерията, немалка част от които са из-
бити без съд и присъда86. Вълната от репресии е мотивирана от желанието за 
отмъщение заради убийствата, изтезанията и ограбването на партизани, ята-
ци и техни близки, но се дължи и на участието на лумпенизирани елементи, 
водени не от партийни пристрастия, а от користни цели, както и на стремежа 
на новите управляващи да се разправят с политическите си противници и да 
укрепят позициите си в управлението. Трудно е да се определи съотношението 
между тези мотиви, но те показват колко сложна и изострена е обстановката в 
този момент. Милицията и съдът, които са в ръцете на БРП (к), не предприемат 
нищо, за да предотвратят вълната от беззаконие и престъпления. Обяснение за 
това поведение дава Окръжно № 5 на ЦК на БРП (к) от 12 септември 1944 г., 
в което се твърди, че „революционната активност на масите не само не пред-
ставлява никаква опасност за реда и спокойствието в страната, но напротив, 
е най-надеждна опора на новата народна власт... революционната активност и 
бдителност на масите е най-сигурната гаранция, че програмата на Отечестве-
ния фронт ще бъде проведена без остатък докрай и че ще бъдат изтръгнати и 
последните корени на фашизма...“87 НК на ОФ в Окръжно от 20 септември също 
„бие тревога“ и призовава към „мобилизация“, „бдителност и боева готовност, 

85. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., 24–26.
86. Няма методика, по която да се установи броят на репресираните, затова посочваните 
цифри варират от 625 души до 25–30 хил. – Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., 
27–28. За наличните документални свидетелства и за опитите да се даде по-точен отговор на 
въпроса вж. Шарланов, Д. Тиранията. Жертви и палачи. С., 1997, 8–10.
87. Установяване и укрепване..., с. 101. 
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за да бъде доунищожен народният враг“88, но репресиите подронват авторитета 
на новата власт и некомунистическите партии в ОФ настояват за вкарване на 
„революционната ярост“ в руслото на закона. Пред А. Югов, който поддържа 
контактите на ЦК със „Звено“, К. Георгиев заявява: „Разбирам, че това е трябва-
ло да се извърши. Не осъждам никого, но настъпи време това да се въведе в законни 
рамки.“89 С постановление на Министерския съвет, макар и твърде разтегливо, 
са определени категориите лица, подлежащи на задържане, а на 24 септември 
1944 г. Политбюро одобрява Наредба-закон за „Народния съд“. Това обаче не 
пречи на БРП (к) да продължи да прилага методите на „стихийната“ чистка 
и Г. Димитров е уведомен от ЦК, че времето докато наредбата-закон влезе в 
сила, „може да бъде използвано за негласна ликвидация на най-злостните врагове, 
което се провежда от нашите вътрешни тройки. Контрареволюцията трябва 
да бъде обезглавена решително и бързо“90. Все пак, ЦК на БРП (к) организира 
срещи с ръководствата на другите ОФ партии, за да ги направи „съпричастни“ 
към „твърдото и окончателно ликвидиране на фашистката агентура“ и „за-
мърсяването“ на ОФ комитетите с „контрареволюционни елементи“91. На 30 
септември всички членове на Министерския съвет одобряват Наредбата-закон 
за „Народния съд“. 

На 1 октомври ЦК на БРП (к) информира Г. Димитров за бъдещата си так-
тика: „Във връзка с известно недоволство, изразено от нашите мекушави съюзни-
ци по повод революционното ликвидиране на фашистката агентура, решихме: 
чистката да продължи още една седмица, след което ще започнат да работят 
народните съдии и чистката ще тръгне по законни пътища“92. ЦК приема ис-
кането на К. Георгиев и Д. Велчев „в понеделник, когато завърши нашата (на 
комунистите – б. м., Е. К.) чистка“, правителството да излезе с декларация, че 
всички арести занапред ще стават по закон от съответните държавни органи. 
Доколко ЦК възнамерява да се придържа към тази декларация (прочетена от 
министър-председателя по радиото на 5 октомври), проличава от коментара на 
Тр. Костов: „Това е за успокояване на някои среди“93. За да бъдат „успокоени“ 
съюзниците, Тр. Костов и Ц. Драгойчева (секретар на НК на ОФ) слагат под-
писите си заедно с Г. М. Димитров (БЗНС) и П. Попзлатев („Звено“) под общ 
апел към местните комитети и партийни структури в подкрепа на правител-
ствената декларация за „Народния съд“ и против произволите при задържане-
то на виновниците за „народната катастрофа“. Те декларират всестранната си 
подкрепа за опита на правителството да установи „строг демократичен ред и 
законност“, основани на „най-хубавите традиции“ на българския народ94. На 

88. Пак там, с. 141.
89. Мешкова, П., Д. Шарланов. Българската гилотина..., с. 29.
90. Пак там, с. 27.
91. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 259, 261; ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 17, л. 1.
92. Мешкова, П., Д. Шарланов. Българската гилотина..., с. 28.
93. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 17, л. 1.
94. Установяване и укрепване..., 209–210.
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7 октомври директорът на милицията Раденко Видински издава заповед да се 
спрат арестите на граждани, обвинени, че имат фашистки убеждения, а да се 
задържат само уличените в престъпления по Наредбата-закон за „Народния 
съд“. На 8 октомври 1944 г. Тр. Костов съобщава на Г. Димитров: „Решително 
слагаме край на революционната чистка“95.

Така проблемите, родени от следдеветосептемврийските репресии, изглеж-
дат поне външно уредени. Но първите пукнатини в отношенията между ОФ 
партиите вече са налице, макар и да не са афиширани, тъй като недоволството е 
насочено към действията на БРП (к), провеждани под лозунга за изкореняване 
на фашизма. Има значение и това, че България трябва да подпише примирие 
с Антихитлеристката коалиция, а „изкореняването на фашизма“ се представя 
като актив за по-благосклонно третиране. Отчетена е и необходимостта пра-
вителството да е единно, да показва воля за общи действия за демократизация 
на страната, за да бъде одобрено, а после и формално признато от държавите – 
победителки.

Единството не изглежда непостижимо, при положение че четирите партии 
не допускат съществуване на други партийни формирования извън ОФ. Но за-
твореният характер на системата създава предпоставки за сблъсъци вътре 
в ОФ. Основа на противопоставянето става стремежът да се овладее ръ-
ководството на коалицията и чрез него водещата политическа сила да налага 
своите възгледи за обществено-политическото и икономическото развитие на 
страната. БРП (к) смята, че водачеството ѝ принадлежи заради участието на 
партията в съпротивата и поради растящата ѝ численост. Амбициите на БЗНС 
се основават върху убеждението на неговите лидери, че зад тях е огромното 
мнозинство от българския народ. Като че ли най-неоправдани от гледна точка 
на социалната опора са претенциите на „Звено“, но лидерите му се ползват с 
висок авторитет и имат сериозни връзки сред военните. Единствена БРСДП 
отчита реалистично влиянието си и не настоява за водеща роля в ОФ.

Лидерите на четирите партии знаят, че, за да постигнат целта си, трябва 
да спечелят комитетите на ОФ – както местните, така и създадените в учреж-
денията. В този първи период те имат важни контролни функции в местната 
власт, вземат участие в чистките и при определяне състава на административ-
ните структури. Затова само месец след завземането на властта в ОФ вече има 
противоречия не по конкретните въпроси на управлението, а по начина на 
съставяне на ОФ комитетите и на отношенията, които трябва да имат с ор-
ганите на държавната власт. В тях от самото начало преобладават комунисти-
те, тъй като БРП има готови структури, а останалите партии тепърва възста-
новяват организациите си. При това некомунистическите партии, които имат 
равен брой министри с БРП (к) в правителството (БЗНС и „Звено“) или такъв, 
който не съответства на реалната им политическа тежест (БРСДП), а в НК на 
ОФ са представени по равно, са убедени, че и в местните комитети трябва да 
има същото съотношение на силите. Те искат равнопоставеност и настояват 

95. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 17, л. 3.
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комитетите да се изграждат на принципите на междупартийната коалиция. Но 
БРП (к) иска да запази влиянието си в комитетите, особено в учрежденските, 
от които зависи обхвата на чистката. На възгледа за коалиционния характер 
тя противопоставя тезата за изграждането им като „широко боево обединение“, 
„боен съюз“, който включва не само партийните, но и обществено-политически-
те организации и не предполага паритетно представяне.

От края на септември Тр. Костов започва да се оплаква на Г. Димитров, че 
ОФ комитетите „се замърсяват с контрареволюционни елементи“, „фашисти“, 
„вчерашни опортюнисти, противници на активната борба“, които се крият 
„под фирмите на пладненци, звенари и социалисти“96. Той е недоволен от жела-
нието на останалите партии да превърнат комитетите в „обикновени междупар-
тийни органи“ и така да изключат от тях масовите организации, вече овладени 
от комунистите. На 4 октомври 1944 г. НК на ОФ разисква проблема във връз-
ка с „Народния съд“ и масовите организации. Секретарят на НК Ц. Драгой-
чева пояснява, че въпросът за състава на комитетите и техните правомощия е 
поставен в Министерския съвет. Тя констатира, че доколкото партиите са „пре-
тенденти за масите“, между тях се появяват „дрязги“, а ако те причинят разпа-
дане на коалицията, това може да има сериозни последствия за неуреденото 
международното положение на страната. Ц. Драгойчева напомня на съюзни-
ците: „Ние знаем, че Великите съюзници Великобритания, Съединените щати 
и СССР се отнесоха към България до известна степен снизходително, само за-
щото ОФ е здрава национална опора на правителството. Те смятаха, че само с 
правителството на ОФ може да се говори за примирие. Единството на силите 
на ОФ ни извоюва международен престиж“97. В навечерието на примирието е 
важно да се затвърди доверието на победителите към България и убеждението 
им, че правителството има широка обществена подкрепа. Олицетворението ѝ 
са комитетите на ОФ, които, по думите на Ц. Драгойчева, „не бива и не са нито 
на земеделската партия, нито на работническата партия...[Те] не са партии, 
те са форма за единство на всички политически партии“98. Останалите три 
партии нямат възражения по външнополитическите измерения на единство-
то, но настояват за равнопоставеност в комитетите. Ц. Драгойчева предлага в 
комитетите на ОФ да има еднакъв брой представители на четирите партии, тъй 
като „големият международен въпрос стои над нашите вътрешни политически 
състезания“99.

Решения обаче не са взети, а ръководството на БРП (к) сондира мненията на 
своите партньори. К. Георгиев и Д. Велчев нямат възражения по концепцията 
на комунистите за изграждане на комитетите не като „междупартийна коали-
ция“, а като „широко боево обединение“ и обещават да ги прочистят. На заседание 
със земеделското ръководство (Г. М. Димитров, Н. Петков) е договорено да 

96. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 261, 262, 264.
97. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 24, л. 17.
98. Пак там, л. 19.
99. Пак там, л. 20.
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се изработи директива за дружески отношения и двете страни да изпратят ин-
структори, за да отстранят споровете по съставите на местните ОФ комитети. 
В замяна на сговорчивостта си пладненци получават съгласието на БРП (к) да 
бъдат признати за единствени представители на БЗНС100.

Решението за състава на комитетите е плод на компромис между ръковод-
ствата на БРП (к) и БЗНС. Те се договарят създадените до 9 септември комите-
ти да се попълнят с „най-добрите и най-активните хора“ от другите ОФ партии 
и от безпартийните, докато в създадените след 9 септември бъдат представени 
по равно местните ОФ партии, но не механически, а като се отчита дали съ-
ществуват реално. Комунистите успяват да наложат своя възглед в комитетите 
да бъдат представени и масовите организации и да не се допуска членството на 
хора, „проявили фашистка дейност и реакционни елементи“. На 10 октомври 
„директивата“ е приета и от „левите“ в БРСДП, които си осигуряват по този 
начин подкрепата на БРП (к) в борбата срещу „дясното“ мнозинство в партий-
ното ръководство101.

На 12 октомври 1944 г. съгласуваната позиция е представена като Де-
кларация на ОФ партиите. В нея е отразена позицията на БРП (к), че ОФ „не е 
временна междупартийна организация за вземане и подялба на властта“, а „про-
дължителен всенароден боеви съюз“ за завършване на борбата срещу фашизма и 
за изграждане на демократична България. Партиите препоръчват на местните 
си организации да попълнят комитетите по приетия принцип за разделянето 
им на до- и следдеветосептемврийски, като наблягат, че в комитетите трябва да 
се изпращат само доказани антифашисти. За да се привлекат към ОФ и „ши-
роките демократично настроени, безпартийни маси“, в тях трябва да намерят 
място и масовите организации. Декларацията оповестява общото решение, че 
в ОФ могат да влязат само партии, които преди и на 9 септември са били актив-
ни участници в борбата срещу фашизма, а демократите, либералите, гичевис-
тите и радикалите „в решителния момент на борбата“ са били на страната на 
фашизма, затова „вън от ОФ няма демократични политически организации“102 
Комитетите на ОФ не заменят органите на властта, а ги контролират и подтик-
ват към действие. Декларацията завършва с препоръката, до която комунистите 
стигат още в началото на октомври, а сега я представят като общо указание – да 
се провеждат съвместни заседания на партийните организации, за да се решават 
споровете и да се укрепва ОФ единството, като „изтъкваме на преден план не 
онова, което ни дели, а онова, което ни сплотява и ни обединява в борбата срещу 
фашизма“.

Седмица по-късно основните моменти от Декларацията са оформени в 
пространна Директива на НК на ОФ, обясняваща кои могат и кои нямат право 

100. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 15, л. 1; а.е. 17, л. 3; Писма и радиограми от Трайчо Костов..., 
269–270. 
101. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 21, л. 1; а.е. 25, л. 1. 
102. Декларацията е подписана от Тр. Костов, Г. М. Димитров, П. Попзлатев, К. Лулчев. – 
Установяване и укрепване..., 212–215. 
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да членуват в ОФ103. Тактиката на БРП (к) дава резултат и Тр. Костов със задо-
волство пише на Г. Димитров: „Отношенията ни със съюзниците се развиват 
засега нормално. Съвместните заседания, които имахме поотделно със земеделци, 
социалисти и звенари, се оказаха много плодотворни. Манифестира се от всички 
страни желание за дружна работа и за укрепване на ОФ“104. Все пак той не пре-
мълчава, че съгласието като че ли е „горе“, между ръководствата на партиите, 
докато по места все още има много „търкания“ – „и по наша, и по тяхна вина“.

Така БРП (к) преодолява първите сериозни противоречия с останалите 
партии, като запазва единството на ОФ и отстоява своите разбирания. За това 
допринася неуреденото международно положение на страната, което прави 
всички партии склонни към компромиси, както и стремежът на некомунисти-
ческите партии да се укрепят и да разрешат вътрешните си борби с помощта 
на БРП (к). Ръководството и членската маса на Комунистическата партия при-
добиват самочувствието на диктуващи обществено-политическия живот и от 
втората половина на октомври все по-често говорят за ускоряване на чистките 
и за радикални промени в различни сфери. Замисля се отделянето на църквата 
от държавата и е образуван ОФ комитет от свещеници за реформирането й105. 
Правят се намеци за премахване на монархията. Чрез РМС започва формира-
нето на единна пионерска организация. Върху кооперациите, масовите органи-
зации и творческите съюзи се оказва натиск за смяна на ръководствата с отече-
ственофронтовци.

През декември 1944 г. в страната има 7292 комитета на ОФ, в които пред-
ставителите на БРП са 14 120; на БЗНС – 8682; на БРСДП – 854, на „Звено“ – 
410, а 2179 са безпартийни106. Видно е, че въпреки постигнатите договоренос-
ти, БРП (к) продължава да има преобладаващо влияние в местните комитети, а 
в средата на ноември Тр. Костов признава още, че „повече от 90 % от кметски-
те места са в наши ръце и ние равностно не допускаме други“107. Арестите, про-
изволни или въз основа на Наредбата-закон за „Народния съд“, продължават. 
Действията на БРП (к) все повече я противопоставят на останалите партии в 
ОФ. Желанието им да играят ръководна роля в коалицията или поне да бъдат 
наравно с Комунистическата партия ги отдалечава от първоначалната готов-
ност за сътрудничество. Пукнатините в коалицията стават все по-дълбоки.

103. Пак там, 229–232. 
104. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 278.
105. Пак там, с. 279. Ръководството на БРП (к) обаче има съмнения дали подобна стъпка 
би била навременна при неуреденото международно положение на страната и е по-склонно 
да не форсира отделянето на църквата от държавата. Г. Димитров споделя това и съветва 
чрез свещеническия ОФ комитет да се проведе само нужната чистка. – Писма и радиограми 
от Трайчо Костов..., с. 321; Калканджиева, Д. Българската православна църква и държавата 
1944–1953. С., 1997, 54–56.
106. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 22.
107. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 113, л. 2.
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На 5 ноември 1944 г. Политбюро на ЦК на БРП (к) отново декларира, че 
приема ОФ като продължителен всенароден съюз за „довеждане докрай борба-
та срещу фашизма и за изграждане на нова, демократична и силна България“. 
Отхвърлени са изказванията, че ОФ е временна и преходна комбинация и при 
първия удобен случай БРП (к) ще се отърве от съюзниците си108. НК на ОФ 
е определен за най-авторитетен орган в страната: „Правителството може да 
се сменява, отделни министри могат да си отиват – НК ще си остава като 
организатор на всенародното ОФ движение, главен контрольор и сътрудник на 
ОФ власт.“ А за да изпълнява тази роля, Политбюро решава съставът му да се 
разшири, като включи по четирима вместо по двама представители на партиите 
и привлече масовите организации. В работата на комитета се предвиждат про-
мени, които да я направят по-ефикасна (вкл. чрез създаването на четиричленен 
секретариат с главен секретар). Партиите трябва да съгласуват позициите си на 
съвместни заседания на ръководствата, а министрите им – да зачитат решения-
та на НК на ОФ. От Москва Г. Димитров също настоява партията да работи със 
съюзниците от ОФ и да прави „необходимите моментни отстъпки“109.

Опитът на БРП (к) да отстрани факторите, които настройват останалите 
партии срещу единството в ОФ, е продиктуван и от все по-ясното осъзнаване, 
че трудностите пред страната са твърде големи, а партията не е подготвена да 
ги посрещне. Още на 12 октомври политическият секретар на ЦК на партия-
та Тр. Костов изповядва в лично писмо до Г. Димитров, че всеки ден изскачат 
една от друга по-трудни задачи, особено в стопанската област, че партийното 
ръководство трябва да реагира вече не като опозиционно, а като управляващо 
и да се съобразява с „практически възможното и осъществимото“, но „никой 
от нас не е работил в такива мащаби и няма достатъчно опит“110. Някои от 
водачите, но най-вече партийните организации по места, демонстрират високо 
самочувствие. Сред тях преобладава мнението, че съюзът с другите партии е 
формален и прекратяването му е въпрос на време. На 27 октомври Тр. Костов 
в радиограма до Г. Димитров признава: „Властта фактически е главно в наши 
ръце, нашите хора преобладават в комитетите и администрацията“ и на мно-
го места комунистическите дейци се отнасят с недоверие към земеделците и „не 
им разрешават нито дружби, нито събрания“111. Земеделците също провокират 
подобно поведение, като проявяват „службогонски апетити“ и приемат „без-
разборно“ нови членове, което БРП (к) тълкува като опит да бъде „догонена“. 
Проблеми създават и самите комитети на ОФ по места и в учрежденията, тъй 
като се чувстват като органи на властта, от които зависи решаването на про-
блемите според собствените им разбирания. Те се противопоставят на опитите 
на ръководството на БРП (к) да ги върне (според договореностите с другите 
партии) към съвещателните и контролните им функции. Реакцията им е: „Ка-

108. Установяване и укрепване..., с. 297.
109. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 70, л. 5; а.е. 81, л. 1.
110. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 273.
111. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 75, л. 1. 
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къв авторитет ще имаме ние, ако правим само предложения, на които никой не 
обръща внимание?“112

През ноември ръководството на Комунистическата партия усеща, че ситу-
ацията излиза извън контрол. На партийните конференции „буйните слова за 
решителна разправа“ предизвикват „буря от ръкопляскания“, докато призивите 
за ред и дисциплина се посрещат „хладно и сдържано“. Ръководството съзна-
ва, че трябва да тръгне „срещу течението“, ако иска да подобри отношенията 
със съюзниците и да укрепи авторитета на властта113. В разискванията в По-
литбюро все по-отчетливо се усеща засилената неприязън към опитите на дру-
гите партии да се утвърдят във властта и да действат извън контрола на БРП 
(к). Когато на 5 ноември се обсъжда работата на НК на ОФ, Ц. Драгойчева 
изтъква, че министрите от некомунистическите партии нямали нищо против 
ролята на НК като съвещателен орган на правителството, но не желаели не-
говия контрол върху дейността на поверените им учреждения. За първи път 
в доклада на Ц. Драгойчева неблагополучията в ОФ се свързват с името на 
д-р Г. М. Димитров. Обвиненията са, че след завръщането му земеделците са 
започнали да търсят пътища, „за да създадат смут в усилията за утвърждаване 
на единството“. Те посочвали неизкоренените партизански методи на БРП (к) 
и правели от отделните факти „големи изводи“ с цел „да бият ту вътрешното 
министерство, ту партията“, като искали обединение със „Звено“, за да на-
правят „в самия Отечествен фронт против нас (т.е. БРП – б.м., Е. К.)“114.

Тревога в Политбюро предизвиква и ситуацията в БРСДП. На проведено-
то от 1 до 3 ноември 1944 г. заседание на Висшия съвет на партията министрите 
Гр. Чешмеджиев и Д. Нейков се изказват за единодействие с комунистите и се 
опитват да отстранят Кр. Пастухов, според който ОФ няма нужда от „шмай-
зери и политкомисари“115. Те претърпяват неуспех, но в приетата от Висшия 
партиен съвет декларация се подчертава, че БРСДП одобрява програмата на 
ОФ и апелира към правителството да действа за нейното прилагане в името 
на „социалното и икономическо преустройство на страната“, което да доведе 
до „действителна демократичност“ и „да проправи път на социализма“, за да 
„се разтворят вратите и за приобщение на народа ни към СССР и световните 
демокрации“116.

Поведението на Кр. Пастухов предизвиква силно раздразнение в ръковод-
ството на БРП (к). Със самочувствието на водеща политическа сила, полити-

112. Пак там, а.е. 134, л.1–2. 
113. Преодоляването на проблемите със съюзниците е затруднено и от поведението на 
ръководни комунисти, които със своите „невъздържани“ приказки провалят линията на парти-
ята. Имайки предвид тяхното поведение, Тр. Костов пита: „Каква полза от най-красноречива-
та защита на линията, ако после в частен разговор наругаеш тяхната дружбашка мошениче-
ска майка?“, което според Тр. Костов се среща често. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 112, л. 3. 
114. Исусов, М. Политическите партии..., с. 118.
115. Остоич, П. БРСДП 9 септември 1944–11 август 1948. С., 1980, 49–50. 
116. Установяване и укрепване..., 295–297.
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ческият секретар на БРП (к) Тр. Костов чертае пред Г. Димитров позицията, 
която неговата партия ще заеме: „Мислим да поставим пред социалистите въ-
проса ребром – не можем да се съгласим с промъкването на Пастухов в ОФ, както 
това не бе позволено на Гичев. Или те ще изхвърлят Пастуховци и тогава ние 
ще гледаме на партията като едно цяло, или Пастухов ще остане и тогава за 
съюзници ще считаме само левите, а срещу десните ще поведем борба“117. Г. Ди-
митров одобрява позицията на партията, но настоява публично да се разобли-
чи Пастухов. Това е първият призив за открит натиск върху партия – съюзник 
в ОФ. Указанията на Г. Димитров са: „Ние не ги искаме в ОФ не защото са десни, 
а защото те в най-тежкия период на борбата с фашизма не се присъединиха към 
ОФ, фактически се намираха от другата страна на барикадата, а след 9 сеп-
тември имат опасни резерви към програмата на ОФ“118.

В средата на ноември 1944 г. противоречията в ОФ се задълбочават. Ли-
дерите на „Звено“ К. Георгиев и Д. Велчев изразяват пред Тр. Костов недовол-
ството си от „някои нетактични и несдържани“ изказвания на А. Югов и Д. 
Терпешев по адрес на офицери, но най-вече от продължаващите арести, обиски 
и конфискации, без съгласието на военния министър. Те се чувстват пренебрег-
нати и в обидата си, че комунистите не се съобразяват с тях и подхвърлят, че 
ако милицията, ръководена от БРП (к), не може да се справи с беззаконията, 
би трябвало да се повика армията119. Още по-изострени са отношенията между 
БРП (к) и БЗНС. Земеделците са недоволни, че комунистите държат цялата 
власт. Земеделските лидери и най-вече д-р Г. М. Димитров поставят въпроса 
МВР да се отнеме от БРП (к), хората на БЗНС да получат оръжие така, как-
то са въоръжени комунистите, а част от кметските места да се преотстъпят на 
БЗНС120.

Стремежът на некомунистическите партийни лидери е да си осигурят свобо-
да на действие, особено в контролираните от тях министерства и учреждения. 
Пречка за това са учрежденските комитети на ОФ, затова партиите предла-
гат те да бъдат ликвидирани като „вредни“ и спъващи работата на съответните 
структури. Открито се прокарва тенденцията за игнориране на НК на ОФ, 
който да не се вмесва в работата на правителството и министрите да действат 
само според указанията на своите партии, без да се съобразяват с препоръките 
на Националния комитет. В това поведение БРП (к) съзира заплаха за ръко-
водните си позиции и стремеж да бъде поставена в положение да се състезава 
на общо основание с останалите ОФ партии. Голямото разминаване е в схва-
щанията за характера на ОФ. За БРП (к) той е „масово движение“, а правител-
ството е „подмандатно“ на НК на ОФ. За некомунистическите партии ОФ е 
партийна коалиция, създадена в името на общи цели (сред тях и завземането и 
упражняването на властта), в която партиите са равнопоставени или тежестта 

117. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 104, л. 1–2.
118. Пак там, л. 2, 3. 
119. Пак там, а.е. 112, л. 1–2. 
120. Пак там, а.е. 113, л. 1.
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им зависи от социалната им опора, но извън общодоговорената линия всяка 
разполага със свобода на действие.

В поведението на Тр. Костов по противоречията в ОФ все още личи лини-
ята от предходния „меден месец“ – т.е. готовност за отстъпки по второстепен-
ните въпроси в името на единството, но в писмото от 18 ноември 1944 г. до 
Г. Димитров прозвучават и по-твърди нотки: „Ще държим твърдо по основни-
те, принципиалните въпроси, апелирайки, ако стане нужда, към подкрепата на 
масите“121. На 20 ноември Политбюро решава, в духа на постигнатите по-рано 
договорености, да се попълнят местните ОФ комитети и временните общин-
ски управления с представители на всички партии, както и да се засили сътруд-
ничеството между ОФ партиите за съвместни действия по непредиизвикващи 
спорове въпроси. Два дни по-късно Тр. Костов съобщава на Г. Димитров за 
твърдата решимост на БРП (к) да се противопоставя на „всички опити за по-
степенна ликвидация на комитетите и движението“. Като има предвид реше-
нията на Политбюро, Тр. Костов вероятно смята, че съюзниците в ОФ трябва 
да са удовлетворени от стремежа на БРП (к) да се представят всички партии в 
местните структури. След като първите атаки са отбити, той неправилно оце-
нява обстановката и твърди: „Явно е, че те няма да съберат смелост и да насто-
яват по-нататък. Това беше направено, за да се опита дали ще мине. Нашият 
решителен отпор произведе необходимото впечатление и те снижиха тона“122.

Успокоението на Тр. Костов е прибързано. Противоречията продължават 
да се задълбочават. Д. Велчев все по-остро реагира на чистката в армията, 
която придобива нов размах123. В края на ноември 1944 г. той внася в Минис-
терския съвет постановление (т.нар. Четвърто постановление), според което 
военни, извършили или уличени в престъпления по Наредбата-закон за „На-
родния съд“, могат да участват във военните действия срещу Германия и през 
това време срещу тях не се възбужда наказателно преследване, а започналото 
се спира124. На основата на това постановление на 25 ноември Д. Велчев изда-
ва поверителна заповед, в която се казва, че при опит за незаконно задържане 
всеки военен може да се противопостави с оръжие, а за защита да се създадат 
специални отряди125. БРП (к) не реагира на Четвъртото постановление, но за-
поведта на Д. Велчев стряска ръководството ѝ с възможността партията да из-
губи контрол върху армията126. Овладяването ѝ е от изключително значение, 
дори и да доведе до конфронтация със съюзниците от ОФ.

121. Исусов, М. Комунистическата партия..., с. 68.
122. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 139, л. 1.
123. Мешкова, П., Д. Шарланов. Българската гилотина..., 62–63.
124. Установяване и укрепване..., 323–324.
125. Исусов, М. Политическите партии..., 126–127.
126. Според спомените на К. Георгиев постановлението е взето „по инициатива на маршал 
Толбухин“ и не то, а заповедта на Д. Велчев от 25 ноември е изиграла „фатална роля“. – Дими-
тров, И. Миналото, което беше близко..., 56–57, 21.
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Междувременно се трупат съобщения за изявления и действия на пред-
ставители на „Звено“ и БЗНС из страната, които разкриват противопоста-
вянето в ОФ и недоволството от БРП (к), а някои имат и антисъветска ок-
раска127. Ръководството на БРП (к) на свой ред втвърдява позицията си и на 28 
ноември Тр. Костов съобщава на Г. Димитров: „По въпроса за ОФ комитетите 
няма да направим никакви отстъпки, защото всяка отстъпка ще се тълкува 
като начало на ликвидирането на отечественофронтовското движение. Този, 
който иска да ликвидира комитетите, нека излезе открито, ако посмее, и да 
защити това пред народа. Ако те поискат да обезсилят отечественофронтов-
ското движение и Националния комитет, ние ще вземем курс към провеждане на 
избори в най-близко време – февруари или март. Не можем да допуснем страната 
да се управлява мимо волята на народа от някакви свръхчовеци от правител-
ството или от интригите на някой си Гемето“128.

Поведението на БРП (к) е начертано от Г. Димитров на 28 ноември. Ука-
занията му са партията да избягва правителствената криза, но и да прояви 
твърдост към съюзниците, като изисква от тях да спазват постигнатите догово-
рености. Отношенията между военните и МВР могат да се регулират от между-
ведомствена комисия, но МВР „в никакъв случай да не се отстъпва“129. Другият 
компромис, който партията може да направи, е да се откаже от ведомствените 
ОФ комитети, предизвикващи силното недоволство на съюзниците, но да не 
допуска посегателство върху Националния и местните комитети на ОФ, „кои-
то при липсата на Народно събрание и общински съвети са единствените об-
щонародни органи“. Г. Димитров поощрява настъпателните настроения на въ-
трешното ръководство, като настоява некомунистическите министри да бъдат 
предупредени, че „ако веднага не бъде прекратена подривната и провокаторска 
работа“ срещу ОФ, БРП (к) ще излезе с манифест към народа и „публично ще 
разобличи провокаторите на гражданска война“, а след това на общ конгрес на 
комитетите на ОФ всеки, който действа за разкол в ОФ, ще бъде обявен за „враг 
на народа и държавата“130. Усвоил добре сталинските уроци, Димитров ги пре-
подава на партийното ръководство, което „спокойно, твърдо, без каквото и да 
е нервничене“ трябва да сплаши и да държи под контрол партньорите си в ОФ.

На 29 ноември се провежда заседание на ръководствата на четирите ОФ 
партии, посветено на съдбата на ведомствените комитети. В централните 
(17 на брой) диспропорцията между партиите е очевидна: членовете на БРП 
(к) са 77, на БЗНС – 45, на БРСДП – 19, на „Звено“ – 12, а 17 са независими131. 
Некомунистическите представители настояват тези комитети да се премахнат, 
тъй като рушат реда и тормозят работата на учрежденията. В споровете на пре-
ден план отново излиза въпросът за отношенията между БРП (к) и останали-

127. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 143, л. 1.
128. Пак там, а.е. 139, л. 2.
129. Пак там, а.е. 147, л. 1. 
130. Пак там. 
131. Исусов, М. Комунистическата партия..., с. 69. 
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те партии. Разменените остри реплики и взаимни обвинения между д-р Г. М. 
Димитров, Н. Петков, Д. Терпешев, Ц. Драгойчева и останалите за първи път 
извеждат наяве дълбочината на конфликта. Конфронтацията е открита и до-
някъде преднамерено търсена, за да се разкрият действителните позиции на 
партийните лидери132.

Същия ден – 29 ноември, заместник-председателят на СКК С. Бирюзов се 
изказва остро срещу заповедта на Д. Велчев. Съветската реакция е посрещната 
с удовлетворение от ръководството на БРП (к), което преценява, че тя създа-
ва „прекрасни възможности за завоюване на командните позиции в армията“ – 
дори за замяната на Д. Велчев с „по-надежден човек“. Това „веднъж завинаги ще 
сложи край на надеждите на всички фашистки реставратори и ще направи на-
шите съюзници от ОФ по-сговорчиви“133. При следващия разговор на лидерите 
на БРП (к) с Бирюзов става ясно, че за такава стъпка е още рано, но военният 
министър ще бъде принуден и от съветското командване, и от верните на БРП 
(к) военни да отмени собствената си заповед. На 30 ноември Тр. Костов със 
задоволство информира Димитров, че партията е „притиснала здраво“ съюзни-
ците, „заявявайки им, че няма да позволи да се минира делото на ОФ“134.

В унисон с възприетата от ЦК твърда линия, Г. Димитров на 1 декември 1944 
г. успокоява Тр. Костов: „Нищо удивително няма в това, че след изтичането на 
медения месец разногласията между нас и нашите съюзници по Отечествения 
фронт изпъкват все повече на преден план и фашистките сили, подпомагани и 
отвън, надигат все по-дръзко глава.“135 Г. Димитров настоява партията да не се 
отклонява от своята линия да укрепва ОФ като „боеви съюз“, а изводът от става-
щото „може да е само един – още по-твърдо, упорито и енергично да провеждаме 
тая линия и да не допуснем никакъв поврат назад. Това трябва да почувстват 
нашите друзя и враги“. Той оставя на втори план „обикновената“ дипломация, 
„тактичното маневриране“ и отстъпките по несъществени въпроси, а поставя 
акцент върху „сериозните, радикални“ мероприятия, изброени в десет точки. Те 
включват искания за ликвидиране на партизанските методи; укрепване пози-
циите на партията в армията и милицията; смело разобличаване пред народа на 
„подривните действия против ОФ“ и „публично заклеймяване“ на твърденията 
на некомунистическите партии за „гражданска война“. Димитров припомня, че 
не трябва да се предприема нищо, което да навежда на мисълта, че партията се 
стреми към съветизация. Той съветва ЦК да продължи започнатата тактика за 
намеса в работите на другите партии, като установи връзки с техните „по-чест-

132. Пак там, 69–72; Димитров, Г. М. Спомени, 195–197. 
133. Баев, Й. Външни и вътрешни фактори за чистката в офицерския корпус (септември-де-
кември 1944 г.). – Военноисторически сборник, 1994, № 5, с. 176; Мешкова, П., Д. Шарланов. 
Българската гилотина..., с. 66. 
134. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 148, л. 1. 
135. Пак там, а.е. 150, л. 2. 
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ни“ дейци, „за да се противопоставят и те самите със своите кадри против 
разколниците“136.

Четвъртото постановление е публикувано в „Държавен вестник“ на 1 декем-
ври 1944 г., но откритата реакция на БРП (к) се забавя с няколко дни, които са 
нужни, за да се доуточнят действията за овладяване на армията, а вероятно и да 
се съгласуват със съветската страна. На 2 декември партийното ръководство из-
работва декларация за отношението към офицерството, която трябва да го ус-
покои, че чистката е насочена само към най-провинилите се137. Декларацията е 
публикувана във в. „Работническо дело“ на 4 декември заедно със съобщение на 
Политбюро, че партията не одобрява Четвъртото постановление, защото про-
тиворечи на програмата на ОФ и на задълженията на България по примирието 
и позволява на част от „военните престъпници“ да избягнат наказанието. БРП 
(к) се оневинява с твърдението, че постановлението е прието в отсъствието и 
без знанието на министрите комунисти и без съгласуване с НК на ОФ138.

Причината за публичното дистанциране на БРП (к) от постановлението не 
е страхът, че военните ще се разминат с наказанията си. Целта е да се обрабо-
ти общественото мнение и да се даде повод за масови действия в подкрепа не 
толкова на отмяната на постановлението, колкото на самата БРП (к), като се 
демонстрира нейното влияние и сила, за да бъдат стреснати и „усмирени“ ос-
таналите партии. Предварително инструктирани, партийните комитети в стра-
ната започват да организират протестни събрания и митинги от 4 декември по 
изготвен от партията сценарий и в крайна сметка правителството отменя свое-
то постановление. Г. Димитров подкрепя възприетата линия и в радиограма 
до Тр. Костов от 5 декември оценява Четвъртото постановление като част от 
„разколническите маневри против самия Отечествен фронт“. Той призовава 
към „масова кампания в цялата страна за запазване и укрепване единството“ 
на ОФ, като комунистите трябва „в лични разговори“ с другите партийни ръко-
водители да осигурят подкрепата им за тази акция139. Целта е да се възстанови 
ситуацията от предходните два месеца, когато БРП (к) следва своята линия, 
обявявайки я за линия на ОФ. Различията обаче са се превърнали в противоре-
чия и противопоставянето е трудно преодолимо.

Известен успех БРП (к) има по отношение на „Звено“, макар че именно с 
него започва сблъсъкът. Д. Велчев е повлиян от позицията на заместник-предсе-
дателя на СКК С. Бирюзов и не само участва в организирания от комунистите 
митинг в София за отмяна на постановлението, но и „по собствено желание“ 
говори в полза на ОФ и за „единството между народ и армия“140. През следва-

136. Пак там, л. 3–6. 
137. Исусов, М. Политическите партии..., с. 128. 
138. От заседанието на кабинета отсъстват М. Нейчев и Р. Ангелов, а Д. Терпешев и А. Югов 
присъстват, но не подписват протокола от заседанието, най-вероятно защото са излезли преди 
края на заседанието. – Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 42.
139. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 329.
140. Пак там, с. 295; Димитров, И. Народен съюз „Звено“..., с. 145.
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щите седмици той и ръководството на „Звено“ са твърде „сговорчиви“, не се 
противопоставят и дори съдействат за осъществяване на планираните от БРП 
(к) стъпки в армията141. Намесата на съветските представители прави силно 
впечатление на ръководството на „Звено“ и в следващите месеци то съобра-
зява своите преценки и действия с евентуалната съветска реакция.

Споразумението със „Звено“ позволява на БРП (к) да съсредоточи ударите 
си върху ръководството на БЗНС. Отношенията между двете партии се разви-
ват съвсем различно. В края на 1944 г. те имат най-сериозната социална опора, 
претендират за най-голям актив в съпротивата и за водеща роля в управление-
то. Достатъчно укрепнал, Земеделският съюз се стреми да излезе на политиче-
ската сцена не само като равностоен, но като главен политически фактор, с кой-
то другите да се съобразяват. Съперничеството за селските маси, за позициите 
в местното и централното управление, както и неодобрението на средствата, 
с които си служи БРП (к), водят до разминаване и противоречия между двете 
партии. В създадената около Четвъртото постановление ситуация всяка разчи-
та да надделее над другата.

Ръководството на БЗНС решава да се противопостави на БРП (к). Д-р 
Г. М. Димитров се разпорежда организациите на съюза да не се включват в ми-
тингите и събранията за отмяна на постановлението142. Той съзнава, че реша-
ващата дума принадлежи на съветското командване и внушава на земеделските 
министри да се срещнат с Бирюзов и да го уговорят да не дава съгласието си за 
отмяна на постановлението. Аргументите им се базират върху необходимостта 
българската армия да не бъде лишавана от подготвените си кадри. Със само-
чувствието, че една правителствена криза ще е в тяхна полза, при срещата на 
6 декември 1944 г. Н. Петков и останалите министри заявяват на Бирюзов, че 
при отмяна на постановлението ще последват техните оставки. Това не впечат-
лява Бирюзов, който им припомня, че СКК има задължението да контролира 
мерките за ликвидиране на „фашисткия режим“ в страната и да не позволява 
възраждането му в „каквато и да е форма“143. Така несполучливо избраният на-
чин да се осигури съветска подкрепа завършва с неуспех, а ако срещата е била 
замислена като проява на твърдост, тя говори по-скоро за неоправдано само-
чувствие и лоша ориентация. Съветската категоричност респектира земедел-
ските лидери и те не подават оставки, но и не се отказват от демонстрацията на 
сила в противовес на организираните от БРП (к) митинги. По предложение на 
д-р Г. М. Димитров в Стара Загора и Пловдив се свикват земеделски събори, на 

141. В края на декември 1944 г. ръководството на „Звено“ с две окръжни призовава съмиш-
лениците си към активно участие в ОФ комитетите и внимателен подбор при приемането на 
нови членове на „Звено“, а пътят на външната политика е категорично посочен – „Към Москва 
и през Москва за другите страни!“. – Установяване и укрепване..., 384–386, 416–419.
142. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 296; Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., с. 
50; Тишев, Д. Сътрудничеството между БРП (к) и БЗНС (9. IХ. 1944 – ХII. 1947). С., 1988, с. 
90.
143. Тишев, Д. Сътрудничеството..., с. 87.
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които са издигнати лозунги против „всяка диктатура“, а в речите си земедел-
ският лидер набляга върху заслугите на БЗНС в борбата срещу „фашизма“144.

Ситуацията, създадена от опасността да се разцепи ОФ и да се стигне 
до правителствена криза, е предмет на двудневно разглеждане в Министер-
ския съвет. При изразената съветска позиция тонът на некомунистическите 
министри е „значително понижен“ и според Тр. Костов от обсъжданията е про-
личало, че няма да се стигне до правителствена криза145. На 10 декември ръ-
ководството на БРП (к) прави оценка за събитията. Изводът е, че „акцията“ 
срещу Четвъртото постановление е провалила „опита на десните елементи в 
Земеделския съюз и Звено да минират ОФ и нанесат удар на Работническата 
партия“. Създало се е положение, което партията трябва да използва за „все-
странно усилване“ на позициите си. Тр. Костов резюмира настроенията в пар-
тийното ръководство с думите: „В настоящия момент ние към правителствена 
криза не се стремим, но от такава не се боим...“146 Амбицирано от полученото 
надмощие, то възнамерява, ако останалите министри подадат оставки, БРП (к) 
да излезе от кризата „със засилена своя министерска група“ и с такова правител-
ство на ОФ, което ще е „по-дееспособно, по-единодушно и по-вярно на платфор-
мата на ОФ“. Ако не се стигне до ново правителство, Политбюро смята, че 
паритетът, установен на 9 септември, трябва да отстъпи пред реалното съотно-
шение на силите и партията да установи контрол върху армията, министрите ѝ 
да станат инициатори за приемане на нови закони, да се активизира дейността 
на ОФ комитетите и да се премине от равно представяне на партиите в тях към 
изборност. Политбюро решава да се вземе курс към парламентарни избори по 
пропорционалната система през февруари–март 1945 г. Целта е „да се стаби-
лизира окончателно положението и да се затвърдят завоюваните с 9 септември 
позиции“147.

В заседанието на Политбюро от 10 декември 1944 г. се прави връзка между 
кризата в отношенията между партиите в ОФ и външния фактор. Тр. Кос-
тов изрежда причините за „търканията в ОФ“, като поставя на първо място 
„английското влияние“, след това – стремежа да се оспори ръководната роля 
на БРП (к) и проникването на „фашистки елементи“ в ОФ организациите148. 
Като главен проводник на английското влияние и враг на ръководната роля на 
Комунистическата партия са посочени „десничарските елементи в Земеделския 
съюз начело с Гемето“. Оттук и главната задача – разбиване на тази „реакционна 
върхушка“ и „разобличаване на Гемето и неговата клика като английски агенти 

144. Пак там, 94–97, 103–104; Димитров, Г. М. Спомени, 200–202.
145. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 155, л. 1.
146. Пак там, а.е. 157, л. 1. 
147. Пак там, л. 3. 
148. Пак там, л. 2. 
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и рушители на ОФ“149. Из страната се организират събрания с оратори от ЦК, 
които насочват удара срещу д-р Г. М. Димитров150.

Обвиненията, упреците и засилващото се напрежение около личността му, 
както и опасенията, че чрез него ще бъде „ударен“ и Земеделският съюз, карат 
д-р Г. М. Димитров да промени поведението си. При срещата на партийните 
ръководства на 20 декември 1944 г. той, според Тр. Костов, е „по-тих от вода-
та и по-нисък от тревата“, декларира, че е „на 120 процента за ОФ, за вечна 
дружба със СССР и Югославия, за неразкъсваемо братство между работници и 
селяни“, уверява, че не е „никакъв англофил“151. Това обаче не е достатъчно за 
лидерите на БРП (к), чиято цел е да го отстранят като конкурент за властта, но 
и да покажат каква ще е съдбата на всеки, който последва примера му.

За осъществяването на този план БРП (к) разчита на Н. Петков, тъй като 
„левите“ в БЗНС са слаби, а той до момента е бил лоялен съюзник и поведе-
нието му не е събуждало подозрения. В края на декември 1944 г. в разговор 
с Тр. Костов Н. Петков се съгласява Г. М. Димитров и неговите най-близки 
сподвижници да бъдат отстранени от Постоянното присъствие на БЗНС152. 
Н. Петков поставя две условия – комунистите да оставят „на Земеделския съюз 
сам да се справи с Гемето“, т.е. да няма намеса на БРП (к) в работите на БЗНС. 
Второто условие е да се запази единството на БЗНС, за да не загуби той своята 
социална опора и мястото си във властта, още повече че Петков най-вероятно 
ще го оглави. БРП (к) не възразява, тъй като е в неин интерес да не афишира 
намесата си в партийните дела на съюзниците си, а единният БЗНС е само от 
полза за ОФ и за партията, ако се намира в „здрави ОФ ръце“ и провежда после-
дователна ОФ политика.

Бързината, с която Н. Петков решава да отстрани д-р Г. М. Димитров от 
ръководството на БЗНС, може да се обясни с по-добрата му ориентация в 
обстановката в страната и с убеждението му, че съпротивата срещу БРП (к) 
и упорството срещу съветското командване ще доведат до разправа с БЗНС. 
Обяснението може да се допълни и с предположението (в духа на традицион-
ната за БЗНС борба за лидерство), че Н. Петков вижда възможност да излезе 
от втората позиция и да застане начело на съюза. Както и да са преплетени тези 
мотиви, в края на 1944 г. Н. Петков и ръководството на БРП (к) имат нужда 
един от друг.

В периода на кризата в ОФ БРСДП като че ли остава встрани от вни-
манието на противостоящите си три партии, макар че в нейните редове най-
рано се оформя вътрешна борба, в която „левите“ търсят подкрепата на БРП 
(к). Причината е в слабата ѝ социална опора и неспособността ѝ да конкурира 
масовите БРП (к) и БЗНС. Но междупартийното противопоставяне катализи-
ра процесите в БРСДП. През втората половина на декември мнозинството в 

149. Пак там, а.е. 162, л. 1–2. 
150. Писма и радиограми от Трайчо Костов..., с. 299. 
151. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 173, л. 1. 
152. Пак там, а.е. 184, л. 1. 
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управителните органи прави опит да изтласка малобройните, но активни при-
върженици на тясното сътрудничество с БРП (к) от редакцията на партийния 
орган „Народ“ и от НК на ОФ. Последните обявяват, че няма да допуснат това 
и „ако стане нужда, ще изключат цялата десница и ще образуват нов ЦК“. БРП 
(к) не пропуска да се намеси – тя предупреждава „Коста Лулчевци и Чешмеджи-
евци, които явно са тръгнали по гайдата на Пастухов, че ако доведат работата 
до там, ние (БРП (к) – б. м., Е. К.) ще предпочетем левицата, с която собствено 
ние сме се споразумявали за ОФ“153. И в този случай БРП (к) преценява про-
тивниците си през призмата на външнополитическата ориентация и обвинява 
„Пастуховци“, че развиват „усилена устна агитация за Лейбър парти, т.е. за 
Англия“.

Пукнатините в единството на ОФ, които до края на 1944 г. вече се пре-
връщат в сериозен конфликт между партиите, са предизвикани от борба-
та за ръководните позиции в управлението на страната. Те показват, че ОФ 
партиите имат различни възгледи за политическото развитие, които се сблъск-
ват в борбата за повече власт. Така първите сътресения в коалицията са плод 
на вътрешни процеси. Външният фактор има едни и същи параметри както в 
първия период на нейното управление, за който е характерно сътрудничество-
то и единодействието, така и в следващия (от края на октомври до края на 1944 
г.), когато назрява кризата в ОФ. Новото през втория период е подписаното 
примирие и създадената според неговите изисквания СКК. Подписите на за-
падните съюзници под примирието потвърждават съгласието им с оставането 
на България в съветската сфера. Ситуацията в края на 1944 г. изглежда пара-
доксална – позициите на СССР са потвърдени, а именно в този период неко-
мунистическите партии се противопоставят на БРП (к). Действията на Кому-
нистическата партия, предизвикали недоволството на партньорите ѝ в ОФ, не 
са поощрявани от Москва, често даже са възпирани от нея. Тя няма интерес от 
сътресения в България, още повече че българската армия воюва срещу Герма-
ния. Конфликтът в ОФ не е провокиран от Москва и съветската намеса във 
връзка с Четвъртото постановление започва след като противопоставяне-
то вече се е задълбочило.

Няма доказателства за пряко ангажиране в събитията и на току-що прис-
тигналите в България западни военни и дипломатически представители. Ин-
струкциите, които са получили от Форийн офис и Държавния департамент, не 
предполагат особена активност. Лондон възлага на своите представители да 
защитават гръцките и югославските интереси, както и британските търговски 
интереси. Според Форийн офис СССР има „силен интерес към България като 
славянска държава и фактът, че окупационните сили в нея са съветски, а стра-
ната е във военния театър на съветската армия, както и това, че СКК ще бъде 
под ръководството на съветското главно командване... означава, че съветското 
правителство ще играе главна роля в привеждането в сила на примирието“154. 

153. Пак там, а.е. 175, л. 1. 
154. Пинтев, С. България в британската дипломация..., 69–70.



86  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Още по-дистанцирани са американските ръководни среди. Държавният де-
партамент дори изпитва затруднения, когато трябва да убеди Военния депар-
тамент да прояви по-голяма активност към България, защото там смятат, че 
„българските работи нямат особена важност за Съединените щати“155. Запад-
ните представители информират правителствата си за положението в страната 
и за укрепването на БРП (к), както и за собственото си безсилие за по-активна 
намеса. Лондон и Вашингтон не изглеждат развълнувани и чак до пролетта на 
1945 г. не възнамеряват да нарушават договореностите със СССР, на когото 
разчитат при решаването на по-важни за тях проблеми в други региони.

3. Преодоляване на кризата и Първи конгрес на 
отечественофронтовските комитети

В началото на 1945 г. пукнатините в ОФ вече са се превърнали в сериозен 
конфликт между партиите, предизвикан от борбата за ръководни позиции в 
управлението. Първите сътресения в коалицията са плод на вътрешни процеси, 
в които започва да се намесва и външният фактор – първо съветските ръководи-
тели на СКК, а след това и западните представители, макар да нямат указания 
за това от Лондон и Вашингтон. Амбициите и действията на българските кому-
нисти при кризата с останалите ОФ партии надхвърлят зададените от СССР 
рамки. Те могат да предизвикат упреците на САЩ и Англия, че в България се 
установява съветска власт. На 13 декември 1944 г. в телефонен разговор с Г. 
Димитров Сталин упреква комунистите в България, че „държат твърде висок 
тон“ и може да накарат „Звено“ да излезе от правителството, а това е крайно 
нежелателно156. Същия ден Г. Димитров инструктира Тр. Костов, че БРП (к) 
трябва да прояви максимална гъвкавост към съюзниците си, да не държи „твър-
де висок, агресивен тон“ и да не изтъква ръководната роля на комунистите в ОФ. 
Той напомня на съпартийците си, че не са толкова силни, за да диктуват волята 
си на останалите партии: „Ако противниците отстъпват, това е заради Чер-
вената армия, иначе вече бихме имали гражданска война. Сега е възможно само 
колективно ръководство на държавните работи и това задължава към известно 
самоограничение.“157

Стремежът да се запази ОФ кара Г. Димитров в началото на януари 1945 г. 
да посъветва партийното ръководство още през февруари да се свика конгрес 
на комитетите на ОФ. Основната му вътрешна цел е да укрепи ОФ и да издиг-
не авторитета на Националния комитет, а във външен – да демонстрира анти-
фашисткото и демократично единство на народа около ОФ. И в двата аспекта 
конгресът трябва да послужи, по думите на Димитров, за „политическа подго-

155. Пак там, 73–74.
156. Димитров, Г. Дневник, с. 452.
157. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 190, л. 1–2.
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товка на бъдещите законодателни избори“158. Указанията му отново отразяват 
съветската позиция към България, която иска да докаже, че страната, намираща 
се под неин контрол, се демократизира в духа на западните разбирания. На 10 
януари 1945 г. Сталин съветва да се отложи завръщането на В. Коларов, тъй 
като може да отблъсне земеделците и другите ОФ партии („ще разровят негова-
та биография, ще вдигнат шум“), а западните представители ще го изтълкуват 
като стъпка към съветизацията. Вместо това Сталин нарежда: „Между друго-
то, сегашното правителство е желателно да се запази и, ако е възможно, да се 
разшири“159.

Ръководството на БРП (к) в страната не възприема лесно внушенията за 
толерантност и маневреност. Показателно в това отношение е писмото на Тр. 
Костов до Г. Димитров от 25 декември 1944 г., в което се противопоставя на 
дадените от Москва указания: „Ние смятаме, че би било глупаво да не използваме 
на 100 % създалата се за нас сега благоприятна обстановка и да не укрепим мак-
симално позициите си. Ние ще продължим твърдо настъплението си срещу явни-
те и скрити врагове на ОФ, като в настоящия момент съсредоточаваме огъня 
срещу най-опасния – Гемето“160.В разрез с указанията да не се държи „прекалено 
висок тон“ към съюзниците в ОФ, Тр. Костов обяснява как БРП (к) на практи-
ка диктува поведението им. Той е доволен от К. Георгиев и Д. Велчев, защото 
„са разбрали, какво, единственият правилен за тях път е да не се карат и да не 
делят мегдан с нас, а лоялно да ни сътрудничат на днешния етап от развитие-
то на страната – „да обслужат преходния етап“, както се изразяват“, докато 
за Г. М. Димитров твърди, че положението му в БЗНС е разклатено и той пра-
вел „всички усилия да се реабилитира, държи покайвателни речи, уверява, че е на 
120 % верен на ОФ, на СССР, че никаква английска политика няма да води“161.

През януари 1945 г. противопоставянето в БЗНС се засилва. Д-р Г. М. 
Димитров се опитва да стабилизира позициите си, но възможностите на про-
тивниците му са много по-големи, защото имат подкрепата на БРП (к). През 
първата половина на януари между Тр. Костов и Н. Петков се провеждат две 
срещи, а Политбюро на 16 януари 1945 г. решава да подкрепи Н. Петков, 
който да отстрани д-р Г. М. Димитров. В навечерието на свикания за 18 яну-
ари 1945 г. Върховен съюзен съвет на Земеделския съюз БРП (к) дава (за поре-
ден път) подкрепата си на Н. Петков, надявайки се, че ако той оглави БЗНС, 
единодействието между двете партии ще се запази и ОФ ще остане единен. Н. 

158. Радиограми и писма на Трайчо Костов..., 335–336. Първоначалните намерения на 
ЦК на БРП (к) са да се свика в края на януари 1945 г. национална конференция на ОФ 
комитетите. На 10 януари партийното ръководство успява да убеди партньорите си в ОФ 
да се свика конгрес. То се отказва на конгреса да постави въпроса за избор на Национален 
комитет, защото знае, че това би ги стреснало с възможността да бъдат изтласкани на 
второстепенни позиции в този орган. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 226, л. 1, 2.
159. Димитров, Г. Дневник, с. 460.
160. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов до Георги Димитров (1944–1945 г.).– Известия на 
държавните архиви, Т. 69, 1995, с. 93.
161. Пак там.
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Петков също е заинтересован от този „брак по сметка“162, тъй като с отстраня-
ването на д-р Г. М. Димитров най-после ще застане начело на БЗНС. Той раз-
чита, че ще овладее центробежните тенденции в съюза и единството му ще се 
запази. Пред Върховния съвет на БЗНС (18–20 януари 1945 г.) – най-висши-
ят форум на съюза, който се свиква за първи път след 10-годишно прекъсване, 
д-р Г. М. Димитров подава оставка163. На 23 януари се конституира Постоянно 
присъствие (ПП) с главен секретар Н. Петков, а д-р Г. М. Димитров остава 
извън него. Три дни по-късно ПП взема решение „да се издаде едно съобщение в 
духа на трайно и искрено приятелство между БЗНС и РП (к)“164.

Докато процесите в БЗНС могат да се обяснят със стремежа му за водеща 
роля в управлението и с намесата на БРП (к) и на американските и съветските 
представители в СКК, то ставащото в БРСДП в началото на 1945 г. е про-
дължение на борбите от есента на 1944 г., които получават тласък от изо-
стрянето на обстановката в страната. „Левите“ (Д. Братанов, Здр. Митовски) 
решават да се възползват от кризата и да отстранят Кр. Пастухов в името на 
„пълно сцепление с борческото движение на ОФ“165, като търсят подкрепата на 
БРП (к). Главният секретар К. Лулчев и Гр. Чешмеджиев изразяват несъгла-
сие с действията на левите, но после постигат компромис за отстраняването 
на Пастухов. Примерът с Г. М. Димитров ги кара да проявят склонност към 
разбирателство и на 1 февруари 1945 г. ЦК на БРСДП излиза с окръжно, че 
партията по идеи и състав стои най-близко до БРП (к) и съветва партийните 
членове: „Гледайте да бъдете в най-добри отношения с другарите от РП“166.Тр. 
Костов с удовлетворение отбелязва, че с промяната в социалдемократическото 
ръководство „кризата в ОФ свърши с поражение на десните елементи във всички 
съюзнически партии и с укрепване позициите на желаещите да работят заедно с 
нас. ОФ може да се смята за затвърден... Сега за сега нашите позиции се сериозно 
укрепиха“167.

Докато БРП (к) се радва, че е нанесла първи сериозни удари на преките си 
противници, Г. Димитров в Москва е загрижен дали действията ѝ отговарят 
на съветските планове. Затова той настоява за Москва да замине партийна де-
легация, чиито състав определя лично. На 23 януари 1945 г. в Москва присти-
гат Тр. Костов, Ц. Драгойчева, Райко Дамянов и Титко Черноколев168. С тях 

162. Минчев, М. България отново..., с. 20, 91.
163. Установяване и укрепване..., 445–448; Тишев, Д. Сътрудничеството между..., 113–114. 
164. ЦДА, ф. 75, оп. 2, а.е. 13, л. 1, 2.
165. Остоич, П. БРСДП..., 61–62.
166. Пак там, с. 63.
167. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 237, л. 1.
168. Димитров, Г. Дневник, с. 462. По същото време в Москва като правителствена делегация 
пристигат Кимон Георгиев и А. Югов, които при съветско посредничество разговарят с юго-
славска делегация за създаване на българо-югославска федерация. По-подробно вж. Лалков, 
М. От надежда към разочарование. Идеята за федерацията в Балканския югоизток (1944 – 
1948 г.). С., б. г., 196–206; Исусов, М. Сталин и България. С., 1991, 63–65.
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ежедневно до 31 януари Г. Димитров обсъжда широк кръг въпроси, а неговите 
инструкции очертават поведението на партията към съюзниците, избирането 
на делегати за конгреса на ОФ комитетите и на депутати за Обикновено на-
родно събрание, както и ролята на ОФ в условията на легитимен парламент. 
Върху бъдещите процеси в ОФ оказва влияние срещата на Тр. Костов, А. 
Югов и К. Георгиев със Сталин от 28 януари 1945 г. Той подчертава, че съ-
ветската страна няма нищо да натрапва на другите славянски народи („Ние не се 
намесваме в техните вътрешни работи. Нека да правят това, което могат.“) и 
напомня, че в момента комунистите са в съюз с „демократическата фракция на 
капиталистите“ против „фашистката фракция“169. Сталин продължава тези 
разсъждения: съветската „форма“, която води към социализма, е най-добрата, 
но сигурно не е единствената: „Може да има и други форми – демократична ре-
публика и даже в известни условия – конституционна монархия“. Така той раз-
решава да се търсят собствени пътища към социализма, според конкретните 
условия на всяка страна, без да се стига до сблъсък със съюзниците от Антихит-
леристката коалиция.

Въпросите, по които в края на януари в Москва делегацията на БРП (к) по-
лучава указания, се разглеждат на 5 февруари 1945 г. в НК на ОФ, а на следващия 
ден – в ЦК на БРП (к). В НК Ив. Харизанов („Звено“), Ал. Оббов и Недялко 
Атанасов (БЗНС) изразяват съгласие с предложението за конгрес на ОФ, но 
подчертават, че той трябва да закрепи властта на четирите партии и да се пре-
върне в „манифестация, която да залее страната и смаже всички подозрения“170. 
Ц. Драгойчева в духа на получените в Москва инструкции изтъква, че целта 
на конгреса е да покаже единството на ОФ и да издигне неговия и на прави-
телството международен авторитет. Тя посочва, че той ще бъде демонстрация 
на демократичността на българското управление и затова партиите в ОФ не 
трябва да си обявяват политическо състезание, а „да ликвидират със страха, 
недоверието помежду си, да ликвидират с хитруванията... Трябва да се отрази 
искрено, честно и доблестно настроението на българския народ и ако ние успеем 
в това, ние ще извършим голяма историческа работа“171. Ц. Драгойчева твърди, 
че комунистите в ОФ комитетите са инструктирани изборите да се проведат 
така, че на конгреса да присъстват всички партии, като се държи сметка и за съ-
отношението на силите по места. Другите представители в НК са удовлетворе-
ни от това решение, но запазват съмнения за практическото му осъществяване.

Предстоящите парламентарни избори изискват отговор на въпроса 
дали при действащо Народно събрание съществуването на ОФ ще бъде 
оправдано. На 6 февруари 1945 г. Тр. Костов разяснява пред ЦК на БРП (к) 
получените в Москва указания. За да изтъкне широката социална база на ОФ, 
той пояснява, че това е обединение на четирите партии, но и на „честни без-
партийни елементи“. Тр. Костов подчертава, че ОФ ще продължи дейността 

169. Димитров, Г. Дневник, с. 464.
170. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 31–32.
171. Пак там, л. 32.
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си като организатор на масите, който ще подема обществени инициативи и 
ще провежда в практиката решенията на управляващите, като ще има и кон-
тролни функции спрямо дейността на последните172. Тези възгледи отразяват 
формулираното от Сталин мнение: „Добре излезе у вас с правителството на 
ОФ. Той трябва да се укрепи и ако може още малко да се разшири“173.Във връзка 
с предстоящите избори в ръководството на БРП (к) се обсъжда въпросът дали 
да се легализират партиите, чието възстановяване след 9 септември 1944 г. е 
забранено. Отговорът е оформен в Москва и пред ЦК Тр. Костов заявява, че 
„най-разумно е да не се удовлетворяват подобни претенции, а да се разтака тая 
работа. Голямо достижение е, че Мушанов, Буров, Гичев отидоха на бунището. 
На нашата страна ѝ стигат четири партии“174. Но Сталин е дал съвет: „Не 
отблъсквайте никакви хора и елементи, които биха могли да бъдат използвани 
в борбата срещу фашистите“.Затова Тр. Костов предлага в ОФ да се привлекат 
представители на съюзите на индустриалците, търговците, занаятчиите, на ра-
ботническите профсъюзи и на кооперациите. Чрез тези организации дейците 
на нелегализираните партии ще могат да участват в политическия живот, ще се 
парират обвиненията в недостатъчен демократизъм и ще се предотврати създа-
ването на партии, за които БРП (к) е убедена, че ще се ориентират към Англия 
и САЩ175.

Тр. Костов предава указанията на Г. Димитров за парламентарните избори, 
предвидени за средата на април 1945 г. Според тях в избирателния закон тряб-
ва да се предвиди право на отзоваване на депутати, които не следват бъдещата 
платформа на ОФ – трябва да я изработи предстоящият конгрес. То ще се осъ-
ществява чрез НК на ОФ по искане на местните ОФ комитети176. Това засилва 
ролята на НК и е гаранция, че бъдещият парламент няма да се отклонява от 
ОФ релсите, но противоречи на чл. 87 и 93 от Търновската конституция. В тях 
се посочва, че депутатите представляват не само своите избиратели, но и целия 
народ и „не могат да приемат от своите избиратели никакви задължителни за 
себе си инструкции (наставления)“, както и че никой не може да иска сметка и 
да повдига обвинения срещу депутатите за изказаните от тях мнения177. За по-
широка подкрепа за ОФ Г. Димитров предлага да се дадат избирателни права и 
на жените, военнослужещите и младежите, навършили 18 г., докато Търновска-
та конституция изисква избирателите да са над 21 г., а избираемите – над 30 г. и 
да са грамотни. Предвижда се изборите да станат по околии, „с обща ОФ листа, 
която да се определя на местна почва, по околиите. Там, където не се постигне 
съгласие, да се излиза с отделни листи“. Димитров предлага разпределението на 

172. Пак там, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 32, л. 5.
173. Пак там, л. 11–12.
174. Пак там, л. 12.
175. Пак там, л. 11.
176. Пак там, л. 5, 14.
177. Български конституции..., 28–29.
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местата в общите листи да е 50:30:10:10, съответно за БРП (к), БЗНС, „Звено“ 
и БРСДП.

Интересно е обсъждането дали да има опозиция в бъдещия парламент. Пре-
ценено е, че за да претендират за демократичност, в изборите трябва да се по-
ставят листи и от „обществени групи и организации, хора, които да не бъдат 
обвързани от ОФ дисциплина“. Тр. Костов заявява пред ЦК, че в Народното 
събрание трябва да има парламентарна група на ОФ, състояща се от комунисти, 
земеделци, социалдемократи и звенари, и опозиция от друго обществени групи 
(но не и политически партии), които не влизат в ОФ178. БРП (к) се обявява за 
„съразмерно участие във властта“ с другите ОФ партии, но при условие да не 
се назначават в ОФ комитетите или в органите на властта хора, които са против 
БРП (к) или са уличени във фашистки прояви, а на участниците в съпротивата 
да се дава преднина179. В тези първи указания за изборите личи както увере-
ността във възможностите на БРП (к) да се утвърди като ръководна сила (за 
нея се предвиждат 50 % от мандатите), така и внушаваният от Москва възглед, 
че управлението трябва да се създава видимост на демокрация. При обсъжда-
нията в ЦК на БРП (к) не се говори за външнополитическите проекции на из-
борите, предвидени за 15 април 1945 г., а вниманието е върху силите вътре в 
страната.

На 9 февруари 1945 г. ЦК на БРП (к) обсъжда и принципите на избира-
телния закон. При анализа ясно се откроява стремежът да се осигури демокра-
тичност, без да се излиза от затворените рамки на ОФ. В този момент това не е 
мотивирано външнополитически, а е по-скоро желание да се демонстрира нов 
подход в управлението и да се легитимира властта на ОФ. Многократно се под-
чертава необходимостта в парламента да има опозиция от хора извън ОФ. В ре-
шението на ЦК е посочена пропорционалната система в рамките на околиите, 
а право да поставят листи ще имат околийските комитети на ОФ, партиите от 
коалицията, обществените организации и групи лица. Всички се обединяват 
около предложението ОФ партиите да се споразумеят за общи листи в околи-
ите, за да се укрепи ОФ и „да не се развихрят партизански страсти“ в пропор-
ция 40:30:10:10 между партиите и 10 % се оставят за безпартийни от масовите 
организации180. БРП (к) не изключва възможността в отделни околии, където 
не може да се постигне споразумение със съюзниците, да се излезе с отделни 
партийни листи, но на основата на ОФ платформата. Потвърдено е правото 
на отзоваване и участието на младежите, жените, военните и милиционерите с 
пълни права на избиратели и избираеми. Останалите партии споделят вижда-
нето на БРП (к), че е време за избори, които ще внесат успокоение и ще улеснят 
решаването на стопанските проблеми181. През февруари 1945 г. в разговорите 

178. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 32, л. 15.
179. Пак там, л. 10–11.
180. Пак там, а.е. 33, л. 2–5; оп. 7, а.е. 248, л. 1. Във връзка с изборите Тр. Костов съобщава на 
Г. Димитров, че към януари 1945 г. партията има 234 хиляди членове, от които работниците 
са 28 %, селяните – 52 % и 20 % „други“, а жените са 16 хил. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 249, л. 1.
181. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 37.
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между ОФ партиите най-труден се оказва проблемът за пропорциите. Още при 
първите сондажи става ясно, че лидерите на БЗНС няма да приемат предло-
жението на БРП (к). Убедени, че имат широка подкрепа, те искат равен брой 
места с БРП (к)182.

Върху поведението на партиите в ОФ през този период дава отражение 
срещата на Сталин, Чърчил и Рузвелт в Ялта от 4 до 11 февруари 1945 г. В 
приетата от тях „Декларация за освободена Европа“ правителствата на СССР, 
САЩ и Великобритания се споразумяват да съгласуват политиката си по по-
мощта, която ще оказват на народите в Европа „при решаването от тях по де-
мократичен начин на насъщните им политически и икономически проблеми“ и 
при създаването на демократични учреждения по техен избор. Трите държави 
ще подпомагат създаването на временни правителства с широко представяне 
на всички демократични елементи, които да проведат свободни демократични 
избори и да установят правителства, отговарящи на волята на народа. В декла-
рацията се предвижда трите големи държави да помагат за провеждането на 
такива избори183. Тези мерки обаче могат да се приложат само със съгласието 
на трите страни, което прави декларацията неприложима на практика. Прие-
мането ѝ позволява на западните съюзници и най-вече на САЩ да я използват 
за натиск върху България и Румъния и да аргументират с нея своята по-активна 
намеса в тези страни, на каквато по силата на примирията нямат право.

Г. Димитров успокоява ръководството на БРП (к), че Ялтенските решения 
не предполагат промени във „вътрешното положение в България и в нейните 
взаимоотношения със Съветския съюз“184. Съветът му е партията да не дава 
повод за обвинения в недемократичност, за да нямат западните представите-
ли основания да настояват за предвидените в Ялтенската декларация мерки. 
Той набляга върху значението на успешното провеждане на конгреса на ОФ 
и на парламентарните избори. БРП (к) изпълнява поръката, като в средата на 
февруари 1945 г. провежда заседания с ръководствата на двете „проблемни“ 
партии в ОФ. На 15 февруари е първото заседание на Контактния комитет, в 
който участват по седем представители от БРП (к) и БРСДП. Постигнато е 
принципно съгласие по най-важните въпроси за предстоящия конгрес на ОФ 
и за парламентарните избори185. Но опитите на БРП (к) да си осигури „послу-
шен“ БЗНС имат по-малък успех. Надеждите, възлагани на Н. Петков, не се 
оправдават. Тр. Костов пише на Г. Димитров, че със земеделците „работите 
вървят по-мъчно“. Н. Петков настоявал „първо трябвало да се изнесе трупа от 
къщи (т.е. Гемето да се махне), преди да се пристъпи към сериозна работа (макар 
че Бирюзов ги е силно разколебал в това отношение)“186. Тр. Костов признава, 

182. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., 99–100.
183. България, непризнатият противник..., с. 210.
184. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 257, л. 2.
185. Пак там, а.е. 255, л. 1–2.
186. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 97.
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че целта е комунистите да станат „признатия център в ОФ“187. ПП на БЗНС 
също желае разбирателство с БРП (к) и се съгласява да проведе съвместно за-
седание с нейното ръководство „по всички въпроси, които интересуват двете 
политически организации за единството на ОФ власт“188. Изпълнило искането 
да отстрани от състава си д-р Г. М. Димитров, ПП с Н. Петков се надява, че и 
БРП (к) ще се съобрази с желанието му за равнопоставеност на съюза в ОФ ко-
митетите и институциите и за запазване на самостоятелното съществуване на 
Земеделския младежки съюз (ЗМС). Проведеното в средата на февруари 1945 
г. заседание на двете ръководства протича трудно по въпроса за оценката на д-р 
Г. М. Димитров и за бъдещото поведение към него189, но завършва в компроми-
сен дух и заявено желание за сътрудничество.

Важна роля в провеждането на зададената от Москва линия за широка 
подкрепа на ОФ правителството, успокояване на съюзниците и укрепване 
единството на ОФ има VIII пленум на ЦК на БРП (к) (27, 28 февруари, 1 
март 1945 г.). На него се разисква спазването на „отечественофронтовската 
законност“ и прекратяването на произволите от страна на МВР. Тр. Костов ос-
тро критикува негативните тенденции, появили се при превръщането на пар-
тията в управляваща: „Някои „комунисти“, заели ръководни постове, особено по 
селата, са вирнали нос и вече гледат на „простия народ“ отвисоко. Те са забрави-
ли, че са служители на народа, носят се грубо, високомерно, не се считат с нико-
го, командват или се превръщат в обикновени бюрократи. Има вече в нашата 
партия елементи на кариеризъм, на желание да се използва властта за лични 
цели, на стремеж към лично самоустройване, към разкош, даже корупция... (Пар-
тията – б. м., Е. К. ) ще ги гони с нажежено желязо от своите редове без оглед на 
лицата, на мястото, което заемат и на техните минали заслуги“190.

Другият важен проблем, който разисква пленумът, е бъдещето на ОФ и от-
ношенията с партиите в него. Тр. Костов подчертава, че пред БРП (к) стоят не 
социалистически, а демократически задачи и „всяка една от трите нам съюзни-
чески партии е нужна и полезна за делото на отечественофронтовска България, 
защото всяка една от тях докарва под знамето на ОФ в служба на България, 
нови, по-широки слоеве от българския народ, които иначе биха били вън от ОФ, 
а може би и против ОФ“191. Особено критичен към поведението на БРП (к) 
към другите ОФ партии е министърът на вътрешните работи А. Югов. Според 
него на думи се декларира, че ОФ не е временна комбинация, но на практика 
комунистите третират съюзниците „като хора, с които временно съдбата ни е 
събрала, но всеки момент можем да ги ритнем, можем да минем и без тях“; под 
лозунга за борба с фашизма се преследват несъгласните с БРП (к); „в редица 
случаи под чистка някои другари разбират, че трябва да се очисти всичко и да 

187. Пак там, с. 98.
188. ЦДА, ф. 75, оп. 2, а.е. 13, л. 6.
189. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 254, л. 2; ф. 75, оп. 2, а.е. 13, л. 9.
190. Вести на Висшия съвет на БСП. Кн. 2–3, 1990, 127–128.
191. Пак там, с. 124.
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се назначи само наше“192. Директорът на милицията Руси Христозов сред мно-
гото хвалебствия все пак споменава, че в нея дисциплината е слаба; членовете 
на партията по места имат повишено самочувствие, „всеки смята, че там е цар 
и никой не може да му заповядва“ и си мисли, че милицията е на партията и си 
служи с нея „като инструмент срещу другите ни съюзници. Например хващат 
някой неудобен за нас от съюзниците, хвърлят му един бой и го пускат“193.

В заключителното слово на пленума Тр. Костов прави пряка връзка между 
решенията на Ялтенската конференция и тезата, че изграждането на нова Бъл-
гария не е по силите само на една партия. Той твърди, че решенията на конфе-
ренцията показват колко много се държи на демократичността и „колко много 
се настоява съдбините на народите да се решават от парламент, избран с все-
общо, пряко и тайно гласоподаване“, а изборите могат да се спечелят само при 
съвместни действия на всички сили в ОФ. Тр. Костов подробно обяснява, че 
периодът на ОФ ще е дълъг, че в страната няма условия за чисто социалистиче-
ска, съветска власт. Затова БРП (к) трябва да се научи да управлява заедно със 
съюзниците си, да спре произволите на милицията и да ликвидира ненормал-
ното положение 90 % от административните служби да бъдат в нейни ръце.

Според Тр. Костов всичко това се налага и поради предстоящите избори, на 
които БРП (к) не може да отиде само със старите си заслуги, а трябва да натру-
па актив при решаването на стопанските проблеми, укрепването на законност-
та, сработването със съюзниците. Той признава, че авторитетът на партията в 
голяма степен се гради на присъствието на Червената армия и ако иска след 
изтеглянето ѝ да запази позициите си, трябва да положи усилия194. С оглед на 
изискванията от Ялта и на съветите на Сталин, Тр. Костов набляга, че в бъде-
щия парламент трябва да има опозиция, „защото парламентът само тогава 
ще бъде парламент, когато всичките слоеве на народа – и добри, и лоши, бъдат 
представени в него. ОФ обхваща само демократичните слоеве на народа. Вън от 
тях има и други слоеве. Няма да загубим нищо, ако и тези слоеве бъдат предста-
вени в парламента с някой и друг свой представител“195. В приетата от пленума 
резолюция се предвижда провеждане „в най-близко бъдеще“ на парламентарни 
избори, а след тях и на общински, да се разширят избирателните права на же-
ните, младежите над 18 години, военните и милицията, да се въведе право на 
отзоваване на депутатите, а партиите да участват с единни ОФ листи и с обща 
предизборна платформа196.

В оставащите по-малко от два месеца до определената дата за изборите 
надеждите на БРП (к) за нормализиране на политическата обстановка в 
страната не се осъществяват. Най-много са проблемите в отношенията с 
БЗНС, чиито редици се тресат от борба за надмощие. Макар и отстранен 

192. Пак там, 52–53.
193. Пак там, кн. 6, 1990, с. 61, 63.
194. Пак там, 92–93, 95–96, 98–99.
195. Пак там, с. 90.
196. БКП в резолюции и решения. Т. IV. С., 1955, с. 9.
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от ръководството, Г. М. Димитров и неговата линия за противопоставяне на 
БРП (к) и за „самостоятелно действие“ има привърженици в ръководството 
на съюза и в местните организации. Конференциите на дружбите в Пловдив, 
Стара Загора, Лом и др. през март–април 1945 г. подкрепят Г. М. Димитров и 
настояват изборите да се отложат за след края на войната, когато се предполага, 
че съветските войски ще са се изтеглили. Въпреки това непрекъснато се под-
чертава нуждата от ОФ и от просъветска ориентация на външната политика197. 
Сериозен проблем, който в момента само се загатва, е този за съотношението 
на мандатите при бъдещите избори198. В БЗНС набира скорост и другата тен-
денция – на тясно обвързване с БРП (к). „Левите“ (Ал. Оббов, М. Геновски, 
Ст. Тончев) обаче продължават да имат по-слабо влияние както в ръководните 
органи, така и в местните дружби. Ръководството на БРП (к) не ги подкрепя 
открито. То продължава да се надява, че Н. Петков ще привлече БЗНС към 
съвместна дейност с комунистите199. За умереността на БРП (к) в навечерието 
на конгреса на ОФ комитетите допринася Г. Димитров. Той призовава да се 
противодейства на „тая тенденция – гдето трябва и гдето не трябва – външно 
комунистите непременно да бъдат като „зехтин над водата“. Димитров дори 
предлага Ц. Драгойчева в новия НК на ОФ да остане „не формално като първи 
или генерален секретар“, а той се отказва от приветствие до конгреса, за да не се 
оцени „като пряма директива на Москва“200.

Така БРП (к) се насочва към компромиси в полза на другите партии в коа-
лицията, за да ги задържи в ОФ. Важна роля за това има Първият конгрес на 
комитетите на ОФ (9–12 март 1945 г.). В навечерието му некомунистическите 
партии подозират, че БРП (к) ще го използва, за да докаже, че доминира над 
тях, тъй като конгресът се провежда преди да е постигнато обявеното по-рано 
равно участие на партиите в ОФ комитетите201. Ц. Драгойчева и Тр. Костов 
обаче изрично подчертават, че БРП (к) не възнамерява да си осигурява предни 
позиции и се стреми да запази единството на ОФ за решаването на трудните 
задачи пред България, които не са по силите на една партия. Материалите на 
конгреса не са публикувани в цялост и не са били обект на исторически анализ, 
което налага тяхното по-подробно разглеждане с оглед на изясняването на про-
цесите в ОФ.

Конгресът е тържествено открит в Народния театър в София с изпълнение 
от хора и оркестъра на Народната опера на химна „Шуми Марица“, химните 
на СССР, Великобритания и САЩ и Славянския химн и със слово на секре-

197. Исусов, М. Политическите партии..., 86–88.
198. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 99.
199. Пак там, с. 100.
200. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 267, л. 2, 3, 5.
201. По време на конгреса Ив. Харизанов („Звено“) признава, че в техните среди „имало 
известно безпокойство не се ли домогват комунистите до нещо с конгреса, няма ли да бъдем изне-
надани с нещо!“. Ал. Оббов (БЗНС) посочва, че „преживял в навечерието и в дните на конгреса 
най-голямо безпокойство, но то не се оправдало“. – Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с.102.
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таря на НК на ОФ Ц. Драгойчева, която заявява, че на конгреса комитетите 
и правителството на ОФ ще покажат „пред народа и пред чуждия свят своето 
бойно освободително и творческо единство“202. Мотивът за единството е водещ 
във всички изказвания. Показателно е, че в официалните приветствия акцен-
тът е върху воюването на България срещу Третия райх и единството между ОФ 
и „народната войска“. Първите приветствия са от военния министър Дамян 
Велчев, представителя на Първа българска армия майор Вълчо Василев и пред-
ставителя на войниците от тази армия Васил Вълчев и в тях е подчертано, че 
„войската е единна и сплотена и желае същото на здравите национални сили“ и 
се намеква, че тя не може да не се интересува от процесите във вътрешнополи-
тическия живот203. Така косвено се опонира на лозунгите на привържениците 
на д-р Г. М. Димитров и се затваря страницата с Четвъртото постановление и 
породеното от него напрежение между военните и властта.

Прави впечатление, че останалите приветствия в началото на конгреса не са 
от политици, а от представители на ръководствата на кооперациите и на Бъл-
гарския занаятчийски съюз и на железничарите и моряците. Те са посочени 
като основни стопански звена, осигуряващи здрав тил и подкрепа на воюващи-
те части. Изказванията на представителите им демонстрират отново „бойното 
единство на ОФ“ и трябва да докажат, че зад ОФ стоят най-широки и разнород-
ни среди. Единственото приветствие на чуждестранен представител е направе-
но от името на „братска нова Югославия на маршал Тито“204, като е избягнато 
обвързването на конгреса с някоя от трите водещи държави-победителки.

Важен момент в първия ден на конгреса е докладът на секретаря на НК на 
ОФ Цола Драгойчева. В началото тя прави ретроспекция на пътя, извървян от 
ОФ от 1942 г. нататък, като припомня неговата първа програма. Ц. Драгой-
чева избягва да споменава ролята на комунистите и Москва в разработването 
на този документ – според нея инициативата за програмата е била на „група 
общественици“, които са я предложили на всички, желаещи спасението на Бъл-
гария и готови да се борят против „външния и вътрешния фашизъм“205. Емо-
ционално, но сравнително кратко е описанието на трудните условия на тази 
борба: „Затворите и концентрационните лагери бяха препълнени от десетки 
хиляди отечественофронтовци, цялата страна беше осеяна от бесилки и оглу-
шавана от изстрелите на жандармерията и ловните дружини, издигаха се до 
небесата пламъците от опожарените къщи на борците.“206 Повече място с ог-
лед на момента на провеждането на конгреса е отделено на трудностите пред 
ОФ, създавани през войната от легалната опозиция – „Мушановци, Гичевци, 
Пастуховци“, които само на думи били против фашизма, а всъщност се бояли 

202. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 5, л. 1–5.
203. Пак там, л. 6–11.
204. Пак там, л. 12, 15–16. 
205. Пак там, л. 21–24.
206. Пак там, л. 24.
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от народа и били „най-пакостните проводници на дворцовата политика“207. Ц. 
Драгойчева привидно проявява критичност и към политиците, влезли в ОФ, 
които не били единодушни за формите на борбата и най-вече в отношението 
си към партизанските отряди и изграждането на комитети. В тази връзка тя за 
първи път споменава ролята на Комунистическата партия – „пригодена и живя-
ла нелегален живот, изнесе на плещите си всичко“208. Отдадено е и дължимото на 
героизма на партизаните, но Ц. Драгойчева откровено признава, че „без вели-
кото освободително дело на братската Червена армия, ударът от 9 септември 
не би могъл да завърши успешно, а може би щеше да се провали“209. Независимо от 
това твърдение, в доклада се представя преувеличена картина на борбата и се 
твърди, че актът от 9 септември 1944 г. „не е един обикновен преврат, каквито е 
имало в миналото, а действително народно въоръжено въстание. 9 септември е 
дело на българския народ, дело на неговия ОФ“. Това е една от първите официални 
оценки за станалото на тази дата.

Втората част на доклада на Ц. Драгойчева представлява равносметка за пе-
риода, когато ОФ е вече управляващ и същевременно очертава проблемите и 
задачите пред него. Подчертава се, че „борческият“ характер на комитетите до 
9 септември 1944 г. се трансформира в нова роля – те стават „действителен 
посредник между правителството на ОФ и целокупния български народ“, изра-
зител на интересите му и „контролен орган“ за провеждане на програмата на 
ОФ от правителството210. Ц. Драгойчева посочва еволюцията на функциите 
им – през изминалите шест месеца комитетите на ОФ са отговаряли „повече 
от всички държавни органи“ на нуждите на населението по места, но с укреп-
ването на властта на институциите тези комитети все повече се концентрират 
върху функциите си на „мобилизиращ и ръководещ инициативите и ентусиазма 
на масите фактор“. Същевременно се признава, че има и „леви увлечения“ по 
места, „самоуправство, зорлеволие и местен патриотизъм“, което компромети-
ра делото на ОФ211. Продължавайки в критичен тон, Ц. Драгойчева насочва 
упреците към министрите, които се чувстват свързани повече със своите пар-
тии и назначават в министерствата хора по партиен признак, а това пречи на 
работата и понижава авторитета на ОФ. Тя категорично отхвърля твърденията, 
че ОФ е „параван на комунистите“ и ще съществува само до изборите, когато 
комунистите ще вземат властта и ще го премахнат. Опровергаването на тази 
„клевета“ е свързано със задачата да се изгради „свободна, независима, демокра-

207. Пак там, л. 25.
208. Пак там, л. 26.
209. Пак там, л. 27.
210. Пак там, л. 32–33. В доклада се посочва, че в страната има 6176 населени места, в които 
по непълни данни за тримесечието след 9 септември 1944 г. има 7292 комитети с 38 977 
членове. До 10 февруари 1945 г. в учрежденията в София има 170 комитета с 1046 членове, от 
които 183 жени. Отделно съществуват и комитети на железничари и моряци – над 300. – Пак 
там, л. 61.
211. Пак там, л. 34.
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тична и силна“ България, което е продължителна задача и не е по силите на 
една партия, а изисква сплотяване на цялата нация212. Ц. Драгойчева настоява, 
че само враговете разглеждат ОФ като временна междупартийна комбинация за 
завземане и подялба на властта, а той обхваща „почти целия български народ“ в 
комитетите си и „всеки опит да се третира ОФ като партийна коалиция, да се 
противопоставят работници на селяни и обратно, да се клевети, че той е масо-
ва форма, изгодна за комунистите... са опити на враговете на България, опити 
на фашистки агенти и техните разновидности“213. Основният мотив за целия 
конгрес – необходимостта от запазване на единството на ОФ, е важен момент и 
в речта на Ц. Драгойчева. Тя потвърждава, че извън четирите ОФ партии няма 
да има други формации, а те трябва да имат възможност да се изграждат и раз-
виват свободно, но при условие, че стоят на платформата на ОФ и не приемат в 
редовете си „фашисти“214.

Според доклада на Ц. Драгойчева, пред ОФ стоят няколко особено важни 
задачи: участие във войната срещу Германия; „изкореняване на вътрешния фа-
шизъм“, но при строга законност и прекратяване на произволите, в борба с 
кариеристичните елементи в ОФ и с тактичност и сработване на хората в ко-
митетите на ОФ; разрешаване на тежките стопански проблеми. В тази връзка 
се дават отговори на редица въпроси, вълнуващи широки обществени слоеве. 
Един от тях е провокиран от слуховете за предстоящи парламентарни избори. 
Ц. Драгойчева „успокоява“, че ОФ и НК на ОФ не могат да заменят парламен-
та, в който ще бъдат представени и „неотечественофронтовските“ среди. НК 
предлага и принципите, въз основа на които да се изработи нов избирателен за-
кон, сред които на първо място е предложението за обща ОФ листа. Същевре-
менно е подчертано, че комитетите на ОФ ще продължат да съществуват, а НК 
на ОФ ще трябва да разшири състава си с най-авторитетните представители на 
съставящите го партии и ще предлага инициативи по най-важните въпроси и 
ще мобилизира масите за реализиране на програмата на ОФ215. Голямо място в 
доклада на Ц. Драгойчева е отделено на тежкото стопанско положение в страна-
та и се подчертава работата, извършена от комитетите на ОФ за възстановяване 
на производството, спазване на трудовата дисциплина, използване на местните 
суровини, организиране на съревнования. Като важна заслуга на Стопанската 
комисия към НК на ОФ и на местните комитети е изтъкнат „Заемът на свобо-
дата“, привеждат се и данни за обществено-политическата дейност на комите-
тите в страната – най-вече организиране на митинги по актуални вътрешно- и 

212. Пак там, л. 34–35.
213. Пак там, л. 36.
214. Според стенографския протокол на заседанието тези думи са посрещнати с „продължи-
телни ръкопляскания и браво“. – Пак там, л. 38. 
215. Предвижда се в НК на ОФ да участват и председателите и секретарите на областните 
комитети на ОФ, с право на съвещателен глас да влязат представителите на обществено-
културните, професионалните и стопанските организации. Разширеният състав на НК ще 
представлява неговият пленум, а ще има и 16-членно Бюро, което избира свой секретариат от 
4 души за текущата работа с един „обединяващ секретар“. – Пак там, л. 45–46.
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външнополитически събития, събиране на помощи за войниците на фронта и 
за семействата им, както и за „братска Югославия“216. Много по-важни с оглед 
конкретните нужди на населението са дейностите на комитетите по събиране 
на нарядите, на старо желязо и каучукови отпадъци, с които да съживят про-
изводството на част от работилниците. Ц. Драгойчева дава важни указания за 
бъдещето на комитетите в учрежденията и предприятията – те трябва посте-
пенно да предадат функциите си на профсъюзните комисии; уточнено е, че ОФ 
комитети в масовите обществени организации не се създават, но се препоръчва 
техни представители да влязат в териториалните комитети на ОФ; призовава 
се за активизиране на културните и младежките комисии в комитетите.

След доклада на секретаря на НК на ОФ идва ред на изказването на ми-
нистър-председателя К. Георгиев за дейността на правителството на ОФ. Той 
започва с емоционално описание на съдбата на България в навечерието на 9 
септември 1944 г., като особено е подчертана „фаталната роля“ на монархи-
ята за националните катастрофи217. Премиерът не пести острите думи за цар 
Борис като „немски агент“ и „фактор на най-злокачествена политическа разва-
ла“. Също толкова емоционално той описва създаването на ОФ в годините на 
войната, отчитайки ролята на БРП, а за 9 септември използва определението 
„удар, който тури край на мракобесието, колебанието и хитруването“. Като 
първа задача на правителството след идването му на власт К. Георгиев посоч-
ва опазването на страната от вътрешни безредици и „кървави смущения“, макар 
и да признава, че на много места е имало саморазправа и насилия, дори след 
оповестяването на Наредбата-закон за Народния съд. Другата основна цел на 
кабинета е била постигането на примирие при възможно по-леки условия и 
участие във войната срещу Германия. Следващата част от доклада е отчет по 
извършеното по програмата на ОФ от 17 септември 1944 г. и по въпросите на 
външната политика. По актуалния македонски въпрос К. Георгиев, както и Ц. 
Драгойчева, изтъква, че „на македонския народ трябва да се осигури правото 
на самоопределение и така Македония от ябълка на раздора, каквато е била в 
миналото, да стане звено на разбирателство и сближение между балканските 
държави“ и това разбиране „напълно се покрива със създаването на македонска 
федерална единица в пределите на федеративна Югославия“218.

Членовете на НК на ОФ изнасят пред конгреса доклади по отделни пробле-
ми, свързани с по-нататъшните действия на българските войски срещу Герма-
ния (Хр. Стратев); ролята на комитетите на ОФ за „прочистване на държавния 

216. На първо място е посочена Плевенска област, където за първите три месеца след 9 
септември 1944 г. са проведени 2759 събрания, 353 митинга, 1342 вечеринки. На второ място 
е Софийска област, след нея – Врачанска, Пловдивска, Бургаска, Варненска, Горноджумайска 
и Русенска. – Пак там, л. 51, 53.
217. Пак там, л. 75–77.
218. Пак там, л. 84. За политиката на правителството на ОФ към Югославия в този период 
вж. Даскалов, Г. Българо-югославски политически отношения 1944–1945. С., 1989; Лалков, 
М. От надежда към разочарование. Идеята за федерацията в Балканския югоизток (1944–
1948 г.). С., 1993.
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апарат от фашистките елементи“ (Ив. Харизанов); развитието на промиш-
леността и селското стопанство (П. Кунин); снабдяването на населението и ор-
ганизирането на търговията (Здр. Митовски). Отделни доклади проследяват 
работата на Женската комисия към НК на ОФ (Р. Тодорова) и на Централната 
младежка комисия при НК на ОФ (д-р П. Вутов.) Сред многобройните изказ-
вания през следващите дни трябва да се открои това на Трайчо Костов, който 
на седмото заседание най-после пространно се спира върху ролята на Г. Дими-
тров за създаването на ОФ (преди него накратко това прави в доклада си Ив. 
Харизанов), като думите му са посрещнати с бурни ръкопляскания и ставане 
на крака. Тр. Костов чете и приветствие до конгреса от Г. Димитров, в което за 
пореден път прозвучава лайтмотивът за укрепването на единството на ОФ като 
„продължителен боеви съюз“ на всички демократични сили219.

На конгреса прехвърчат и искри, но те бързо са потушавани от желанието 
за разбирателство. Най-разгорещени са изказванията за създаването на един-
на младежка организация. Представителите на Земеделския младежки съюз 
отстояват необходимостта от запазване на отделни младежки формации към 
политическите партии, докато Т. Черноколев от БРП (к) пространно обяснява 
идеята за обща организация на основата на ОФ, но подчертава, че създаването 
ѝ трябва да е доброволно и при общо съгласие220. Пак от делегатите-земеделци 
идва настояването да се зачита самостоятелността на партиите в ОФ и те да бъ-
дат съразмерно представени в комитетите и органите на управление221. Затова 
не е изненадващо, че делегатите очакват с интерес изказването на земеделския 
лидер Н. Петков, направено на осмото заседание на 12 март 1945 г. То се отли-
чава с демонстриран стремеж към разбирателство с комунистите, с подчертава-
не на нуждата от единен ОФ, който е „историческа необходимост“, с отстояване 
на самостоятелността на младежките организации, но смекчено със съгласие 
за бъдещ единен съюз на принципа на доброволността, както и с подробно из-
брояване на стопанските искания на БЗНС за подобряване на положението на 
селяните222.

Конгресът действително преминава в дух на разбирателство. Според Тр. 
Костов „Гемето е готвел открита атака срещу ОФ и нас във връзка с конгреса“ и 
неговите привърженици са разчитали най-вече на лозунга за мир и връщане на 
войниците от фронта. Те обаче са били разобличени на конгреса от присъства-
щите земеделци, а в НК са включени „по-сигурни“ хора и вече се създават „пред-
поставки за засилване на чистката в ЗС“. Тр. Костов отбелязва, че е конгресът 
е протекъл „по-хубаво, отколкото можеше да се очаква“ и страхът на съюзници-
те, „че можем да им готвим някакъв преврат“ е заменен с обща въздишка на „об-
лекчение“, когато са видели „лоялността“ на комунистите. Ръководителите на 
останалите ОФ партии признават, че той е бил „манифестация на единството“, 

219. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 5, л. 370.
220. Пак там, л. 385–386, 397–399.
221. Пак там, л. 448.
222. Пак там, л. 466–468.
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че партийните пристрастия са отстъпили пред разбирането за ОФ като нужен 
на страната за продължителен период и за сътрудничество между четирите пар-
тии223. С ентусиазъм коментират конгреса и членовете на „Звено“. Пред ръко-
водството му К. Георгиев заявява, че той е показал, „че с РП може да се работи 
и с нея трябва да се върви без колебание... Ние нямаме причини да се страхуваме 
от РП... Ние не само не бива да атакуваме РП, но трябва да ѝ бъдем благодарни. 
Аз участвам вече в три кабинета – никога с такива искрени хора като тия от 
РП не съм работил... За България няма друг път, освен тоя със СССР...“224 С одо-
брение, макар и сдържано, към конгреса се отнасят К. Лулчев, Н. Петков и В. 
Юруков. Те настояват НК на ОФ да призове комитетите по места да включат 
представители на всички групи, за да не останат решенията на конгреса само на 
хартия225.

В края на март изглежда, че разбирателството между партиите в ОФ ще бъде 
постигнато. На 30 март Тр. Костов съобщава на Г. Димитров, че „със земеделци-
те работите напредват, макар и доста бавно“ и в ръководството на съюза има 
група, с която комунистите работят „сравнително не лошо“. Най-важна е пози-
цията на Никола Петков. Според Костов той „като че ли вече решително и без-
възвратно се е ориентирал за дружна работа с нас... За съжаление обаче Н. Пет-
ков е привърженик на бавните методи на действие..., (които) оправдава с това, 
че не трябвало да се насилват събитията, че трябвало да се оставят крушите 
да изгният и сами да капнат и че важно било да се доведат при нас не отделни 
хора, а масите на ЗС“226. Въпреки това е обнадеждаващо, че Н. Петков обеща-
ва да разчисти ръководството на БЗНС и ЗМС от най-отявлените врагове; че 
вестникът на съюза „Земеделско знаме“ се списва „прилично“; че съвместната 
работа в НК на ОФ върви гладко, а настроенията на земеделските ръководи-
тели към единното действие в изборите са „значително по-благоприятни“. Тр. 
Костов смята, че април ще бъде по-спокоен и ще осигури „малко почивка“227. 
Събитията обаче се развиват различно от неговите очаквания.

4. Краят на войната и дилемите пред ОФ

Разбирателството в ОФ, демонстрирано по време на неговия първи кон-
грес, към средата на 1945 г. е поставено пред редица изпитания от вътрешен 
и външен характер. Надеждите на комунистите, че с отстраняването на д-р Г. 
М. Димитров и Кр. Пастухов са си осигурили съгласието на БЗНС, БРСДП и 
„Звено“ за своята политическа линия, се оказват прибързани. В ръководството 
и някои местни структури на БЗНС силни позиции имат привържениците 
на самостоятелното място на Земеделски съюз в управлението. Отстраня-

223. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 101; ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 55, 57–58.
224. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., 102–103.
225. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 59, 60.
226. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., 105–106.
227. Пак там, с. 103.
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ването (с подкрепата на съветските представители в СКК) на лидера, който от-
крито изразява тези настроения, втвърдява отношението им към БРП (к) и към 
съветската страна. Върху поведението на привържениците на самостоятелната 
земеделска линия от април 1945 г. започва да влияе и засилващият се интерес 
на САЩ и Великобритания към ситуацията в България. Предстоящите парла-
ментарни избори също допринасят за разпалване на политическите страсти. 
Към тези фактори трябва да се прибави и борбата във върховете на БЗНС, коя-
то не е преодоляна с избирането на Н. Петков за главен секретар.

Стремежът за самостоятелно действие се проявява ярко на 31 март 1945 г., 
когато земеделската дружба в София отказва да подкрепи инициативата на 
БРП (к) за митинг за отмяна на профсъюзното законодателство от 1934 г. Град-
ското ръководство на БЗНС свиква отделен митинг с искания за свобода на 
профсъюзното организиране и за създаване на Общ земеделски профсъюз. 
Между участниците в двата митинга стават стълкновения, намесва се и мили-
цията. След инцидента земеделските министри протестират и искат да бъдат 
наказани виновните милиционери и членове на БРП (к). В отговор вътреш-
ният министър А. Югов обвинява Н. Петков, че неговият съюз иска да разру-
ши единството на ОФ. Земеделският лидер реагира също толкова остро, като 
заявява, че в такъв случай БЗНС може да напусне ОФ. Заплахите за излизане 
от правителството блокират работата му, а напрежението се пренася и в НК на 
ОФ228. Преди да отшумят последиците от инцидента на 31 март, ново напреже-
ние предизвикват решенията на Националната конференция на Земеделския 
младежки съюз (ЗМС) от 7 и 8 април 1945 г. Тя се противопоставя на опитите 
на Комунистическата партия да лиши ОФ партиите от своите младежки ре-
зерви чрез създаване на единен младежки съюз. ЗМС настоява за независимо 
съществуване, подкрепя онази част от ръководството на БЗНС, която е за са-
мостоятелно действие, и остро критикува „левите“ Ст. Тончев, Ал. Оббов, М. 
Геновски229.

Към проблемите в ОФ не остават безразлични съветските представи-
тели в София. На 6 април 1945 г. заместник-председателят на СКК ген. С. 
Бирюзов предлага на заместник-комисаря по външните работи А. Вишински: 
„Нека на земеделците да им дадат бой, който може да завърши с излизането на 
2–3 министри земеделци и със замяната им с други министри, също земеделци. 
От това делото на работническата партия само ще спечели, а няма да загуби. 
Ако се тръгне на отстъпки, то следващия път те ще поставят още по-голе-
ми искания.“230 Предложението е одобрено от съветското ръководство, което 
смята, че на лидерите на БЗНС трябва да се покаже, че БРП (к) не се бои от 
оставки на земеделски министри и ако комунистите проявят твърдост, БЗНС 
ще заеме по-примирителна позиция. Тази оценка Г. Димитров предава на ръ-
ководството на БРП (к) и съветва на заплахите на земеделските министри да се 

228. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 79, 89; Исусов, М. Комунистическата партия..., с. 104.
229. Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., с. 67.
230. Восточная Европа в документах...,, с. 197.
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даде „най-решителен отпор“: „Ако искат, нека излязат. Но толкова по-зле за 
тях. ОФ и неговото правителство ще съществуват и след тяхното излизане. 
Народът няма да допусне разкол на ОФ. А тях ще заклейми като разколници“231. 
Указанията на Г. Димитров са да не се отстъпва от линията за укрепване на ОФ 
и за единодействие с БЗНС чрез главния секретар Н. Петков. Но трябва да му 
се внуши, че ако земеделските министри напуснат кабинета, това за БЗНС ще 
е „политическа катастрофа“ и той ще се разпадне на враждуващи помежду си 
групи232. За да заеме Н. Петков ясна позиция за сътрудничеството с БРП (к), Г. 
Димитров препоръчва да започне открито „разобличаване на Гемето и негова-
та група“, като същевременно „възможно по-значително количество“ членове 
на БЗНС, поддържащи ОФ, бъдат издигани на обществени и други постове, 
а Комунистическата партия да се обърне към реалните нужди на селяните и 
„с дела да разбие легендата, че Земеделският съюз има монопол в защитата на 
интересите и правата на селяните и че селото разчита за удовлетворение на 
своите нужди на Земеделския съюз и никому другиму“233. Г. Димитров инструк-
тира ръководството на БРП (к), че е необходимо в действията си към БЗНС 
партията да избягва открито вмешателство и да подчертава, че „цени и поддържа 
самостоятелността на ЗС като ОФ организация“ и като съюзник, а критиката 
ѝ не е против съюза, а против „чуждата агентура в неговите редици“234.

В началото на април 1945 г. ОФ продължава сериозно да се готви за 
избори, които да легитимират властта му, но се оказва, че те активизират 
намесата на външния фактор в политическия живот на страната. САЩ 
предлагат да се приложи Ялтенската декларация, като се създаде комисия от 
представители на СССР, САЩ и Великобритания, извън доминираната от съ-
ветските представители СКК, която да следи за демократичността на изборите 
и да дава препоръки на българските власти във връзка с провеждането им. След 
като Англия се присъединява към това искане, СССР се възползва от предви-
деното в декларацията право на вето и отклонява предложението, тъй като осъ-
ществяването му ще подкрепи прозападно ориентираните среди в България. В 
същото време СССР, за да не се конфронтира със съюзниците си, внушава на 
българските управляващи да отложат предвидените за края на април избори235.

Отлагането съвпада с желанието на българските комунисти да елиминират 
от ОФ противниците на единодействието. Големи надежди се възлагат на Н. 
Петков, който обаче не застава категорично против привържениците на Г. М. 
Димитров. БРП (к) обещава на Петков, след като направи чистката в ръковод-
ството на Земеделския съюз и ЗМС, „още на другия ден съвместни комисии от 
наши и техни да заминат по всички области, за да направят всички възможни 

231. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 292, л. 1.
232. Пак там, а.е. 294, л. 2.
233. Пак там, л. 4.
234. Пак там, а.е. 297, л. 1.
235. Калинова, Е. Победителите и България..., 238–239.
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промени по линията на кметовете“236. Но мерките не дават резултат и Тр. Кос-
тов се оплаква от Н. Петков: „Тоя непоправим Обломов обаче все още продължава 
да се колебае...“237 В останалите партии в ОФ обстановката е по-спокойна. Все 
пак, в БРСДП „левите“ настойчиво търсят подкрепата на БРП (к) за овладя-
ване на ръководството, като след отстраняването на Пастухов ударът е към Гр. 
Чешмеджиев238. Неговият основен недостатък, според комунистите, е желани-
ето му БРСДП да има „свой собствен терен“ и със съдействието на Англия да 
играе самостоятелна роля239. Най-спокойна изглежда обстановката в „Звено“. 
Националната конференция на неговия младежки съюз минава изцяло в отече-
ственофронтовски дух. Стопанската конференция на съюза на 30 март 1945 г. 
приема резолюция, че ОФ има „спасителна историческа роля“240. Върху пове-
дението на „Звено“ силно влияе външният фактор и най-вече убеждението, че 
между Москва и Вашингтон е постигната договореност, която е „оставила раз-
вързани ръцете на СССР на Балканите“241.

Макар и отложени, изборите налагат изработване на нов избирателен 
закон, а основните му положения са съгласувани на 20 април 1945 г. на раз-
ширено заседание на НК на ОФ. Най-дълги дебати предизвиква не идеята 
за единните листи, а въпросът докъде може да се свали възрастовата граница 
за избирателите. От всички партии смятат, че предвидената в Търновската 
конституция 21-годишна възраст подлежи на корекция, но предложението на 
БРП (к) за 18 години е преценено като неуместно (само БРСДП е съгласна, 
но за избираемите границата да е 21 г.). Предложението на БЗНС е възрастта 
за избирателите да е 19 г., а за избираемите – над 25 г. (по Конституция е над 
30 г.). Накрая БРП (к) прави отстъпки и се приема, че избиратели са всички 
български поданици от двата пола, навършили 19 г., а избираеми – навърши-
лите 23 г.242 Без особени разисквания е прието положението „гласоподаването 
да става за кандидатни листи“, които могат да се издигат само от политически 
партии, регистрирани като юридически личности и нямащи фашистки прояви. 
Също без съпротива отпада образователният ценз за избираемите, променена 
е и постановката, че депутатите не подлежат на отзоваване. Срокове за про-
веждането на изборите не се дискутират. В заседанието на НК на ОФ липсват 
разногласия между партиите във връзка със закона за изборите.

Приближаването на края на войната с Германия и по-твърдата позиция 
на новия американски президент Хари Труман към СССР предизвикват 
надежди за преразпределяне на сферите на влияние. Това се чувства и от 
онези политически кръгове в България, които се надяват да ограничат дейст-

236. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 107.
237. Пак там, с. 108.
238. Остоич, П. БРСДП..., 69–71, 73–74.
239. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 109.
240. Димитров, И. Народен съюз „Звено“..., с. 146; Установяване и укрепване..., 574–576.
241. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 109.
242. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 138–141.
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вията на БРП (к). Те се стремят към подкрепата на Англия и САЩ. Втвърдява 
се и политиката на БРП (к) – в края на април 1945 г. д-р Димитров е поставен 
под домашен арест243, а комунистите подготвят настъпление срещу „геметов-
щината“. На тяхна страна са „левите“ в БЗНС, но решаваща е позицията на 
Н. Петков, който продължава да се колебае в отношението си към Г. М. Дими-
тров. БРП (к) преценява, че е най-целесъобразно да подкрепи инициативата 
на „левите“ в съюза в началото на май да се проведе национална конференция 
на БЗНС с надеждни привърженици на ОФ, които да изберат подходящо ново 
ръководство. Желанието на БРП (к) е начело на БЗНС да остане Н. Петков. 
Това е и препоръката на Г. Димитров, който настоява да не се започва „атака“ 
срещу Петков и ако е невъзможно да се привлече срещу Г. М. Димитров, поне 
да се осигури неговата неутралност. Г. Димитров е наясно, че „левите“ в БЗНС 
са слаби и ако Н. Петков бъде отблъснат, съюзът ще се разцепи и БРП (к) ще се 
изправи пред силен противник, който ще получи и подкрепата на Запада. За-
това той препоръчва да се удовлетвори БЗНС по най-важните за него въпроси: 
в местните комитети на ОФ и в администрацията да се допуснат повече земе-
делци и да се предприемат най-строги действия срещу продължаващите про-
изволи на милицията. За да предотврати обединяване на привържениците на 
самостоятелното действие в БЗНС с други несъгласни с БРП (к), Г. Димитров 
предлага партията да внуши на регента Венелин Ганев и на „независимия“ фи-
нансовия министър Петко Стоянов, че БРП (к) може да подкрепи в подходящ 
момент желанието им да създадат политическа формация в рамките на ОФ244, 
ако те открито се обявят против „геметовците“. Така комунистите се надяват, че 
ще разединят своите противници, като прилагат към тях тактиката на „камши-
ка“ (спрямо д-р Г. М. Димитров и привържениците му) и „моркова“ (спрямо Н. 
Петков в БЗНС и останалите ОФ партии).

НК на ОФ става арена, на която се сблъскват различните политически 
позиции на управляващите партии. На 27 април 1945 г. той се събира на 
заседание, за да обсъди проблема за „геметовщината“. В доклада на члена на 
Политбюро на ЦК на БРП (к) Димитър Ганев са изброени проявите й: пора-
женски лозунг „Мир, хляб, свобода“, противопоставяне на селяните и БЗНС на 
работниците и БРП (к), издигане на лозунги против диктатурата на Комунис-
тическата партия, критика против милицията, разединяване на масовите орга-
низации; покровителстване на фашистки елементи. Към тях Д. Ганев причисля-
ва и противодействието на линията на ОФ „в най-скоро време да се произведат 
избори за парламент“ и на единните листи245. За първи път открито прозвучават 

243. Това става на 24 април 1945 г. Г. М. Димитров е болен от пневмония, а предния ден е 
издадена заповед да бъде изпратен в „трудово-възпитателно общежитие“, за да не продъл-
жава своята „пораженска във време на война дейност“. – Димитров, Г. М. Спомени, с. 212, 214, 
220–221.
244. През април 1945 г. БРП (к) отхвърля искането на В. Ганев и П. Стоянов за политическа 
партия на основата на групата на т. нар. независими интелектуалци, която да бъде представена 
и в НК на ОФ. – Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 55.
245. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 25, л. 163–169.
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обвинения към външнополитическата ориентация на опонентите – премълча-
ват заслугите на СССР и агитират, че позициите му на Балканите се разклащат 
и тук „ще дойдат чужди дивизии, които били на границата и само чакали удо-
бен момент“246. Д. Ганев, подкрепен от Ц. Драгойчева, твърди, че въпросът не е 
вътрешен за БЗНС и настоява Националният комитет да ликвидира тази „по-
литическа болест, която ще донесе само зло на страната“. Ал. Оббов (БЗНС) 
открито подкрепя БРП (к). Той настоява да се предприемат енергични мерки, 
тъй като „заразата“ ще пропълзи и в другите партии и ще направи невъзможно 
сътрудничеството в ОФ. М. Геновски също настоява за намеса на Национал-
ния комитет за ликвидиране на кризата247. Н. Петков реагира, като посочва, че 
„така не може да се говори“ и да се иска външна намеса в живота на съюза. От 
името на БРСДП К. Лулчев се обявява против „опитите да се спъва делото на 
ОФ“ и предлага да се премахнат пречките пред ОФ, като се проведат избори, 
които да легализират властта248. От по-различен ъгъл поглеждат на създаденото 
положение представителите на „Звено“. Ив. Харизанов обявява, че партията му 
е против намесата в която и да е политическа формация, но разрастващата се 
криза налага да се вземе отношение249. В. Юруков смята, че „болестта“ е при-
чинена от „партиен егоизъм“, тъй като „земеделците са голяма партия, имат 
голямо борческо минало и естествено искат да бъдат зачетени навсякъде. На 
първо време те не бяха зачетени и на второ време те също не са зачетени, а това 
създава настроение“250. „Звено“ настоява да се подкрепят ръководителите на 
БЗНС, а те сами да се справят с кризата в съюза.

На следващото заседание на НК на ОФ на 30 април 1945 г. Н. Петков от-
хвърля критиките за протестите на селяните срещу реквизициите и за разпрос-
транявания лозунг „Мир, хляб, свобода“, но в крайна сметка призовава: „Аз 
пак бих помолил да дадете данни за тези хора, арестувайте ги, освободете ни 
от тях, защото от тях действително се отравя ЗС. Властта на вътрешното 
министерство е във ваши ръце. Където има такива прояви, арестувайте тези, 
които ги вършат. Ние няма да направим нищо против това“251.По основния 
въпрос за Г. М. Димитров Н. Петков настоява: „...ако не може да се направи про-
цес против него, пратете го в Русия, освободете Съюза... Моля ви, в името на 
интересите на РП и ЗС, дайте на този човек да отиде в Русия или където и да е 
другаде, но не го оставяйте, за да не се създава лошо настроение...“ На упреците на 
Д. Ганев, че „геметовщината“ е агентура в полза на Англия, Н. Петков отговаря: 
„Ако има такива, арестувайте ги... Вземете ги, затворете ги, отървете съюза 
от такива, защото иначе аз не виждам как ще върви тая работа.“252 Н. Петков 

246. Пак там, л. 167.
247. Пак там, л. 174.
248. Пак там, л. 171–172.
249. Пак там, л. 176.
250. Пак там, 177–178.
251. Пак там, л. 183.
252. Пак там, л. 183–184.
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се обявява против ликвидирането на младежките партийни организации чрез 
създаване на единен младежки съюз. Той е готов да приеме смяната на цяло-
то Постоянно присъствие, но настоява да не се иска насилствено създаване на 
единна младежка организация. В крайна сметка Н. Петков отказва да изпъл-
ни това, което БРП (к) иска от него – да заклейми привържениците на д-р Г. 
М. Димитров. Той подчертава, че не е бил негов „голям приятел“ и макар да 
се чувства „уязвен“ от него, „на един човек, който е болен, под домашен арест и 
на когото семейството е в такова положение, аз намирам, че нито е доблестно, 
нито ми е по нрав и характер, да направя това“. Н. Петков е готов да напусне 
поста главен секретар, но не и да се поддаде на натиска и призовава: „Затова 
аз моля да го пуснете да се отиде. Пуснете го да отиде в Крим, в Одеса, но дайте 
възможност на Съюза да се освободи от името му. Не си служете с този термин, 
защото събитията ще покажат, че голяма полза от това няма да има. Колкото 
повече говорите за него, толкова повече симпатии му създавате“253.

Тр. Костов обаче припомня, че в резолюциите, които земеделските конфе-
ренции в Стара Загора, Пловдив, Лом и другаде са гласували, „за фашизма няма 
нищо“, а вместо него БРП (к) е посочена като враг на демокрацията; за СССР 
изобщо не се споменава и се настоява изборите да се оставят за след войната и 
да се гласува с отделни листи254. Тр. Костов е категоричен, че искането за отдел-
ни листи показва апетити за самостоятелна власт. Той намеква, че противници-
те на ОФ, останали извън него, ще подкрепят БЗНС, за да получат мнозинство 
и да поемат властта. Нежеланието на Н. Петков да предотврати подобно разви-
тие, предизвиква силно раздразнение у Тр. Костов: „...ако някой си въобразява, 
че ние ще позволим легалните възможности от 9 септември да бъдат използвани 
от такива врагове, той би ни сметнал за големи будали. Това е политиката, др. 
Петков, която се преследва от фашистите... Злото е много голямо. Касае се за 
много голяма криза в ОФ... Примиренческото отношение означава съдействие на 
този разложителен елемент в ОФ“255.

Но Н. Петков остава непримирим. В началото на май 1945 г. той преживява 
тежък период, в който трябва да вземе решение за съдбата на БЗНС, а е подло-
жен на натиск от различни посоки. „Левите“ в ръководството на Земеделския 
съюз се опитват да го привлекат за свикване на национална конференция, която 
да направи персонални промени и да осъди линията на кръга около Г. М. Дими-
тров. „Десните“ го заплашват, че ако се съгласи с конференцията, те ще съставят 
отделно Постоянно присъствие и ще създадат нов опозиционен БЗНС256. Н. 
Петков сигурно е претеглял внимателно плюсовете и минусите на самостоятел-
ното действие на БЗНС. Поведението на Комунистическата партия през из-
миналите шест–седем месеца едва ли е било неочаквано за него, когато е решил 
да се обвърже с нея в ОФ. Вероятно той приема единодействието с БРП (к) и 

253. Пак там, л. 185.
254. Пак там, л. 186–187.
255. Пак там, л. 188.
256. Исусов, М. Политическите партии..., 91–92; Тишев, Д. Сътрудничеството между..., с. 171.
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дори водещата ѝ роля в управлението като факт, произтичащ от присъствието 
на съветски войски и допринасящ за закрепване на международното положе-
ние на страната. Затова се съгласява БЗНС да се ограничи в рамките на ОФ и, 
макар и след колебания, да бъде отстранен д-р Г. М. Димитров. Когато през ап-
рил 1945 г. поведението на САЩ и западните представители в СКК очертава 
нови перспективи, Н. Петков се колебае дали да се възползва от създаващите се 
възможности или да продължи водената политика. Колебанията продължават 
месец–два и позициите на Н. Петков се оформят под влияние на втвърдяваща-
та се позиция на САЩ и Англия към СССР. В по-малка степен тази еволюция 
се влияе от „левите“ в БЗНС и от поведението на БРП (к), инструктирана от 
Москва да бъде внимателна към Н. Петков и да не изостря отношенията в ОФ, 
за да не предизвиква упреците на западните страни.

Така през май 1945 г. съдбата на единството в ОФ е поставена на карта. 
Външният фактор, активизиран от края на войната срещу Германия, играе 
водеща роля при оформяне облика на политическите сили и на отношени-
ята между тях. Американският политически представител в София Мейнард 
Барнс става най-активен западен фактор в България, насочващ Н. Петков към 
открито противопоставяне257. Позицията на британските представители е по-
умерена, тъй като официалната линия на Лондон към България е съобразена с 
англо-съветските договорености. Англия подкрепя инициативите на САЩ за 
България, но не предлага такива, за да не провокира ответни съветски действия 
в по-важни за нея региони258. Въпреки че официално двете западни държави не 
демонстрират готовност за намеса във вътрешнополитическите събития в Бъл-
гария, промяната, която се чувства в отношенията между съюзниците от Ан-
тихитлеристката коалиция, все повече влияе върху ОФ. Противопоставянето 
между партиите придобива и външнополитически измерения и всяка се надява 
на външния фактор.

В началото на май 1945 г. БРП (к), която е в по-изгодни позиции поради 
съветската подкрепа, вече е твърдо решена да овладее положението в БЗНС, 
като възлага големи надежди на националната земеделска конференция. По 
места земеделците, привърженици на ОФ, заедно с комунистите определят кои 
да присъстват на нея. Предвиждат се „около хиляда души, все солидни земеделци, 
истински селяни, добри отечественофронтовци“259. Тр. Костов е все по-войн-
ствено настроен и смята, че „времето за компромисите е вече минало“ и конфе-
ренцията трябва да прочисти БЗНС „от всички геметовци като остане само 
Никола Петков“260. В борбата се включва и НК на ОФ. На 3 май 1945 г. той 
приема декларация, в която се прави известен компромис. По настояване на Н. 

257. Калинова, Е. Своенравният дипломат. Мейнард Барнс и политиката на САЩ към 
България 1944–1945. – Във: Втората световна война и България 1939-1947 г. Сливен, 2006, 
82–88.
258. Калинова, Е. Победителите и България..., 248–250.
259. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 309, л. 4; а.е. 310, л. 1.
260. Пак там, а.е. 310, л. 1.
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Петков не се споменава името на д-р Г. М. Димитров и „геметовщината“, а се го-
вори за „известни прояви на група противоотечественофронтовски елементи“, 
целящи да разбият единството на ОФ и да променят вътрешната и външната 
политика на страната261. Заклеймени са опитите да се противодейства на един-
ните профсъюзни, женски, младежки и юношески организации; да се противо-
поставят работниците на селяните, както и да се компрометират стопанските 
мероприятия на ОФ. Тази декларация е приемлива за Н. Петков и той я под-
писва. Тя засилва оптимизма на БРП (к) и Тр. Костов заявява: „Опирайки се на 
декларацията, ние ще водим борбата против гемевщината до окончателното ѝ 
погребване“262.

От Москва Г. Димитров не само подкрепя действията на БРП (к), но и пов-
дига градуса на напрежението. Той дава инструкции да се мобилизира бди-
телността на партията и да се внедрят верни хора в централните и местните 
структури на другите партии, за да може ЦК своевременно да узнава „извътре 
техните интимни намерения и планове“263. Тъй като не е сигурен дали ръко-
водството на БРП (к) разбира важността на ситуацията, на 5 май 1945 г. Г. 
Димитров изпраща подробно писмо до Тр. Костов, за да му внуши, че ОФ се 
намира в „един сериозен преломен момент“. Центробежните сили в него използ-
ват вътрешните трудности и с външна помощ се активизират. Тяхната цел е да 
създадат антикомунистически и антисъветски блок и тази „сериозна опасност“ 
трябва да се отстрани „час по-скоро“ и „сегашният момент е най-благоприятен 
за това“264. Г. Димитров смята, че партията няма достатъчно сили да се спра-
ви едновременно с всички свои противници и препоръчва най-напред да бъде 
„разбита и отстранена“ групата около Г. М. Димитров. Той съветва да се при-
влекат и останалите ОФ партии, като „всички подходящи маневри и лавирания 
са не само допустими, но и прямо необходими“265. Димитров подчертава, че от-
говорност за тази линия, която може да предизвика промени в правителство-
то, носи БРП (к), която трябва да разчита на собствени сили, а не на директна 
съветска подкрепа – особено в навечерието на срещата на „тримата големи“ в 
Потсдам.

Преди земеделската конференция колебанията на Н. Петков продължават, 
а БРП (к) се съобразява с инструкциите на Г. Димитров. Двете страни все още 
търсят приемливо решение. Г. Димитров дори предава чрез С. Бирюзов и Тр. 
Костов съобщение „лично за Н. Петков“: „Да се разграничава от геметовци, да 
вземе активно участие в конференцията, да остане начело на Земеделския съюз и 
в правителството и пр.“266 Тези препоръки са допълнени със заплахата: „Пре-

261. Установяване и укрепване..., 628–630. 
262. Според Тр. Костов декларацията е подписана от всички членове на НК на ОФ, вкл. и Н. 
Петков. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 313, л. 1.
263. Пак там, а.е. 314, л. 1–2; Димитров, Г. Дневник, с. 476.
264. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 315, л. 1.
265. Пак там, л. 2–3.
266. Димитров, Г. Дневник, с. 477.
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дупредих го, че ако той пряко или косвено поддържа геметовците, то партията 
и аз лично ще бъдем принудени да излезем публично срещу такова вредно за народа 
поведение.“ Думите на Г. Димитров са предадени от Тр. Костов на Н. Петков два 
часа преди откриването на конференцията на 8 май 1945 г. Н. Петков съзнава, 
че това е всъщност съветската позиция и благодари за оказаното „доверие“, но 
продължава да смята, че е „неудобно“ да участва в конференцията, но уверява Тр. 
Костов, че „той и неговите приятели опозиция на ОФ нямало да правят, като 
редници щели да сътрудничат на ОФ правителство“267.

Действително, и двете страни полагат още усилия. По времето, когато в 
присъствието на над хиляда участници се открива конференцията на БЗНС, в 
Министерския съвет земеделските министри предлагат на К. Георгиев, Д. Вел-
чев и Тр. Костов компромисно решение, което да запази целостта на БЗНС, а и 
на ОФ: „Да се съберат инициаторите на конференцията заедно с Никола Пет-
ков и да определят листата на Управителния съвет и Постоянното присъст-
вие; да се състави резолюция в духа на декларацията на Националния комитет 
и постигнатото съгласие да се провъзгласи тържествено на конференцията от 
Н. Петков“268. Така земеделските министри изразяват готовност да признаят 
не само конференцията, но и бъдещите ѝ решения. Те искат съдействието на 
комунистите и министър-председателя, за да убедят и „левите“ да отстъпят. Тр. 
Костов се съгласява, но подчертава, че трябва да се намери „задоволителна база 
за този компромис, без да се притъпява борбата против гемевщината“. С учас-
тието на представители на БРП (к) е изготвен вариант за Постоянното при-
съствие – „6 отечественофронтовци срещу 5 колебливи“. Н. Петков я намира за 
„приемлива“269.

В началото на втория ден на конференцията – 9 май, споразумението все 
още е възможно. По искане на Н. Петков Тр. Костов му предава в писмен вид 
указанията на Г. Димитров. В тях се отбелязва, че се решава съдбата на стра-
ната и „всеки обществен деятел трябва да се издигне над личните си симпатии 
и антипатии, над личните обиди и неприятности и да заеме такава позиция, 
каквато диктуват големите интереси на българския народ и България“. Те нала-
гат да се запази единството на ОФ, поради което БЗНС трябва да се прочисти 
от „Гемето и неговата група“. Призивът на Димитров е Н. Петков да остане 
начело на БЗНС и в правителството и да участва в конференцията. Финалът 
на текста, който Тр. Костов предава на Н. Петков, е различен от този, който Г. 
Димитров е отбелязал в дневника си. Усилията да спечели земеделския лидер 
карат Тр. Костов да внесе миньорни нотки в резкия тон на Димитров: „Как-
то аз, така и нашата партия много ще съжаляваме, ако нашите пътища се 

267. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 317, л. 1.
268. Пак там, л. 6.
269. Димитров, Г. Дневник, 477–478; ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 317, л. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 
22, 24, 26–27, 29.
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разделят и ако за голямо наше съжаление бъдем принудени да поведем борба един 
против друг“270.

След като получава текста, Н. Петков провежда нови преговори с „леви-
те“ земеделци, като отхвърля постигнатия компромис и поставя нови усло-
вия – конференцията да не гласува резолюция, а само да се прочете деклара-
цията на НК на ОФ от 3 май, в която не се споменава за „геметовщина“. Н. 
Петков предлага Постоянно присъствие, в което според Тр. Костов, „от 11 
души само 4 са отечественофронтовци и 7 геметовисти или примиренци към 
геметовщината“271. Достъпните архиви не дават отговор какво е предизвикало 
промяната у Н. Петков. Тр. Костов е разочарован, след като преди няколко часа 
развръзката е изглеждала близка. В радиограма до Г. Димитров той избухва: 
„Това предложение е явна провокация. Квартирата на Петков е пълна с геме-
товци... При такива съветници естествено е, че от снощните му намерения не е 
останало нищо. А може би е получил кураж и от другаде“272. Конференцията за-
вършва без Н. Петков, но той е избран в ръководството на съюза273. В приетите 
резолюции се изказва пожелание „при първа възможност да се сключи полити-
чески и военен съюз“ със СССР; призовават се дружбите да се изчистят от „фа-
шистките и вражеските елементи“ и да укрепват „бойното другарство“ с БРП 
(к), а в изборите БЗНС да участва с останалите партии в единна листа274. За-
клеймени са идеите за самостоятелна селска власт и равно участие във властта.

Политбюро на БРП (к) преценява, че в момента борбата срещу Н. Петков 
ще е тактическа грешка. „Левите“ земеделци и след конференцията не са дос-
татъчно силни и ако Н. Петков напусне БЗНС, може да се стигне до разпада-
не на ОФ. Решено е да се работи за привличане на Н. Петков и да се помогне 
на новото ръководство на БЗНС да спечели опора275. На 11 май на съвместно 
заседание на Политбюро и новото Постоянно присъствие е договорено да се 
увеличи броят на земеделците в администрацията (до края на май те получават 
над 80 кметски места), да не се бърза с изграждането на единната младежка ор-
ганизация, да се честват съвместно земеделски дейци от миналото и да се излезе 
с общо обръщение, което да демонстрира пълното одобрение на конференция-
та276. Напрежението започва да расте, след като същия ден Н. Петков се опитва 
да публикува декларация против конференцията на БЗНС. Тр. Костов преце-

270. Пак там, а.е. 318, л. 1.
271. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 317, л. 16, 19, 24.
272. Пак там, л. 19.
273. Пак там, л. 26–27. В Постоянното присъствие на БЗНС Н. Петков е избран за главен 
секретар, Ал. Оббов за главен редактор на в. „Земеделско знаме“, а Г. Трайков - за председател 
на Управителния съвет на БЗНС. – Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., с. 76.
274. Тишев, Д. Сътрудничеството между..., 188–190.
275. Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., с. 77.
276. Пак там, 78–79; Тишев, Д. Сътрудничеството между..., 200–216.
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нява поведението му като „хвърляне на ръкавица“ и отсича, че „от отношени-
ето към декларацията на Петков ние ще съдим кой е за и кой е против ОФ“277.

В Министерския съвет не всички министри застават зад тезата на комуни-
стите. Д. Казасов заявява, че Н. Петков трябва да публикува своята декларация, 
защото като секретар на БЗНС има право да си каже думата по вътрешните 
въпроси на съюза и кабинетът „няма какво да се меси“. Гр. Чешмеджиев го под-
крепя. К. Георгиев и Б. Бумбаров са на мнение, че Н. Петков не е затворил съв-
сем вратата и могат да се направят още усилия за съгласие. Д. Велчев подкрепя 
Н. Петков. Самият Петков вметва, че конференцията е била „комунистическа“, 
че не иска да бъде „комунистическо мекере“ и че „цар Борис 25 години правил 
такива опити да вземе ЗС и не могъл“278. Земеделският министър А. Държански 
обаче се обявява против публикуването на декларацията. Категорично осъж-
дане на този акт от името на комунистическите министри прави Д. Терпешев. 
Кабинетът решава да не се публикува декларацията, за да се направи последен 
опит за споразумение между двете страни в БЗНС279.

Категоричната линия на БРП (к) е плод и на убеждението, че „колебания-
та“ на Н. Петков се дължат на надеждата му съветските позиции на Балкани-
те да отслабнат. Тр. Костов посочва, че според Н. Петков „конференцията в 
Сан Франциско, речта на Чърчил, развитието на полския въпрос и личността 
на новия американски президент Труман показвали, че пълна сговореност между 
съюзниците няма, че те се дебнат помежду си и че във връзка с това положението 
на Балканите съвсем не можело да се смята за стабилизирано: първенстващото 
положение на СССР на Балканите може би щяло да се запази, но „в каква форма“ 
и „в каква степен“ – това било неизвестно“280. Н. Петков действително активи-
зира връзките си със западните представители в България. На 17 май на един 
прием той информира двама британски служители за своята готовност да се 
противопостави на руснаците. Н. Петков обяснява как е заявил на ген. Бирю-
зов, че СКК прекалено се намесва в българските работи и го предупредил, че 
русите ще напуснат България, но селяните ще останат. Той посочва, че кому-
нистите се надявали той да работи с тях, но очакванията им не се оправдали281. 
Н. Петков се среща и с американския политически представител М. Барнс, 
който е убеден, че американската намеса е повече от необходима и е готов да я 
осъществява дори без инструкции от Вашингтон. Затова, когато Н. Петков му 
съобщава за предупреждението на Бирюзов да не повтаря грешката на д-р Г. М. 
Димитров и му разказва как комунистите искат да обезличат БЗНС в навече-
рието 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.“ Окуражен, Н. Петков споделя с 

277. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 322, л. 1.
278. Пак там, л. 3–4.
279. Пак там, л. 6, 7.
280. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 111.
281. Пинтев, С. България в британската дипломация..., с. 106.
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него, че „спирането на военните действия срещу Германия и поведението на Съ-
единените щати и Англия в полското имброглио, са му помогнали да реши, че е 
дошъл моментът да не отстъпва повече“282. Според Ст. Тончев след земеделска-
та конференция Н. Петков е споделил: „Искам да бъда честен спрямо теб. Дали 
Никола Петков ще е или някой друг, няма значение, защото западните предста-
вители в София са решили да има нов земеделски съюз. Дълго мислих и реших, че 
по-добре ще е да го оглавя аз, отколкото някой друг, ще бъда по-малко злостен. 
Ще има избори. Западните сили вземат надмощие, те ще диктуват“283.

Надеждите на Н. Петков се оказват илюзорни, що се отнася до Англия, тъй 
като Форийн офис продължава да смята, че намесата в България ще е безплод-
на и може да утежни отношенията със СССР. Британската позиция от 14 май 
1945 г. е недвусмислена: „Няма нищо особено демократично в сегашната адми-
нистрация на България, в която земеделците участват и те като партия са 
направили малко или нищо, за да заслужат благодарност от правителството 
на Негово Величество. Не може да бъде отречено обаче, че ако земеделците бъ-
дат отстранени от правителството, то ще стане още по-малко демократич-
но от сегашното... Дори и да се почувстваме склонни да подкрепим земеделците 
срещу комунистите, нямаме сила, с която да видим, че нашата воля взима връх. 
И единственият резултат от нашата интервенция би могъл да бъде по-на-
татъшната загуба на престиж в страната“284. Британските представители в 
България дисциплинирано следват указанията и по-малко окуражават Н. Пет-
ков, докато М. Барнс е по-активен, макар Държавният департамент да не го е 
упълномощавал за това.

5. Невъзможното единство на коалицията 
и ролята на външния фактор

През лятото на 1945 г. ОФ изживява нови сътресения: започналото през 
май разцепление в БЗНС е доведено докрай, аналогични процеси има в БР-
СДП, а БРП (к) се намесва в работите на двете партии и се стреми да предо-
тврати подобно вътрешно противопоставяне в НС „Звено“. Силен отпечатък 
върху отношенията в ОФ поставят предстоящите парламентарни избори и на-
месата на външния фактор.

Напрежение в нестабилната вътрешнополитическа ситуация в страната 
внася бягството на д-р Г. М. Димитров на 23 май 1945 г. от жилището му, къде-
то е поставен под домашен арест285. Той търси убежище при американския по-
литически представител в София М. Барнс, който го приютява в резиденцията 
си и поставя Държавния департамент пред свършен факт. Все пак, Вашингтон 
официално обявява, че одобрява поведението на своя представител. Съветски 

282. Пак там, 106–107.
283. Димитров, И. Миналото, което беше близко..., с. 108.
284. Пинтев, С. България в британската дипломация..., 107–108.
285. Димитров, Г. М. Спомени, 224–229; Мозер, Ч. Д-р Г. М. Димитров, 180–182.
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военен отряд и български части блокират вилата на Барнс. Тр. Костов е катего-
ричен, че целта на Барнс „е да се нанесе удар по престижа на ОФ правителство 
и на Съветския съюз и да се окуражи геметовщината и цялата реакция в стра-
ната, която очевидно по тяхно внушение, се е размърдала напоследък“286. На 26 
май във в. „Земеделско знаме“ е обявено изключването на д-р Г. М. Димитров 
от БЗНС, а напрежението около Н. Петков се сгъстява. Според Тр. Костов 
„Барнс не излизал от квартирата на Н. Петков“ и му внушавал, че България се 
управлява от „комунисти-гангстери“ и няма „никаква демокрация“. В резултат 
Петков заемал все по-ясна позиция против изключването на „геметовците“ 
от БЗНС, тъй като „англичани и американци действали дружно против СССР, 
нямало да търпят комунистическа власт в България и гемевистите утре може-
ло да потрябват, тъй като англо-американците гледали благосклонно на тях. 
Англо-американците 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“287.

Всъщност, САЩ, Англия и СССР предпочитат да избягнат пряк сблъсък 
във връзка със ситуацията в България в навечерието на поредната среща на 
„тримата големи“ в Потсдам. Всяка обаче се опитва да подкрепи онези поли-
тически сили в страната, на които разчита. Най-важни за бъдещето на ОФ 
са отношенията между БРП (к) и БЗНС. Новото ръководство на БЗНС е 
единодушно, че трябва да върви плътно до БРП (к). То преценява, че след като е 
оглавило съюза с нейна помощ, утвърждаването му също зависи от подкрепата 
й. Затова не изненадва готовността за единодействие, проявена от членовете 
на Постоянното присъствие на съвместното заседание с Политбюро на ЦК на 
БРП (к) на 2 юни 1945 г. Тр. Костов информира Г. Димитров: „Би трябвало да 
ни погледне човек от страни, за да ни се начуди на тоя дух на разбирателство 
и дружба“288. Разгледани са „доста деликатни“ въпроси, по които комунистите 
са имали сериозни разногласия с предишното земеделско ръководство. БРП 
(к) преценява, че в момента е по-добре, „правейки дребни отстъпки по несъ-
ществени въпроси“, да заздрави връзката със земеделското ръководство. Решено 
е да не се форсира изграждането на единна младежка организация, създадени 
са контактни комисии в областните и околийските центрове и в селата, за да 
изглаждат на местно равнище проблемите между двете партии. Най-важната 
им задача е да се отстъпят кметски места на членове на БЗНС, за да се създаде 
социална опора на новото земеделско ръководство и да се парират обвинения-
та, че комунистите не допускат други партии до властта289.

286. ЦДА, ф. 1–Б, оп. 7, а.е. 338, л. 11.
287. ЦДА, ф. 1–Б, оп. 7, а.е. 338, л. 11; а.е. 333, л. 7.
288. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 118.
289. През юни 1945 г. БЗНС получава нови 212 места на кметове и кметски наместници 
в седем околии. Съотношението обаче продължава да е в полза на комунистите – от 94 
околийски управители 54 са от БРП (к), 33 от БЗНС, 4 от БРСДП и 3 от „Звено“; от 4415 
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Пред Постоянното присъствие и Политбюро стои и друг важен въпрос – 
за главния секретар на БЗНС Н. Петков, който продължава да отказва този 
пост. Решаваща е намесата на външния фактор по случая с д-р Г. М. Димитров. 
Тя втвърдява позициите и довежда до разцепване на БЗНС. Г. Димитров на-
стоява за твърди действия към д-р Г. М. Димитров, което се отразява и върху 
отношението към Н. Петков. Самият Петков е силно повлиян от М. Барнс и от 
внушенията на западните дипломати и военни за по-активна намеса на САЩ 
в България. Затова той и останалите земеделски министри не подават оставки. 
Те искат да запазят позиции в правителството, за да могат в бъдеще да органи-
зират и сплотят своите привърженици. В кабинета те разчитат на подкрепата 
на социалдемократа Гр. Чешмеджиев и на някои министри от „Звено“, както 
и на регентите В. Ганев и Цв. Бобошевски. БРП (к) съзира в това поведение 
подкрепа „отвън“ и преценява, че по-нататъшните контакти с Н. Петков само 
ще „компрометират завоюваните в ЗС позиции“ и могат да се отразят зле вър-
ху поддържаното от партията Постоянно присъствие290. Убеждението на Тр. 
Костов е, че „Петков изглежда вече окончателно определен на другата страна: 
всичките си надежди той гради на англо-американското вмешателство отвън, 
на недоволството на селяните поради недостигнатото още удовлетворяване на 
техните искания Това е вече определен враг, който се радва и разчита на труд-
ностите на ОФ-власт“291.

Трансформациите в БЗНС катализират процесите в БРСДП. От среда-
та на април 1945 г. в продължение на повече от месец ръководните органи на 
БРСДП не могат да се обединят около общо разбиране за провеждането на 
конгрес. Главният секретар К. Лулчев, подкрепен от министър Гр. Чешмеджиев, 
настоява за неговото легитимно свикване, за да предотврати сценарий, подобен 
на този със земеделската конференция. Техните противници - „левите“, окура-
жени от събитията в БЗНС, пристъпват към решителни действия. Намерения-
та им са да прочистят предварително Изпълнителния комитет и след това сами 
да подготвят конгрес, който да утвърди собствените им позиции. Те имат „съ-
чувственото“ (по думите на Тр. Костов) отношение на БРП (к) и съгласието, 
макар и след колебания, на министър Д. Нейков да поеме поста на Лулчев и 
да сътрудничи с комунистите292. Поведението на Д. Нейков през април–май 
1945 г. напомня на терзанията на Н. Петков – то се дължи на страха му от раз-
цепване на организацията. Събитията в земеделската организация и външният 
фактор натежават в полза на присъединяването му към „левите“.

К. Лулчев се опитва да нанесе изпреварващ удар, като на 28 май оповестява 
свикването на конгреса за 10 юни. Това дава повод на „левите“ със знанието и 
одобрението на БРП (к) още на следващия ден да отстранят К. Лулчев от секре-

кметове и кметски наместници 2468 са от БРП (к), 1899 от БЗНС, 29 от БРСДП и 19 от 
„Звено“. – Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., 81–83. 
290. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 361, л. 4.
291. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 122.
292. Пак там, с. 116. Остоич, П. БРСДП..., 74–76.
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тарския пост и да обявят от страниците на в. „Народ“, че решението за конгреса 
е „лично дело“ на Лулчев, а не решение на ръководните органи. „Превратът“ в 
БРСДП е замаскиран чрез съобщението, че „Изпълнителният комитет, съо-
бразно установеното положение до 9 септември (когато бе секретар на парти-
ята др. Д. Нейков) и имайки предвид, че до 9 септември К. Лулчев не участваше 
в ОФ, помоли др. Д. Нейков да поеме отново ръководството на БРСДП като 
главен секретар“293.

Надеждите, че с отстраняването на Лулчев проблемите в БРСДП ще се ре-
шат, не се сбъдват заради Гр. Чешмеджиев. Един от първите политици некому-
нисти, присъединили се към ОФ, Чешмеджиев получава за награда министер-
ски пост, но не може да преглътне желанието на БРП (к) да обезличи партията 
му. На 29 май вечерта той получава достъп до контролираното от комунистите 
радио (допуснат е, защото обяснява, че ще говори за своето министерство), 
обявява се в подкрепа на отстранения К. Лулчев и призовава партийните члено-
ве да присъстват на конгреса на 10 юни. Понеже БРП (к) е ангажирана с БЗНС 
и с бягството на д-р Г. М. Димитров, Тр. Костов той заявява: „Ние ще оста-
вим левите да проведат борбата главно със собствени сили, като им оказваме 
само морално-политическа подкрепа. Работата явно ще дойде до разцепление и в 
социалдемократическата партия като пастуховците и техният нов вожд Гр. 
Чешмеджиев бъдат изхвърлени“294. Кризата в БРСДП приближава възможност-
та за промени в правителството.

В сравнение с процесите в Земеделския съюз и Социалдемократическата 
партия, ситуацията в НС „Звено“ не изглежда драматична. Лидерът К. Ге-
оргиев отдавна е определил главната вътрешно- и външнополитическа линия 
на малобройната формация – заедно с БРП (к) и СССР. При това положение 
БРП (к) също не разглежда „Звено“ като заплаха за властта си. Върху дейците 
на „Звено“ обаче оказва въздействие поведението на Комунистическата партия 
към другите партньори в ОФ и най-вече желанието ѝ да ограничава тяхната 
самостоятелност. Като „градска“ партия, в която влизат индустриални и тър-
говски среди със силни икономически интереси, „Звено“ недоволства и от сто-
панската политика на БРП (к), толерираща кооперациите и държавния сектор 
за сметка на частния. Не на последно място, върху звенарите оказва влияние и 
външният фактор.

Недоволството в „Звено“ от поведението на БРП (к) не приема такива фор-
ми, както в останалите ОФ партии поради прагматизма и усета за реалност на 
К. Георгиев, но и защото в редиците на съюза няма друга фигура от неговия 
мащаб, която да поведе битка за лидерското място и да потърси помощта на 
комунистите. Социалният състав на формацията предопределя и липсата на 
„леви“. К. Георгиев възприема линията да съхрани целостта на „Звено“ и да му 
извоюва достойно място в управлението на страната, без да засенчва БРП (к), 
но и без да ѝ позволява да се меси в работите на съюза. Трезво претеглил плю-

293. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 344, л. 1.
294. Пак там, л. 3.
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совете и минусите на ситуацията в страната, той избира ролята на балансьор в 
ОФ, на посредник за изглаждане на противоречията между партиите, като по 
този начин увеличава политическата тежест на „Звено“. Отново, както около 9 
септември 1944 г., двете организации имат нужда една от друга. Затова БРП (к) 
се отнася към „Звено“ по различен начин в сравнение с останалите партии – от 
него се иска да подкрепи стремежа на комунистите да надделеят над земеделци-
те и социалдемократите. Срещу това партията е готова да гарантира сериозни 
позиции на „Звено“ в управлението на страната.

Усилията на ръководството на БРП (к) и интересите на „Звено“ карат вода-
чите му на 26 май да изразят желание за по-тесен контакт с комунистите, за да 
образуват „едно ръководещо ядро, което при днешното състояние на ЗС да дава 
тон в управлението“. Това поведение е посрещнато със задоволство от Тр. Кос-
тов: „Трябва да се констатира, че всички ни търсят и всички чувстват, че без 
нас ОФ управление е невъзможно. Опитът на реакционните елементи да ни изо-
лират даде обратни резултати: ние се превърнахме в център и това ни дава сега 
възможност редица работи сега да провеждаме чрез Кимон и чрез други, като ние 
оставаме зад кулисите“295. Радостта обаче е прибързана, тъй като К. Георгиев 
няма намерение послушно да служи на БРП (к) и следва линията да „покачва 
цената“ на „Звено“ пред комунистите. Той се стреми да влезе в ролята на „поми-
рител“ между Гр. Чешмеджиев и Д. Нейков в БРСДП и да посредничи между 
крилата на земеделците. Върху поведението на лидера на „Звено“ влияят и стра-
ховете, че след „очистването на ОФ от Гемето, Петков и Чешмеджиев може да 
дойде реда и на някои десни звенари“296.

„Двусмислената“ роля, която играят звенарите, в напрегнатата обстановка в 
началото на юни втвърдява позицията на партийното ръководство. Пред него 
се очертава призракът „десните елементи от всички партии“ да започнат съгла-
сувани действия „в контакт с буржоазните елементи извън ОФ“ и да създадат 
„някакъв демократически фронт“, насърчаван от САЩ и Англия. Тактиката на 
БРП (к) е отражение на разбирането, че е дошъл моментът за щурм към всич-
ки важни позиции в управлението, за да не изпадне партията в изолация пред 
обединението на вътрешните и външните ѝ противници. Тази политическа ли-
ния е предложена на заседание на ЦК на БРП (к) от 8 юни 1945 г. Тр. Костов 
изнася основен доклад, в който твърди, че „огромният престиж“ на СССР и 
„широкото демократично движение в ред страни“ карат „силите на реакцията“ 
да започнат „дива кампания“ срещу тях. Тр. Костов обяснява, че целта на САЩ 
и Англия е да се упражни натиск върху СССР, за да постигнат отстъпки във 
връзка с войната срещу Япония297.

По обстановката в страната Тр. Костов отбелязва, че има силен външен на-
тиск: „задигането на Гемето, ... агитацията на английското и американското 
радио и вестници, слуховете, че СКК ще се оглави от американци; предстоящ 

295. Пак там, а.е. 340, л. 1.
296. Пак там, а.е. 361, л. 2.
297. Пак там, оп. 6, а.е. 56, л. 2–4.
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ултиматум за смяна на правителството... прогнозата, че след 2–3 месеца ОФ 
ще се сгромоляса“. С този натиск Тр. Костов обяснява упоритата съпротива на 
Н. Петков, която показвала, че „той е свършил с колебанията и е тръгнал по ан-
гло-американски пътища“, „атаката“ на Лулчев и Чешмеджиев и раздвижване-
то на останалите извън ОФ среди около Буров, Мушанов, Гичев, Мошанов298. 
Тр. Костов анализира причините за нарастващата намеса на външния фактор, 
под който той разбира Англия и САЩ, но те се отнасят и до СССР. Най-ва-
жната вътрешна причина е предстоящото провеждане на парламентарните из-
бори, които „бодат очите“ на англичаните и американците, затова те искат да 
ги осуетят. Тяхната цел, според Тр. Костов, е да се възползват от икономиче-
ските трудности и от борбите в ОФ, за да не допуснат да укрепнат позициите 
на Комунистическата партия299. Призивът към повече твърдост е подкрепен от 
повечето членове на ЦК. Тр. Костов също споделя „революционния ентусиа-
зъм“ на съпартийците си и предлага на Г. Димитров да се призоват масите за 
акции, както в края на 1944 г. От Москва обаче идва настояване за повече уме-
реност300. Г. Димитров прокарва съветската линия, че обстановката в страната 
и извън нея в навечерието на Потсдамската конференция е много променена в 
сравнение с времето на Четвъртото постановление. Предотвратен е поредният 
уличен натиск и разцепването на ОФ.

В същото време процесите на разединение в БРСДП и БЗНС набират 
скорост. На 10 юни в ръководеното от Гр. Чешмеджиев Министерство на со-
циалната политика се провежда конгрес на БРСДП и за около час в присъст-
вието на стотина души той одобрява поведението на К. Лулчев и отстранява от 
ръководството на „левите“, тъй като „не са изхождали нито от интересите на 
партията, нито от интересите на ОФ“301. Пет дни по-късно малко повече от 
половината членове на ЦК на БРСДП решават да свикат конгрес на 5 август. 
Двете крила декларират вярност към ОФ, но всяко заявява, че е „истински-
ят“ представител на партията302. Тактиката на БРП (к) да подкрепя „левите“, 
които сами да извоюват позиции, не дава резултат и кризата в ОФ става все 
по-очевидна. Развръзката в БЗНС настъпва на 12 юни, когато Управителният 
съвет освобождава Н. Петков от поста главен секретар, но го оставя в състава 
на Постоянното присъствие и не предлага да бъде освободен от правителство-
то и от НК на ОФ. До края на юни продължават разговорите с него и остана-
лите земеделски министри. Мястото на главен секретар на БЗНС по традиция 
привлича апетитите на земеделските лидери и освобождаването на Н. Петков 
от него веднага предизвиква разпри сред довчерашните съмишленици в По-
стоянното присъствие303. След двудневни разисквания с разменени упреци, в 

298. Пак там, л. 5–6.
299. Пак там, л. 6. 
300. Пак там, л. 16.
301. Исусов, М. Политическите партии..., с. 68.
302. Остоич, П. БРСДП..., 86–87, 88–89, 231.
303. Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., 87–88.
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Управителния съвет надделяват гласовете в полза на Ал. Оббов, който става 
главен секретар на БЗНС.

На 8 юни избирателният закон е приет и утвърден с указ на регентите (пуб-
ликуван е в „Държавен вестник“ на 15 юни 1945 г.). Изборите са насрочени 
за 26 август 1945 г. Ръководството на БРП (к) предвижда НК на ОФ да изле-
зе с манифест, „написан в спокоен тон, без призоваване на масите на улицата“, 
който да послужи като „програмен документ пред изборите“304. Инструкциите 
от Москва са стриктно спазени и вместо натиск БРП (к) предвижда „широка 
разяснителна кампания“. Прекият сблъсък е отложен. Избирателният закон 
предвижда единни ОФ листи, но партиите не са притеснени от това, а и об-
съжданията през пролетта са съсредоточени главно около разпределението на 
мандатите. През втората половина на юни партиите продължават да се занима-
ват с вътрешните си проблеми и единните листи не се оспорват305. Докато ОФ 
е единно цяло и процентите могат да се „спазарят“, общите листи са приемливи 
за некомунистическите партии и особено за малобройните „Звено“ и БРСДП, 
които получават гарантирани места в парламента, независимо от обществената 
им тежест.

Ярко доказателство за значението на външния фактор във вътрешнопо-
литическия живот са обсъжданията, които на 19 и 20 юни 1945 г. се водят в 
НК на ОФ. Секретарят на комитета Ц. Драгойчева изнася доклад по вътреш-
ното и международното положение на страната, а П. Стайнов дава допълни-
телни разяснения по отношенията с Англия, САЩ и балканските съседи (без 
Югославия). В разискванията българските политици показват разбиране за 
общите насоки в международните отношения, макар да проявяват едностран-
чивост поради липсата на информация, широк кръгозор и политически опит. 
Д. Нейков (БРСДП) заявява, че войната е приключила само „технически“, 
различията между победителките от Антихитлеристката коалиция са налице и 
„онова, което засяга съдбините на народите, включително и съдбата на нашата 
малка България, не е още решено“306. Г. Кулишев („Звено“) посочва, че на пръв по-
глед всички изглеждат единодушни за пътя на българската външна политика, но 
„имат чувството, че в основите на нашите лични смущения... лежи външнопо-
литическият мотив“307. Призивът му е да се подчертава просъветската насоче-
ност, но без да се противопоставя на другите велики сили. Г. Кулишев призова-
ва да не се стига до разцепване на БЗНС и БРСДП; да се смекчат репресивните 
мерки и да се даде „на всички стопански категории възможност да работят 
и живеят“. Мислите му са доразвити от другия представител на „Звено“ – П. 
Попзлатев. Той подчертава, че спорът между СССР и Англия на Балканите е 
за Проливите, а България е „преден пункт“ към тях. Проливите са „жизнена 
необходимост за Русия“, затова България „не може да има друга политика, освен 

304. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 362, л. 1–2.
305. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 123, 128, 130–131; ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 383, л. 2.
306. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 20–21.
307. Пак там, л. 25–26.
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просъветска“, така както за Турция и Гърция „не може да има друга политика, 
освен политика с Лондон“308. В стила на „Звено“ П. Попзлатев призовава вратите 
на ОФ да се отворят за всички, които приемат програмата му, макар да нямат 
борческо минало309. Позицията на БРСДП е представена от Д. Бодуров и Здр. 
Митовски. Първият набляга върху временния – до „смачкването на агресора“, 
характер на единството в Антихитлеристката коалиция, след което всяка стра-
на – победителка ще се опита да защити интересите си310. Митовски направо 
посочва, че „десните“ в БРСДП приемат проанглийска ориентация и работят 
срещу ОФ. От земеделското ръководство се изказват Ал. Оббов и М. Геновски, 
които подчертават, че „дрязгите с разколниците“ в БЗНС не са лични, а са плод 
на различна външнополитическа ориентация.

За БРП (к) е изгодно да постави проблемите в ОФ върху външнополити-
ческата плоскост и така да отвлече вниманието от собствените си действия. В 
съответствие с указанията от Москва Д. Ганев твърди, че „в настоящия и може 
би в по-дълъг период“ БРП (к) не си поставя за задача да поеме цялата власт“311. 
Съмнения в искреността на подобни твърдения внасят думите на по-прямия 
Д. Терпешев: „Всяка партия, която излиза от ОФ, е противоотечественофрон-
товска. Н. Петков трябва да чуе думата на Националния комитет, че няма да 
му се позволи да прави никаква партия“312. Д. Терпешев не прикрива емоциите 
си и заявява: „Нека го смятат, че това не е демократично. Но това е то, наша-
та демокрация. Демокрацията е изразена в нашата ОФ програма... за нея ние 
сме се били, за нея ние кръв сме пролели, в името на нея ние победихме... и всички, 
които не са съгласни, нямат място в нашите партии...“ Останалите представи-
тели от БРП (к) организирано прокарват тезата, че противоречията в ОФ не 
са израз на „лични недоволства и партийни амбиции“, а на различна външно-
политическа ориентация. Като министър на вътрешните работи А. Югов дава 
и информация в тази насока: „Не е тайна, че английските консервативни среди 
са създали специална организация и събират всички сили, за да ги противопос-
тавят срещу нашето правителство. Те са определили срок – в продължение на 
четири месеца от ОФ нищо да не остане“313. 

В края на заседанието Тр. Костов обобщава разискванията. Той напомня, че 
просъветската външна политика не трябва да води до влошаване на отношени-
ята с Англия и САЩ, но все пак е важно тя бъде в центъра, защото „иначе с от-
стъпките си няма да спечелим приятелството на двете, а на СССР ще загубим“ 
и в България ще настъпи „същинска катастрофа“314. Тр. Костов заклеймява ли-
нията на Г. М. Димитров, която по внушение на Англия иска да разруши ОФ, 

308. Пак там, л. 27–28.
309. Пак там, л. 28–29.
310. Пак там, л. 30, 33.
311. Пак там, л. 35–36.
312. Пак там, л. 39–40.
313. Пак там, л. 47.
314. Пак там, л. 51.
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но отделя повече внимание на нежеланието на Н. Петков за борба срещу него. 
Той съобщава, че на следващия ден представители на ръководствата на БРП 
(к) и БЗНС при посредничеството на К. Георгиев ще се опитат да постигнат 
съгласие с Н. Петков, за да остане в кабинета. Тр. Костов е скептичен за успеха, 
тъй като според него „не е случайно“, че Н. Петков не присъства на заседанието 
на НК на ОФ – той „или е излязъл от ОФ или се готви за излизане“315.

След заседанието на НК на ОФ се правят опити да се реши кризата в БЗНС. 
„Левите“ в Постоянното присъствие поставят на Н. Петков условието да при-
знае конференцията от 8–9 май 1945 г. и да поведе борба против „геметов-
щината“. Цената, която Н. Петков трябва да плати, за да запази единството 
на съюза, е равносилна на поражение. Той не може да разчита на благосклон-
ното отношение на споразумелия се с БРП (к) К. Георгиев. Ако не отстъпи, 
ще изпадне в политическа изолация, освен ако не получи категорична външна 
подкрепа. Наближаващата среща в Потсдам прави тази възможност реална. Н. 
Петков решава да протака и да не дава отговор. В края на юни той не е изпъл-
нил поставените му условия, а времето изтича – партиите започват да се готвят 
за предизборната борба. Постоянното присъствие проявява нетърпение и на 
29 юни негови представители посещават Н. Петков, за да получат окончателен 
отговор. Задоволителен резултат не е постигнат и Постоянното присъствие ре-
шава Н. Петков да не води земеделската листа в изборите и да не представлява 
БЗНС в правителството316.

Така действията на американската и британската дипломация в началото на 
лятото правят разбирателството между партиите в ОФ проблематично и за-
силват разединението в БЗНС и БРСДП. Без официална подкрепа действията 
на М. Барнс 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 формация. Патовата ситуация около д-р Г. М. 
Димитров и нежеланието на Лондон и Вашингтон да се ангажират прекалено 
с него, като влошат отношенията си със СССР, допринасят за колебанията на 
противниците на комунистическа доминация в политическия живот. Офици-
алната съветска политика към България през май–юни 1945 г. е съобразена със 
съветската стратегия да се запази разбирателството със Запада. Призивите на 
Москва към умереност сдържат ръководството на БРП (к), без да спрат устрема 
му към неоспорвано лидерство в управляващата коалиция. Съветските внуше-
ния удължават преговорите с Н. Петков и Гр. Чешмеджиев, без да променят 
негативното отношение към тях. Опряна на съветската подкрепа (икономиче-
ска и военна), БРП (к) води разговорите от „позиция на силата“, като прави 
незначителни отстъпки и няма желание да постигне разбирателство, а да пре-
чупи опонента или да има оправдание, че всички възможности за компромис 
са изпробвани.

От началото на юли 1945 г. на преден план излиза въпросът за насрочени-
те за 26 август парламентарни избори. На 29 юни 1945 г. НК на ОФ приема 

315. Пак там, л. 53–54.
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платформата за изборите317. При разискванията К. Георгиев настоява да по-
лучи полагащото му се. Той е против предложените от БРП (к) проценти – 
35:35:12:10:8, съответно за БРП (к), БЗНС, „Звено“, БРСДП и безпартийни. 
Според него три пъти по-малко депутати за „Звено“, отколкото за БРП (к) и 
БЗНС, означава подценяване на съюза и на личния престиж на К. Георгиев и Д. 
Велчев. Ръководството на Комунистическата партия „след известен пазарлък“ 
предлага приемливата за К. Георгиев пропорция 34:34:17:12:3318. В НК на ОФ 
и в ръководството на БРП (к) се обсъжда и идеята в квотата на безпартийни-
те (независимите) – като министрите П. Стоянов и Д. Казасов, да се включат 
и няколко представители на намиращите се извън ОФ демократични кръгове 
около Ал. Гиргинов от бившата Демократическа партия. Той подава заявление 
да му се разреши да образува „демократична група“, която да участва в изборите 
и уверява, че както до 9 септември 1944 г. е стоял много близо до ОФ, така и 
сега е готов да възприеме напълно програмата на му319.

На 3 юли 1945 г. се събира НК на ОФ и част от министрите, за да уточнят 
подробностите около изборите, които според Ц. Драгойчева са „исторически 
акт, който ще се равнява по значение на 9 септември“. Тя припомня, че избори-
те трябва да укрепят авторитета на властта в страната и в чужбина и да се прове-
дат, „без да става нужда да се опираме на нашата милиция“320. Ц. Драгойчева и 
Тр. Костов развиват пред представителите на останалите партии въпросите за 
единните ОФ листи, които предполагат „взаимно да се договорим предварително 
по всички въпроси в най-големи тънкости“, за да не се допуснат в предизборната 
кампания „никакви сборичквания и партизанщина“. Представителите на БРП 
(к) обосновават процентното разпределение на местата в парламента и защо е 
добре в него да има „6–7 човека..., които не представляват някаква партия, но 
които могат да се нарекат наша опозиция, но приятелски настроена към ОФ“, 
която ще бъде „в наш международен плюс“321. За условията, на които трябва да 
отговарят кандидатите за народни представители, Ц. Драгойчева заявява: „На-
ционалният комитет и правителството ще подкрепят онези сили в организа-
циите, които няма да внасят смущения в по-нататъшната работа.“ За първи 
път на съюзниците ясно се заявява, че НК ще застане на страната на Д. Нейков 
срещу Гр. Чешмеджиев, а за земеделците Ц. Драгойчева е категорична – „ни-
какви колебания вече“, защото в предизборната борба „всеки трябва да заеме 
своите позиции и да се знае, че има само един път – на Националния комитет и 
правителството и всякакви други колебания ще са пакостни за международното 
положение на страната“322.

След изказванията на комунистите в НК на ОФ се започва сериозен спор 
не дали да се излезе с общи листи, а коя партия колко мандата да получи в тях. 

317. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 57–61; ф. 1–Б, оп.6, а.е. 72, л. 8–12. 
318. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 130, 133.
319. Пак там, 130–131.
320. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 62.
321. Пак там, л. 63. 
322. Пак там, л. 64.
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Ябълката на раздора са процентите на „Звено“. Пръв изразява недоволството 
си земеделецът Ал. Оббов. Той се притеснява, че при 97 избирателни околии 
БЗНС няма да има кандидати в част от тях, а „манталитетът“ на селяните 
е такъв, че ако няма земеделски кандидат, няма да гласуват и това ще е „минус 
за ОФ влияние“. Затова според Оббов двете големи партии БРП (к) и БЗНС 
трябва да имат по 40 % от мандатите, защото „те трябва да осигурят успеха“. 
Оббов направо се усъмнява, че „е нужно да се отдава такова голямо значение на 
външнополитическото влияние“, като визира „Звено“323. Мнението му споделя и 
другият земеделски представител М. Геновски, който призовава „Звено“ и БР-
СДП да си помислят какъв би бил резултатът им при самостоятелно участие в 
изборите.

Г. Кулишев и П. Попзлатев от „Звено“ отстояват предложението на кому-
нистите. Те се аргументират, че изборите ще бъдат в преди мирната конферен-
ция и „при днешната международна обстановка те съвсем не са законодателни в 
чистия смисъл на думата, а идват първо да оформят делото на 9 септември“. Г. 
Кулишев призовава: „Нека никой от нас не бъде ревнив и не се отдава на пазар-
лъци“, а П. Попзлатев напомня: „Ако ние някога първи издигнахме искането за 
една листа, то не беше, че ние чувствахме своята нищета, а защото съзнавахме, 
че тези избори ще бъдат, за да утвърдят едно историческо дело и няма да има 
място и условия за никакви боричкания и партийно надмощие“324. Според зве-
нарите предложените проценти гарантират единството на ОФ.

На заседанието се проявяват и претенциите на БРСДП. Д. Братанов насто-
ява, че „няма основание СДП да бъде пренебрегвана и със „Звено“ да не бъдат за-
стъпени поравно“. Опасенията му са свързани с вътрешните борби в партията, 
тъй като „понижението“ ще злепостави новото ѝ ляво ръководство. В духа на 
аргументите на звенарите Братанов твърди, че не трябва да се подценява меж-
дународната тежест и на неговата партия, защото „социалистическото движение 
във всички страни в Европа има една решителна роля“325. Отново се налага БРП 
(к) да защити предложените пропорции. А. Югов, който е участвал в прего-
ворите с К. Георгиев, заявява, че до и след 9 септември 1944 г. „Звено“ е имал 
по-голямо място. Той напомня, че преди 9 септември 1944 г. БРСДП е приела 
тази роля на „Звено“, като се е съгласила да има две министерски кресла срещу 
4 за звенарите, а и сега престижът ѝ няма да се накърни, защото ще получи 32 
депутати и двама министри326. Според Югов отстъпките за „Звено“ „не са за 
сметка на нашата братска социалистическа партия“, а на БРП (к) и БЗНС.

След въпроса за мандатите разискванията в Националния комитет се из-
местват към характера на опозицията, която да се допусне в бъдещия парламент. 
Предложението на БРП (к) е в нея да влизат представители на демократични 
среди, останали извън ОФ (имат предвид бивши членове на Демократическата 

323. Пак там, л. 67.
324. Пак там, л. 67–68, 69–70.
325. Пак там, л. 68.
326. Пак там, л. 72–74. 
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партия), както и „независимите“ министри в първото ОФ правителство. Пръв 
реагира Д. Казасов, един от тези министри. Той е убеден, че дори изборите да 
са „100 % свободни“, при положение че резултатът е 100 % за ОФ, „светът навън 
ще остане с впечатление, че изборите не са свободни“327 и предлага опозиция-
та, съставена от среди извън ОФ, да е поне 10–12 души. Много по-остра, дори 
гневна е реакцията на другия независим – финансовия министър Петко Сто-
янов. Той се е надявал да му разрешат планираната от него и регента В. Ганев 
нова политическа формация да влезе в ОФ, но вместо това чува думите на Д. 
Терпешев: „От много партии ние няма да спечелим. Още една буржоазна пар-
тия освен „Звено“ няма смисъл.“ Той разбира, че неговата група ще бъде вклю-
чена в минималната квота на „опозицията“ и протестира: „Отхвърлям всички 
възможности да ме турите на едно с един като Гиргинов, Павлов и др., които 
бяха пред народен съд. Аз и моите приятели имаме много по-големи претенции 
да бъдем добре третирани... Аз смятам, че това не е правилна посока... Хората 
трябва да бъдат привличани, а не отстранявани“328.

Заседанието на НК на ОФ завършва без конкретни решения. Проли-
чават стремежите на партиите в ОФ към по-голям дял в управлението. 
Дори „левите“ крила в БЗНС и БРСДП, все още неукрепили положението си 
в собствените организации и оглавили ги само благодарение на подкрепата на 
БРП (к), се опитват да постигнат по-изгодни позиции, отколкото възможност-
ите им позволяват. Според протокола на заседанието Н. Петков е присъствал, 
но няма отразено негово изказване. На практика това се оказва последното 
събиране на НК в пълен състав – следващото му заседание на 25 август 1945 г. 
обсъжда отлагането на изборите. На 5 юли 1945 г. разпределението на манда-
тите е окончателно съгласувано между ръководствата на четирите партии в ОФ. 
Комунистите и земеделците трябва да получат по 95 места в парламента, „Зве-
но“ – 46, БРСДП – 32, а „независимите“ – 8.

Н. Петков решава, че в навечерието на изборите и на предстоящата сре-
ща на ръководителите на държавите – победителки в Потсдам е дошъл най-
удобният момент да действа решително. Той разчита да предизвика намесата 
на САЩ и Англия и да им даде аргументи за натиск срещу СССР по отноше-
ние на България. На 7 юли Тр. Костов научава, че Н. Петков е издал „нелегално 
окръжно“ до дружбите в страната, в което се е обявил против майската конфе-
ренция на БЗНС и потвърдил, че ако лично не утвърди земеделските кандида-
ти за депутати, той и неговите съмишленици ще участват самостоятелно в избо-
рите329. В тесен кръг ръководителите на БРП (к) и „Звено“ решават след два 
дни – на 9 юли 1945 г., да отстранят Н. Петков от правителството330. Така 
трябва да сложи край на неопределеността и колебанията в отношенията 
между партиите и групите в тях. Предвижданата правителствена реконструк-

327. Пак там, л. 74–75.
328. Пак там, л. 75–76.
329. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 395, л. 1–2.
330. Пак там, л. 4.
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ция е сериозна стъпка и Г. Димитров търси съгласието на меродавните съвет-
ски фактори. На 9 юли 1945 г. той разговаря с В. Молотов и изпраща в София 
„указания как бързо и решително да се извърши необходимата промяна“331. От 
партията се иска при оставка на целия кабинет да сформира нов, „по-работос-
пособен“ и едновременно с това да мобилизира всички сили на ОФ „против 
коварния удар от страна на разколниците в ЗС и ОФ“332.

Одобрението на Г. Димитров дава тласък на процеса и засилва увереността 
на комунистите и звенарите в успеха на планираната стъпка. Самочувствието 
им расте и на 10 юли К. Георгиев отхвърля искането на представители на гру-
пата на Н. Петков да бъдат третирани като отечественофронтовци и допуснати 
в листите на ОФ333. Така назрява моментът за последното действие – БРП (к) 
има на своя страна „Звено“, получила е одобрението на Москва, а другите две 
партии са принудени да я следват или да изчакат събитията и да заемат предос-
тавените им места. Н. Петков е лишен от подкрепа в правителството, усилията 
на регента В. Ганев са крайно недостатъчни, а обещаваната от М. Барнс амери-
канска намеса против провеждането на недемократичните, според Барнс, избо-
ри продължава да не идва.

Но когато всичко изглежда готово за парламентарните избори и убеди-
телното им спечелване, идва неочакваната намеса на най-важния фактор – 
Сталин. На 10 юли В. Молотов предава на Г. Димитров нарежданията на Ста-
лин: „В сегашните условия той счита за неуместно отстраняването на Петков 
и неговите земеделски другари от кабинета; намира подхода на комунистите 
сектантски; препоръчва на българската партия по-голяма предпазливост и 
търпимост“334. Изумен, Г. Димитров записва в дневника си краткото „Пре-
дадох на ЦК (София) неговото мнение и съображения“. В лично писмо до Тр. 
Костов от 11 юли 1945 г. Г. Димитров разкрива виждането на „большой друг“, 
т.е. Сталин за реконструкцията на българското правителство. Отстраняването 
на Н. Петков от кабинета било преждевременно, защото той не е достатъчно 
„разобличен“ и подобна стъпка би му създала ореол на мъченик и на борец за 
свобода, а резултатът ще е негативен за ОФ335. Сталин настоява партията да 
прояви повече търпимост към критиките, защото „е невъзможно в блок от пар-
тии и в тяхното правителство да има пълно единодушие по всички въпроси“. 
Г. Димитров пише, че опитал да разясни на Сталин мотивите на БРП (к), но 
той бил категоричен и втори път подчертал своя „съвет“. Само седмица преди 
Потсдамската конференция Сталин иска да разбирателство с Англия и САЩ и 
са му нужни доказателства за „добра воля“, а не недоразумения заради прибър-
зани действия на политици от страните в съветската сфера. 

Лидерите на БРП (к) нямат друг избор, освен да изпълнят нарежданията. 
На 11 юли 1945 г. А. Югов се среща с Н. Петков и другите трима земеделски 

331. Димитров, Г. Дневник, с. 487.
332. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 397, л. 6.
333. Пак там, а.е. 399, л. 1.
334. Димитров, Г. Дневник, с. 487.
335. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 398, л. 1.
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министри и ги пита за намеренията им. Комунистите са принудени да търсят 
благовидни поводи да излязат от неудобната ситуация. Четиримата земеделци, 
които БРП (к) е възнамерявала да отстрани от кабинета, се впускат в „дълги 
обяснения и декларации, че никога не са били и няма да бъдат против ОФ, Ра-
ботническата партия и СССР“, след което правят стъпка към компромис. Те 
обявяват, че „и сега има възможност да се постигне разбирателство и да се изле-
зе с една обща листа“, но, усетили променения тон на комунистите, поставят 
свои условия. На първо място те искат да се създаде комисия от представители 
на двете течения в БЗНС и един от БРП (к), която да прегледа отново земе-
делските кандидати за депутати и да посочи кои от тях заслужават доверието 
на ОФ. Второто условие е двете групи в БЗНС да прекратят споровете си до 
свикването на конгрес, който да реши по легитимен начин спора за ръковод-
ството. Освен това Н. Петков иска до изборите да не се повдига въпросът за 
смяна на министрите. Той предупреждава, че ако не се постигне споразумение 
на тази основа, той и съмишлениците му ще излязат с отделни листи и няма да 
подадат оставки336. Положението на БРП (к) се усложнява и от поведението на 
ПП на БЗНС. Хората на Ал. Оббов са готови да приемат вариант, при който 
правителствената криза да се избегне поради „външни съображения“, но избор-
ната борба да продължи при постигнатото вече споразумение между четирите 
ОФ партии „без Петковци и против тях“. Повечето членове на Политбюро 
също са склонни да приемат този вариант, тъй като „компромисът с Петков ще 
означава отстъпление с грамадни загуби в престиж и позиции, които мъчно след 
това ще могат да се поправят“337.

На 12 юли, когато Политбюро трябва да вземе съвсем не лекото решение, 
Тр. Костов прочита писмото на Г. Димитров с указанията на Сталин. Трудна-
та задача на политическия секретар е да обясни причините за искания поврат. 
Той се опира на съобщените от Г. Димитров мотиви, но и сам търси отговор на 
въпроса защо точно в този момент и толкова внезапно Москва се намесва. При 
липсата на достатъчно информация Тр. Костов е принуден да гадае: „Изглежда, 
че много големи искания ние сме предявили по отношение на Петковата група. 
Изглежда, че нейните англофилски тежнения не бива да съставляват повод да 
скъсваме с нея... Международните причини играят по всяка вероятност решава-
ща роля“338. Тр. Костов с основание свързва „съвета“ с Потсдамската конферен-
ция, където България може да се представи в неблагоприятна светлина, ако Н. 
Петков бъде отстранен от правителството, преди да е „разобличен пред външния 
свят“. От една страна това може да се изтълкува като стесняване базата на ОФ и 
стъпка към разпадането му, а от друга – Н. Петков да бъде представен „като мъ-
ченик, като борец за свобода, каквато у нас липсвала“. Тр. Костов прави извода, 
че така СССР ще бъде затруднен да защитава ОФ и българското правителство 
от опитите на западните държави да се намесят и дори може да се „докара кон-

336. Пак там, а.е. 399, л. 3.
337. Пак там, л. 7–8.
338. Пак там, оп. 6, а.е. 63, л. 2.
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трол на чужди сили“ при провеждането на изборите. След обстойния анализ 
Тр. Костов препоръчва споразумение с Н. Петков, каквото е мнението и на Г. 
Димитров339.

В Политбюро започват пространни изказвания, които одобряват тази стъп-
ка, но показват и люшкане от една теза към друга, резултат на объркването от 
разнопосочните инструкции и на императива да се изпълни искането на Ста-
лин. Вл. Поптомов се разкайва: „Недостатъчно оценихме Н. Петков. В група-
та на Оббов има само рекламаджийство, а няма твърди основи... Не оценихме 
съотношението на силите в ЗС; на много хора лепнахме прозвището геметовци; 
набързо възприехме линията на разединение на ЗС и грубо вмешателство... Тряб-
ваше да усвоим друга тактика – рано е да се раздробява ЗС, щом ОФ трябва 
да съществува дълго. Ние не можем и не бива сега да искаме да го комунизираме. 
Неправилно беше да таксуваме Петковото крило като английска агентура... Не 
можем да искаме от Н. Петков да е 100 % със СССР“340. А. Югов също крити-
кува политиката на партията към „петковистите“ („безразборно започнахме да 
таксуваме всички като геметовци“) и „грубата“ ѝ намеса в работите на БЗНС 
(„много се заангажирахме с групата на Оббов“), но съветва: „Да си държим ези-
ка, за да не се създаде впечатление, че сме водели съвсем неправилна политика... 
Тежко е, че ангажирахме Кимон, но и с него да говорим така, че да не види, че 
отстъпваме на 180 градуса“341. Според Д. Ганев партията е проявила самоуве-
реност, убедена в безрезервната подкрепа на СССР и е забравила, че „той също 
има своите трудности“ и се стреми да избягва конфликтите342. Много остра е 
и Ц. Драгойчева, която е била сред откритите привърженици на решителните 
мерки спрямо съюзниците. Тя осъжда „самонадеяността“ на партията и възму-
тено пита: „Какво направихме с геметовщината? – Проявихме сектантщина. 
Не разобличихме достатъчно Гемето, а само го изгонихме... Същото става и с 
Петков... Аз осъждам нашите методи на работа....“343

Разискванията завършват с решение да се преговаря с Н. Петков за при-
вличането му в общата ОФ листа. Комисия от двете групи в БЗНС и един 
арбитър от БРП (к) да прегледат отново листите, за да бъдат застъпени в тях 
всички земеделски крила; споровете в БЗНС да се изоставят за конгрес след 
изборите, а промяна в кабинета да не се извършва. Комунистическата пар-
тия е готова и на друго отстъпление – терминът „геметовщина“ да се замени с 
разколничество и пораженство. На 12 юли В. Червенков и А. Югов прегова-
рят с Н. Петков и съмишлениците му. Тримата земеделски министри Б. Бум-
баров, Ас. Павлов и А. Държански изразяват готовност да се споразумеят, но 
Н. Петков заявява, че ще даде отговор на следващия ден в 10 часа344. Познатата 

339. Пак там, л. 5.
340. Пак там, л. 6–7.
341. Пак там, л. 7–8.
342. Пак там, л. 9.
343. Пак там, л. 11–12.
344. Пак там, оп. 7, а.е. 399, л. 10, 12.
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игра на нерви започва отново. Дните между 13 и 18 юли 1945 г. преминават в 
преговори между БРП (к) и двете крила в БЗНС. След като Комунистическа-
та партия се съгласява с условията на Н. Петков (добавя само искането той да 
подпише декларация, че поддържа политиката на ОФ), на 13 юли земеделският 
лидер поставя нови условия345, които съществено се отличават от тези, които 
е поставил два дни по-рано и показват стремежа на Н. Петков да наложи вто-
ро Постоянно присъствие, т.е. втори съюз. Той е окуражен от отстъпчивостта 
на БРП (к) и разчита на западния натиск върху Москва. Първият признак, че 
обещанията на М. Барнс започват да се сбъдват, му дава увереност, че ако заеме 
по-твърда позиция, ще даде възможност за намеса на Лондон и Вашингтон и те 
в навечерието на Потсдамската конференция ще получат нови аргументи, за да 
поискат Ялтенската декларация да се приложи в България.

Дали за тази промяна са изиграли роля съветите на М. Барнс засега не може 
документално да се установи. Има обаче косвени свидетелства, които говорят 
за подобни внушения. Под натиска на комунистите ръководството на БЗНС 
се среща с Н. Петков, за да извърви своята част от пътя към компромиса. То 
предлага на Н. Петков да поеме ръководството на съюза и да води разговорите 
с другите партии за подреждане на избирателните листи. Н. Петков отговаря: 
„Няма да отстъпя. Ще изляза самостоятелно в изборите. По външната поли-
тика ще играя с картата на Русия, по вътрешната – с картата на Англия 
и Америка... Никак не съм очарован от вътрешното положение. Комунисти-
те наистина имат един успех: купиха Кимон Георгиев. Кимон можеше да бъде 
обединителното звено, ако по външна линия играеше с руската карта, а по въ-
трешната с англо-американската. Аз съм за генерален поврат във вътрешната 
политика“346. Предложението на Ст. Тончев Н. Петков и неговото Постоянно 
присъствие да заемат мястото на досегашното, което ще отстъпи и ще обяви в 
печата, че ги поддържа, е посрещнато с думите: „Не, няма да дойдем. Известни 
интереси налагат съществуването на два земеделски съюза. Аз имам влияние. 
Ще мога да предпазя България от сътресения. Пък утре ще се съберем... Англия 
и Америка това искат. Ангажиран съм с тази работа. Не върша предателство. 
Ние ще трябва да ограничим дейността на комунистите в страната“347.

След едноседмични разговори надеждите за постигане на разбирател-
ство угасват. Н. Петков изглежда решен да участва в изборите със самостоятел-
на листа, а не да оглави единния БЗНС и така да излезе с общи ОФ листи. Тази 
стъпка не е насочена срещу ОФ като коалиция. Намерението на Н. Петков е да 
осигури надмощието на земеделците над комунистите в бъдещия парламент, 
като крилото на Ал. Оббов обедини селяните, привърженици на ОФ, а крилото 

345. Н. Петков настоява да се разреши издаването на втори вестник „Земеделско знаме“и да се 
освободят всички арестувани и интернирани членове на БЗНС. Той се съгласява да подпише 
декларация за вярност към ОФ, но се отказва от предложението си БРП (к) да участва като 
арбитър в комисията „на двете Постоянни присъствия“. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 399, л. 15–18.
346. Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., с. 93.
347. Пак там.
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на Н. Петков – всички (селяни или не), които не приемат БРП (к) да диктува 
управлението на страната. По предварителното споразумение с комунистите 
крилото на Оббов ще получи равен брой депутатски места с тях, а Н. Петков 
ще има отделна парламентарна група. Двете заедно ще получат мнозинство в 
Народното събрание. Този вариант е най-изгоден за Н. Петков, защото дори и 
да оглави единния БЗНС и да подмени кандидатите за народни представители 
със свои съмишленици и после да участва с отделна листа, има риск за броя на 
местата, които ще спечели при съществуващите в страната условия и след като 
МВР е в ръцете на БРП (к). Вариантът едното крило да участва в листата на 
ОФ и да получи предварително договорени места, а другото да излезе с отделна 
листа и да доведе различни социални среди в бъдещия парламент изглежда най-
уместният, тъй като за Н. Петков е ясно, че по външни причини комунистите 
не могат да прибягнат до крайни действия в изборите.

На 20 юли ЦК на БРП (к) разглежда девет часа тактиката на партията за 
предстоящите избори. Членовете на ЦК за първи път са запознати със „съвета“ 
на Сталин и с последвалите преговори с Н. Петков. Пространно е разгледа-
но поведението на земеделския лидер с крайно негативни оценки348. В едно-
часовия си доклад Тр. Костов не говори за отстъпки и оставя впечатлението, 
че БРП (к) се е държала твърдо. Но накрая политическият секретар посочва, 
че на Н. Петков ще бъде предоставена възможност да излезе със свои листи в 
изборите. Другата задача на Тр. Костов е да аргументира участието на партията 
с общи ОФ листи. Акцентът е върху нежеланието да се установява „комунисти-
ческа власт“, каквато „Англия и Америка по никакъв начин не биха допуснали в 
нашата страна“, а СССР „няма никакъв интерес да се кара и скъсва със своите 
съюзници“349. Няма и вътрешни политически и икономически условия за самос-
тоятелна власт на БРП (к), затова е излишен стремежът за самостоятелни лис-
ти и самостоятелно мнозинство в парламента. Тези аргументи на Тр. Костов 
се различават от разбиранията му няколко дни по-рано, което показва отново 
намесата на Г. Димитров. ЦК решава да се излезе с декларация за преговорите 
с Н. Петков, за причините за неуспеха им и за необходимостта от единна ОФ 
листа. Решава се на Н. Петков да не се признава право да издига кандидатури 
като партия, а по предвидената в избирателния закон възможност от 10 изби-
ратели. Ако въпреки това излезе с името на БЗНС, „съдът няма да признае кан-
дидатурата му“.

Н. Петков е наясно, че повече няма място за лавиране и трябва да обя-
ви своите позиции. Той иска в Министерския съвет отлагане на изборите, но 
не получава подкрепа350. На 26 юли Н. Петков, Ас. Стамболийски и Г. Йор-
данов изпращат писмо до министър-председателя с копие до СКК и до 
регентите. В писмото се твърди, че въпреки добрата воля на правителството 
българските избиратели и чуждото обществено мнение не са уверени, че из-

348. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 66, л. 4, 5–6.
349. Пак там, л. 2–3.
350. Пак там, оп. 7, а.е. 417, л. 1, 2–3.
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борната свобода ще бъде „зачетена от всички“, защото са пресни спомените 
от „неотдавнашните изстъпления“ на милицията, а и защото България е със 
статут на победена страна. Затова тримата автори на писмото молят К. Георгиев 
да поиска от СКК изборите да бъдат произведени под междусъюзнически кон-
трол, който е „логическа последица“ от международното положение на България 
и от прокламираните в Ялта принципи. Целта на този контрол е да „затвърди 
вярата у българския избирател, че... изборната свобода е напълно обезпечена“. Не 
би имало „никакво неудобство“, ако този контрол наложи отлагане на изборите, 
тъй като така те ще бъдат по-добре организирани, милицията ще може да внесе 
повече дисциплина в редиците си, а и конституционните права и свободи ще се 
възстановят напълно351.

Писмото е в духа на американската политика и вероятно е съгласувано с 
М. Барнс. То апелира за пряк външен контрол върху изборите и внася нов 
момент в политическия живот на страната. Тр. Костов го нарича „махзар“, с 
който Н. Петков „окончателно си смъква маската на чужд агент“352. На 27 юли 
Министерският съвет разглежда писмото. В спомените си К. Георгиев разказва, 
че е предложил на Н. Петков да го прочете, а след това се обърнал към минист-
рите с думите: „Смятате ли, че Никола Петков може да бъде член на правител-
ството, когато той излага така България в момент, когато се правят върховни 
усилия да я защитим?“ Петков стана, поклони се и излезе. Така се разделихме“353. 
БРП (к) предвижда такава стъпка от страна на Н. Петков. За нея е важно, че 
Г. Димитров е против отлагането на изборите и че от СКК не идват никакви 
предупреждения. Затова на 29 юли изборната кампания е открита, а на 31 юли 
1945 г. регентите подписват указа за оставката на Н. Петков.

Авторите на писмото са силно обезпокоени от липсата на реакция от страна 
на американците и англичаните. Н. Петков заявява на М. Барнс, че ако Западът 
не се намеси най-енергично в подкрепа на неговото обръщение, „много хора ще 
останат с впечатлението, че са изоставени и ще се откажат от политическа 
дейност, което би се равнявало на окончателно поражение на демократичната 
опозиция“354. Регентът В. Ганев убеждава М. Барнс, че „всеки симптом на пряка 
американска подкрепа ще има най-благотворен ефект в България“.

Целта на Н. Петков е да даде на Англия и САЩ аргумент за намеса в духа 
на официалните им заявления, че искат да се приложи Ялтенската декларация. 
Той е окуражен от започналата на 17 юли тристранна среща в Потсдам, къде-
то същия ден американската делегация излиза с предложение за изпълнение 

351. Пак там, ф. 146Б, оп. 4, а.е. 982, л. 2.
352. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 417, л. 5. К. Георгиев разказва в спомените си, че е бил силно 
разтревожен от писмото, Г. Кулишев също бил поразен, а Д. Велчев «ядно го захвърли и извика 
„Мерзавец“. – Димитров, И. Миналото, което беше близко..., с. 23.
353. Пак там.
354. Гунев, Г. Към брега на свободата..., с. 82.
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на тази декларация, но СССР го отхвърля355. Тази среща, продължила до 2 ав-
густ 1945 г., слага силен отпечатък върху събитията в България. Стремежът на 
Сталин да запази военновременното сътрудничество със западните съюзници 
и след края на войната в Европа го кара да приеме редица компромиси, част от 
които е и предотвратяването на правителствената криза в България през юли 
1945 г. В резултат на тази намеса на Москва позициите на БРП (к) са разколе-
бани, ръководството ѝ преживява силно сътресение, а опозиционните настро-
ения на част от земеделците и социалдемократите получават тласък. Амбиции-
те им да се противопоставят открито на Комунистическата партия нарастват, 
подклаждани от увеличената активност на западните представители в страната.

6. Разцепление на ОФ, отлагане на изборите 
и демократични компромиси 

През август 1945 г. градусът на напрежението в политическия живот на Бъл-
гария нараства. Насрочените за 26 август парламентарни избори предиз-
викват пряко „премерване на силите“ и вътре в страната, и между Москва, 
Лондон и Вашингтон. След Потсдам съветската външна политика продължава 
да се стреми към разбирателство със САЩ и Великобритания и е готова на 
компромиси, които не засягат основните съветски интереси. Британските въз-
гледи към България също не се променят. Форийн офис продължава да гледа 
на нея като част от съветската сфера, където крайни действия не са желател-
ни заради британските проблеми в Гърция356. За разлика от Москва и Лондон, 
след конференцията в Потсдам Вашингтон търси нови пътища за постигане 
на по-солидни позиции в България и Румъния357. В Държавния департамент са 
убедени, че след като двете страни са в съветската сфера, „реорганизацията“ на 
правителствата не може да стане само в резултат на западен натиск, защото той 
ще доведе до конфликт със Съветския съюз, а САЩ още не са си осигурили съ-
гласието му по важните въпроси за бъдещия контрол в Далечния изток. Затова 
Вашингтон разчита на противниците на комунистическите партии вътре в Бъл-
гария и Румъния358. Те трябва да извършат активните действия, а САЩ да ос-
танат „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 нереорганизираните кабинети и несключване на 

355. САЩ предлагат „незабавна реорганизация“ на правителствата в Румъния и България, като 
в тях се включат представители на „всички значими демократични групи“. Настоява се трите 
победителки да вземат общи мерки за помощ на Румъния и България при провеждането на 
свободни избори. – Берлинската конференция..., 335–336, 351; Тошкова, В. Мирът с България 
(1945–1947): Амбиции и постижения на „Голямата тройка“. – Военноисторически сборник, 
1997, № 6, 36–39.
356. Пинтев, С. България в британската..., с. 119, 125.
357. Жигня, К. Империалистическая политика США и Великобритании в отношении 
Болгарии и Румынии (1944–1947 гг.). Кишинев, 1987, с. 60.
358. Пак там, 60–61.
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мирни договори. Тя обаче е различна от това, на което разчитат американските 
представители в България и Румъния.

В България избирателната кампания набира ход. На 1 август започва 
„открито разобличаване“ на Н. Петков. Публикувана е информация за изпра-
теното от него писмо от 26 юли, заклеймено като „махзар“359. В страната се ор-
ганизират общи събрания на ОФ, а отделно всяка партия устройва свои. Най-
голяма активност проявява БРП (к)360. В Москва Г. Димитров гледа „доволно 
оптимистично“ на изхода от предизборната борба, тъй като има възможност 
ОФ и партията да излязат от нея не само като победители, но и много по-сил-
ни. Той съветва изборите да се проведат като „всенароден референдум“ в полза 
на ОФ361. В платформата на ОФ заляга прочистването на държавния апарат от 
„фашистките елементи“; борбата против „фашистката расистка идеология и 
великобългарския шовинизъм“ и възпитаването на народа в „дух на демокрация, 
истински патриотизъм, национално равноправие и дружба между славянските 
и балканските народи“; избираемостта и автономията на общините и области-
те; „еднакви права и задължения за националните малцинства на базата на 
еднаквата преданост към общото отечество – България“ и пълното зачитане 
на „отечественофронтовската“ законност362. В стопанската част се отбелязва 
засилването на държавния и кооперативния сектор, но и подпомагането на 
частната инициатива. И в двете платформи присъства установяване на строга 
законност, но в тази на ОФ се настоява за бдителност към „фашистката аген-
тура“ и безпощадна борба против „фашистките конспиратори“. С най-широ-
ки възможности за тълкуване е формулировката, че ОФ се обявява „против вся-
ко посегателство на фашизма и на всякакви други противонародни елементи“.

За изборите се готвят и привържениците на Н. Петков. Въпреки писмото 
от 26 юли, до средата на август те издигат свои кандидати в 12 избирателни ко-
легии363. Изработена е „Изборна програма на народните опозиционни кан-
дидати за народни представители“. Разделът за външната политика съдържа 
искания за „сърдечно приятелство“ със СССР и „вечна дружба с братския руски 
народ“; „най-тесни и сърдечни връзки“ с Югославия и другите балкански народи 
и „приятелски отношения“ с „великите демокрации“. Този раздел, както и тези 
за просветната, стопанската, финансовата, правосъдната и социалната полити-
ка не се различават особено от ОФ програмата и предизборната платформа на 
ОФ от 30 юни 1945 г. Ново е искането за морална и материална подкрепа на 
Православната църква, както и разделът за вътрешната политика, акцентиращ 
върху политическите права и свободи, зачитането на частната собственост, пре-
връщането на милицията „от партиен в истински държавен апарат“, самосто-

359. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 430, л. 1; а.е. 429, л. 1. „Махзар“ е турска дума, означаваща молба, 
петиция, изложение до властта от обществена група или частни лица.
360. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 136.
361. Димитров, Г. Дневник, с. 492.
362. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 72, л. 8–12.
363. Исусов, М. Политическите партии..., с. 145.
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ятелното участие на партиите в изборите364. Важен момент от опозиционната 
платформа е отношението към ОФ – той не се отрича, а се призовава към 
възстановяването му „както се създаде преди 9 септември 1944 година и така, 
както се установи на 9 септември 1944 година – боен съюз между селяни, работ-
ници, занаятчии и народна интелигенция“ за унищожаване на „фашизма и ре-
акцията“ и създаване на истинска демокрация. Опозицията пледира ОФ да се 
изгражда от независими, взаимно уважаващи се партии с равни права и задъл-
жения, при „непрекъснато сътрудничество“ между земеделци и работници, без 
което „няма и не може да има демокрация“365. Тя определя своята програма като 
„програма на ОФ преди 9 септември 1944 г.“ и призовава да се гласува за нея. В 
началото на август в опозиционните среди се налага идеята всички техни листи 
да бъдат оттеглени като потвърждение, че в страната има насилие и терор366. В 
духа на даваните от Барнс уверения, привържениците на Н. Петков се надяват, 
че ако изборите се проведат, сформираното след тях правителство няма да бъде 
признато от Запада.

Тактиката на Комунистическата партия и ОФ е да се създава видимост за 
демократични условия, за да няма основания за външна намеса и за отричане 
на изборните резултати. Затова на 2 август 1945 г. министър-председателят К. 
Георгиев се среща с Н. Петков и го моли „в интереса на България и нейните 
жизнени интереси“ да не изтегля опозиционни листи и да участва в изборите, 
като му обещава „пълна свобода“ при провеждането им367. Н. Петков обаче е 
категоричен, че листите ща бъдат оттеглени. Западните представители уверяват 
Н. Петков, че техните страни „ще влязат в действие в България“368.

На 5 август 1945 г. Постоянното присъствие на БЗНС публикува официал-
но съобщение, че Н. Петков е отстранен от Постоянното присъствие и че 
е решено в Управителния съвет да се внесе предложение за изключването му. 
Със същата мярка са заплашени и земеделците, които сътрудничат на Н. Пет-
ков369. Промени настъпват и в двете по-малки ОФ партии. Подготовката за 
изборите ускорява разцеплението на БРСДП. „Левите“ правят опит за раз-
бирателство с Гр. Чешмеджиев в духа на линията за запазване целостта на ОФ. 
Разговорите на Д. Нейков с Гр. Чешмеджиев не дават резултат и на 24 юли той, 
заедно с К. Лулчев и др. заверяват нотариално отказа си от Социалдемократи-
ческата партия в ОФ, за да могат да се кандидатират като опозиционна група. 

364. Минчев, М. България отново на кръстопът..., 101–103.
365. Минчев, М. България отново на кръстопът..., с. 104.
366. Тр. Костов е категоричен, че е дадена пълна свобода за издигане на кандидатури и ако 
някъде опозицията не е направила това, то се дължи не на терора, а „защото не са намерени 
разколници в средите на ЗС, въоръжени с морален кураж да се борят против ОФ и да следват 
примера на Петковци и компания“. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 430, л. 1.
367. Пак там, л. 2.
368. Пак там, а.е. 432, л. 1. От докладите на М. Барнс до Вашингтон, се вижда, че той е добре 
информиран от Н. Петков за политическата ситуация. – Бол, М. Студената война..., 269–271, 300.
369. Зарчев, Й. БЗНС и изграждането..., с. 94.
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Разцеплението е затвърдено с проведения от „левите“ ХХХVІІ конгрес на пар-
тията (5–7 август 1945 г.), който избира ръководни органи (главен секретар е 
Д. Нейков) на вече хомогенната организация, която според отчетния доклад 
има 41 хил. членове, но реалният им брой е два пъти по-малък370. Конгресът 
подчертава готовността на БРСДП за сътрудничество с БРП (к). В „Звено“ 
също има опозиционни настроения, но К. Георгиев съумява да го предпази от 
разцепване, като внушава реализъм по външнополитическата ориентация на 
България и извлича от дивиденти подкрепата си за БРП (к) – над 40 депутатски 
места и позиции в бъдещото правителство.

Върху по-нататъшния ход на предизборната борба все по-силно влияе 
външният фактор. САЩ и Англия изглеждат решени да действат, макар и не 
по препоръчания от Барнс категоричен начин. На 11 август държавният секре-
тар Дж. Бърнс инструктира М. Барнс да изрази в нота до българското прави-
телство опасенията на Вашингтон, че едно малцинство в страната „се стреми 
посредством използването на сила и заплахи“ да предотврати „ефективното“ 
участие на „голяма демократична част от електората“ в изборите и да попре-
чи на формирането на „едно напълно демократично правителство“371. На 13 ав-
густ 1945 г. М. Барнс предава нота до външния министър П. Стайнов, която съ-
държа само оценка без конкретно искане. Копия Барнс изпраща до К. Георгиев, 
А. Югов, Ас. Павлов, Гр. Чешмеджиев, Д. Нейков и П. Стоянов като министри 
и главни представители на партиите в кабинета, както и до Регентския съвет и 
СКК372.

Тр. Костов съобщава съдържанието на нотата на Г. Димитров в полунощ на 
13 август с пояснението, че в частни разговори М. Барнс твърдял, че ако не се 
отложат изборите, правителството няма да бъде признато. Тр. Костов настоя-
ва изборите да се проведат. Според него правителството е декларирало, че ще 
даде пълна свобода на опозицията за агитация и „повече от това ние не мо-
жем да направим“373. Г. Димитров на 14 август разговаря с Молотов за нотата 
и записва в дневника си: „Резултат – възстановяването на дипломатически-
те отношения на СССР с България още сега...“374 Същия ден съветското прави-
телство предлага да се възстановят дипломатическите отношения между двете 
страни375, което е сериозна подкрепа за българското правителство и окуражава 
подготовката за изборите.

Не по-малко обнадеждени, но от американската нота, са Н. Петков и не-
говите привърженици. На 14 август те излизат с декларация, че ОФ вече не 
съществува в първоначалния си вид, а служи само за прикритие на комунисти-
те. Затова те не искат да участват в избори, проведени от правителството на 

370. Остоич, П. БРСДП..., с. 93, 106, 111; Исусов, М. Политическите партии..., 70–73.
371. Бол, М. Студената война..., с. 279.
372. АМВнР, оп. 1п, а.е. 148, л. 13–14.
373. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 441, л. 1–2; а.е. 443, л. 1; АМВнР, оп. 1п, а.е. 205, л. 7. 
374. Димитров, Г. Дневник, с. 493.
375. АМВнР, оп. 1, а.е. 175, л. 3; а.е. 174, л. 2, 7, 8, 9.
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ОФ и оттеглят своите листи в цялата страна. Опозицията засилва натиска си 
чрез министрите Ас. Павлов, А. Държански, Гр. Чешмеджиев и П. Стоянов, 
които подават заявления до министър-председателя за отлагане на изборите и 
заплашват да си подадат оставките. На 15 август ръководството на БРП (к) и 
лидерите на „Звено“ К. Георгиев, Д. Велчев и П. Стайнов, решават, че оставките 
на четиримата се приемат, а изборите няма да се отлагат376.

Прогнозите на Барнс за нарастваща американска ангажираност в Бъл-
гария се оказват само отчасти верни. На 18 август 1945 г. държавният секре-
тар Дж. Бърнс прави изявление, повтарящо нотата от 13 август: американското 
правителство желае да установи дипломатически отношения с българското, но 
според информацията на Вашингтон кабинетът в София не представлява „на-
пълно важните среди на демократичното обществено мнение“ и не е осигурил 
„ефективно участие“ в изборите без страх от „насилие и заплахи“. Такова учас-
тие ще улесни признаването на бъдещото правителство и сключването на ми-
рен договор с него377. Отново няма конкретно искане, а сценарият е повторен 
– два дни след изявлението на държавния секретар то е предадено от М. Барнс 
като втора нота до министър-председателя К. Георгиев, външния министър П. 
Стайнов, Регентския съвет и СКК378. Поредната американска констатация не 
тревожи особено управляващите в България. Г. Димитров изисква БРП (к) да 
преодолее „всички възможни колебания и смущения“, които биха се появили след 
„вчерашното „грозно“ заявление“ на американския държавен секретар и да про-
веде изборите „при образцов ред“379. М. Барнс е разочарован от втората нота и 
решава да даде тласък на събитията. В късния следобед на 20 август той се сре-
ща с регентите и оказва натиск върху тях за отлагане на изборите, без да има за 
това официални инструкции380.

За категоричността на българското правителство и за продължаващата до 
21 август подкрепа на Москва за избори по първоначалния план допринася 
и позицията на Великобритания. Тя остава вярна на принципа да не се кон-
фронтира с Москва по български въпроси. За начина, по който българските 
управляващи тълкуват британското мълчание след първата американска нота, 
свидетелства констатацията на К. Георгиев от 15 август пред правителството. 
Според него по българските проблеми Лондон споделя оценките по-скоро на 
съветското правителство, отколкото на М. Барнс и затова не подкрепя действи-
ята му381. Два дни по-късно предположенията на К. Георгиев са потвърдени и от 
британския политически представител, който направо съобщава на П. Стай-
нов, че неговото правителство не се солидаризира с американската намеса382. 

376. Пак там, а.е. 442, л. 3.
377. АМВнР, оп. 1п, а.е. 148, л. 21–22.
378. Пак там, л. 26.
379. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 451, л. 1–2. 
380. Восточная Европа в документах..., 250–251; ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 456, л. 4.
381. Пинтев, С. България в британската..., с. 132.
382. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 449, л. 3.
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В британската външнополитическа линия се вписва и нотата, връчена на 21 ав-
густ 1945 г. от Хаустън-Бозуол на П. Стайнов (с копия до К. Георгиев, регенти-
те, водачите на опозицията и СКК), която изразява мнението на британското 
правителство за изборите. В него присъства критика на избирателния закон, 
„пригоден да действа в полза на правителството, което е сега на власт и в ущ-
ърб на неговите противници“383, но и упреци към условията в страната, защото 
са правени „настойчиви усилия за заплашване поддръжниците на опозицията 
и опити за влияние върху гласоподавателите по начин, напълно несъвместим с 
демократичните принципи“ и липсва свобода на словото. Следва заплаха, че 
Англия няма да признае кабинет, който ще се излъчи в резултат на тези избори, 
но не се иска отлагането им.

На 22 август в 17 часа външният министър П. Стайнов на пресконференция 
пред чуждестранни журналисти напомня, че според клаузите на примирието 
към българското правителство могат да се отправят искания само от или чрез 
СКК, а тя не е предприела нищо. П. Стайнов добавя, че българското правител-
ство очаква от съюзниците „да бъдат по-точни“ и ако до полунощ на 25 август 
няма нареждане от външните министри на трите велики сили, предадено чрез 
СКК, изборите ще се проведат на 26 август. С пълно основание той напомня, че 
„от политическа гледна точка мненията на г-н Барнс и г-н Бевин имат голямо 
значение; от юридическа гледна точка обаче има значение само това, което СКК 
решава за нас“384. С тези думи външният министър прехвърля отговорността за 
изборите от българското правителство върху СССР, като разчита, че западните 
представители няма да посмеят да се противопоставят на руснаците. Тази не-
очаквана развръзка (лисват данни за съгласуваност на действията на П. Стай-
нов със западните представители) и предпазливостта, с която СССР подкрепя 
българското правителство, дават възможност на американските и британските 
представители да обърнат ситуацията в своя полза. На 23 август сутринта гене-
ралите Крейн и Оксли отправят писма до ген. Бирюзов, с които го информи-
рат, че „желанието на правителствата на Съединените щати и Обединеното 
кралство е общите избори, насрочени за 26 август, да бъдат отложени, докато 
СКК се споразумее за такива оздравителни мерки, които да осигурят безпрепят-
ствени избори в най-близкия възможен момент“385. Обстановката в страната се 
изостря. Ръководството на БРП (к) обаче е решено да проведе изборите: на 24 
август е публикувана предложената от Димитров декларация на НК на ОФ, по-
дписана от всички профсъюзи и масови организации, в която се потвърждава 
предстоящото събитие.

След като на 23 август западните представители за първи път открито 
искат отлагане на изборите, СКК провежда няколко безрезултатни заседа-
ния386. Ген. Бирюзов поставя на първо място не самото отлагане, а по-важния 

383. АМВнР, оп. 1п, а.е. 148, л. 35.
384. Пинтев, С. Отлагането на първите..., 64–65.
385. АМВнР, оп. 1п, а.е. 148, л. 12.
386. Бол, М. Студената война..., 286–287.
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за него проблем за процедурата. Той протестира срещу игнорирането на СКК, 
към която западните представители са се обърнали „едва след като се е полу-
чил отговорът от българите“ и така е било нарушено Съглашението за при-
мирие387. Той се опасява, че се създава прецедент, който застрашава водещите 
съветски позиции в контрола върху българското правителство. Мнението на 
съветското ръководство на СКК е, че „България е направила голям прогрес в де-
мократизирането на вътрешния режим“ и правителството изпълнява клаузи-
те на примирието, участва във войната срещу Германия, изработило е „напъл-
но демократичен избирателен закон“ и осигурява „пълна свобода на изборите, 
в това число и на опозицията“388. Основанията са, че в избирателните листи 
стоят имената на 40 опозиционни кандидати и отказът на част от опозицията 
от участие в изборите не е доказателство за недемократичност. Англичаните и 
американците повтарят, че техните страни няма да признаят резултатите от из-
борите и няма да сключат мир с България. М. Барнс информира Държавния 
департамент, че „всички възможности на местна почва за промяна на политиче-
ската ситуация в България са изчерпани и по-нататъшни действия могат да 
бъдат предприети само на правителствено ниво между трите велики сили“389. 
Към намеса на най-високо равнище призовава и Хаустън-Бозуол. Но и двамата 
не са подкрепени, а са порицани от своите правителства за неспазване на офи-
циалните инструкции390.

Единната позиция на западните представители в София обаче е възприета 
като официално становище391 и кара Москва в следобедните часове на 24 ав-
густ да обсъди въпроса на най-високо равнище. Плюсовете на отлагането са 
очевидни – Съветският съюз ще покаже готовност за демократизиране на една 
победена страна, ще отнеме аргументите против признаването на българското 
правителство и ще улесни сключването на мира с него. Отлагането няма да 
отслаби ръководната роля на Комунистическата партия, нито ще застраши 
съветските позиции в България. Неудобството е, че може да бъде изтълку-
вано като слабост и огъване на СССР пред по-силните САЩ и Великобрита-
ния. Затова инициативата трябва да бъде българска и да се създаде впечат-
ление, че Москва се съобразява с искането на българското правителство. 
Главна роля в този сценарий е отредена на външния министър П. Стайнов. На 
24 август (след вероятно внушение от съветска страна и с одобрението на К. 
Георгиев и Тр. Костов) той връчва нота на С. Бирюзов, в която изразява го-
товността на правителството да отложи изборите, ако СКК поиска това и ако 
„отлагането на изборите ще бъде един принос за по-скорошното сключване на 
мира“392. Нотата дава възможност на Бирюзов от името на СКК да „препоръча“ 

387. Восточная Европа в документах..., с. 255.
388. Пак там, 256–257.
389. Пинтев, С. България в британската..., с. 139. Димитров, Г. М. Спомени, с. 244.
390. Мозер, Ч. Д-р Г. М. Димитров, 196–197; Пинтев, С. България в британската..., с. 140.
391. Восточная Европа в документах..., с. 254.
392. АМВнР, п. 29, оп. 1п, а.е. 205, л. 25.
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на българското правителство тази стъпка393. Няма по-изненадан, но и по-щаст-
лив човек от М. Барнс. За соловата си акция само два часа преди срещата той е 
получил остра критика от Вашингтон, а се оказва, че тя завършва с успех. Макар 
и неочаквано, отлагането на изборите е посрещнато с голямо задоволство от 
Вашингтон и Лондон, но САЩ възпират опитите на М. Барнс за продължаване 
на натиска срещу българското правителство, за да не се обтегнат отношенията 
със СССР394.

По внушение на Г. Димитров и в услуга на съветските интереси, „вината“ за 
отлагането е хвърлена изцяло и единствено върху външния министър П. Стай-
нов395. Много по-важно за БРП (к) е да определи линията си в силно проме-
нената ситуация. Г. Димитров в 3 часа сутринта на 25 август изпраща на Тр. 
Костов първите инструкции, в които призовава към сериозни промени, за да се 
обезсилят западните обвинения в недемократичност. Той предлага след избо-
рите в правителството да се включат двама земеделци от групата на Н. Петков, 
един демократ или радикал и един социалдемократ от групата на Гр. Чешме-
джиев, а двете крила на БЗНС и БРСДП да се договорят и да участват в ОФ 
като единни организации396. Важна е възможността да се възстановят Демокра-
тическата и Радикалната партия. Тези компромиси се аргументират с необхо-
димостта да се уреди международното положение на България и предложе-
нията за тях трябва да направи НК на ОФ, а самият ОФ да се запази като 
ръководна сила397.

На 25 август 1945 г. НК на ОФ провежда заседание за отлагането на избори-
те. Тр. Костов обстойно анализира причините, като започва с вътрешните – по-
ведението на опозицията, която е действала „по указание и поръчки на известни 
чужди на нашата страна сили“, целящи промяна на българската външна поли-
тика398. Той е категоричен, че „опозицията щеше да получи в изборите един не-
бивал политически и морален разгром, ако не бяха външни сили, които се проти-
вопоставиха на изборите и които наистина съумяха да осуетят провеждането 
им“399. Политиката на САЩ и Великобритания е антибългарска, а обяснението 
е в тяхното недоволство от политиката на ОФ и в симпатиите им към Гърция и 
Турция. Като главна задача е посочено укрепването на ОФ и на партиите в него. 
В новата ситуация водещата роля на Комунистическата партия става още по-

393. Восточная Европа в документах..., 258–259.
394. АМВнР, оп. 1п, а.е. 205, л. 30; а.е. 149, л. 1.
395. Димитров, Г. Дневник, 494–495. Анализът на достъпните архивни документи показва, 
че Димитров не е участвал в решението за отлагането на изборите, а само е информиран за 
него. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 466, л. 1, 6.
396. Пак там, а.е. 468, л. 1.
397. В компромисен дух е уреден и въпросът с извеждането на д-р Г. М. Димитров от страната, 
което става на 5 септември 1945 г. След престой в Италия и английско нежелание да го приемат, 
той заминава за САЩ. – Мозер, Ч. Д-р Г. М. Димитров, с. 200.
398. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 83–84; ф. 1Б, оп. 7, а.е. 464, л. 1–3.
399. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 86.
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отчетлива. Тр. Костов направо диктува бъдещите стъпки на останалите партии, 
които са пасивни наблюдатели на събитията: „Отстъплението трябва да се по-
мъчим да проведем организирано с бой... Ние отстъпихме по въпроса за датата 
на изборите, но очевидно това няма да бъде единственият пункт, по който ще 
трябва да се отстъпи. Ние ще трябва да отстъпим по въпроси за редица фор-
мални изисквания на демокрацията“400. „Отстъпките“ включват вкарване на ми-
лицията „напълно в законните рамки“; възстановяване на някои партии („Тук 
може да стане въпрос за „мощната“ Радикална партия, за още по-“мощната“ 
партия на независимите на Петко Стоянов и евентуално може да се помисли за 
Демократическата партия.“) и за разширяване на ОФ с тях. В края на доклада 
Тр. Костов окуражава съюзниците на БРП (к), че при тези „отстъпки“ ОФ ще 
има подкрепата на Съветския съюз401.

В изказванията на представителите на останалите ОФ партии личи общо-
то убеждение, че въпросът с българските избори е решен отвън и под външен 
натиск402. Те са единодушни, че са нужни „отстъпки“, но социалдемократите и 
земеделците предупреждават, че допускането на нови партии трябва да става 
много внимателно. Те се страхуват, че следващата отстъпка може да бъде лега-
лизиране на опозиционните крила на техните партии. Д. Бодуров (БРСДП) 
призовава отстъпките да не водят до раздробяване и предупреждава, че групата 
на Гр. Чешмеджиев не трябва да се признава, „защото такава няма“. Подхож-
дайки по-реалистично към ситуацията, М. Геновски предлага друго: „Ние не ще 
устоим на това Н. Петков да направи организация. Аз бих молил да се разреши 
тази организация. Но да направим така, че той да не дублира по име партията 
и органа на Земеделския съюз. Аз настоявам на Н. Петков да се разреши организа-
ция и печатен орган... Не може да става дума за едно събиране на нас с Н. Петков, 
защото той служи на английската линия“403. НК на ОФ приема декларация, 
която одобрява отлагането на изборите като „проява на воля да бъде направен 
от наша страна нов принос и да бъдат дадени нови доказателства за нашето 
желание да сключим по-скоро договор за мир и с трите държави – победителки“404.

Много по-обстойно причините за отлагането и компромисите, които се 
налагат, са разгледани на проведения на 26 и 27 август 1945 г. пленум на ЦК 
на БРП (к). В доклада си Тр. Костов самокритично констатира, че БРП (к) е 
участвала във вътрешните борби на другите партии и само благодарение на 
нейната подкрепа левите крила в тях са успели да вземат връх. Като не поставя 
под съмнение необходимостта от такава намеса, той задава болезнения въпрос 

400. Пак там, л. 87–88.
401. Пак там, л. 88.
402. Според М. Геновски (БЗНС) натискът върху България е част от натиска срещу 
Съветския съюз. Звенарите А. Трънка и Ив. Харизанов също подчертават, че става дума за 
борба между великите сили и за изтласкване на руското влияние. – ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 
90, 91, 93.
403. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, 93–94.
404. Декларацията на НК на ОФ е публикувана на 27 август 1945 г. – Пак там, л. 94–95.
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за отговорността на самата Комунистическа партия за отлагането на изборите: 
„Не отидохме ли твърде далеч в нашата намеса, не изострихме ли прекалено бор-
бата, не ускорихме ли разцеплението?“405 Политическият секретар на партията 
признава, че стремежът е бил в БЗНС и БРСДП да няма „колебливи, неустой-
чиви антиотечественофронтовски елементи“ и да се премахнат всички пречки, 
„за да можем по-бързо да се движим напред при преустройството и изграждането 
на нашата страна по нови релси“. Според Тр. Костов дори и да е била прояве-
на повече гъвкавост, не е било възможно да се предотврати диференциацията 
в ОФ, но тя би могла да се отложи поне до сключването на мира и партията е 
трябвало да запази единството на ОФ, докато България излезе от положението 
на победена. Тр. Костов си дава сметка как се е стигнало до отлагането на из-
борите – партийното ръководство е забравило, че СССР не може да не се съо-
бразява със съюзниците си от Антихитлеристката коалиция, че „по някой път 
става нужда да се върви по зигзаги, да се маневрира, да се прави компромис“. Той 
подчертава, че двете западни страни са се обявили против изборите не поради 
„накърнение на принципите на формалната демокрация“, тъй като те прилагат 
други стандарти при оценката на ситуацията в Гърция и Италия. С основание 
Тр. Костов смята, че действията на САЩ и Англия към България не са „нещо 
случайно и изолирано“, а част от атаката срещу съветското влияние на Балканите.

Втората част на доклада е посветена на предстоящите мерки, „за да се прове-
де отстъплението по-организирано“. Колкото и малки да са възможностите за 
връщане на групите на Н. Петков и Гр. Чешмеджиев в ОФ, те трябва да бъдат 
използвани докрай: „Ние трябва да си поставим задачата да не позволим съз-
даването на един блок с ярко изразена тенденция против ОФ и руското влияние, 
който се опитва да си надене маската на демокрацията и под тази маска да спе-
чели подкрепата на свободолюбивите народи“406. Тр. Костов посочва и вариан-
тите – БРП (к) да предложи на двете групи да се споразумеят със своите партии 
(вероятността за успех обаче е минимална) или те да съществуват като отделни 
партии и, ако желаят, да участват в ОФ и в правителството.

В разискванията се открояват два подхода. Част от членовете на ЦК (К. Дра-
малиев, Ц. Драгойчева, Д. Терпешев, Г. Чанков) реагират най-остро на поведе-
нието на П. Стайнов, когото смятат за виновник за отлагането на изборите407. 
Други търсят причините по-дълбоко и окуражени от критичния тон на докла-
да, продължават да анализират поведението на БРП (к) от последните месеци. 
Така пленумът придобива характер на равносметка за политическата линия на 
партията. Най-склонен към самокритика е министърът на вътрешните работи 
А. Югов, който заедно с Тр. Костов има най-ясна представа за взаимоотноше-
нията с останалите партии. Югов повдига редица въпроси: „Съгласете се сами, 
целесъобразно ли беше да форсираме до такава степен борбата срещу всеки, кой-
то проявява англофилски тенденции. Не. Мен ми се струва, че именно на тая 

405. Пак там, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 71, л. 2.
406. Пак там, л. 7.
407. Пак там, л. 15, 27, 34, 36, 42, 47.
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основа ние ускорихме процеса на разцеплението в БЗНС. Ние бяхме възприели 
линия да не търпим никой, който се прояви като англофил и то в период, когато 
Съветският съюз държи за съюза с Англия и Америка... Нас определено ни обвиня-
ват, че първите разправии възникнаха във връзка с нашето грубо вмешателство 
в живота на БЗНС, във връзка със стремежа ни да накараме БЗНС да мисли точ-
но така, както и ние мислим“408. Грешките на БРП (к) заемат централно място 
и в изказванията на Д. Ганев и Р. Леви, а Вл. Поптомов е категоричен, че източ-
никът на тези грешки е отношението към БЗНС: „Грубо се намесихме в неговия 
живот – ние създадохме партията на Оббов, ние им проведохме конференцията 
и т.н. Ние, разбира се, трябваше да подпомагаме левите крила в БЗНС и БР-
СДП, но не трябваше толкова грубо да се месим в техните вътрешни работи. 
Такова поведение ние можехме да държим, само ако пред нас стоеше една револю-
ционна перспектива, перспективата за съветска власт. В действителност пред 
нас стоеше задачата да сключваме мир“409. Общо е мнението да се разреши об-
разуването на нови партии, вкл. и втори БЗНС и БРСДП. Възражения пораж-
да само Демократическата партия, тъй като не е участвала в съпротивителното 
движение, а лидерът ѝ Н. Мушанов е осъден от „Народния съд“. К. Драмалиев 
най-точно формулира опасенията от връщането в политическия живот на по-
литици от ранга на Мушанов и лидера на БЗНС – „Врабча“ Д. Гичев: „Истин-
ската опозиция на ОФ именно сега ще се създаде, когато големите велзевули (т.е. 
Мушанов и Гичев – б. м., Е. К.) застанат начело. Пред тях Н. Петков е нищо. 
Гичев има връзки с масите, Мушанов с чужбина“410.

В края на пленума Тр. Костов очертава линията на партията в новата ситуа-
ция. Той настоява, че БРП (к) е допуснала грешка, като е поставила знак за ра-
венство между Н. Петков и д-р Г. М. Димитров и решила бързо да се отърве не 
само от привържениците на д-р Димитров, но и от „колебаещите се елементи“ 
начело с Петков. Тр. Костов отново посочва: „Нашата грешка е в това, че ние 
искахме да стигнем бързо до целта, за да можем по-нататък да вървим по-глад-
ко по нашия път... При сегашните условия, когато нашата страна е победена, 
това се оказа не съвсем правилно“411. За броя на земеделските съюзи Тр. Костов 
пояснява, че партията не може открито да каже, че няма интерес от обединени-
ето на различните крила и ще заяви, че то е вътрешна работа на земеделците, 
но ще продължи да подкрепя левите412. Той признава и причината за допускане 
на други партии в ОФ – ще се разедини „реакцията“ и ще се улесни борбата 
против нея. В края на изказването си Тр. Костов прибавя нов щрих към кри-
тиките – към външнополитическото поведение на партията. Той настоява „да 

408. Пак там, л. 21.
409. Пак там, л. 39–40, 22–23, 39.
410. Пак там, л. 28.
411. Пак там, л. 44.
412. Пак там, л. 45.
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правим повече политика с Англия и Америка... Трябва да признаем, че нашата 
досегашна тактика да избягваме англо-американците, бе неправилна“413. 

Променената ситуация в България се обсъжда не само в София, но и в Мос-
ква. На 29 август 1945 г. Сталин се среща с Г. Димитров и с пристигналите от 
България Тр. Костов и В. Червенков. Той долавя опасенията на българските ко-
мунисти от силна опозиция в страната и готовността им на отстъпки, за да бъде 
това предотвратено. Сталин ги успокоява: „Отложихте изборите – поставете 
точка на това. Отлагането на изборите не е съществено искане и затова ние се 
съгласихме. Ако англо-американците са недоволни от нещо, нека се обърнат към 
Контролната комисия. Там ще им кажат, че не могат да решават подобни въ-
проси и ще ги отправят тук – към нашето правителство. Ние не ще се съгласим 
на никакви съществени отстъпки, а без нас нищо не може да се направи...“414 На 
притесненията на българските комунисти, че опозицията няма да се задоволи 
само с отлагането на изборите, Сталин отговаря, че „тя затова е и опозиция, за 
да бъде недоволна“ и съветва: „По-добре би било да се легализира опозицията, за да 
я държите вие в своите ръце и да я заставите да бъде лоялна, отколкото да мине 
в нелегалност. Вие сте заинтересовани да имате опозиция... За вас даже е изгод-
но опозиция от 50–60 човека – ще се хвалите пред Бевин, че у вас има опозиция. 
Опозицията ще бъде у вас като камшик, ще ви принуждава да не се разпускате, 
ще ви пришпорва...“415 Сталин разсейва опасенията, че отстъпките ще забавят 
постигането на съветската система. Той напомня, че тя може да бъде достигната 
и по друг, макар и по-бавен, път – чрез парламента. Сталин одобрява същест-
вуването на партии извън ОФ и предлага изборите да се проведат в средата на 
октомври.

Същия ден е свикано заседание на Политбюро на ЦК на БРП (к) с дневен 
ред „По отлагането на изборите“416. Тр. Костов обосновава становището, че 
партии могат да образуват само онези организации и хора, които не са „пома-
гали на немците и фашизма“ и към тях причислява Н. Петков, Гр. Чешмеджи-
ев, радикалите, евентуалната партия на Петко Стоянов и Демократическата 
партия, но за нея с уговорката за нови лидери417. Прибавен е и въпросът кои 
партии могат да бъдат приети в ОФ. Като изхожда от принципа, че „не може в 
ОФ да влезе човек, който е извършил действие, несъвместимо с националната 
независимост и суверенитет на България“, Тр. Костов посочва, че Радикалната 
партия може да намери място в ОФ. А. Югов съобщава и за желанието на Д. 
Гичев БЗНС–“Врабча“ да се оформи като отделна партия със свой вестник и 
да влезе в ОФ. Политбюро обаче е категорично, че трети БЗНС не трябва да се 
разрешава418.

413. Пак там, л. 47.
414. Исусов, М. Сталин и България. С., 1991, с. 33.
415. Пак там.
416. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 72, л. 1–7.
417. Пак там, л. 1, 6.
418. Пак там, л. 6.
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Трудностите идват от групите на Н. Петков и Гр. Чешмеджиев, които про-
дължават да твърдят, че стоят на основата на ОФ и може да поискат да влязат в 
ОФ като отделни партии. Вариантът за споразумение с БЗНС и БРСДП в ОФ 
е оценен като неосъществим и Тр. Костов посочва втори изход – ако Н. Петков 
поиска да влезе в ОФ, да му се поставят условия: да си направи самокритика, да 
се откаже от „махзара“ и чуждото вмешателство. По-твърдата линия след посе-
щението в Москва личи и в решението да се подкрепят партиите в ОФ, като на 
опозиционните им крила не се разреши да използват същите партийни имена. 
Без колебание се заявява, че в изборите трябва да се излезе с обща листа („Има 
ли обща листа, има ОФ; няма ли обща листа – няма ОФ.“) и да се отклони иска-
нето на Н. Петков за отделни листи в ОФ419.

На 4 септември 1945 г. се провежда заседанието на НК на ОФ с ръко-
водствата на четирите ОФ партии, което приема плана на БРП (к) за дейст-
вията по изборите и за разговорите с опозиционните лидери. Решено е те 
да бъдат поканени на среща с НК420. Н. Петков е окуражен от отлагането на 
изборите и е убеден, че натискът трябва да продължи. Тр. Костов и К. Георгиев 
разговарят предварително на 4 септември с Гр. Чешмеджиев, който им излага 
исканията на опозицията: нов кабинет с нов премиер и неутрален министър 
на вътрешните работи421. В деня на срещата – 6 септември, опозицията отказва 
да отиде на заседанието, защото смята, че НК на ОФ вече не е политически 
фактор, тъй като две от партиите му са отцепнически и нелегитимни. Опози-
цията разчита, че Регентският съвет ще разпореди създаване на нов кабинет, 
чрез който тя ще влезе във властта и ще играе водеща роля при организиране на 
изборите. Но тя не може да си позволи пряко да атакува ОФ, в чието създаване 
е участвала.

След отказа на опозицията НК на ОФ на 6 септември приема „Препо-
ръки на Националния комитет на ОФ до правителството“ за осъществява-
не на мероприятия, които „ще осигурят правилно демократично развитие на 
страната с оглед на нейната свобода и независимост и нормални отношения на 
искрено сътрудничество с великите демократически сили – Съветския съюз, Се-
верноамериканските Съединени Щати и Великобритания“422. В препоръките са 
предвижда да се разреши на всички нефашистки групи да се оформят като ле-
гални политически партии със свои печатни органи; да се измени избирателни-
ят закон така, че да осигури свободно състезание в изборите на всички партии; 
изборите да се проведат „във възможното най-близко време“ от правителството 
на К. Георгиев. В препоръките е включен и текст за обществен контрол върху 
изборите чрез Централна комисия, съставена от представители на НК на ОФ, 
на участващите в изборите партии и видни безпартийни дейци. Декларирано 
е, че „вратите на ОФ са отворени за всеки, който на дело признава неговата 

419. Пак там, л. 2.
420. Пак там, оп. 7, а.е. 469, л. 8; ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 96.
421. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 469, л. 6. Тишев, Д. Сътрудничеството между..., 249–250.
422. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 98–99.
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програма и е готов да се бори за нея, както и с всички сили да отстоява национал-
ната независимост и суверенитета на България“.

На 7 септември Министерският съвет легализира БЗНС–Н. Петков, 
БРСДП (обединена), Демократическата и Радикалната партия. Лидерът на 
БЗНС–“Врабча“ Д. Гичев, Н. Мушанов и Ат. Буров са освободени. Помилва-
нията за годишнината от 9 септември засягат близо 900 души с присъди от „На-
родния съд“, а над 1000 са освободени от трудовите лагери423. Съобразявайки се 
с желанията на своите съюзници в ОФ, БРП (к) временно спира изграждането 
на ТКЗС и на единна младежка организация. ОФ ревизира приетото година 
по-рано положение, че извън него няма други демократични организации 
и отваря многопартийната система с опозиционни формации. Тази промя-
на към демократизиране на политическия живот става под външен (най-вече 
съветски) натиск и цели признаване на резултатите от изборите (насрочени за 
18 ноември 1945 г.), както и по-бързо подписване на мирния договор. Поради 
това от самото начало на този акт се гледа като на временна „отстъпка“.

Н. Петков не губи надежда. Той разчита, че на провеждащата се в Лондон 
първа сесия на Съвета на Министрите на външните работи (СМВнР)424 (11 
септември – 2 октомври 1945 г.) САЩ и Великобритания ще накарат СССР 
отново да отстъпи. Действително, сесията преминава в конфронтационна ат-
мосфера и завършва с открито разминаване в позициите на довчерашните съю-
зници. Тя и разширяването на многопартийната система насищат българския 
политически живот с драматизъм. На 18 септември 1945 г. на заседание на НК 
на ОФ Тр. Костов съобщава, че условията, поставени от Н. Петков, се размина-
ват с възгледите на ОФ и че е направено всичко за привличане на опозицията, 
но без резултат425.

За сплотяване на ОФ в навечерието на изборната кампания доприна-
ся съвместното заседание на НК на ОФ с ръководствата на четирите ОФ 
партии от 20 септември 1945 г. Те постигат съгласие по основните въпроси, 
от които зависи единството на ОФ: да се защитава държавният суверенитет от 
външна намеса; да се изгражда демокрация според историческите условия и 
особеностите на страната и според народната воля; да се поддържат най-близки 
връзки със СССР, като не се позволи на опозицията да си присвои привилегия-
та да бъде изразител на политиката на дружба със САЩ и Англия426. Потвърде-
на е готовността на ОФ да приеме онези партии, които на дело докажат, че при-
емат неговата платформа. В. Коларов представя условията, които БЗНС–НП и 
БРСДП (о) са предявили, за да направи извода, че „днес опозицията не е нищо 

423. Исусов, М. Политическите партии..., 159–160.
424. СМВнР е създаден по решение на Потсдамската конференция за подготовка на мирните 
договори с бившите германски сателити. За него и Лондонската му сесия вж. Калинова, Е. 
Победителите и България..., 382–384.
425. В заседанието за първи път участва В. Коларов, върнал се от Москва в началото на 
септември 1945 г. – ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 120–121.
426. Пак там, л. 133–134.
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друго, освен една групировка, която стъпва по пътя на ликвидацията на всички 
завоевания на ОФ от 9 септември насам... оръжие на опитите на известни меж-
дународни сили да разгромят ОФ“. Решено е да се подкрепи правителството за 
провеждане на изборите, а за опозицията е приета дадената от Коларов харак-
теристика427.

Така към втората половина на септември, противно на надеждите на опо-
зицията, ОФ не се разпада. След преговори на БРП (к) с представители на Ра-
дикалната партия, на които предлага едно министерско място (на просветата), 
кметския пост в София и десетина депутатски места, на 21 септември 1945 г. 
част от тази партия начело със Ст. Костурков обявява, че се присъединява към 
ОФ, докато несъгласните се обособяват в Радикална партия (обединена)428. Ко-
мунистическата партия използва този акт, за да подчертае притегателната сила 
на ОФ. Опозиционните формации не се споразумяват за обединение. Те са за-
ети с организационни проблеми и търсене на идеен облик; повечето (с изклю-
чение на БЗНС–НП) са малобройни, сред лидерите им продължават стари-
те партийни сблъсъци. Сътрудничество има само между отцепилите се от ОФ 
БЗНС–НП и БРСДП (о). Н. Петков си поставя за цел нов или реконструиран 
кабинет и обвързва този проблем с участието на опозицията в бъдещите избо-
ри. Той предупреждава, че без ново правителство тя ще бойкотира изборите и 
така ще даде основание на САЩ и Англия да не ги признаят.

Най-силният елемент от критиката на опозицията е във връзка с нерешени-
те от ОФ стопански проблеми. Лидерите на партиите от ОФ също оценяват 
положението в икономиката като много тежко. Промяната на стопанска-
та политика в навечерието на изборите е наложителна, за да се намали не-
доволството на масите, особено в селата, да се отнемат част от аргументите на 
опозицията, да се намери общ език със „Звено“, да се спечелят колебаещите се. 
Решения в този дух са взети от Политбюро на ЦК на БРП (к) на 28 септември, 
предшествани от конференция с участието на партийни стопански дейци от 
цялата страна (26–27 септември). Основните проблеми са за или против дър-
жавния контрол в икономиката и за съдбата на частния сектор. Пред Полит-
бюро Тр. Костов потвърждава, че партията е против либерализма, за контрол 
и регулиране на народното стопанство с цел увеличаване на производството, 
подобряване на снабдяването на населението и за внасяне на плановост в ико-
номиката. Затова ще се поощрява частната инициатива, като едновременно ще 
се разширяват държавният и кооперативният сектор429. На 3 октомври ЦК на 
БРП (к) излиза с декларация по стопанските въпроси, с която се отказва от 
допуснатите „увлечения“ в стопанската политика. „Звено“ и БЗНС я посрещат с 
одобрение. Според тях Комунистическата партия се е доближила до съюзници-
те си и е възприела много от техните схващания. Земеделците обаче се чувстват 
„обидени“, че БРП (к) излиза с отделна декларация, съзирайки нелоялност и 

427. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 487, л. 3–4.
428. Пак там, ф. 146Б, оп. 4, а.е. 154, л. 15-16; ф. 1Б, оп. 7, а.е. 490, л. 1.
429. Пак там, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 78, л. 2–3.



146  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

партийни интереси430. Опозиционните партии са изненадани от декларацията, 
която затруднява критиките им, затова я използват като доказателство за от-
стъпките, които БРП (к) е принудена да прави431.

На 9 и 11 октомври 1945 г. на съвместно заседание на НК на ОФ с ръ-
ководствата на петте ОФ партии се обсъжда стопанската политика. Стига 
се до общо становище за нуждата от хармонично развитие на частния, държав-
ния и кооперативния сектор; за стопанска свобода, но при контролиращи и 
планиращи функции на държавата; за модернизиране на селскостопанското и 
занаятчийското производство432. В. Коларов оценява постигнатото като „сери-
озен принос за вътрешната консолидация“ на партията и ОФ. Той оценява, че е 
важно да се възобнови производството, да се прекрати саботажът, да се разсее 
„смутът, който съществува в индустриалните кръгове“, че предстои нацио-
нализация. Но най-голямо значение стопанската декларация е оказала върху 
политиката към селяните, занаятчиите и дребните търговци: „Нашите отно-
шения с тях бяха силно влошени, враговете използваха умело това положение, 
насъскваха срещу нашата партия и ние рискувахме да се скараме с широки слоеве 
от трудещото се население“433. Либерализирането на стопанската политика е 
правилна стъпка с оглед на предизборните цели на ОФ и за икономическото 
развитие на страната.

В началото на октомври, след като е постигнато съгласието на всички ОФ 
партии изборите да се проведат от настоящото правителство, става възможно 
да се попълнят вакантните места в него. На 2 октомври за министър на земе-
делието и държавните имоти е назначен М. Геновски (БЗНС), а Оббов оста-
ва министър без портфейл; министър на просвещението става Ст. Костурков 
(Радикална партия), а заемащият до момента този пост Ст. Чолаков е назначен 
за министър на финансите. По този начин, според Тр. Костов, и формално „се 
слага край на приказките за криза“ и кабинетът може да „пристъпи уверено“ към 
изборната кампания434. Проблемите обаче не са преодолени. Центробежните 
тенденции в „Звено“ продължават, подхранвайки надеждите на опозицията, че 
разцепването му ще предизвика криза в ОФ. И двата „лагера“ очакват резулта-
тите от свикания на 5 октомври Висш партиен съвет на „Звено“. В доклада на К. 
Георгиев се настоява за запазване на ОФ, защото „не с бягане от Отечествения 
фронт ще се поправят работите. Ако бяхме тръгнали по пътя на отцепването, 
това би било най-погрешно, това би било фатална стъпка“435. П. Стайнов оч-
ертава външнополитическата платформа на съюза, а в съветските информации 
за заседанието специално е подчертано, че той „подробно и топло е говорил за 

430. Пак там, ф. 146Б, оп. 4, а.е. 154, л. 22.
431. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 498, л. 1.
432. Пак там, оп. 17, а.е. 19, л. 1–9.
433. Пак там, ф. 146Б, оп. 4, а.е. 155, л. 9, 12–14.
434. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 140.
435. Исусов, М. Политическите партии..., с. 220.
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отношенията със Съветския съюз“436. В приетата декларация освен подкрепа 
за ОФ има и критики към спазването на законността, искания за разширява-
не на демократичните свободи и собствени възгледи по стопанските въпроси. 
Голяма част от изказванията подкрепят вижданията на опозицията по вътреш-
ните проблеми437. Но „Звено“ не се разцепва, защото оценява трезво плюсовете 
и минусите от подобна стъпка. В навечерието на изборите лидерите на съюза 
се опитват (за пореден път) да получат дивиденти от оставането си в ОФ. Тр. 
Костов (не без ирония) съобщава на Г. Димитров, че „звенарите искат възна-
граждение за своята безкористна вярност към ОФ“438. „Звено“ изтъква, че след 
разцеплението на БЗНС и БРСДП съотношението се е променило в негова 
полза и вместо предвидените 47 мандата трябва да получи 70 или поне 52. Това 
искане предизвиква раздвижване и в другите партии – радикалите настояват за 
11, но „сигурни“ мандата, а БРСДП – за увеличение с шест мандата за сметка на 
„Звено“.

БРП (к) отчита, че при наличието на центробежни сили в „Звено“, които 
„едва се държат в ОФ и са духом по-скоро при опозицията, отколкото в ОФ и 
които са антикомунистически настроени“, всяко увеличение на мандатите за 
съюза е „рисковано“ и отказва да приеме исканията на „Звено“. На 12 октом-
ври в НК на ОФ звенарите са принудени да ги оттеглят, като се запазва раз-
пределението на мандатите между ОФ партиите от 26 август. Изменения са 
внесени само заради включването на Радикалната партия и съотношението на 
мандатите става: по 98 за БРП (к) и БЗНС, 46 за „Звено“, 31 за БРСДП и 11 
за Радикалната партия. Пет дни по-късно ОФ листите са депозирани в съда439. 
БРП (к) обаче поддържа К. Георгиев и е готова да се съобрази с други негови 
искания (да се освободят от ТВО хората с по-малки провинения, да се отмени 
интернирането на семействата на осъдените от „Народния съд“, да се увеличат 
помилванията)440. Отстъпчивостта е свързана и с опасенията, че „ръководство-
то на „Звено“ се състои от военни, които в миналото са извършвали всички пре-
врати“. Безпокойство предизвиква и военният министър Д. Велчев, в чието 
министерство има офицери, които „не вървят с ОФ“ и се ползват със закрилата 
му441.

Октомври 1945 г. е важен месец за БЗНС, т.е. за присъединяването на „Враб-
ча“ към БЗНС–ОФ или към Н. Петков. Оббов продължава да храни надежди, 
че Д. Гичев „ще върви с ОФ и Земеделския съюз“. На 4 октомври той уверява НК 
на ОФ, че повечето членове на БЗНС са „бивши другари“ на Гичев и са „най-

436. Восточная Европа в документах..., с. 279.
437. Димитров, И. Народен съюз „Звено“..., 148–149.
438. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 141.
439. ЦДА, ф. 146Б, оп. 4, а.е. 191, л. 1; оп. 7, а.е. 511, л. 3; а.е. 522, л. 1; Восточная Европа в 
документах..., с. 290.
440. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 83, л. 5–6.
441. Пак там, л. 12.
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големите пионери за ОФ“, а самият Гичев държи на ОФ442. Лидерът на „Врабча“ 
обаче не бърза да се определи към единия от двата БЗНС. Неговите амбиции 
са да обедини трите крила и да застане начело. Гичев не заема ясна позиция към 
Н. Петков, а комунистите се дразнят, че той „не вижда никакви грехове в себе 
си преди 9 септември“ (отказа си да влезе в ОФ Гичев мотивира с нежелание 
да работи със „Звено“), но най-вече защото не застава открито на страната на 
ОФ443. В. Коларов критикува оптимизма на Оббов към Д. Гичев, но също вярва, 
че има шансове „Врабча“ да премине към БЗНС–ОФ, тъй като „не ще бъде леко 
на Гичевци днес да минат на страната на Петков: първо защото между Гичев и 
Петков съществува нескрито съперничество за лидерство; второ, защото днес 
такова минаване ще се натъкне на съпротива и отдолу“. В крайна сметка до обе-
динение не се стига.

На 15 октомври 1945 г. предизборната кампания е открита, а на следва-
щия ден БЗНС–НП, БРСДП (о) и „независимите интелектуалци“ около 
П. Стоянов обявяват, че няма да участват в изборите. Демократите и ради-
калите се присъединяват към бойкота. Това решение отчита липсата на време 
за организационно укрепване и за подготовка за изборите, но с по-голяма те-
жест са други мотиви. С бойкота си те ще подсилят пропагандата, че в страната 
няма условия за демократични избори, а това може да доведе до нов натиск от 
САЩ и Великобритания за промяна в правителството и отлагане на изборите. 
Ако все пак те се проведат, опозицията ще поиска да не се признаят резултатите. 
С решението за бойкота обаче тя надценява силите си, проявява политическа 
незрялост, тъй като не отчита променената ситуация през есента на 1945 г. Н. 
Петков тълкува първото отлагане на изборите като отслабване на позициите на 
СССР и е готов на крайни действия. Личната му политическа смелост обаче не 
е балансирана с реалистичен поглед върху отношенията между великите сили.

Липсата на информация за комбинациите в „голямата политика“ не се отна-
ся само за Н. Петков, но и за ръководството на БРП (к), макар че то е по-добре 
осведомявано от намиращия се в Москва Г. Димитров. Седмица след края на 
Лондонската сесия на СМВнР Димитров получава подробна информация за 
обсъжданията, засегнали България и Румъния, след това разговаря и със Ста-
лин и Молотов. Той пише на Тр. Костов, че „не се налагат никакви отклонения 
от курса“ и главната задача е на изборите ОФ да постигне „съкрушителна“ по-
беда, която ще позволи да се преодолеят трудностите около признаването на 
резултатите444. Независимо от тези информации, ръководството на БРП (к) се 
опасява от нов външен натиск. Според Тр. Костов в решението на опозицията 
за бойкот „като че ли най-активно участие са взели англичаните, които все по-
вече засилват своята вражда към нас“445, докато в поведението на САЩ се забе-
лязва известна промяна. М. Барнс, който преди се държал „крайно арогантно“, 

442. Пак там, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 159.
443. Пак там, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 499, л. 1–2; а.е. 502, л. 2–3; ф. 146Б, оп. 4, а.е. 154, л. 19–20.
444. Димитров, Г. Дневник, с. 506; ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 517, л. 1.
445. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 83, л. 3–4.
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станал „значително по-мек“ към правителството. Тр. Костов съобщава, че на 
въпрос дали САЩ пак ще искат отлагане на изборите, Барнс отговорил: „Пази 
боже, такава нота вече няма да има“446. Вашингтон е решен да отстоява такти-
ката за промени чрез натиск на вътрешните сили и Барнс е инструктиран да не 
предприема самоволни действия.

Така за по-малко от два месеца след отлагането на изборите в политически-
те и икономическите схващания на БРП (к) настъпват съществени промени, 
които в основата си са внушени от Москва. Но и западният натиск до голяма 
степен постига целта си – демократизиране на политическата система, което 
обаче ще се окаже твърде краткотрайно.

7. Опити за ренесанс на „деветосептемврийския“ ОФ. 
Първо участие в парламентарни избори

Между откриването на предизборната кампания (15–16 октомври 
1945 г.) и деня на изборите (18 ноември 1945 г.) се възражда идеята за 
възстановяване на първоначалния вид на коалицията ОФ, за което реша-
ваща роля отново има външният фактор и най-вече САЩ. След неуспеха на 
„фронталния удар“ срещу съветските позиции по време на Лондонската сесия 
на СМВнР Вашингтон смекчава острия тон към СССР по отношение на Бъл-
гария447. Проблемите, свързани с края на войната в Далечния изток, където 
САЩ се стремят към първостепенна роля, налагат 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, кое-
то ще улесни Вашингтон да оцени бъдещото правителство като отговарящо на 
критериите от Ялта и да сключи мирен договор с него448. Това трябва да удо-
влетвори Москва и да трасира пътя към разбирателството по отношение на Да-
лечния изток. 

Осъществяването на този план е възложено на Марк Етридж449, който прис-
тига в България на 21 октомври 1945 г. като личен пратеник на президента 
Труман. Опозицията в страната се надява той да засили натиска върху прави-

446. Пак там, л. 4.
447. По-подробно вж. Калинова, Е. Победителите и България..., 408–417.
448. Тошкова, В. САЩ и България 1919-1989. Политически отношения. С., 2007, с. 231.

449. 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.
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телството и заедно с обявения бойкот да се постигне провеждане на изборите 
от ново правителство с нейно участие. На 26 октомври 1945 г. Етридж твърди 
пред НК на ОФ, че на 9 септември 1944 г. ОФ е обединявал 70–80 % от българ-
ския народ, а сега е подкрепян само от 25–40 %450. Подтекстът е, че правител-
ството на ОФ не е представително и за да стане такова, в него трябва да участват 
и опозиционери. Етридж се стреми към компромис – БРП (к) да предаде МВР 
на лоялния към нея К. Георгиев, срещу което Н. Петков ще се върне в ОФ, ле-
гитимирайки пред Запада управлението и най-вече изборите. Така Вашингтон 
ще има основание да признае изборите и бъдещото правителство и ще улесни 
преговорите си с Москва по други въпроси.

Етридж търси и съветска подкрепа за своята инициатива. На 29 октомври 
той се среща със С. Бирюзов, пред когото повтаря тезата си, че на 9 септем-
ври 1944 г. ОФ е имал подкрепата на 80 % от населението, а сега на значител-
но по-малко заради ексцесиите на милицията и неподбирането на средства в 
борбата за власт. При това положение правителството не отговаря на изисква-
нията на Ялтенската декларация. За да стане демократично, Етридж предлага 
ОФ „може да стане такъв, какъвто е бил миналата година, защото всички са 
съгласни с неговата програма. Затрудненията са предизвикани само от отдел-
ни личности“451. Той твърди, че между несъгласните в ОФ може да се постигне 
помирение и правителството да стане „по-представително“, като въпросът не 
опира до участието на Н. Петков, а до МВР. Според Етридж министерството се 
е превърнало в символ и за комунистите – за тях загубата му е равносилна на из-
губване на властта, и за опозицията, която го смята за „символ на потисничест-
вото и вземането на властта с всякакви средства“. Етридж отново предлага 
МВР да премине в ръцете на министър-председателя „или на някой друг безпри-
страстен човек“ и двете страни да направят отстъпки, като „Съветският съюз 
и САЩ поощрят това обединение“452. Бирюзов три пъти пита какъв е смисълът 
на предлаганото помирение. Всеки път Етридж поставя акцента върху МВР и 
признаването на правителството за демократично. Накрая Бирюзов заявява 
хапливо: „Значи, за да признае Америка българското правителство, е необходи-
мо само едно нещо: да се предаде МВР на друга партия?“453 Етридж признава, че 
„главното е опозицията да влезе в правителството“, а дали след това ще излезе 
с отделни листи или с единната ОФ листа не е съществено. Единственото усло-
вие е отнемането на МВР от комунистите, а обединението да е на основата на 
програмата на ОФ.

Отговорът на Бирюзов е, че Съветският съюз уважава българския сувере-
нитет и не може да оказва натиск върху която и да е партия или върху прави-
телството, а СКК няма правомощия да се намесва във вътрешните работи на 
страната. На тези твърдения Етридж противопоставя Ялтенската декларация, 

450. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 538, л. 2.
451. Восточная Европа в документах..., 280–281.
452. Пак там, с. 281.
453. Пак там, с. 282.
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чиито изисквания не могат да се тълкуват като вмешателство и подхвърля, че 
„тук натискът вече се осъществява от самото наличие на Червената армия и 
от Вашето присъствие“. В кратката дискусия Бирюзов напомня: „Не ние сме 
създали правителството“, а присъствието на Червената армия е резултат от 
„войната с фашизма“ и допълва: „Ние тук осигуряваме фланга на своите вой-
ски, разположени в Германия. Ние не критикуваме Англия, която без да воюва с 
Гърция, държи свои войски в Гърция“454. Бирюзов защитава българските управля-
ващи, посочвайки, че опозицията е можела да участва в изборите, защото „ако 
тя може да публикува в печата всякакви неща, то за нея има свобода“. На упрека 
на Етридж, че арестите в страната продължават, Бирюзов отговаря, че от май до 
момента в страната са извършени 230 ареста и повечето са за криминални прес-
тъпления: „Сред арестуваните няма нито един член на опозиционна партия, 
няма нито един от отговорните лица на тези партии. Значи, няма терор срещу 
опозицията, значи всичките твърдения са неверни“455.

На 30 октомври 1945 г. Етридж посещава и министър-председателя К. Ге-
оргиев, за да сондира готовността му да се включи в плана за „помирението“, в 
който му е отредена ключова роля. Етридж повтаря тезата си „да се възстанови 
стария състав на ОФ“ и най-вече отцепилите се земеделци да се върнат в него. 
Винаги, когато говори за опозиция, Етридж визира БЗНС–НП и донякъде 
БРСДП (о). С настояването да се „възстанови“ деветосептемврийският ОФ 
той игнорира останалите опозиционни партии, верен на американското убеж-
дение, че България е селска страна и БЗНС има най-голяма тежест в общество-
то. Пред К. Георгиев Етридж няколко пъти критикува Н. Петков, който бил 
направил „много погрешни ходове“ най-вече с отказа да участва в изборите. Той 
нарича бойкота „съвсем неправилен“ и съжалява, че не е дошъл „2–3 седмици по-
рано“, когато би могъл да предотврати много грешки456. След като подчертава, 
че САЩ няма да искат отлагане на изборите и че общите листи не са пречка за 
представителния характер на правителството, Етридж задава главния въпрос – 
ще поеме ли К. Георгиев МВР. Премиерът държи на договореностите с комуни-
стите и отхвърля предложението

Американските усилия за постигане на споразумение между ОФ и двете 
откъснали се от него опозиционни партии срещат дълбоката резервираност 
на тези, от които зависи осъществяването му – ръководствата на БРП (к) и на 
БЗНС–НП. Комунистическите лидери, изпитали унижението от отлагането 
на изборите „през главата им“, принудени да отстъпят позиции в управлението, 
да направят завой в стопанската си политика и опит да предотвратят отделя-
нето на опозиционни групи от ОФ, вече не са готови на компромиси. Идва-
нето на Г. Димитров засилва тяхната твърдост, тъй като носи одобрението на 
Москва. Н. Петков също не е готов на споразумение. Той се обявява за „ис-
крено сътрудничество с БРП на базата на равни задължения и равни права“, но 

454. Пак там, с. 283.
455. Пак там, с. 284.
456. Исусов, М. Писма на Трайчо Костов..., с. 147.
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уточнява, че неговата партия е против ЦК на БРП (к), който правел всичко да 
раздели земеделци и работници и не позволявал приятелски отношения между 
двете партии457. Вместо да се вслуша в призивите на Етридж за връщане в ОФ, 
Н. Петков се опитва да обедини опозиционните формации. След дълги прего-
вори, стигащи до конфронтация между Н. Петков и Д. Гичев, на 11 ноември 
е оповестено обединението на БЗНС–НП с БЗНС–“Врабча“458. Дни преди 
изборите опозицията разгръща масирана пропаганда за бойкотирането им и 
даже Г. Димитров е принуден да признае, че се води „истинска война на нерви, 
психологическа атака против Отечествения фронт“459. Непримиримостта на 
двете страни произтича от външната подкрепа, на която разчитат. Но докато за 
Комунистическата партия тя е реална и открито проявявана, Н. Петков трябва 
да се задоволи с моралната подкрепа най-вече на западните представители в 
София и да продължи да се надява, че политическото мъжество на опозицион-
ните дейци ще предизвика по-активна намеса на САЩ и Англия. А Етридж, 
претърпял провал на мисията си в София, се отправя към Москва, за да търси 
решение на високо равнище.

На 12 ноември както К. Георгиев, така и Г. Димитров призоват Кремъл да 
не се вслушва в предложенията на М. Етридж. Премиерът подчертава, че ново 
отлагане на изборите „ще е равносилно на катастрофа“. Затова те трябва непре-
менно да се проведат на обявената дата, а „ако е необходимо да се направи нещо, 
то може да стане след изборите“. К. Георгиев има предвид, че САЩ и СССР 
могат да постигнат компромис, който да наложат на страната, но молбата му е 
това да стане след изборите, за които правителството, БРП (к) и ОФ са зало-
жили авторитета си460. Г. Димитров информира Москва, че „опозиционерите и 
десните звенари вече разпространяват в София слухове, че Съветският съюз ще 
се съгласи на ново отлагане на изборите в България“ и също определя такава въз-
можност като „катастрофа“ за ОФ461.

Политическият представител на САЩ М. Барнс също не остава безучастен 
към възможността за нов натиск, като информира редовно Държавния депар-
тамент за напрежението в българския политически живот462. От Вашингтон 
го инструктират да връчи на К. Георгиев послание за негативното становище 
на Съединените щати към изборите и да потвърди, че новият кабинет няма да 
бъде признат от тях, но съобразявайки се с Москва, на Барнс е наредено да не 
се поставя искане за отлагането им. За разлика от американците, Форийн офис 
няма намерение да изразява становище по българските избори и на 17 ноември 
изрично нарежда на Хаустън-Бозуол да се въздържа от изявления463. Търпели-

457. ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 588, л. 2.
458. Исусов, М. Политическите партии..., 173–175.
459. Димитров, Г. Дневник, с. 511.
460. Восточная Европа в документах..., с. 295; Димитров, Г. Дневник, с. 511.
461. Восточная Европа в документах..., с. 298.
462. Пинтев, С. България в британската..., с. 163.
463. Пак там, с. 164.
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ви свидетели, понякога и помощници, на неуспешните опити на САЩ да по-
стигнат някаква промяна в България чрез Ялтенската декларация, англичаните 
си остават привърженици на варианта за бързо сключване на мирен договор, 
който ще подобри позициите на Запада в България. Страната, напусната от съ-
ветските войски и СКК, би могла да се еманципира от съветското влияние и да 
поеме ролята на „буфер“, преграждащ пътя на СССР към Средиземно море464.

Като се изключи британското мълчание, събитията от 16 ноември 1945 г. из-
глеждат познато. Между 13 и 14 часа М. Барнс посещава К. Георгиев в дома му, за 
да предаде „спешно“ от името на държавния секретар послание с американското 
становище за ситуацията в страната. В него се повтаря, че САЩ биха искали да 
установят дипломатически отношения с правителство, в което „адекватно са 
представени важните елементи на демократичното обществено мнение“ и ако 
то вземе мерки за свободни избори, в които „всички демократични елементи в 
страната да могат ефективно да участват, освободени от страха пред наси-
лието и заплахата“465. В посланието се признава, че след първото отлагане на 
изборите е дадена възможност за „по-свободно политическо проявление“, но че 
не е била осъществена реорганизация на правителството и „свободното прояв-
ление на народната воля е още по-ограничавано чрез закани и заплахи за репресии 
впоследствие“. Заключението е, че резултатите от избори в такива условия няма 
да отразяват действителната воля на народа. Искане за отлагане отново няма.

В архивите е запазен недатиран и неподписан оригинал на английски и негов 
превод на български. На двата документа старателно е отбелязано: „Предадено 
на 16 ноември от Барнс на г. К. Георгиев като съвършено частно негово мнение.“ 
Документът е в девет точки и заглавие „Предложение за основа на предизборно 
споразумение между българските политически лидери“, а на оригинала Барнс 
е нанасял с молив допълнения и поправки. В навечерието на изборите и без 
указания от Държавния департамент (както през август) Барнс прави последен 
опит да промени хода на събитията и не само да предотврати изолацията на 
опозиционните партии, но и да им осигури сериозни позиции в политическия 
живот. Той се е отказал да иска отлагане на изборите, а предвижда споразуме-
ние на основата на програмата на ОФ от 9 септември 1944 г., като партиите се 
договорят след изборите от 18 ноември работата на парламента да се ограничи 
в следната програма: приемане на бюджета; утвърждаване на наредбите-закони, 
издавани след 9 септември 1944 г.; промяна на избирателния закон и на Закона 
за защита на народната власт според препоръки на комисия от представители 
на всички демократични партии; даване обща амнистия за политически деяния 
след 1 септември 1944 г.466 След изпълнението на тази програма да се проведат 
нови избори с участието на всички демократични партии, а министерствата на 
правосъдието и на вътрешните работи след 18 ноември да бъдат „неутрализи-

464. Пак там, 164–165.
465. АМВнР, оп. 1п, а.е. 205, л. 35–36.
466. Пак там, л. 59–60.
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рани“. Барнс предвижда, че САЩ ще признаят правителството, съставено след 
вторите избори, с което ще се сключи и мирният договор.

Предприетата от М. Барнс стъпка е отчаян опит, по-скоро емоционален из-
блик (това личи и от документа, изпъстрен с бележки и поправки), импулсив-
но действие, мотивите за което нямат логично обяснение. Не е ясно на какво 
разчита американският дипломат, като предлага на лоялния към БРП (к) К. 
Георгиев споразумение, насочено срещу комунистите. Действията му изглеж-
дат наистина като лична инициатива, несъгласувана дори с опозицията, защото 
на същия 16 ноември Н. Петков, К. Лулчев и П. Стоянов отправят писмо до К. 
Георгиев, с което предупреждават за „тежките последици за българския народ – 
вътрешни и международни – в случай, че изборите се проведат“ и апелират за 
отлагането им467. Липсват данни, че предложението на Барнс е обсъждано от 
управляващите. Едва ли той уведомява за него и своите преки началници.

Отговорът на американската нота е обсъден на 17 ноември от тесния състав, 
който от август взема най-важните решения: Тр. Костов, А. Югов, вече и Г. Ди-
митров (Коларов веднага е изместен на заден план и според плановете на Ди-
митров трябва да се занимава с парламентарна дейност) и от друга страна – К. 
Георгиев, Д. Велчев и П. Стайнов. Лидерите на останалите ОФ партии – БЗНС, 
БРСДП, Радикална, са държани на разстояние и на практика не влияят върху 
решенията, а само са уведомявани за тях. Външният министър е натоварен да 
отговори на Барнс, че българското правителство на 24 август е „възприело вну-
шението“ на трите държави – победителки за отлагане на изборите и след това 
„по свой почин“ е взело мерки за създаване на благоприятни условия за провеж-
дането им (подобрения в избирателния закон, легализиране на опозиционните 
партии с право на свободна опозиционна преса)468. В нотата се споменава, че 
ОФ и министър-председателят са се опитали да привлекат за съвместно дейст-
вие в изборите „всички елементи, които взеха участие в акта на 9 септември“, 
но без успех. Тя е внимателно съставена с цел да покаже, че управляващите са 
действали съобразно желанието на американската страна да се върнат отцепи-
лите се партии в ОФ. С това е обяснен и стремежът да се убедят тези партии 
да участват в изборите, защото така щяла да съществува възможност „в новото 
Народно събрание да се подемат инициативи за събиране на силите от първона-
чалния състав на ОФ“. Бойкотът обаче е затруднил споразумението. После се 
дава нещо като обещание. Декларирано е, че решението за разширяване базата 
на демокрацията чрез привличане в ОФ на отцепилите се партии „си остава в 
сила“ и след изборите от 18 ноември „ще се използва всеки случай, който би се 
представил и дори такъв ще се търси, за да се осъществи тая идея“469.

На 18 ноември 1945 г. според официалната статистика 3 853 097 или 
85,60 % от имащите право глас 4 501 035 българи участват в изборите за 
ХХVI ОНС. За ОФ гласуват 3 397 672 или 88,18 %. Броят на недействител-

467. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., с. 83.
468. АМВнР, оп. 1п, а.е. 205, л. 40–41.
469. Пак там, л. 42–43.



Мястото на Отечествения фронт в „народната демокрация“  |  155

ните бюлетини (бели, празни пликове, изрезки от опозиционните вестници, 
портрети на Н. Петков, лозунги против ОФ) е 455 425 за цялата страна470. На 
практика това са гласове в полза на опозицията, но нейната тактика на бойкот 
възпира много от привържениците ѝ от гласуване. Значение има и разочаро-
ванието от американската нота, която не дава ясна подкрепа на Н. Петков и 
останалите опозиционни лидери, както и от липсата на реакция от английска 
страна. Масираната предизборна пропаганда на управляващите, демонстри-
раната самоувереност на ОФ и откритата съветска подкрепа изиграват важна 
роля за резултатите от гласуването. На заседание на НК на ОФ от 23 ноември 
се изнася подробна информация за разгърната предизборна борба, за протича-
нето на изборите по области и за липсата на инциденти. По броя на гласувалите 
Централният изборен комитет при ОФ преценява, че са гласували повече от 
обявените 86 % – „най-малко 90 %“, и проблемът е в избирателните списъци. 
Те са били съставени предишната година и не са били актуализирани; част от 
избирателите не са записани в тях, а „много умрели от бомбардировките не са 
отписани“471.

Опозиционните вестници съобщават за заплахи в деня на изборите, за 
двойни гласувания, за съставяне на „черни списъци“ на негласувалите и дру-
ги изборни нарушения. Увеличава се броят на антикомунистическите статии. 
Създадените по инициатива на НК на ОФ комисии за обществено наблюдение 
по места, в много от които участват и опозиционни дейци, обаче не отбелязват 
никакви сериозни инциденти472. Чуждестранните кореспонденти също не съ-
общават за драстични нарушения и насилие. Централната комисия за наблю-
даване на изборите с председател видния юрист проф. Ст. Баламезов излиза с 
извод, че те са преминали при „при пълен ред и свобода, без никакви насилия или 
произволи“, а процентът на участвалите в тях граждани е „по-висок от всички 
други минали избори у нас, а така също от тоя на някои най-културни държа-
ви“. Според комисията „наместо полицейски насилнически отпечатък на много 
минали избори, сегашните носят тоя на ред, задоволство и общо успокоение“473. 
Дори и да се отчете пристрастността на тази комисия, не може да се отрече, че 
изводите ѝ от сравнението с изборите от близкото минало са основателни. Бъл-
гарските избори след Освобождението едва ли са образец за демократична про-
цедура. Още по-малко това се отнася за периода след военния преврат от 19 май 
1934 г., когато политическите партии са забранени и парламентарните избори 
през 1938 и 1939/40 г. се провеждат в различни дни за отделните области, за 
да могат безпартийните правителства да осигурят безпрепятствено победата си 
при липсата на нормални условия за политическо състезание и по избирателен 

470. За резултатите от изборите по области вж. Исусов, М. Политическите партии..., 230–231.
471. ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 26, л. 180–183.
472. Пак там, л. 184.
473. Исусов, М. Политическите партии..., с. 232; Огнянов, Л. Държавно-политическа..., с. 84.
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закон, който трудно може да се определи като последователно демократичен474. 
На този фон изборите от 1945 г. са крачка напред в политическата традиция.

На 22 ноември в продължило четири часа заседание Политбюро на ЦК на 
БРП (к) анализира изборните резултати. В доклада си Тр. Костов прави из-
вода, че отлагането на изборите е било правилна стъпка: „... победата на 26 
август щеше да бъде може би по-лека, но нямаше да бъде така дълбока и осно-
вателна, както на 18 ноември“, тъй като ОФ е успял да укрепи позициите си 
по отношение на „външния свят“, да отнеме аргументите на противниците на 
ОФ България, да „раздвижи буквално целия народ“, да „демаскира враговете“ и 
да покаже, че „с фашизма далеч не е още напълно ликвидирано и че останките на 
фашизма намират прикритие в редовете на легалната опозиция“475. Тези думи 
не са единствените, които подсказват бъдещето на опозицията. Част от доклада 
е посветен на този въпрос – с неприсъщ за предишни негови изказвания па-
тос Тр. Костов клейми опозицията като „злостен и злобен враг на ОФ“, „чуждо 
оръдие“ с „антикомунистическо, антисъветско и антибългарско лице“. Според 
него „значителна част от недействителните бюлетини са предимно гласове на 
паразитната, спекулантско-експортьорска буржоазия, на селските думбази и на 
развратената и продажна кариеристична интелигенция, гласове на остатъци-
те на фашизма и реакцията“. Преди и по време на изборите БРП (к) се въздър-
жа от крайности към опозицията, но след убедителната победа настроенията се 
ожесточават. Тр. Костов предвижда, че борбата с опозицията ще бъде за „подра-
вяне икономическите основи на реакцията чрез една енергична и умна стопанска, 
финансова и строителна политика на ОФ“. С неприкрита заплаха предлага да 
се изучат избирателните списъци и недействителните бюлетини – „ще разбе-
рем във всеки район, във всяко село, във всеки блок в градовете кои елементи не са 
участвали в изборите и защо“476.

Окончателното дискредитиране и политическо разгромяване на опозиция-
та е включено в предстоящите задачи на партията. Според Тр. Костов, опози-
ционните партии нямат „положителна конструктивна програма“ (бойкотирай-
ки изборите, те наистина не разработват платформа), обединени са от „злобата 
и борбата против ОФ“ и разчитат изцяло на САЩ и Англия и в това е тяхната 
„безнадеждност и безперспективност“. Тр. Костов предрича, че е малко веро-
ятно Н. Петков и К. Лулчев да се възползват от предложението на НК и да се 
върнат в ОФ, а оставайки на сегашните си позиции, ще стигнат до стопански 
саботаж, терористични и диверсионни актове, разпалване на вътрешна меж-

474. Избирателният закон от 1937 г. не дава право на глас на неомъжените жени, младежите 
без постоянно местожителство, войниците. Броят на избирателите в избирателните колегии 
е от 20 хил. до 40 хил. и правителството ги формира по свое усмотрение – където опозицията 
е силна, колегиите обхващат 40 хил., а където се гласува за правителството – 20 хил. избират. 
Арестувани са хиляди съмишленици на опозицията, полицейските агенти прибират 
опозиционните бюлетини и раздават правителствени и т. н. – Трифонов, С. История на Бълга-
рия 1878–1944. С., б.г., с. 179, 207.
475. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 85, л. 9–10.
476. Пак там, л. 14.
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дуособица. Предричайки близкото бъдеще, Костов заявява: „В такъв случай 
тя ще бъде безмилостно разобличена и разгромена като реакционна вражеска фа-
шистка сила“477. Той смята, че СССР се е наложил над САЩ и Англия и затова 
БРП не само не трябва да прави повече отстъпки, но и няма нужда да се съо-
бразява със сключването на мирния договор. Все пак, към двете западни страни 
трябва да се води „умна и внимателна политика“, като се избягват „излишните 
търкания“. Другият важен въпрос на заседанието е свързан с отношението към 
съюзниците от ОФ. Отчетено е, че изборната победа е засилила позициите на 
„искрените отечественофронтовци“ в тях, но „най-слабата брънка“ продължа-
ва да е десницата в „Звено“, която разбира ролята на съюза като съединителна 
връзка между ОФ и опозицията, затова трябва да се подпомогне групата около 
К. Георгиев като БРП (к) удовлетвори „справедливите искания на звенарите за 
по-голямо зачитане от наша страна, за допускане на нови техни хора... в адми-
нистрацията, за туряне край на пречките, които се правят по места на тех-
ните организации“478.

След заседанието на Политбюро партийното ръководство започва срещи с 
лидерите на двете най-важни съюзнически партии – „Звено“ и БЗНС. Първата 
е на 23 ноември – във вилата на Г. Димитров се събират Тр. Костов, А. Югов, В. 
Червенков и К. Георгиев, Д. Велчев и П. Стайнов. Те обсъждат въпросите за да-
тата и процедурата по откриване на Народното събрание, неговите ръководни 
органи и законодателната дейност. На 26 ноември такъв разговор е проведен и 
с Ал. Оббов, М. Геновски, Г. Драгнев и Ст. Тончев. На 29 ноември е проведен 
разговор и с ръководството на БРСДП, на който е констатирано съгласие по 
работата на Народното събрание. Уточнено е, че парламентът ще бъде свикан 
на 15 декември, депутатите ще положат клетва не към монарха, а към народа, в 
законодателната програма ще присъства и необходимостта Конституцията да 
се приведе „в съответствие с исторически изменилото се положение и с нуждите 
на народа“, като се има предвид „ликвидацията на монархията“479. Предвижда 
се и реконструкция на правителството, като в него влязат „делови хора, прове-
рени отечественофронтовци“. Постовете си безусловно трябва да запазят К. Ге-
оргиев, Д. Велчев и П. Стайнов, устояли на опозиционния натиск и запазили 
лоялността си към БРП (к), осигурявайки по този начин и целостта на ОФ. 
Четвъртият представител на „Звено“ – министърът на финансите Ст. Чолаков, 
обаче трябва да се отстрани като „крайно колеблив и ненадежден“. От министри-
те комунисти остават А. Югов, М. Нейчев и Р. Ангелов и се иска едно стопан-
ско министерство за четвърти министър комунист, но не е уточнено дали ще е 
за Д. Терпешев. Сигурно е и освобождаването на социалдемократа Д. Нейков 
(министър на търговията и промишлеността) като крайно неподготвен за него 
със своето философско образование и стаж на учител и кооперативен деятел, 

477. Пак там, л. 16.
478. Пак там, л. 12–13.
479. Пак там, оп. 7, а.е. 595, л. 10–11.
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но се предвижда той да остане министър без портфейл480. За председател на 
парламента се предвижда В. Коларов, който има богат парламентарен опит и 
юридическо образование.

Създаването на парламентарно правителство на ОФ обаче се отлага с 
няколко месеца. Външният фактор отново излиза на преден план. САЩ и 
Англия обявяват, че изборите „не отговарят на демократичните изисквания на 
свободното гласоподаване“481. 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 избо-
рите 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 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 вто-
рата половина на октомври линия за компромис със Съветския съюз при реша-
ване на въпросите за мирните договори с бившите сателити. Сред мотивите на 
американската администрация се открояват тези, свързани с необходимостта 
да се спечели съветската благосклонност за американските позиции в Япония, 
но не на последно място са и насочващите се към Балканския регион икономи-
чески интереси.

На 25 ноември държавният секретар Дж. Бърнс предлага на В. Молотов в 
Москва да се проведе среща между тях двамата и британския външен министър 
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 В. 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 Румъ-
ния. В СССР внимателно следят трансформациите в американската политика 
след Лондонската сесия на СМВнР и е 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 въпро-
са с мирния договор. При това съветската страна е улеснена да отстоява огра-
ничения характер на компромиса, тъй като българските комунисти и ръководе-
ния от тях ОФ, не без помощта и на бойкотиралата изборите опозиция, вече са 
провели изборите и драстична външна намеса трудно може да бъде наложена.

Решаваща за съдбата на бъдещото правителство на ОФ е Московската 
среща на тримата външни министри от 16 до 26 декември 1945 г. Резулта-
тите от нея са плод на взаимни отстъпки, като целта на американската и съ-
ветската страна е да си гарантират водещата роля в стратегически важните за 
тях райони. Компромис е постигнат по процедурния въпрос кой да изработи 

480. Подобно изискване за ценз не се поставя по отношение на министрите-комунисти.
481. АМВнР, оп. 1п, а.е. 205, л. 70.
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и утвърди мирните договори – „препъни-камъкът“, заради който забуксува 
Лондонската сесия на СМВнР. Съветската страна се съгласява с американското 
искане за мирна конференция, но с ограничен брой държави и решенията ѝ 
да имат само препоръчителен характер, а мирните договори да се изработят от 
СМВнР (каквото е общото решение от Потсдам). Бърнс отстъпва пред тези 
искания482. Москва е склонна да се съобрази и с приоритета на САЩ в ново-
създадените органи за съюзнически контрол в Япония. Така е създаден дух на 
сговорчивост, който позволява да се премине към трудните въпроси за мирни-
те 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 събра-
ние трябва да изпълни ограничена законодателна програма и да се разпусне, 
а реорганизираното правителство да проведе нови избори483. Английската 
страна внася свои предложения, които по-лаконично изразяват същите иска-
ния. 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 същ-
ност е „никога да не бъдат доволни“484. 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 раз-
решен – непризнаването на правителството и отлагането на работата по мир-
ните 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 реорганизира-
не на българското правителство е „недискусионен“, защото след изборите той за-
виси от Народното събрание и съветската страна смята за ненужно да се вмесва 
във вътрешните работи на България. След това Сталин минава към „любима-
та“ 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 ѝ на изборите нейният ръ-

482. Емануилов, Е. България в политиката на..., 299–301.
483. Жигня, К. Империалистическая политика..., 83–84.
484. Емануилов, Е. България в политиката на..., с. 302.
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ководител заяви, че ще подкрепи вашето правителство. Българската опозиция 
постъпи обратно. Има у Вас и нелоялна опозиция. Биха ли включили във вашето 
правителство представители на тази опозиция? Защо трябва тогава да искаме 
това от българите?“485 Същия ден – 23 декември, Сталин предава на Г. Дими-
тров 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: „Раз-
бира 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 препоръ-
чаната 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 под-
хвърля, 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 меж-
ду Сталин и Бърнс трябва да бъдат конкретизирани от тримата външни мини-
стри, 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 мир-
ната конференция и за контрола в Япония486. Същия ден българският пълно-
мощен 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 правител-
ството и подходящи да работят лоялно с него. САЩ и Англия се съгласяват 
след изпълнението на този съвет да признаят българското правителство487.

В България Московското решение е посрещнато от опозицията със смесени 
чувства. Н. Петков, който не иска да повярва, че уверенията за подкрепа са ос-
танали само хубави думи, вижда в него успех на Бърнс, защото публично е при-
знат непредставителният характер на правителството488. М. Барнс обаче няма 
никакви илюзии и откровено признава: „Всички (опозицията изключително 
опечалена) са склонни да вярват, че Ялта е мъртва, а Московската конференция 

485. Димитров, Г. Дневник, с. 518.
486. Пинтев, С. САЩ и режима на народната демокрация..., с. 295.
487. АМВнР, оп. 1п, а.е. 288, л. 18.
488. Пинтев, С. България в британската..., 174–175.
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е послужила просто за погребение на трупа“489. 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 прове-
дените избори и „доколкото трябва да се даде възможност на Англия и Амери-
ка да си умият лицето“, решението е благоприятно. За Г. Димитров „всичкият 
въпрос е как да се сманеврира така, че скелетът на правителството да не бъде 
поколебан от вливането на такива двама души“490. Той възприема съветската 
теза, че сред опозицията ще се появи конкуренция за двете места – „не малко 
от тези хора ще искат да се възползват от това, за да излезат от батака, в 
който са попаднали“ и това ще позволи БРП (к) да подбере най-подходящите 
от нейна гледна точка. Няколко дни по-късно в правителството е решено да се 
проведат отделни преговори с БЗНС–НП и с БРСДП (о). Управляващите се 
надяват, че пътят за официалното признаване е вече открит.

Анализът на Московското решение показва, че то дава удовлетворение на 
САЩ и Англия, тъй като предвижда реорганизация на българското правител-
ство, което те месеци наред определят като недемократично. Пак в съответ-
ствие 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 съ-
ветската гледна точка за развитието на България. Включването на двама опози-
ционни 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 тях-
ната 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 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 самос-
тоятелно трябва да даде „съвета“ на българското правителство, ангажира съвет-
ския авторитет срещу евентуалните западни протести.

8. Второто и третото правителство на ОФ

Изборите от 18 ноември 1945 г. поставят въпроса за мястото на ОФ при 
наличието на действащ парламент. Принципен отговор е даден още на Пър-
вия конгрес на комитетите на ОФ през март, а в края на декември 1945 г. НК 
на ОФ излиза с декларация, че „това, което отличава днешната българска де-

489. Пинтев, С. САЩ и режимът..., с. 297.
490. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 85, л. 32–33; Димитров, Г. Дневник, с. 519.
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мокрация от всяка демокрация в миналото, се заключава в обстоятелството, 
че освен Народно събрание има и Отечествен фронт, който обединява общест-
вено-политически всички демократични сили на страната. Както досега, така 
и в бъдеще, ОФ си остава... истинският ръководител на народа и му осигурява 
възможността да бъде господар на своите съдбини“491. Това означава запазване 
на ОФ като движение, но в началото на 1946 г. най-важният въпрос е свър-
зан с неговата специфика като партийна коалиция и със създаването на нов 
кабинет, който да изпълни Московското решение и да бъде приемлив за по-
бедителите. Преговорите по формирането му продължават близо три месеца, 
а решаващ за крайния резултат отново е външният фактор492. Все по-видими-
те признаци на започващата Студена война втвърдяват позициите на САЩ и 
СССР към ставащото в България и обричат на неуспех опитите за включване 
на двама представители на опозицията в правителството. Макар официално с 
руснаците да не е уговорено при какви условия опозицията ще влезе в каби-
нета, М. Барнс в София подтиква Н. Петков и К. Лулчев да поставят ултима-
тивни предварителни искания, за да се провокира отново интересът на САЩ 
и Англия и да се предотврати признаването на кабинета от Вашингтон и Лон-
дон493. Неотстъпчивостта на Н. Петков и К. Лулчев се вписва в американската 
линия за непрекъснат натиск върху Москва. Но при засилващия се съветски 
контрол върху България това поведение предопределя съдбата на българската 
опозиция494. Независимо от дипломатическия натиск на Вашингтон и Лондон, 
в изострената международна обстановка Московското решение няма шанс да 
бъде приложено, а Сталин след Фултънската реч на Чърчил няма намерение да 
толерира намеса в „своята“ сфера на влияние. На 15 март 1946 г. Сталин нареж-
да на Г. Димитров какви персонални и структурни промени да се направят в бъ-
дещото правителство, а на 28 март безапелационно допълва: „Предвид отказа 
на опозицията да даде в правителството свои представители...,препоръчваме да 
провеждате следната политика: 1. По всякакъв начин да игнорирате опозиция-
та, да не водите повече с нея никакви преговори. 2. Да приемете редица обмисле-

491. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., 89–90.
492. Калинова, Е. Победителите и България..., 440–443.
493. Опозицията иска реконструкция на кабинета като министерствата на вътрешните 
работи и правосъдието бъдат отнети от БРП (к), разпускане на парламента, нови избори и 
непризнаване на вътрешната политика. – АМВнР, оп. 1п, а. е. 288, л. 45–46; Из личния архив 
на Кимон Георгиев. Т. III, С. 2009, 463–469, 485–489.
494. Пинтев, С. България в британската дипломация..., 168–191. На 7 януари 1946 г. в Мо-
сква Сталин обсъжда с българска делегация (К. Георгиев, А. Югов и П. Стайнов) прилагането 
на Московското решение. Забележката на К. Георгиев, че опозицията получава „лоши съвети 
отвън“, разгневява Сталин и той я заклеймява: „Вашата опозиция може да върви по дяволите!“ 
Ако тя не изпълни решението, „толкова по-зле за опозицията. Тя ще загине. Ще минем и без 
нея. Петков да не си мисли, че СССР и Америка ще воюват заради него“. – Восточная Европа 
в документах российских архивов 1944–1953. Т. 1, 1944–1948. Москва, 1997, с. 359, 360. Из 
личния архив на Кимон Георгиев. Т. III, 471–480.
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ни и умело организирани мерки, за да задушите опозицията“495.Изпълнението на 
тези нареждания дава възможност на БРП (к) да се съсредоточи върху прегово-
рите с другите партии в ОФ за състава на кабинета. Тя използва готовността им 
за компромиси в името на реални властови позиции, за да си осигури тяхната 
твърда подкрепа за единството на коалицията и да се договори за поставяне 
на важни позиции само на такива техни представители, които са лоялни към 
Комунистическата партия496. 

Така на 31 март 1946 г. е създаден вторият кабинет на ОФ начело с Ки-
мон Георгиев, който вече има парламентарен характер. Различната числе-
ност на партиите в коалицията не е отразена в неговия състав: БРП (к) има 
петима министри, по четирима имат БЗНС и „Звено“, двама – социалдемокра-
тите, един – Радикалната партия и един независим. Министерските и депутат-
ските места, заети от БРП (к), не съответстват на действителното ѝ влияние. В 
началото на 1946 г. тя има над 413 хил. членове, БЗНС – 153 хил., „Звено“ – 31 
хил., БРСДП – 29 хил., а Радикалната партия – по-малко от 6 хил.497 БРП (к) 
прави отстъпки на своите съюзници (вкл. в местната власт), за да не ги тласне 
към опозиционните партии, както и заради неуреденото положение на страна-
та и отказа на САЩ и Англия да признаят правителството за демократично.

Правителството не излиза с нова програма. На 3 април 1946 г. пред На-
родното събрание К. Георгиев оповестява декларация за бъдещата дей-
ност на кабинета, в която се твърди, че той ще продължи прилагането на 
програмата на ОФ, ще се стреми да затвърди „установения демократичен ред 
и законност“ и ще се придържа към водената до момента външна политика с 
акцент върху предстоящите преговори за мирен договор498. Сред приоритети-
те във вътрешната политика са провеждането на общински избори, свикването 
на Велико народно събрание за промяна на конституцията и ликвидиране на 
монархията, решаването на тежките стопански проблеми. Премиерът завършва 
словото си в приповдигнат тон, подчертаващ значението на ОФ: „Нашият път 
е ясно очертан – това е пътят на Отечествения фронт... А Отечественият 
фронт по нашето разбиране е не само символ на народното единство... Той е също 
така най-мощната и необходима гаранция за осъществяване на великото дело 
на 9 септември. Ето защо правителството... смята за необходимо да заяви, че 
за разрешение на своите тежки и отговорни задачи то ще разчита на единство-
то на народните сили, осъществено в Отечествения фронт и на активността 
на неговите комитети. То ще разчита на здравия съюз на отечественофронтов-
ските партии и на тяхното искрено сътрудничество“499.

Убедителната победа на ОФ на изборите, съставът на правителството и ха-
рактерът на декларацията му би трябвало да убедят българското общество, че 

495. Димитров, Г. Дневник, с. 522, 524.
496. Минчев, М. Второто правителство на Отечествения фронт. В. Търново, 2001, 28–32.
497. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 90.
498. Из личния архив на Кимон Георгиев. Т. III, 542–546.
499. Пак там, л. 546.
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в страната не се установява комунистически режим, а управление на предста-
вителите на широките народни слоеве в името на националните задачи, а не в 
интерес на отделни политически сили. Самият ОФ след отцепването на опо-
зиционните крила от БЗНС, БРСДП и Радикалната партия и оформяне-
то им като легална опозиция, изглежда единен и сплотен. Зад тази фасада 
обаче протича ускорен процес на засилване на Комунистическата партия, 
с която съюзниците ѝ все повече се съобразяват, осъзнавайки, че тя се ползва с 
подкрепата на Москва и на нея дължат своите властови позиции. Не трябва да 
се подценява и засиленият натиск срещу опозиционните лидери, който създава 
атмосфера на страх и подозрителност. Няколко месеца след легализирането ѝ 
опозицията наброява около 54 хил. членове на БЗНС–Н. Петков, 3 хил. – на 
БРСДП (обединена) и 1607 на Демократическата партия. В своите печатни ор-
гани тя агитира за придържане към Търновската конституция, набляга върху 
принципите на демократизма и зове към съпротива срещу комунистите.

В началото на 1946 г. по указание на ЦК на БРП (к) започва настъпление 
срещу опозицията: нейни дейци са задържани, вестниците ѝ спирани, срещу 
нея се води ожесточена пропаганда. Кулминацията е през втората половина на 
годината с политическите процеси срещу лидери и активисти на опозиционни-
те партии (д-р Г. М. Димитров, Кр. Пастухов, Цвети Иванов)500. Комунисти-
ческата партия, подтиквана от Москва, спечелва още една важна позиция – на 
2 юли 1946 г. Народното събрание приема Закон за ръководство и контрол на 
войската, според който в нея не могат да служат лица с „фашистки, реставра-
торски и антидемократични проявления“ и офицери, осъдени от т. нар. Наро-
ден съд. На тази основа в кратки срокове са отстранени около 1/3 от офице-
рите501. В противоречие с Търновската конституция, на Министерския съвет 
се възлага ръководството и контрола върху цялостната дейност на войската, а 
по съветско настояване през септември 1946 г. военният министър Д. Велчев е 
отстранен от поста502, независимо че е сред основните дейци на „деветосептем-
врийския“ ОФ. Продължават и въдворяванията в „трудово-възпитателните 
общежития“ (т. е. лагерите), където през 1946 г. се намират около 1500 души503. 
Прочистването на „неблагонадеждните“ обхваща и съдебните органи, МВнР 
и други държавни учреждения. Сменят се и много от кадрите в комитетите на 
ОФ и масовите организации. Въвежда се изискването кандидат-студентите да 
представят служебни бележки от местните комитети на ОФ за политическата 
им „благонадеждност“, а кандидатите за преподаватели във висшите училища 
минават през одобрението на Общовузовския или Националния комитет на 
ОФ504.

500. За тези процеси вж. Цветков, Ж. Съдът над опозиционните лидери. С., 1991, 22–57; 
Шарланов, Д. Тиранията. Жертви и палачи. С., 1997, 35–60.
501. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., 110–112.
502. Минчев, М. Второто правителство..., с. 56.
503. Стоянова, П., Е. Илиев. Политически опасни лица..., с. 15.
504. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 114.
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Във външнополитически план пред второто правителство на ОФ стои 
изключително важна задача – да отстоява българските национални интере-
си пред Парижката мирна конференция през лятото на 1946 г. Делегацията, 
представляваща правителството, действително работи в пълно единодушие, 
оставяйки на заден план партийните пристрастия, за да се опита да противо-
стои на териториалните и финансови претенции на Гърция и Югославия505.

Най-важната вътрешнополитическа задача на ОФ през лятото на 1946 г. 
е провеждането на референдум за премахване на монархията и избори за 
Велико народно събрание. За целта Народното събрание приема Закон за до-
питване до народа за премахване на монархията и за свикване на Велико на-
родно събрание. Основните моменти в него са обсъдени предварително на 19 
юли 1946 г. на съвместно заседание на НК на ОФ и Министерския съвет. Сред 
мотивите особено място заемат външнополитическите изисквания – решава-
щата фаза в изработването на мирните договори, настояването на външните 
министри на САЩ и Великобритания за избори с участието на опозицията и 
решенията от Ялтенската конференция от февруари 1945 г.506 Опозиционните 
партии обаче посочват, че според чл. 4 от Търновската конституция България е 
наследствена и конституционна монархия и не е предвиден ред за промяна на 
формата на управление. Това би могло да стане, ако се внесат изменения в чл. 4 
или ако се предвиди конституционен текст за провеждане на референдум. И в 
двата случая е нужно Велико народно събрание за изменение на конституция-
та, но нито регентството, нито Министерският съвет имат право да го свикат507. 
Това може да стори единствено царят, който обаче не е пълнолетен (през 1946 г. 
той е едва 9-годишен). Опозицията се обявява против референдума като начин 
за ликвидиране на монархията. Но и тя е на републикански позиции и съобра-
зявайки се с масовите настроения, решава да участва в референдума и призова-
ва да се гласува за република508. Представителите на трите страни в СКК също 
не възразяват срещу референдума.

Така политическият интерес и съобразяването с конкретните условия над-
деляват, но зад декларираната обща цел – република, ОФ и опозицията про-
дължават конфронтацията. На 22 август 1946 г. в декларацията, с която призо-
вават да се участва в референдума, опозиционните лидери Н. Петков, К. Лулчев 
и проф. Петко Стоянов подчертават, че са за „истински свободна, народна, неза-
висима и демократична“ република, която ще гарантира всички права и свобо-
ди на гражданите. Те предупреждават, че за да се установи този „нов режим на 
истинска свобода“, е нужно „вниманието и бдителността“ на българския на-
род509. Намекът е ясен – под маската на републиката комунистите възнамеряват 

505. По-подробно за българското представяне в Париж вж. Баева, И., Е. Калинова. Следвоенно-
то десетилетие на българската външна политика (1944–1955). С., 2003, 90–97.
506. Минчев, М. Второто правителство..., 59–61.
507. Български конституции и конституционни проекти. С., 1990, 33–34.
508. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., 120–121.
509. Народно земеделско знаме, № 114, 22 август 1946.
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да установят своята диктатура. В конкретния момент това обвинение е част от 
борбата за спечелване на влияние, но се разминава с действителните намерения 
на БРП, които са функция от съветските планове. Макар и контурите на Студе-
ната война да са все по-видими, Сталин продължава тактиката на запазване на 
разбирателството със Запада, който не трябва да бъде провокиран с действия, 
напомнящи налагане на съветския модел в Източна Европа. Това не означава, 
че комунистите там трябва да отстъпват от водещите си позиции, но трябва 
да са гъвкави и да действат в рамките на „народната демокрация“. В този дух 
са и откровените съвети на Сталин към Г. Димитров. На 2 септември 1946 г. 
той „препоръчва“ бъдещата конституция да е „по-дясна от югославската“ („не 
плашете нетрудовите слоеве“), с „по-малко подробности“ ( да няма „излишно 
подражаване“ на съветската конституция) и в крайна сметка да се изработи 
„конституция на народно-републиканска държава с парламентарен режим“510. 
За пореден път прагматикът Сталин настоява, че „не трябва да се подражава на 
руските комунисти“ и преходът към социализъм може да стане „по особен път – 
без диктатура на пролетариата“ и това не е опортюнизъм, а „приложение на 
марксизма в днешната ситуация“511.

Практическата работа по организирането на референдума поема НК на 
ОФ. На свое заседание от 8 август 1946 г. той избира Централен комитет за 
допитването, оглавен от Георги Трайков (БЗНС) и с представители на всички 
обществено-политически, професионални и културни организации. Предвиж-
дат се курсове за подготовка на оратори по референдума с поне 100 предста-
вители на комитетите на ОФ, а към НК на ОФ е създаден Централен комитет 
за агитация и пропаганда, който отговаря за печатните издания за това съби-
тие512. Политическата кампания е открита на 16 август 1946 г. и в следващите 
дни страната е залята от събрания, митинги, вечеринки, срещи, посветени на 
референдума. Той е проведен на 8 септември 1946 г. и според официалните ре-
зултати в него участват 91,63 % от гласоподавателите. 97,01 % от бюлетините са 
действителни и от тях 95,63 % са за република. Общият брой на неучаствалите 
в референдума, на подалите недействителни бюлетини и на гласувалите за мо-
нархията е около 15 %513. Резултатите не са оспорени от нито една политическа 
сила и показват изключителната популярност на републиката. Обществената 
нагласа е формирана под въздействието на различни фактори, но може би най-
важен е фактът, че с монархията се свързват националните катастрофи. На 15 
септември 1946 г. Народното събрание провъзгласява България за „народна ре-
публика“.

510. Сталин дори предлага вместо Работническа партия да се създаде Народна/Трудова 
партия, която да обедини широки слоеве на основата на минималната програма. Той 
цинично допълва, че по същество тази партия ще е комунистическа, но с по-широка база и ще 
бъде „удобна маска за днешния период“. – Димитров, Г. Дневник..., с. 533.
511. Пак там, 533–534.
512. Минчев, М. Второто правителство..., 63–64.
513. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 122.
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Следващата политическа задача, която ангажира изцяло ОФ, са избори-
те за VI Велико народно събрание, определени за 27 октомври 1946 г. На 
18 септември 1946 г. на заседание на НК на ОФ и ръководствата на партиите 
в ОФ е изработена тактиката на коалицията в предстоящите избори. Най-ва-
жното предложение идва от БРП (к) и е за гласуване с обща ОФ бюлетина, но 
за разлика от предишните избори в нея партиите ще имат самостоятелни листи 
с различни цветове, а разпределението на мандатите ще бъде не по предвари-
телна уговорка, а според гласовете, получени от всяка партия. Целта на комуни-
стите е по този начин да отхвърлят обвиненията, че нямат собствено влияние, а 
използват ОФ като параван, за да налагат волята си над останалите партии, без 
да имат солидна социална опора. Същевременно така ще получат възможност 
да увеличат реалното си представителство в централното и местното управле-
ние. Следват оживени дискусии, като предложението е подкрепено от БЗНС, 
разчитащ на собствените си позиции като масова селска партия, но трите по-
малки партии – „Звено“, БРСДП и Радикалната, са против, страхувайки се от 
загуба на извоюваните до момента властови възможности и от съперничество 
между самите партии в ОФ514. В края на септември все пак НК на ОФ приема 
проекта на комунистите, а партиите се споразумяват да укрепват единството на 
ОФ и да участват в изборите с обща платформа, в основата на която да е проек-
тът на коалицията за конституция. 

Предизборната борба се разгръща върху полето на основния закон. През ав-
густ и септември 1946 г. комисия към Политбюро на ЦК на БКП разработва 
първи проект за конституция. След обстойно и конструктивно обсъждане в 
НК на ОФ на 1 октомври 1946 г.515 проектът претърпява още една редакция. 
Решено е да бъде представен като обща предизборна платформа на ОФ и е пуб-
ликуван на 4 октомври 1946 г.516 Двете основни опозиционни партии – БЗНС–
Н. Петков и БРСДП(о), заедно с групата на независимите интелектуалци, се 
обединяват във „Федерация на селския и градския труд“, а Демократическата 
партия участва в изборите отделно. Възможностите на опозицията в предиз-
борната борба са силно ограничени: властта си служи с насилия, заплахи, ар-
ести срещу нейните привърженици517. На 27 октомври 1946 г. се провеждат 
избори за VI Велико народно събрание (ВНС), което да изработи новата 
републиканска конституция на България. Гласуват 94,18 % (4 252 631 души) 
от всички гласоподаватели. 70,10 % от тях (2 981 189 гласа) са за ОФ, като от съ-
ществено значение са резултатите на отделните партии в коалицията – за БРП 
(к) гласуват 2 260 407 души (53,16 %), за БЗНС – 562 114, за БРСДП – 79 511, 
за „Звено“ – 70 358, за Радикалната партия – 7 996518. Така ОФ потвърждава, 

514. Минчев, М. Второто правителство..., 71–75.
515. За различните мнения при обсъждането вж. Исусов, М. Политическият живот в България 
1944–1948. С., 2000, 240–243.
516. Български конституции..., с. 154.
517. Шарланов, Д. Тиранията..., 93–95.
518. Минчев, М. Второто правителство..., с. 80.
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че се ползва с одобрението на мнозинството, а голямата победа е за Комунис-
тическата партия, която по парламентарен път се утвърждава като водеща по-
литическа сила. Втора по значимост е опозицията в лицето на коалицията на 
БЗНС–Н. Петков, БРСДП(о) и независимите интелектуалци, които печелят 
28,35 % (1  205  570 гласа). Останалите партии от ОФ получават тежък удар, 
тъй като в общественото съзнание борбата е най-вече между Комунистиче-
ската партия и обединената опозиция и гласовете са подадени най-вече за тях. 
Във ВНС опозицията си осигурява 99 места срещу 366 за ОФ (275 от тях са 
комунисти)519. ВНС става върховен орган на държавната власт, доминиран от 
БРП (к). То действа от ноември 1946 до октомври 1949, тъй като мандатът му 
е удължаван два пъти с по една година. Основната му задача е да изработи нова 
конституция на страната, но докато трае работата на специалната парламентар-
на комисия върху текстовете й, ВНС се занимава и със законодателна дейност.

Независимо от изборните резултати, които показват съотношението на по-
литическите сили и влиянието на Комунистическата партия, макар провежда-
нето на изборите да е съпроводено с насилия и произволи, БРП (к) не съставя 
самостоятелно правителство, а предпочита да запази ОФ като коалиция, 
като включи представители на другите ОФ партии в сформираното на 22 
ноември 1946 г. трето правителство на ОФ, което за първи път се оглавява 
от комунист – Георги Димитров (председател на ЦК на БРП (к) и на парла-
ментарната група на партията). В кабинета има вече 10 представители на БРП 
(к), пет от БЗНС, по двама от Звено и БРСДП и един независим520. Пътят за 
настъпление на комунистите е открит и ОФ, независимо че запазва коалицион-
ния си характер, все повече се подчинява на интересите и волята на БРП (к).

1947 г. е изпълнена с важни събития и става повратна в следвоенната бъл-
гарска история. На 10 февруари в Париж подпредседателите на правител-
ството на ОФ – Кимон Георгиев, А. Оббов и Тр. Костов, подписват мирния 
договор521. В следващите месеци ОФ на двете си равнища – правителство и 
Национален комитет, е въвлечен в активните действия на БРП (к) за раз-
права с опозицията и за изработване на нова конституция.

Опозицията свързва надеждите си с клаузата за изтеглянето на съветските 
войски от страната. То трябва да стане 90 дни след влизането на мирния дого-
вор в сила (на 15 септември 1947 г.), а друга клауза предвижда прекратяване 
на дейността на СКК и изтегляне на западните представители, подкрепящи 
опозицията. При това положение тя активизира своите действия, особено във 
връзка с разработването на новата конституция, но среща безкомпромисната 

519. Миланова, С. Парламентарните групи на опозицията в VI ВНС. – Векове, 1990, № 2, 
33–40.
520. Към момента на изборите БРП има близо 422 хил. членове, БЗНС – 150 хил., Звено – 34 
хил., БРСДП – 31 хил., Радикалната партия – около 4 хил. Опозиционните БЗНС и БРСДП 
имат съответно 51 хил. и малко над 2 хил. членове, а Демократическата партия – 1240. – Ог-
нянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 132, 141.
521. Баева, И., Е. Калинова. Следвоенното десетилетие..., 98–102.
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позиция на БРП (к), която след подписването на мирния договор се чувства 
с развързани ръце. Съдбата на опозицията, а и на българското политическо 
развитие, отново зависи от външния фактор. Противоречията между САЩ и 
СССР се задълбочават. Ясни са признаците на Студената война и разделянето 
на света на два блока. През пролетта на 1947 г. с доктрината „Труман“ Вашинг-
тон се обвързва с Гърция и Турция и губи интерес към България, а М. Барнс – 
най-дейният поддръжник на българската опозиция, е отзован. БРП (к) минава 
в настъпление. Методите вече са изпробвани. В хода на следствието срещу во-
енни организации, обвинени в подготовка за насилствено сваляне на властта, 
се „установява“, че техни идейни вдъхновители са някои от най-изтъкнатите 
лидери на опозицията522. В края на април са спрени опозиционните вестници. 
Събраните в хода на съдебните процеси „доказателства“ се използват за под-
готовка на решителния удар – срещу лидера на най-влиятелната опозиционна 
партия – Никола Петков.

В такава напрегната обстановка на 20 май 1947 г. първият вариант на кон-
ституцията е внесен във ВНС от името на ОФ и седмица по-късно започват 
парламентарните дебати по него. В защита на проекта се изказват представите-
лите на партиите от ОФ. На 29 май 1947 г. идва ред на лидера на опозицията 
Н. Петков, който заявява, че проектът на ОФ не отговаря на волята на народа и 
представя нов проект, подготвен от неговата партия523. Предложената алтерна-
тива на проекта на управляващите засилва конфронтацията в пленарната зала. 
Според В. Коларов проектът на Н. Петков е „платформа за борба на живот и 
смърт срещу ОФ“524.

На 5 юни в парламента постъпва прокурорско искане за сваляне на депу-
татския имунитет и за задържане на Н. Петков, поради връзките му с военни 
организации, подготвяли въоръжен преврат525. Той е арестуван в залата на На-
родното събрание и срещу него започва скалъпен съдебен процес. На 6 юни 
1947 г. НК на ОФ публикува декларация, подписана от представителите на 
петте партии в него и на девет профсъюзни и масови организации, с която се 
изразява пълна солидарност със задържането на Н. Петков, а месец по-късно 
НК на ОФ участва активно в атаката срещу БЗНС–Н. Петков, завършила с 
приетия на 26 август 1947 г. закон за забрана и разтурване на тази най-голяма 
опозиционна партия526.

В такава атмосфера на 20 юни 1947 г. Народното събрание приема на 
първо четене проекта на ОФ, а този на БЗНС–Н. Петков не е поставен на 

522. Цветков, Ж. Съдът на опозиционните..., 69–87, 101–103.
523. Български конституции..., 182–196.
524. В защита на народната демокрация. Реч на председателя на ВНС В. Коларов, 
произнесена във Великото народно събрание на 20 юни 1947 г. С., 1947, с. 4.
525. Шарланов, Д. Тиранията..., 97–154; Семерджиев, П. Съдебният процес срещу Н. Петков 
1947. 1990; Цветков, Ж. Съдът над опозиционните..., 114–140.
526. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., 167–168, 171–172.
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гласуване527. В речта на председателя на парламента В. Коларов опозицион-
ните лидери са заклеймени като „народни врагове“, а всичките им критики към 
проекта на ОФ са отхвърлени. Коларов изтъква основните характеристики на 
приетия вариант, като подчертава, че новата конституция закрепва демокраци-
ята, но не буржоазната, съществувала до 9 септември 1944 г., нито социалис-
тическата, каквато е в СССР, а „народната демокрация, която си поставя за 
цел да осигури основните права и свободи и жизнените интереси на огромното 
мнозинство от нашия народ“528. Следващите седмици обаче не донасят успоко-
ение. Натискът срещу опозиционните партии се засилва. БРП се надява, че те 
са останали без външна подкрепа и по-лесно ще бъдат дискредитирани и юри-
дически отстранени от политическата сцена. На 5 август 1947 г. започва съдеб-
ният процес срещу Н. Петков, завършил на 16 август със смъртна присъда. Тя 
е изпълнена с одобрението на съветското ръководство в първите минути на 23 
септември – седмица след влизането в сила на мирния договор и три дни след 
официалното признаване на българското правителство от Вашингтон. САЩ и 
Великобритания се обявяват против разправата с Н. Петков529. Протестите им 
обаче са приглушени, а практическите стъпки на Вашингтон по ратифициране 
на мирния договор и признаване на българското правителство подсказват, че за 
американските политици по-важно е бързото изтегляне на съветските войски 
от региона, отколкото съдбата на опозицията в страна от съветската сфера на 
влияние.

След разправата с най-силната опозиционна партия ликвидирането на оста-
налите политически противници на БРП (к) е само въпрос на време. В самия 
ОФ настъплението на Комунистическата партия също дава отражение, 
като стимулира левите крила в останалите партии да изтласкват от ръко-
водните позиции десните и умерените530. В БЗНС Ал. Оббов е принуден да 
се оттегли от политическия секретариат, а на преден план излизат Г. Трайков и 
хора, готови на още по-тясно идейно-политическо обвързване с БРП (к). Съ-
щият процес протича и в БРСДП. Благодарение на К. Георгиев НС „Звено“ 
остава единен, но противниците на ръководната роля на комунистите са от-
странени, като са изпратени на дипломатическа работа в чужбина и остават там 
като политически емигранти.

Така към есента на 1947 г. ОФ все повече се поставя в услуга на плановете на 
БРП (к), която има интерес от запазването му, тъй като до съвещанието на ко-
мунистическите партии в Шкларска Поремба (Полша) през септември 1947 г. 
СССР все още не е оповестил отказа си от „националните пътища“ към социа-
лизма и това не предполага копиране на съветския еднопартиен режим. Непо-
средствено след 9 септември 1944 г. и докъм края на войната в Европа, когато 
единството на трите водещи държави в Антихитлеристката коалиция не буди 

527. Пак там, 148–149.
528. В защита на народната демокрация..., с.18, 22, 27, 44.
529. Пинтев, С. България в британската дипломация..., 219–230.
530. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., 185–186.
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съмнение, ОФ действително изглежда възможната нова форма на национално 
единство в името на преодоляването на тежкото политическо и икономическо 
наследство от съюза с Третия райх. Постепенно стремежът на БРП (к) към по-
литическо надмощие над коалиционните партньори поражда центробежни 
сили, стимулирани от вече видимите в средата на 1945 г. противоречия между 
победителите. Външният фактор придобива решаващо значение за запазването 
или разцеплението на ОФ. С оформянето на легалната опозиция започва по-
степенният залез на коалицията, стимулиран от набиращата скорост Студена 
война в международните отношения.



173

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ – ОТ КОАЛИЦИЯ 
КЪМ ЕДИННА ОБЩЕСТВЕНОПОЛИТИЧЕСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Евгений Кандиларов1

Промяната на характера и ролята на Отечествения фронт в държавно-по-
литическата система на страната и постепенното му трансформиране от 

коалиция на отделни партии в единна обществено-политическа организация 
е свързано най-вече с преоценката на концепцията за „народната демокрация“ 
и с настъпилата радикална промяна в идейно-програмната визия на БРП (к)2. 
Всичко това е следствие от набиращия сили антагонизъм между доскорошни-
те съюзници в Антихитлеристката коалиция. Този процес постепенно води до 
трансформация на коалицията в два военнополитически блока начело с пре-
върналите се в суперсили идеологически противници САЩ и СССР, които за-
почват яростна борба за политическо, икономическо, военно и, не на последно 
място, идеологическо надмощие, като по този начин поставят началото на про-
дължилия повече от 40 години двуполюсен световен конфликт, известен като 
Студена война. Красноречив маркер за началото на конфликта става поредица-
та от събития в периода 1946–1947 г., които показват, че първи предприемат 
действия, насочени към разрив, западните съюзници (най-вече САЩ). Отчет-
ливи белези за промяната в стратегията на Запада по отношение на СССР са: 
речта на Чърчил във Фултън, в която той развива тезата си, че Европа е разделе-
на от „желязна завеса“; стратегията, очертана от Джордж Кенан в неговата „дъл-
га телеграма“ за сдържане на комунизма (1946 г.); огласяването на доктрината 
„Труман“ (март 1947 г.); обявяването на плана „Маршал“ (лятото на 1947 г.), 
сложил началото на икономическото разделение на Европа и подпомогнал за-
падноевропейския интеграционен процес; отстраняването на министрите ко-
мунисти от правителствата в западноевропейските държави (Белгия, Франция, 
Италия, Дания, Австрия и Люксембург)3.

1. Евгений Кандиларов  е доктор по история, сътрудник в Центъра за исторически и полито-
логически изследвания и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
2. Подробно за идейно-програмното развитие на БКП в годините на държавния социализъм 
виж: Кандиларов, Е. От „реален“ към „демократичен“ социализъм (Из зиг-загите на идейно-
то и програмно развитие на БКП след Втората световна война.) – В: Изследвания по история 
на социализма в България. Т. 2, съст. Е. Кандиларов. С., 2010, 64–158.
3. Гадис, Д. Л. Студената война. Нова история. С., 2007, 37–40.
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Изброените събития променят дотогавашните съветски планове и стиму-
лират аналогични действия в страните с „народна демокрация“. Така започва 
тяхното интегриране и изграждане на единен политически блок, който откри-
то да се противопостави на демонстрираните агресивни намерения от страна 
на Запада. Началото на този процес в Източна Европа е поставено в края на 
септември 1947 г. в Шкларска Поремба (Полша) със съвещанието на девет ев-
ропейски комунистически партии, които стават учредители на нова координи-
раща организация – Информационно бюро на някои комунистически партии, 
по-известна като Коминформбюро4. Чрез тази организация СССР прокарва 
своята политическа линия сред комунистическите партии в Източна Европа, 
внушавайки, че „разпокъсаността“ им е вредна и опасна, че тя трябва да се пре-
одолее чрез „доброволна координация на действията“. В основния доклад на съ-
ветските представители на заседанието в Шкларска Поремба, изнесен от А. А. 
Жданов, се развива тезата, че срещу опитите на „империалистическите сили“ 
да преминат в настъпление комунистическите партии трябва да се противопос-
тавят чрез интензификация на „революционните процеси“, т.е. чрез задълбоча-
ване и ускоряване на обществените преобразования, независимо от изостана-
лостта и незрялостта на източноевропейските страни 5.

Научната литература приема тезата, че това е началото на края на „народната 
демокрация“, защото след учредителното заседание на Коминформбюро Ста-
лин налага на държавите в новосформирания Източен блок линията на уско-
рено уеднаквяване и усвояване на съветския (сталински) модел на социализма. 
По-прецизният анализ обаче показва, че към окончателно ревизиране на кон-
цепцията за „народната демокрация“ се пристъпва едва след май–юни 1948 г., 
когато неочаквано разразилият се конфликт между Сталин и Тито предизвиква 
тоталното отхвърляне на народнодемократичния модел, а привържениците на 
„националните пътища към социализма“ начело с „бандата на Тито“, обявява-
ни за „пета колона“, са прогонени от комунистическото движение. Някои от 
тях буквално стават жертви на „сталинизма“ (Трайчо Костов в България, Ласло 
Райк в Унгария, Лукрециу Патрашкану в Румъния, Рудолф Слански в Чехосло-
вакия и пр.)6. Ето защо за пълното налагане на съветския модел на социализма 
след създаването на Коминформбюро е нужна поне година, през която настъпва 
още един обрат в следваната от народнодемократичните държави политическа 
линия за по-нататъшното развитие на техните държавно-политически системи.

Българската позиция на учредителното съвещание на Коминформбюро (22 
до 28 септември 1947 г.) е представена от Вълко Червенков, а в неговия доклад 

4. Подробно за създаването и дейността на Коминформбюро виж: Баева, И. БРП (к) и 
другите в Коминформбюро. – В: България в сферата на съветските интереси (Българо-
руски научни дискусии). С., 1998, 360–368; Драганов, Др. В сянката на сталинизма. 
Комунистическото движение след Втората световна война. С., 1990, 32–56.
5. Вж: Калинова, Е., Баева, И. Цит. съч., с. 96; Исусов, М. Цит. съч., с. 141.
6. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. Том первый. Становле-
ние «реального социализма» 1945–1965. Москва, 2000, с. 81.
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няма и намек за ревизиране на концепцията за „народната демокрация“. Всъщ-
ност в това няма нищо учудващо, тъй като основните принципи и заключения 
в доклада на българската делегация са формулирани от самия Георги Димитров. 
Ето защо, макар и парадоксално с оглед на последвалите събития и ролята на 
Червенков, в Шкларска Поремба той дава най-пълната характеристика на на-
роднодемократичния модел, като подчертава, че: „България няма да бъде съвет-
ска република“; „в нея няма да има никаква диктатура“; „частната собственост, 
добита с труд, ще получи действителна защита от страна на държавната 
власт“; страната ни ще бъде „свободна и независима държава със свой национален 
и държавен суверенитет“ и ще стане „фактор за славянското единство“. Относно 
българската икономика в документа се подчертава, че България тепърва трябва 
да „положи първите основи за индустриализацията и електрификацията“. От 
всички източноевропейски страни единствено БРП (к) декларира, че свързва 
външната си политика с „тясно сближение“ със съседна Югославия7.

На 14 октомври 1947 г. е свикан ХІІІ разширен пленум на ЦК на БРП (к) 
за обсъждане на въпросите, поставени при учредяването на Коминформбюро. 
Основният доклад, изнесен от Вълко Червенков, няма нищо общо с изказване-
то му в Полша. Напълно в духа на новата съветска линия, той прави преоцен-
ка на народнодемократичния социален експеримент в България и заявява, че 
в БРП (к) явно не е съществувала напълно ясна представа за извършената на 
9 септември 1944 г. промяна, за перспективите и темповете на развитието на-
пред, за характера на сътрудничеството с буржоазнодемократичните елементи. 
В резултат на това, според Червенков, са допуснати редица грешки, забавени 
са: ликвидацията на буржоазията, разгромът на опозиционните политически 
сили, укрепването на ръководната роля на държавата в стопанския живот, как-
то и коренното преустройство на държавния апарат. На критика е подложено 
мирното и постепенно осъществяване на революционните преобразования, 
лоялното сътрудничество между различните социални групи в процеса на въз-
становяване на народното стопанство, темповете на експроприация на едрата 
капиталистическа собственост, принципите и формите на сътрудничество на 
управляващите партии. По здравословни причини Г. Димитров отсъства от 
страната8 и няма възможност да участва в пленума. Това дава шанс на Вълко 
Червенков да демонстрира своя политически рефлекс и, облягайки се на новата 
идеологическа концепция, спусната от Москва, той започва критика на следва-
ната до този момент идейна ориентация на БРП (к) и по този начин се обръща 
и срещу онзи, който я е наложил и провеждал до момента – Георги Димитров. 
По този начин, отхвърляйки народнодемократичния модел и превръщайки се 
в основен проводник на сталинската концепция за прехода към социализъм в 
България, Червенков подготвя своето бързо партийно израстване и политиче-
ска кариера.

7. Баева, И. БРП (к) и другите в Коминформбюро..., с. 365.
8. По това време Димитров е на лечение в Москва.
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Решенията на ХІІІ пленум на ЦК на БРП (к) показват ясно, че проклами-
раните на учредителното заседание на Коминформбюро позиции са дали въз-
можност на БРП (к) да пристъпи към решаване на две основни политически 
задачи. Първата е свързана с окончателното ликвидиране на каквито и да било 
опозиционни партии и прояви в политическия живот на страната. Втората за-
сяга съюзническите на БРП (к) партии, участващи в държавното управление и 
в коалицията Отечествен фронт. В нея освен БРП (к) влизат БЗНС, БРСДП, 
НС „Звено“ и Българската радикална партия.

Първата част от решенията на пленума от 14 октомври 1947 г. са свързани с 
първата задача. Според ЦК на БРП (к) трябва да се премине в настъпление сре-
щу опозицията до нейното пълно унищожаване. Старите буржоазни партии, 
а и групата на Д. Гичев, трябва да бъдат лишени от правото на легална проява. 
Да не се дава никаква амнистия на лицата от кабинета на К. Муравиев – В. Ди-
мов. Лулчевистите да бъдат поставени в невъзможност да се проявяват легално. 
Решението предвижда също да се внесат съществени изменения в проектокон-
ституцията, чрез което да се премахнат „концесиите на буржоазната демокра-
ция“ и да се отстранят „буржоазно-демократичните отживелици“. Интересно 
пояснение е, че според членовете на ЦК проектът трябва да се доближи до юго-
славската конституция. Целта на предлаганите промени е да се осигури „преход 
към социалистическо развитие“ и преустройство на държавната организация9.

Втората част от резолюцията на пленума засяга по-нататъшната съдба на 
Отечествения фронт. Той трябва да бъде преустроен, като се приключи с па-
ритета при съставянето на комитетите и се премине към изборност. В изпра-
тените от Г. Димитров няколко дни по-късно допълнения и измененията на 
резолюцията от пленума се казва, че: „вътрешното и международното поло-
жение на нашата страна повелително изискват още по-голямо сплотяване и 
укрепване на Отечествения фронт, който трябва да се развие в една единна 
народна обществено-политическа организация на демократичните анти-
империалистически сили у нас, за да може напълно успешно да възглави бор-
бата за защита на националната независимост и държавния суверенитет на 
Народната република, борбата срещу агресивните империалистически сили и 
тяхната агентура в лицето на вътрешната реакция“10. За постигането на тази 
цел ЦК на БРП (к) смята, че трябва да се обнови програмата на ОФ и да се 
посочат ясно перспективите за социалистическо развитие, както и да се въведе 
индивидуално членство в ОФ с членски книжки. Предлагат и да се премахне 
ограничението министри да не влизат в НК на ОФ. Всички тези промени тряб-
ва да се утвърдят на конгрес на ОФ, който да бъде проведен в края на ноември 
или началото на декември с. г.11

С решенията на ХІІІ разширен пленум на ЦК на БРП (к) некомунистиче-
ските партии са запознати веднага след края на пленума не само посредством 

9. Огнянов, Л. Държавно-политическата система на България 1944–1948. С., 2006, 192–194.
10. Димитров, Г. Дневник. 9 март 1933–6 февруари 1949. С., 1997, с. 581.
11. Огнянов, Л. Цит. съч., 192–194..
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преки срещи между техните ръководни органи и ръководството на комунис-
тическата партия, но и от речта на В. Червенков, произнесена на 16 октомври 
1947 г. при откриването на културните вечери при Клуба на Камарата на народ-
ната култура. В нея Червенков разяснява необходимостта от „неотслабващо на-
стъпление срещу реакционните сили, от решително преустройство на държав-
ната организация и на Отечествения фронт“12. Лайтмотивът на изказването е, 
че след превръщането на ОФ в единна политическа организация „политически-
те партии ще останат да съществуват, но в своята политическа и организа-
ционна работа те още по-тясно биха се съобразявали с програмата и устава на 
Отечествения фронт“, в който ще се разкрие „перспективата за строителство 
на социализма“13.

Реакцията на Г. Димитров по повод изказването на В. Червенков е остра. 
Още на 18 октомври с.г. той изпраща шифрограма до Политбюро на ЦК на 
БРП (к), че е нужно да се обърне внимание на Червенков, че е допуснал грешка, 
като е дал публична гласност на становища, преди с тях да са запознати съюзни-
ците в ОФ14. Между двамата партийни ръководители все по-ясно се очертават 
различия, които по-късно ще се превърнат в противоречия по редица основни 
въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на държавно-политическата сис-
тема в страната, на комунистическата партия и не на последно място – с отно-
шенията към съюзниците и съдбата на ОФ.

Въпреки опасенията на Г. Димитров, че не всички съюзнически партии в 
ОФ ще реагират еднозначно на прокламираните от ХІІІ пленум решения за ус-
коряване на прехода към социалистическия модел, съвсем скоро става ясно, че 
коалиционните партньори на БРП (к) в ОФ единодушно подкрепят обявената 
от Червенков програма на действие. Разбира се, въпросът доколко подкрепата 
е действително „доброволна“ и „единодушна“ е спорен. Редица документи со-
чат, че във всички отечественофронтовски партии има сериозни разногласия 
и липса на единство по много въпроси, свързани с декретивно налаганите от 
комунистическата партия линия на поведение и политически решения. БРП 
(к) успява да прокара своята позиция най-вече посредством подкрепата, оказ-
вана на левите крила в коалиционните партии, които постепенно изтласкват и 
маргинализират съществуващите различни мнения, несъгласия и опозиционни 
настроения. Трябва да се има предвид и това, че процесът протича при сил-
но напрегната обществено-психологическа обстановка, свързана с ликвидира-
нето на опозиционните партии във VІ ВНС – БЗНС – „Никола Ппетков“ и 
БРСДП (о), което пък става чрез поредица публични „възпитателно-назида-
телни“ съдебни процеси срещу техните лидери и отделни членове. Безспорно 
най-силно въздействие има процесът срещу Никола Петков и смъртната му 
присъда. В тази обстановка не е особено трудно БРП (к) да получи подкрепа за 

12. Цит по: Исусов, М. Политическият живот в България 1944–1948. С., 2000, с. 323.
13. Пак там.
14. Димитров, Г. Цит. съч., с. 583.
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своята политика, както за управлението на държавата, така и за коалиционната 
формула и визия в рамките на Отечествения фронт.

На 22 и 23 октомври 1947 г. в една от залите на Народното събрание се про-
вежда заседание на Националния комитет на ОФ с ръководствата на управля-
ващите партии. Червенков изнася подробен доклад за изводите на ХІІІ пленум 
на ЦК на БРП (к). В него той говори за вътрешното и международното по-
ложение, което налага преобразуването на ОФ, ликвидирането на паритетния 
принцип при съставянето на комитетите на ОФ и установяването на практи-
ката на изборност. Червенков подчертава, че самостоятелното съществуване на 
политическите партии не означава, че те трябва „да имат друга програма освен 
програмата на Отечествения фронт. Цялата своя дейност те трябва да водят 
в рамките на отечественофронтовската програма и от името на Отечестве-
ния фронт“. Предлага членството в ОФ да стане индивидуално и при това по-
ложение „изключеният от Отечествения фронт за груби нарушения на отече-
ственофронтовския морал, програма и дисциплина очевидно автоматически ще 
престане да бъде член на която и да било отечественофронтовска партия“. Цел-
та, която новият ОФ трябва да си постави, е възприемането на курс за изграж-
дане на социализъм в България, което от своя страна изисква „все по-голямо и 
ускорено засилване на държавния и обществения сектор в народното стопанство 
и особено в решаващите и водещите клонове на индустрията, към засилване на 
държавния контрол“, към решително настъпление срещу реакционните сили и 
неотслабваща съпротива срещу опитите за външен натиск, експанзия и агре-
сия; към укрепване на икономическия и политическия съюз със селяните; към 
съществени изменения и допълнения в проекта за конституцията и дълбоко 
преустройство на държавната организация15. Представителите на всички пар-
тии от коалицията ОФ, които вземат участие в заседанието, подкрепят едино-
душно становищата и предложенията на В. Червенков. Дори ръководството 
на БРП (к) е изненадано с каква лекота всички останали партии възприемат 
изграждането на социализма като своя основна програмна цел, която да бъде 
заложена в новата програма на ОФ16.

Политическият секретар на НС „Звено“ Георги Кулишев изразява солидар-
ност с идеята за преустройство на ОФ, за изменение и допълнение на програ-
мата, както и за възприемането на социализма като основна програмна зада-
ча. Но е единственият, който все пак предупреждава, че трябва да се внимава 
с бързината и начина, по който да става това. Според него: „ние ще вървим и 
трябва да вървим към социалистическо строителство, но не е нужно и би било 
вредно, според нас, ако ние изпреварим действителното състояние на нещата 
в нашата страна и ако прокламираме някои формули, които могат да внесат 

15. Цит. по: Исусов, М. Политическият живот..., с. 323.
16. Още същия ден Трайчо Костов пише на Г. Димитров следното: „Заседанието мина 
много по-благополучно, отколкото можехме да очакваме. Всички се обявиха за привър-
женици на социализма...“. Ганчовски, Н. Дните на Димитров каквито ги видях и записах. 
С., 2002, с. 312.
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известни смущения и да спънат нашата програма и които могат да причинят 
мъчнотии“17. Секретарят на НС „Звено“ обръща внимание и върху друг въпрос, 
засегнат на заседанието на НС на ОФ – за съдбата и реалните функции на поли-
тическите партии в хода на преобразуването на ОФ. Според него политически 
обосновано е самостоятелното съществуване на партиите, а не тяхното сливане 
в единна партия. Но трябва да се изработи система от взаимоотношения между 
отделните партии, при която те няма да загубят смисъла си и да „останат само 
с партийните си щабове по върховете, без да водят масите след себе си“18.

От името на БРСДП Павел Цолов също подчертава, че новата обстановка 
изисква нова програма на ОФ, която, ако не напълно, то до голяма степен тряб-
ва да бъде социалистическа. Той изразява съгласие с Кулишев, че „при реоргани-
зирането на Отечествения фронт ще трябва до известна степен, доколкото ще 
бъде полезно и необходимо за страната ни, да запазим колкото е възможно по-го-
ляма свобода за отечественофронтовските партии, които... ще трябва в своето 
съществуване да се ръководят не само от основните принципи на новата програ-
ма..., но ще трябва с всичките си сили да се борят за нейното осъществяване“19.

Представителят на Радикалната партия Славчо Стоилов също заявява: „ние, 
радикалите, сме дълбоко убедени, че новото време налага преустройство на нашия 
държавен апарат и коренно изменение на Отечествения фронт и че развитието 
на България трябва да се ориентира подчертано по пътя на социализма“20. В 
изказването си Стоилов аргументира тезата, че се налага изживяване на поли-
тическата ревност на партиите и преодоляване на идеологическите различия 
между тях в името на единната програма на ОФ.

Най-категорично съгласие с предложението за организационно и политиче-
ско преустройство на ОФ заявява Постоянното присъствие на БЗНС. В своето 
изказване Георги Трайков подчертава, че новите стопански и социални задачи 
изискват нова програма на ОФ, в която може да бъде формулирана една-един-
ствена главна цел – изграждането на социализма. „Няма какво да крием – заявя-
ва Г. Трайков – ние смятаме, че в света се борят социализмът и капитализмът. 
Свършен въпрос. Нашата република, нашият народ е на страната на тези, 
които се борят за социализма...“21 Същия ден в. Земеделско знаме публикува по-
зицията, че „БЗНС решително подкрепя декларацията на деветте компартии 
в Полша за обединяване на всички демократически сили в борбата срещу подпал-
вачите на нова световна война..., ако ние трябва да направим известни корекции 
на нашата програма в духа на новото време, ако трябва да направим крачка 
напред, ние ще я направим без колебание, така, както и братската Работниче-
ска партия заяви, че социализмът в нашата страна при днешната историческа 

17. Цит. се по: Исусов, М. Политическият живот..., с. 323.
18. Пак там, с. 324.
19. Пак там.
20. Пак там.
21. Пак там, с. 325.
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обстановка може и трябва да бъде осъществен... чрез взаимно сътрудничество 
между всички прогресивни слоеве на нашия народ...“22

За изненада на БРП (к) на заседанието на НК на ОФ някои отечественоф-
ронтовски дейци като Петко Стайнов и Георги Драгнев стигат дотам, че пред-
лагат направо да се слеят отечественофронтовските партии и да се основе една 
единствена партия. По този повод в писмото, което Трайчо Костов пише на 
Г. Димитров, се казва: „Тая готовност е малко подозрителна – да не би тия 
приятели да поискат да ни бият „отляво“, чрез прегъване на пръчката повече, 
отколкото трябва. Ради Найденов подметна в един апостроф, че насочването 
на дребнобуржоазните маси към социализма няма да бъде така лесно. Аз се боя 
също да не би да се изсилим твърде много без необходимата разяснителна и под-
готвителна работа. У нас също така се проявява голямо нетърпение от някои 
другари, които правят по някой път странни и не много обмислени предложения. 
Сега обстановката е много благоприятна за нас и можем много нещо да прове-
дем. Но всичкият въпрос е да го проведем така, че да не получим само формални 
декларации..., а да стане това по убеждение в необходимостта от по-решително 
тръгване напред“23.

След разискванията от името на БРП (к) Васил Коларов прави предложение 
за комисия, която да разработи декларация на НК на ОФ по новите проблеми 
на вътрешното и международното положение. В състава ѝ са включени пред-
ставители на партиите и на масовите организации. Отново по предложение на 
В. Коларов са избрани още две комисии: за изработване на нова програма на 
ОФ и за провеждане на реорганизацията.

На 26 октомври 1947 г. НК на ОФ и ръководствата на отечественофрон-
товските партии и масовите организации приемат декларация, подписана от 
всички членове на НК и от ръководствата на партиите. В нея се подчертава, 
че ОФ трябва да се преустрои в единна обществено-политическа организация 
с изборни ръководства и обновена програма, която да отчита новите задачи 
в областта на държавното, стопанското и културно изграждане на България и 
перспективите на по-нататъшното политическо и социално развитие на страна-
та, и да се постави като програмна цел „изграждането на социализма“24. В декла-
рацията е формулирана необходимостта от настъпление срещу реакционните 
сили, разширяване на държавния сектор и плановото начало в стопанството, 
нормализиране на икономическата политика към селяните, съществени изме-
нения в проекта за конституция, преустройство на държавната администрация 
и щателна проверка на кадрите в държавния апарат25. Декларацията на НК на 
ОФ по същество формулира единна национална политика, в центъра на която 

22. Цит. по: Ганчовски, Н. Дните на Димитров..., с. 312.
23. Цит. по: Исусов, М. Политическият живот..., с. 325.
24. Огнянов, Л. Държавно-политическата..., с. 195.
25. Пак там.
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застават схващанията на ръководството на БРП (к) за ускоряване на револю-
ционния процес26.

През следващите няколко месеца се извършват съществени изменения в 
държавно-политическата и икономическата система на страната. VІ ВНС от-
чита направените от НК на ОФ предложения за изменения и допълнения в 
проекта за конституция. По-важните от тях са: създаване на Президиум на 
Народното събрание; определяне функциите на народните съвети; реоргани-
зация на съдебната система. На 29 ноември преработеният проект е внесен за 
обсъждане и на 4 декември 1947 г. новата Конституция е приета единодушно 
от всички присъстващи депутати. С нея законодателно се утвърждават проме-
ните, извършени в страната след 9 септември и се закрепва републиканското 
политическо устройство. Същевременно, въпреки че откритото прокламиране 
на курса към изграждане на социализъм е избегнато в конституцията, все пак 
има редица текстове с идеологически оттенък, заимствани като принципи и 
идеи от съветската конституция. Такива са: неделимостта на властите, държав-
ното ръководство и плановото развитие на стопанството, държавният монопол 
над вътрешната и външната търговия, правото на държавата да национализира 
клонове на народното стопанство или отделни предприятия от промишленос-
тта, транспорта, размяната и кредита. Последната възможност е реализирана 
само няколко седмици след приемането на конституцията. Със специални за-
конови актове на 23 и 26 декември 1947 г. е обявена мащабна национализация 
на индустриалните и минните предприятия, както и на банковото дело. Бълга-
рия навлиза в нов етап от своето политическо и стопанско развитие – етап на 
постепенно налагане на социалистически модел в сферата на политиката, ико-
номиката и културата.

Следващите стъпки към преобразуване на ОФ в единна обществено-поли-
тическа организация са свързани с изработването и утвърждаването на нова 
програма и устав на организацията, които официално да бъдат приети на Вто-
рия конгрес на ОФ.

Преустройството на ОФ изисква цялостно изменение на неговия статут. От 
широко движение на „революционните и демократичните сили на народа“ той 
трябва да се превърне в политическа организация. Това означава, че на ОФ са 
нужни нови програмни цели, нова организационна структура и нови отноше-
ния с политическите партии и пр. Основната работа по преустройството на 
ОФ се извършва от БРП (к). С изработването на проект за новата програма 
са натоварени Васил Коларов и Трайчо Костов. Проектопрограмата трябва 
да изясни и характера, мащабите и особеностите на промените, извършени в 
България след 9 септември 1944 г. и да начертае задачите за по-продължителен 
период.

В началото на ноември 1947 г. отделните министерства предават своите 
планове и изисквания, които трябва да бъдат отразени в програмата. На 20 де-
кември 1947 г. НК на ОФ и ръководствата на политическите партии обсъждат 

26. Исусов, М. Политическите партии в България, 1944–1948. С., 1978, с. 390.
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проектоустава на новата организация и решават Втория конгрес на ОФ да се 
свика в началото на февруари 1948 г. На това заседание все още не е поставе-
на на обсъждане проектопрограмата, чийто първоначален вариант е готов към 
17 ноември 1947 г. Най-вероятно причина за това са възникналите различия 
между съставителите, които налагат колективно обсъждане на текста, най-вече 
в рамите на БРП (к). Това става на ХІV пленум на ЦК на БРП (к), свикан на 
4 януари 1948 г. Пленумът изслушва няколко информации: за изработването 
на проектопрограмата на единната обществено-политическа организация Оте-
чествен фронт (от В. Коларов), за подготовката и провеждането на конгреса на 
ОФ (от В. Червенков), за състава и начина за избиране на околийските и мест-
ните управи (от А. Югов), за национализацията на частните индустриални и 
минни предприятия (от П. Кунин), за държавния бюджет (от Ив. Стефанов)27.

Основната дискусия на пленума е по точка трета от дневния ред – докла-
да на Васил Коларов по проектопрограмата на ОФ. Най-бурни обсъждания 
предизвикват обвиненията, повдигнати от В. Червенков още на ХІІІ пленум 
на ЦК на БРП (к) за неправилната (според Червенков) оценка на характера на 
Деветосептемврийското въстание, която според него, е довела да забавяне на 
революционния процес в страната, до недоверие в революционните сили и въз-
можностите на масите, до прекалена търпимост към експлоататорските класи и 
опозиционните групи и пр.

За разлика от предишния пленум, на този Г. Димитров има възможност да 
отговори на отправените обвинения, като защити позициите си и политиката 
на партията след 9 септември 1944 г. Той анализира конкретната ситуация, в 
която БРП (к) е била поставена през тези години. Без да преувеличава ни най-
малко, Димитров разкрива кой е бил най-силният мотив за теорията за народ-
нодемократичен преход към социалистически обществено-икономически и 
политически преобразования – външният фактор. Аргументите на Димитров 
звучат така: „Ако ние се намираме в едно безвъздушно пространство, само на наша 
територия, без външни съображения и натиск, ние можем да преминем към по-
дълбоки преобразования и да придадем на Деветосептемврийското въстание ха-
рактер на такава революция, за каквато говорихме сега. Това беше невъзможно... 
Ние не можем да не се съобразяваме с това, че нашият народ е в Югоизточна Ев-
ропа и неговата съдба е свързана с успеха на Съветския съюз и неговата съдба...“28 
Георги Димитров определя промяната на 9 септември 1944 г. като въстание с 
дълбоко революционен характер, но не и революция. Димитров настоява, че за 
разлика от събитията в Русия през октомври 1917 г., случилото се в България 
само създава основите за ликвидиране на капитализма и разкрива пътя към ре-

27. Огнянов, Л. Цит съч., с. 203.
28. Цит. по: Исусов, М. Георги Димитров. Жизнен път и политически идеи. С., 2004, с. 
421.
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волюционните преобразования в държавния апарат и във всички области на 
живота, но не е начало на революция29.

Особено остро Димитров критикува Червенков за снизходителното му от-
ношение към коалиционните партньори на БРП (к) в ОФ и въобще за това, че 
подценява нуждата на комунистическата партия от съюзници след 9 септември 
1944 г. Димитров защитава по-ранните си позиции за отечественофронтовски-
те съюзници – че партията се нуждае от тях толкова, колкото и те от нея. Спо-
ред него, всеки опит да се прави ревизия на този лозунг означава да не се вниква 
в конкретната политическа обстановка. „Ние трябваше – продължава ръково-
дителят на комунистическата партия – на първия етап да кажем, че задачите, 
които стоят пред нашия народ, не могат да бъдат разрешени от една партия, 
колкото и силна да е тя, а трябва сътрудничество на всички отечественофрон-
товски партии, на обществените и прогресивни сили на нашия народ... Благода-
рение на тая наша правилна политика ние зарегистрирахме тия успехи, които 
имаме сега“30. Убеждението на Димитров е, че всяка зряла политическа партия 
трябва да умее да прави маневри, да хвърля мостове към други политически 
групи и да търси обединяване в името на общи цели и задачи31. В заключение 
генералният секретар на ЦК на БРП (к) категорично подчертава, че комунис-
тическата партия „като ръководяща сила в Отечествения фронт и на целия наш 
народ, в основном изпълни блестящо своята задача. Откри блестящи възмож-
ности за строителството на социалистическото общество в България при бла-
гословията и на земеделците като партия, и на звенарите като партия, и на 
екзарха като глава на църквата. А за народа и външния свят това има огромно 
политическо значение“32. В заключителното си слово пред ХІV пленум на ЦК 
на БРП (к) Г. Димитров изтъква, че в този момент комунистическата партия 
има монополно положение във властта, а политическата система на обществото 
в България трябва да придобие изцяло „народнодемократичен характер“, като 
запази някои национални особености.

29. Аргументите на Г. Димитров звучат така: „В процеса на революционните преоб-
разования сега вървим по социалистически път, а не на 9 септември. В Съветския 
съюз още от началото се извърши национализация. Деветосептемврийското въста-
ние само откри пътя към социалистически преобразования, към коренно държавно 
преустройство. Откриване на пътя е едно, а разчистване – друго. Ние завършихме 
един етап – построяване на фундамента за изграждане на социализма.“ (Исусов, М. 
Сталин и България..., с. 145; Канациева, Р. Цит. съч., с. 111.)
30. Цит. по: Исусов, М. Сталин и България..., с. 147.
31. Думите на Димитров са следните: „Партия, която не е способна да прави маневри, е изгу-
бена партия...някои от тези маневри, може да се каже са малко пресилени, в някои отношения 
отстъпките можеха да бъдат по-малки...Вярно е, че може да има недооценка на нашите сили и 
е възможно да сме направили грешки. Тези грешки трябва да се критикуват, от тях трябва да 
се извади урок за бъдещето. Но това не бе грешка, а една необходимост, за да се дойде до там, 
че звенари да признаят нашата партия като ръководител и за свой ръководител Димитров...да 
благословят национализацията пред нехните собствени членове и хора, макар че са непосред-
ствено ударени техните лични интереси.“ Ганчовски, Н. Дните на Димитров..., с. 358.
32. Цит по: Ганчовски, Н. Дните на Димитров..., с. 358.
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Поради предстоящото преустройство на ОФ, което предполага промяна 
и на някои от функциите на БРП (к), пленумът на ЦК на БРП (к) извършва 
промени в структурата и състава на партийните органи. Увеличен е съставът на 
Секретариата на ЦК на БРП (к) от 3 на 4 души, Георги Димитров е избран за 
генерален секретар на ЦК (отпада длъжността председател на ЦК), а за секре-
тари на ЦК са утвърдени отново Тр. Костов – за работата на правителството, В. 
Червенков – по идеологическите въпроси и работата на ОФ, и Г. Чанков – по 
организационните въпроси. На постоянна работа в НК на ОФ са изпратени 
Вълко. Червенков (като главен секретар), Г. Грозев, Р. Леви (Аврамов) и Ферди-
нанд Козовски33.

На 10 януари 1948 г. в една от залите на Народното събрание НК на ОФ 
съвместно с ръководствата на отечественофронтовските партии, масовите ор-
ганизации и бюрата на парламентарните групи обсъждат и редактират оконча-
телно проекта за втората програма на ОФ. На следващият ден (11 януари с. г.) 
проектът е обнародван и през следващите седмици до провеждането на Втория 
конгрес на ОФ е подложен на широко обществено обсъждане. До 23 януари 
1948 г. са проведени над 4747 събрания с над 1 млн. и 200 хиляди участници. 
Разгръща се широка предконгресна отчетно-изборна кампания. На конферен-
цията на ОФ в първи район в София Тр. Костов посочва, че превръщането на 
ОФ в единна организация не означава, че са създадени условия за формиране 
на единна политическа партия. Такава партия би могла да се създаде не с реше-
ние отгоре, а само в резултат от постепенното политическо сближаване между 
отделните партии при съвместната им работа в ОФ. Ако сливането на БРП (к) 
и БРСДП е въпрос на близко бъдеще, то сливането на БРП (к) и БЗНС би 
се осъществило само ако бъдат постигнати дълбоки структурни изменения в 
обществото и след като се преодолеят противоречията между града и селото34.

Междувременно и другите отечественофронтовски партии на свои форуми 
възприемат прокламираната от ЦК на БРП (к) и НК на ОФ цел за изграждане 
на социализма. ХХVІІ конгрес на БЗНС (28–29 декември 1947 г.) приветства 
програмните начала за „установяването на социалистическо общество“, а На-
ционалната конференция на НС „Звено“ (3 януари 1948 г.) декларира пълна 
подкрепа за курса към „изграждане на социализма“. С подобни резолюции из-
лизат Върховният партиен съвет на Радикалната партия (25 януари 1948 г.) и 
Висшият партиен съвет на БРСДП (25–26 януари 1948 г.). И четирите партии 
одобряват национализацията на индустриалните предприятия и банките и се 
обявяват за преустройството на ОФ като масова политическа организация.

Вторият конгрес на ОФ се провежда на 2 и 3 февруари 1948 г. в залата на На-
родния театър. В работата му участват 1105 делегати, от които 255 са работни-
ци, 124 – селяни, 457 – обществени деятели и служещи, 73 – военнослужещи, 
22 – занаятчии, 158 – лица със свободни професии и 16 – домакини. В дневния 
ред на конгреса основно място заемат докладът на Георги Димитров „Отечес-

33. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 202.
34. Цит. по: Исусов, М. Политическият живот..., с. 347.
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твеният фронт, неговото развитие и предстоящите му задачи“ и приемането на 
програмата и устава на ОФ. Конгресът приема също специален „Манифест към 
българския народ“ и провежда избор на НК на ОФ, на председател на ОФ и на 
контролно-финансова комисия.

Още във встъплението на доклада Г. Димитров определя задачите на конгре-
са, който е „призван да преобразува Отечествения фронт в една единна народна 
общественополитическа организация, с нова обща програма, със задължителна 
дисциплина и с изборни ръководни органи“35. След като представя изострената 
международна ситуация, очертаваща задълбочаващата се Студена война, Дими-
тров прави исторически обзор на развитието и постиженията на ОФ до мо-
мента и отчита, че „поставените в програмата на ОФ от 1942 година задачи 
в съществената си част са вече изпълнени“. Това, както и новата международ-
на и вътрешнополитическа ситуация, в която се намира България налага ОФ 
„да обнови своята програма, да постави на разрешение нови задачи, съобразно с 
жизнените нужди на народа и изискванията на по-нататъшното прогресивно 
развитие на страната“36.

Според Димитров, пред ОФ на този етап стоят важни задачи, формулирани 
в новоприетата програма. А осъществяването им в тяхната съвкупност озна-
чава „ликвидация на остатъците от експлоататорската капиталистическа 
система и полагането основите на социалистическия обществен строй у нас“37. 

Приетата от Втория конгрес нова програма на ОФ има 12 точки, всяка от 
които е аргументирана и пространно обоснована. По-важните акценти в про-
грамата могат да се резюмират по следния начин:

1. Възпитание на българския народ в духа на Конституцията, осъщест-
вявано чрез масова политическа просвета на народа с цел всички граждани 
да усвоят началата на народната демокрация, да бъдат способни активно да 
участват в управлението, упражнявайки своите права, както и изпълнявайки 
добросъвестно своите задължения, като защитават държавните и общонародни 
интереси;

2. Изграждане на обществено-стопанските основи на народната демо-
крация – всеобхватно налагане на държавното планиране, развитие на коопе-
рирането, мобилизиране на трудовите ресурси, одържавяване на банковото, 
кредитното и застрахователното дело, както и на външната и вътрешната търго-
вия, транспорта и основните клонове на добивната и обработващата промиш-
леност, създаване на държавни монополи за редица стопански отрасли и пр.;

3. Изграждане на обществено-политическите основи на народната де-
мокрация – изграждане на ОФ като ЕОПО на българския народ, на масовите 
народни организации (ОРПС, ОЗПС, ОЗИПС, Единната организация на на-

35. Отечественият фронт, неговото развитие и предстоящите му задачи. Доклад изнесен от 
министър-председателя др. Г. Димитров пред Втория конгрес на Отечествения фронт, 2-3 
февруари 1948 г. – В: Вторият конгрес на Отечествения фронт. С., 1948. с. 7.
36. Пак там, с. 49.
37. Пак там, с. 50.
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родната младеж, организацията на жените, кооперациите и пр.) като общест-
вена опора на народната власт, борба срещу реакцията във всички области на 
нейното проявление, свобода на вярата, равенство на националните малцин-
ства и др.;

4. Осигуряване на националната независимост, държавния суверенитет 
и териториалната цялост на Народната република, чрез правилна национал-
на политика, вдъхновявана от идеите за мир, приятелство и сътрудничество с 
всички свободолюбиви и демократични народи;

5. Осигуряване на националната отбрана чрез изграждане на вярна на На-
родната република и народа дисциплинирана, подготвена образцово и снабде-
на с модерно оръжие армия; 

6 Осигуряване на вътрешния ред, държавната сигурност, правата и свобо-
дите на гражданите;

7. Ускорено развитие по план на производителните сили на държавата за 
бързото ликвидиране на нейната икономическа изостаналост и за превръщане-
то ѝ в кратък срок в модерна промишлено-земеделска страна; 

8. Грижи за труда и социални мероприятия на държавата – кодифици-
ране на трудовите закони, осигуряване мерки за защита на женския и детския 
труд, стремеж към пълно изчезване на безработицата като социално явление, 
което съпътства капитализма, осигуряване на продоволствието на работници-
те на достъпни цени, разширяване и подобряване на здравната и пенсионната 
застраховка, мерки за подобряване на трудовите, здравословните, битовите и 
културните условия на труд, създаване на институти и общежития за слепи, глу-
хонеми, стари, недъгави и сираци;

9. Всеотдайни грижи за майките, децата и младежите;
10. Изграждане на истинско народно бързо и евтино правосъдие;
11. Развитие на народното образование като общонародно дело и негово-

то изграждане на прогресивни и научно-педагогически начала;
12. Провеждане на широки здравни мероприятия за осигуряване здраве-

то и жизнеспособността на българския народ38.
Новият програмен документ е прокламиран като „програма на изграждане 

на социалистическо общество в България“. Трябва да се отбележи, че за първи 
път след 9 септември 1944 г. тази задача се поставя официално в програмата на 
ОФ. В нея буквално се заявява, че целта на ОФ е да положи „основите на социа-
листическото общество“ и изграждането на България като Народна република, 
„национална по форма и социалистическа по съдържание и характер“39.

В доклада си пред конгреса Георги Димитров развива тезата, че за успеш-
ното реализиране на поставените в програмата задачи ОФ трябва да бъде пре-
образуван, като се внесат изменения в неговата структура и функциониране. 

38. Програма на обществено-политическата организация Отечествен фронт, приета от 
Втория конгрес на Отечествения фронт, състоял се на 2 и 3 февруари 1948 г. в София – В: 
Вторият конгрес на Отечествения фронт. С., 1948, 155–171.
39. Пак там, с. 154.



От коалиция към единна общественополитическа организация  |  187

На първо място се иска премахването на принципа на паритета и елементите 
на коалиционност, като се въведе задължителна за всички членуващи партии 
и обществени организации дисциплина, основаваща се на единна обща про-
грама, устав и изборни ръководства. Димитров отделя специално внимание 
на взаимоотношенията между ОФ и политическите партии. Той категорично 
подчертава, че превръщането на ОФ в единна народна обществено-политиче-
ска организация не отрича съществуването и дейността на отделните партии, 
които влизат в неговия състав. „Вредна заблуда е – заявява Димитров – да се 
мисли, че у нас е настъпил вече моментът да се ликвидират отделните отече-
ственофронтовски партии и че те са изиграли своята роля“. Напротив, според 
него и при новата ситуация отделните партии трябва да работят енергично за 
приобщаването към ОФ на различни социални среди, където те имат влияние. 
Само по този начин може да се постигне колкото се може по-широка обществе-
на подкрепа за новата програма на ОФ. Ново за отечественофронтовските пар-
тии е тяхното задължение да развиват своята дейност в рамките на програмата 
на ОФ и да се подчиняват на предвидената в устава задължителна дисциплина. 
Георги Димитров не изключва в бъдеще създаването на единна политическа 
партия, но според него за това са необходими още редица реформи, „за да се 
унищожи докрай капиталистическата експлоататорска система и да се от-
страни наличността на антагонистични класи“. Това на практика означава, че 
само след установяването на социалистически обществени отношения може да 
се пристъпи към „създаването на единна партия за ръководство на държавата 
и обществото“40.

Вторият конгрес на ОФ приема и устав на организацията, който регламен-
тира нейния характер, устройство и начин на функциониране. Според устава 
член на ОФ може да бъде всеки гражданин или гражданка на Народната ре-
публика без разлика на партийна принадлежност, народност, вяра и социал-
но положение, който приема устава и програмата. В ОФ се включват всички 
пет отечественофронтовски партии – БРП (к), БЗНС, БРСДП, НС „Звено“ и 
Българската радикална партия. Но членовете им са длъжни да членуват инди-
видуално в местните организации на ОФ. Масови организации като Общият 
работнически професионален съюз (ОРПС), Общият земеделски професио-
нален съюз (ОЗПС), Общият занаятчийски и професионален съюз (ОЗИПС), 
Съюзът на народната младеж (СНМ), Българският народен женски съюз и 
Съюзът на борците против фашизма членуват колективно в ОФ. Членовете на 
масовите организации, нечленуващи в една или друга отечественофронтовска 
партия, могат да бъдат индивидуални членове на ОФ. Важен момент в устава 
е фактът, че изключен или неприет за член от местната организация на ОФ не 
може да бъде член на никоя отечественофронтовска партия. Отечественофрон-
товските партии развиват своята дейност в рамките на програмата, устава и 
дисциплината на ОФ. Решенията на ОФ са задължителни както за индивиду-

40. Отечественият фронт, неговото развитие и предстоящите му задачи..., с. 53.
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алните му членове, така и за политическите партии и масовите организации, 
които участват в него41.

Главен принцип на новата организация на ОФ става демократическият цен-
трализъм. Той означава: избираемост на всички ръководни органи на ОФ от 
горе до долу; отчетност на тези органи пред съответните организации; подчи-
нение на по-нискостоящите ръководни органи на по-горните; подчинение на 
малцинството на мнозинството и задължителност на решенията на ръководни-
те органи за членовете на организацията42. Върховен орган на ОФ е конгресът, 
който се свиква веднъж на две години. Конгресът избира Националния съвет и 
неговия председател, а пленумът на Националния съвет избира Изпълнителен 
комитет и главен секретар. Изпълнителният комитет на Националния съвет 
избира секретари и създава, в зависимост от нуждите, необходимите отдели и 
комисии43.

Ключова роля в организационното изграждане на ОФ имат местните орга-
низации. Такива има в градовете и селата. Те се изграждат по квартали, блокове 
и махали. Според устава, тяхната задача е: 

• да мобилизират широките народни маси и тяхната самоинициатива в под-
крепа на народната власт за изпълнение програмата на ОФ и за провеждане 
на всички народополезни, стопански, културни и други мероприятия по из-
граждане на Народната република България;

• да водят борба против остатъците от фашизма, против реакцията, за още по-
голямо сплотяване на всички демократични сили в рамките на ОФ;

• да упражняват обществен контрол върху дейността на органите на държав-
ната власт по места, без да се вмесват в техните функции като органи на упра-
влението;

• да работят за издигане на политическото и културното равнище на народ-
ните маси, за тяхното патриотично възпитание в духа на национална неза-
висимост;

• да се борят за укрепване на националната, държавната и трудовата дисци-
плина;

• да градят морално-политическото единство на българския народ и да при-
вличат в редовете на ОФ всички честни патриоти от НРБ44.
От така представените задачи става ясно, че основната функция на ОФ в 

държавно-политическата система на страната е приобщаването и ангажирането 
на възможно най-голям процент от населението, и най-вече тези, които не са 
членове на някоя от съществуващите към този момент отечественофронтовски 

41. Устав на Отечествен фронт, приет от Втория конгрес на Отечествения фронт, състоял се 
на 2 и 3 февруари 1948 г. в София – В: Вторият конгрес на Отечествения фронт. С., 1948, 
140–141.
42. Пак там. 
43. Пак там.
44. Пак там, с. 145.
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партии, към анонсираната от БРП (к) политическата програма за ускорено из-
вършване на преход към социалистически социално-икономически и полити-
чески модел на развитие.

Третият документ, който приема конгресът, е Манифестът към българския 
народ. В него ОФ призовава всички български граждани от различни поколе-
ния и социални прослойки да подкрепят програмата на ОФ и да се ангажират 
за постигане на формулираните задачи.

Вторият конгрес утвърждава и новите ръководни органи на организация-
та. За председател на Националния съвет на ОФ е избран Георги Димитров, а 
за главен секретар – Вълко Червенков. В Постоянното бюро на Изпълнител-
ния комитет са включени още: Гочо Грозев, Яни Янев, Добри Бодуров, Хрис-
то Мархолев, Славчо Стоилов, Георги Кулишев, Иван Пашов и Лалю Ганчев45. 
След смъртта на Г. Димитров (1949 г.) за председател на НС на ОФ е избран 
Вълко Червенков, а главен секретар става Фердинанд Козовски.

След Втория конгрес на ОФ в цялата страна започва осъществяването на 
преустройството на ОФ. НС на ОФ излиза с окръжно, в което дава указания 
как трябва да бъдат организирани учредителните събрания за изграждане на 
ЕОПО, определя срокове за тяхното провеждане, както и въпросите, които 
трябва да бъдат застъпени в докладите. Според инструкцията изграждането на 
местни и околийски организации на ЕОПО трябва да стане до 10 март 1948 г. 
Чрез изключително напрежение на силите на отделните политически партии 
новата организационна структура на ОФ е формирана в определения срок. До 
1 октомври 1948 г. са създадени организации в почти всички населени места. 
От тях 2 170 са градски и квартални организации, а 5 347 са селски, или всичко 
7 517 низови и първични организации. Според приведените данни в организа-
циите се включват около 700 хиляди учредители46. Утвърдени са две категории 
членове: учредители, работили в ОФ и членували в някоя от политическите 
партии или масовите организации отпреди приемането на новия устав и про-
грама и новоприети, които са задължени да попълнят декларация с подписите 
на двама поръчители47.

Организационното преустройство на ОФ е последвано от редица докумен-
ти за работата на единните организации и задачите на политическите партии. 
На 26 май 1948 г. Изпълнителният комитет на НС на ОФ обсъжда доклад за 
организационното състояние на ЕОПО и проектодиректива за преустрой-
ството в работата на политическите партии. Георги Димитров прави редица 
допълнения към директивата, целта на които е основната политическа дейност 
на партиите да се инфилтрира в организациите на ОФ. Директивата несъмнено 
съдейства за увеличаване на политическия потенциал на ОФ и издигане на не-
говата роля в политическата система на страната. На практика организацията 

45. Огнянов, Л. Цит. съч., с. 207.
46. Исусов, М. Политическият..., с. 348; ЦДА, ф. 28, оп. 5, а. е. 1, л. 12.
47. Шарланов, Д., П. Дамянова. Мястото и ролята на Отечествения фронт в системата на 
народната демокрация. С., 1968, с. 158.
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поема редица функции, които до този момент са били в сферата на дейност на 
БРП (к)48. Организационното бюро на ЦК на БРП (к) още след Втория кон-
грес на ОФ обсъжда въпроса за „пренасяне на партийната работа в новата ор-
ганизация“. Заявено е дори намерението секретарите на околийските комитети 
на БРП (к) да обединят длъжностите на секретари на околийските комитети на 
ОФ и председатели на градските народни съвети. Георги Чанков се опитва да 
наложи идеята, че в масовополитическата си работа БРП (к) трябва да действа 
само от името на ОФ. Според много изследователи този тип организация копи-
ра опита на Югославия, където ЮКП управлява посредством широка и единна 
обществено-политическа организация обединяваща различни слоеве на обще-
ството – Народният фронт49.

Действията по изграждането на ОФ като ЕОПО, както и мястото, което за-
ема в държавно-политическата система в първите месеци след Втория конгрес 
на ОФ, показват, че на този етап ОФ не само не се обезличава и не губи своите 
функции, а напротив, превръща се в най-важната обществено-политическа ор-
ганизация в страната, чрез която БРП (к) осъществява своята ръководна роля 
в обществото и в управлението на държавата. Това означава, че противно на 
схващанията на повечето изследователи, според които целта на превръщането 
на ОФ в ЕОПО е да се ликвидират остатъците от многопартийна система и 
да се установи еднопартийна диктатура на комунистическата партия, всъщност 
стремежът на БРП (к) е бил по-различен. Документите, както и действията по 
организационното изграждане на ОФ до май-юни 1948 г., показват, че БРП (к) 
иска да изпълни със съдържание и живот новата организация, а не да я обезли-
чи и неглижира в политическата система на страната. Чрез ЕОПО БРП (к) си 
осигурява много по-мощна обществена подкрепа за провеждане на новата по-
литическа линия, особено в областта на икономическите преобразования. Ос-
вен това, демонстрираното пълно единодушие и организационно единство на 
всички отечественофронтовски партии по изграждането на социалистическо 
общество оказва силен психологически и обществен натиск върху онези, които 
не споделят социалистическата идеология. То може да доведе до по-безболезне-
но и безконфликтно осъществяване на прехода към социализъм. Как е щяла да 
се развие ОФ–ЕОПО в нейния първоначален замисъл е трудно да се каже днес. 
Причините за това са поне две: от една страна липсват сигурни документални 
свидетелства за намеренията, а от друга – разразилият се конфликт в Източния 
блок между СССР и Югославия довежда до рязка промяна в политическия мо-
дел и в темповете на развитие на процеса.

Без да навлизам в подробности за причините и хода на разрива между Тито 
и Сталин, важен за темата на настоящото изследване е фактът, че в обвинения-

48. Мигев, В. Масовите организации в България в епохата на социализма (1944–1989 г.) – В: 
Изследвания по история на социализма в България. Т. 2, съст. Е. Кандиларов. С., 2010, с. 
655.
49. Пак там; Мигев, В. За някои неверни становища до 10 ноември 1989 г. за мястото и роля-
та на ОФ в българската история. – В: 65 години Отечествен фронт-съюз. С., 2008, с. 54.
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та срещу югославските комунисти ВКП (б) застава на позиция, която изцяло 
противоречи на оценките за ЮКП, направени при учредяването на Комин-
формбюро, когато югославският опит е посочен като еталон за другите народ-
нодемократични страни. От края на март и началото на май 1948 г. ЦК на ВКП 
(б) обвинява ЮКП в редица прегрешения, едно от които е загърбването на те-
орията за класовата борба, следване на идеите на Бернщайн, Фолмар, Бухарин 
и пр. за врастване на капиталистическите елементи в социализма, маргинализи-
ране на ЮКП за сметка на ръководната роля на Народния фронт, принизяване 
на социалната роля на комунистическата партия за сметка на преувеличаване 
ролята на Народния фронт и пр. 50

Идейно-политическият конфликт между ЮКП и ВКП (б). води до повтор-
на макар и неформална промяна на характера, функциите и ролята на ОФ и до 
ново отношение към идейно-програмната концепция за народнодемократич-
ния преход към социализъм, към която се придържа БРП (к) от 9 септември 
1944 г. до средата на 1948 г. Югославският въпрос е обсъден в заседанието на 
Коминформбюро в Букурещ през юни 1948 г., което завършва с обвинението, 
че ръководството на ЮКП (в лицето на Тито, Кардел, Джилас, Ранкович) про-
вежда „вражеска политика по отношение на Съветския съюз и ВКП (б)“. Освен 
това югославските ръководители са порицани, че „отстъпвали от позициите 
на работническата класа, скъсвали с марксистката теория за класите и кла-
совата борба. Те се придържали към теорията за врастване на капиталисти-
ческите елементи в социализма и решително се отдалечавали от марксистко-
ленинската теория за партията“51. Така още веднъж са отхвърлени идеите 
за „национални“, „народнодемократични“ модели за преход към социализъм, 
алтернативни на съветския.

На 27 юни 1948 г. е свикан ХV разширен пленум на ЦК на БРП (к) за из-
слушване информация за Букурещкото заседание на Коминформбюро и създа-
дената ситуация. Ръководството на БРП (к) изразява пълно съгласие с резолю-
цията на Коминформбюро и решава основните изводи и поуки за БРП (к) да 
бъдат направени на следващото заседание на Централния комитет на партията.

50. Исусов, М. Сталин и България..., 149–152.
51. Цит. по: Исусов, М. Сталин и България..., с. 155. На Букурещкото заседание на 
Коминформбюро от юни 1948 г., свикано „За обсъждане на въпроса за положение-
то в Югославската компартия“, доклад от името на БРП (к) изнася Трайчо Костов. 
Парадоксално, с оглед на неговата по-нататъшна политическа и житейска съдба, 
Трайчо Костов осъжда югославския национален модел и отправя остри критики към 
следваната до този момент идейно-политическа позиция на БРП (к). Според него 
в живота и дейността на БРП (к) са допускани сериозни отклонения и грешки при 
осъществяването на политическата линия на практика. Тези грешки, според него, 
са в подценяването на неизбежността от изостряне на класовата борба. Тр. Костов 
отхвърля популярните до този момент формулировки за патриотичните индустриалци 
и търговци, за съчетаване на техните интереси с интересите на работническата класа и 
държавата, за хармоничното развитие на държавния, кооперативния и частния сектор в 
стопанството, за отсъствието на антагонистични елементи между работническата класа 
и селячеството и др.
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Новата ситуация и осъждането на ЮКП от Букурещкото съвещание на Ко-
минформбюро са разгледани на ХVІ пленум на ЦК на БРП (к), проведен на 
12–13 юли 1948 г. Тогава Г. Димитров за първи път прави завой в защитаваните 
до този момент позиции, като е принуден да се съгласи с критичните постанов-
ки за теоретичните слабости на концепцията за „народната демокрация“. По 
същество той се отказва от възгледите, които отстоява на ХІV пленум (януари 
1948 г.) и не само възприема левичарските постановки на Червенков и крити-
ките му от ХІІІ пленум на ЦК на БРП (к) (октомври 1947 г.), но сам подлага 
на преоценка своите схващания. Особено важни за по-нататъшното развитие 
на ОФ са изводите му, че до този момент са били ограничавани социалните 
функции и ръководната роля на партията след превръщането на ОФ в единна 
обществено-политическа формация52. В дух на самокритичност Димитров зая-
вява също, че ЦК на БРП (к) не е проявил прозорливост спрямо югославските 
ръководители и че в България може да бъде отбелязано „скриване лицето на 
партията чрез Отечествения фронт“53. Ето защо в проекторезолюцията на 
пленума наред с всичко останало е включен текст, който гласи, че ще се изоста-
ви възприетият по югославско подобие принцип партията да се скрива зад ОФ 
и занапред тя ще осъществява своята ръководна роля пряко54.

През следващите месеци до Петия конгрес на БРП (к) Георги Димитров 
се опитва да се измъкне от ситуацията, като разработва детайлно и задълбо-
чено своята теория за „народната демокрация“, опитвайки се да докаже, че тя 
не противоречи нито на марксистко-ленинската идеология, нито на основните 
принципи на политическата практика на Съветския съюз. Основният въпрос, с 
който Димитров все пак не успява да се справи и който се превръща в „препъ-
ни камък“ в отношенията му със съветското ръководство, е: социализъм с дик-
татура на пролетариата или без диктатура на пролетариата? Ключово 
пояснение в случая е, че Сталин отъждествява „диктатурата на пролетариата“ 
със съветския режим, т.е. отъждествява властта с нейната форма55. „Гордиевият“ 
възел на модела за преход от капитализъм към социализъм е разсечен от съ-
ветския лидер чрез формулата: „народната демокрация и съветският режим са 
две форми на диктатурата на пролетариата“. Така за българските комунисти 
става ясно, че без значение как се нарича режимът в България, той трябва да 
бъде уеднаквен със съветския (сталински) модел на прехода към социализъм, 
следвайки теорията за „изострянето на класовата борба“ и за диктатурата на 
пролетариата.

Петият конгрес на БРП (к), проведен от 18 до 25 декември 1948 г., слага 
финален акорд в прехода от народно-демократичен към сталински модел на со-
циализма в България. Решенията и изводите на конгреса се превръщат в свое-
образна програмно-теоретична рамка на партията, преименувана на Българска 

52. Исусов, М. Политическият..., с. 356.
53. Огнянов, Л. Цит. съч., с. 214.
54. Цит. по: Ганчовски, Н. Дните на Димитров..., с. 498.
55. Исусов, М. Сталин и България..., с. 168.
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комунистическа (БКП). Конгресът одобрява политическата дейност на БРП 
(к) след 9 септември 1944 г., утвърждава линията на „изграждане на социа-
листическо общество“ по пътя на „социалистическата индустриализация“ 
на страната, преустройството на селското стопанство на „социалистически ос-
нови“ и извършване на „социалистическа културна революция“. Възприета 
е и тезата на Сталин, че „народната демокрация“ и съветският режим са две 
форми на една и съща власт и че преходът към социализъм не може да се извър-
ши и осъществи без „диктатура на пролетариата“56. В приетия устав на БКП 
е подчертано, че „Българската комунистическа партия е ръководното ядро на 
всички обществени и държавни организации на трудещите се в страната“. През 
следващите няколко години идейно-политическото и организационното раз-
витие на БКП е насочено към тотална „сталинизация“, която дава отражение 
върху развитието на България и върху мястото, функциите и ролята на ОФ в 
обществено-политическата система57.

В периода след конфликта между Сталин и Тито и ХVІ пленум на ЦК на 
БРП (к) настъпват промени в развитието на политическите партии, членуващи 
в ОФ. През първата половина на 1948 г. в БРСДП все повече назрява идеята за 
обединение на партията с БРП (к). За това допринася и фактът, че в редица дър-
жави от Източния блок се извършва подобно обединение между комунистиче-
ските и социалдемократическите партии. Ситуацията в България през 1948 г. 
благоприятства подобна стъпка и тя не закъснява. На 13 май 1948 г. представи-
тели на Инициативния обединителен комитет на БРСДП и делегация на БРП 
(к) подписват предварителен протокол за сливането, в който са формулирани 
обединителните принципи и са набелязани въпросите, които трябва да се ре-
шат преди сливането. Условията, поставени пред социалдемократите, са: при-
знаване на марксизма-ленинизма, възприемане на програмата и устава на БРП 
(к), решително осъждане на теорията и практиката на „широкия социализъм“, 
борба против „десните“ социалисти58. Протоколът предвижда още поименно 
определяне кои от членовете на БРСДП не отговарят на тези условия и не мо-
гат да се включат в БРП (к). Сливането е провъзгласено официално на 11 август 
1948 г. и представлява вливане на половината членове на БРСДП (около 21 
000 души) в БРП (к). Останалите членове на социалдемократическата партия 
не са приети, тъй като не отговарят на поставените условия. В началото на сеп-
тември 1948 г. парламентарната група на БРСДП се слива с парламентарната 
група на БРП (к)59.

Другата съюзническа партия на БРП (к) в ОФ, пред която възниква въпро-
сът дали да не предприеме стъпки към по-тясно сближение, а в перспектива 

56. Огнянов, Л. Сталинизацията на Българската комунистическа партия през 1948-
1949 г. – В: Сталинизмът в Източна Европа след края на Ввората световна война. С., 
2005, 169–177.
57. Пак там.
58. Огнянов, Л. Държавно-политическата система..., с. 219.
59. Пак там.
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и сливане с БРП (к) е БЗНС. В продължение на близо година – от октомври 
1947 г. до края на октомври 1948 г., БЗНС начело с Георги Трайков претър-
пява сериозна идейно-политическа еволюция. В този процес на сближаване с 
БРП (к) БЗНС изменя своята програмна цел, политическата си линия, стра-
тегическите и тактическите си възгледи и вътрешната си структура. След като 
през лятото на 1948 г. Социалдемократическата партия се слива с БРП (к), в 
средите на БЗНС си прокрадва път тезата, че земеделската партия в условия-
та на строителството на социализма в България не може да съществува дълго 
време самостоятелно и би било по-целесъобразно дейци от централното ръко-
водство на партията (като Г. Трайков и др.) да влязат в БРП (к), да се обвържат 
с партийната дисциплина и да привлекат в БРП (к) най-видните членове на 
БЗНС. Интересно е, че Г. Димитров по принцип споделя това становище за 
бъдещето на БЗНС, но впоследствие именно той не позволява да се стигне до 
подобен развой и в крайна сметка БЗНС запазва своята, макар и декоративна 
самостоятелност.

В края на октомври 1948 г. ръководството на БКП е информирано, че на 
предвиденото за 1 ноември заседание на ВС на БЗНС ще бъде приета резо-
люция, с която БЗНС ще обяви отказа си от съсловния принцип и ще приеме 
програмата на БРП (к) за строителство на социалистическо общество в Бълга-
рия. Г. Димитров, който тогава е на лечение в СССР, изпраща на 27 октомври 
1948 г. в Секретариата на ЦК на БРП (к) посмо, в което заема крайно отри-
цателно отношение към тази идея на Г. Трайков. Димитров е категоричен, че: 
„Това е една... не само утопична, но и направо вредна идея. Всеки опит за ней-
ното осъществяване, освен всичко друго, ще има веднага за резултат, особено в 
настоящия момент, още по-голямо отслабване и на без това неудовлетворител-
ното влияние на зем[еделския] съюзник в селото. При нашите условия, разбира 
се, Зем[еделският] съюз като самостоятелна партия не може да има никакво 
бъдеще. Но в сегашния стадий той може да играе много полезна роля именно 
като Земед[елски] съюз, доколкото ще работи за укрепване на боевия съюз между 
работниците и селяните под ръководството на работническата класа и ней-
ния комунистически авангард“60. Според Димитров едва „... след известно време 
Земед[елският] съюз ще изживее себе си, като негови напредничави и честни ка-
дри и редови членове се влеят в нашата партия, а друга част от неговите хора... 
ще работят в организации на Отечествения фронт“61. На този етап обаче Ди-
митров настоява Трайков да се откаже „от каквито и да било необмислени и 
вредни изказвания и решения в заседанията на Върх[овния] съвет. В своя доклад 
той би трябвало да постави главния удар върху окончателното очистване на съ-
юза от господстващите в него в миналото кулашки реакционни и антикомунис-
тически схващания и елементи и да обоснове сегашните основни ударни задачи на 
съюза, произтичащи от неговата роля преди всичко в селото като наш съюзник и 

60. Димитров, Г. Дневник..., с. 634.
61. Пак там, с. 635.
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участник в Отечествения фронт, признаващ необходимостта от построяване-
то на социализма в нашата страна“62.

Въпреки че запазва самостоятелното си съществуване, БЗНС все пак се 
отказва от политическата си програма. На проведеното на 1 ноември 1948 г. 
заседание на ВС на БЗНС е приета резолюция, с която БЗНС се отказва от 
съсловния принцип на организацията, признава ръководната роля на БКП в 
държавата и заявява, че подкрепя програмата на БРП (к) за построяване на со-
циализма в България.

Отказът на БЗНС от съсловния принцип дава нов повод за разсъждения не 
само в опозиционните среди и сред западните дипломати, но и в ръководните 
среди на БРП (к), че с това фактически се премахва смисълът на съществуване-
то на Съюза и вече няма пречка за сливането на БЗНС и БРП (к). Все пак на 
V конгрес на БРП (к) БЗНС е обявен за главен съюзник на комунистическата 
партия в осъществяването на предстоящите задачи, свързани с превръщането 
на България в социалистическа държава63.

Променената политическа ситуация засяга и останалите две партии, члену-
ващи в ОФ – НС „Звено“ и Българската радикална партия. След социално-
икономическите преобразования в края на 1947 г. и началото на 1948 г. и пре-
връщането на ОФ в ЕОПО в средите на НС „Звено“ се засилва усещането, че 
„Звено“ постепенно се е лишило от социална база и от самостоятелна програма, 
тъй като е приело програмата на Отечествения фронт. При тази ситуация чле-
новете на НС „Звено“ разглеждат две алтернативи за по-нататъшното развитие 
на организацията – да се изчака пасивно окончателното изчезване на тази фор-
мация от политическия живот на страната или съюзът сам да вземе инициатива 
и да прекрати самостоятелното си съществуване. Надделява втората линия. На 
12 януари 1949 г. на заседание на Изпълнителния комитет на съюза Георги Ку-
лишев заявява следното: „Общественото развитие очертава залеза на парти-
ите с изключение на БКП, която има историческа мисия. Смята се, че е нужно 
партиите да съществуват, но перспективите пред нашата партия не сочат 
това: нямаме програма, нямаме отделни акции, нямаме отделни културно-про-
светни задачи и всичко, което ние правим, е само дублиране на работата на ОФ. 
Предстои да се реши въпросът, не е ли дошло време да се ликвидира отделната 
дейност на партиите, разбира се, в съгласие с ръководството на ОФ“64. Заседа-
нието завършва с всеобщото убеждение, че трябва да се преустанови полити-
ческата дейност на „Звено“. Решено е самоликвидацията да се извърши чрез 
преливането на съюза в ОФ. На 21 януари 1949 г. Изпълнителният комитет 
на „Звено“ изпраща писмо до НС на ОФ, в което се разясняват позициите от 
12 януари с. г. Окончателното решение за самоликвидацията на НС „Звено“ е 

62. Пак там.
63. Повече за отношенията между БЗНС и БКП виж: Ревякина, Л. Българската комунис-
тическа партия и Българският земеделски народен съюз (1944–1989 г.) – В: Изследвания по 
история на социализма в България 1944–1989. Т. 2, съст. Е. Кандиларов. С., 2010, 575–634.
64. Цит. по: Исусов, М. Политическият живот..., с. 399.



196  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

взето на проведената на 19 февруари 1949 г. Национална конференция. Всички 
органи и организации на съюза престават да съществуват и вливат своите сили 
в ОФ65.

Подобна е съдбата и на Българската радикална партия. На 30 декември 
1948 г. Изпълнителният комитет на партията взема решение за нейното само-
разпускане и за преминаване на нейните кадри и средства в ОФ. По-късно на 
страниците на в. „Време“ е публикувана статия посветена на този въпрос, в коя-
то се казва, че „Изпълнителният комитет на нашата партия неведнъж е раз-
исквал тези въпроси, като винаги единодушно е предполагал, че пътят, по който 
трябва да върви развитието на нашата страна, подчертава необходимостта 
за нашия обществено-политически живот партиите-спътници на водаческата 
комунистическа партия да се прелеят било направо в нея, било в Отечествения 
фронт“66. Окончателното решение за саморазпускането на Радикалната партия 
е взето от ХХІІІ конгрес на партията, проведен на 6 март 1949 г. В приетата 
от него резолюция се потвърждава „преустановяването на организационната 
дейност и самостоятелния партиен живот на Българската радикална партия 
и преливането изцяло и напълно на партийните кадри и имущества в Отечес-
твения фронт“67.

С това решение окончателно се слага край на многопартийната система в 
страната. Единствените партии, които продължават своето съществуване са 
БКП и БЗНС, който се превръща в сателитна партия, изпълняваща политиче-
ската програма на БКП и съобразяваща своята дейност с нейното ръководно 
положение в обществото и държавното управление.

С настъпилите съществени промени в партийно-политическата система на 
България, настъпва промяна и в характера, функциите, ролята и мястото на 
ОФ в обществено-политическото развитие на страната. На практика ОФ все 
по-малко е политическа организация и все повече се превръща в масова об-
ществена организация, изпълняваща определени политически функции, които 
обслужват политиката и идеологията на управляващата БКП. Изключително 
важно е това, че чрез структурите на ОФ БКП има възможност за цялостно и 
масово обхващане, въздействие и контролиране на почти всички части на об-
ществото. Това дава възможност да се установи тотално, но все пак индиректно 
въздействие, управление и контролиране на обществените процеси.

  

След промените от 1948 г. в държавно-политическата система на страната 
и в структурата и състава на ЕОПО-ОФ, в периода 1948-1949 г. дейността на 

65. Димитров, И. Народен съюз „Звено“ (1 октомври 1944 г.–19 февруари 1949 г.) – В: Ди-
митров, И. България на Балканите и в Европа. С., 1983, с. 305.
66. Цит. по: Исусов, М. Политическият живот..., с. 403.
67. Пак там, с. 404.
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отечественофронтовските местни комитети се съсредоточава в следните по-съ-
ществени дейности:
• излъчване и подбор на членовете на временните управи на народните съве-

ти;
• изпълнение на стопанските мероприятия на правителството;
• благоустройство на населените места;
• провеждане на референдуми и избори;
• организиране на трудово-културни бригади, антивоенни акции и др.;
• разгръщане на мащабна политико-просветна и пропагандна дейност.

Само няколко месеца след Втория конгрес на ОФ и създаването на ЕОПО-
ОФ, НС на ОФ приема специална директива за предстоящата работа на Един-
ните отечественофронтовски организации и подробни инструкции за прила-
гането на директивата. Според тях задачите на местните организации на ОФ 
се свеждат до следното: приемане на нови членове; подготвяне и изпълнение 
на народно-трудовите инициативи; политическо възпитание и превъзпитание 
на гражданите в духа на Конституцията на НРБ и Програмата на ОФ, орга-
низиране на обществен контрол и разгръщане на „здрава, градивна критика и 
самокритика“68.

Първата задача – приемането на нови членове в ОФ, се отнася най-вече до 
онези, които до този момент не били в никоя политическа организация или пък 
по една или друга причина „са били заблудени от водачите на опозицията“, но 
вече са променили своите убеждения и са готови да подкрепят програмата на 
ОФ за изграждане на социалистическо общество69. Според отчета за първата 
година от съществуването на ЕОПО–ОФ първоначално различните отечестве-
нофронтовски партии представят като учредители следния брой членове: БРП 
(к) – 381 408 души, БЗНС – 213 979 д., БРСДП – 36 314 д., НС „Звено“ – 23 
544, Радикалната партия – 3 813 д. или общо 667 059 д. Според направени-
те по-късно изчисления, общият брой на учредителите на ОФ възлиза на 697 
992 д. В това число влизат и около 19 хил. безпартийни. До октомври 1948 г. 
общият брой членове на организацията достига 982 354 д., което означава, че 
само за периода март–октомври 1948 г. в ОФ са приети 284 362 д., което в 
сравнение с броя на учредителите прави увеличение с около 40 %70. До Третия 
конгрес на ОФ, проведен на 28 и 29 май 1952 г., членовете на организацията 
наброяват повече от два милиона души. Това на практика означава, че ОФ е об-
хванал 42,49 % от всички избиратели в страната71. Важна особеност е и фактът, 
че близо един милион души от членуващите в ОФ не принадлежат към нито 
една политическа партия, т.е. те са безпартийни.

68. Директива за предстоящата работа на единните отечественофронтовски организации. С., 
1948, с. 3.
69. Пак там, с. 4.
70. ЦДА, ф. 28, оп. 5, а.е. 1, л. 13.
71. Трети конгрес на Отечествения фронт, 28-29 май 1952 г. С., 1952, с. 36.
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Втората задача, поставена в директивата, предвижда масовото обществено 
ангажиране в провеждането на трудови инициативи на местно ниво, с което, 
от една страна, ще бъдат подпомогнати местните органи на властта, а от друга, 
населението ще бъде ангажирано и направено съпричастно към подобряване-
то на материалното и културното положение, както и на условията за живот 
в съответната локална общност. За изпълнението на тази част от директивата 
се предвижда първо, проучването на всички въпроси в махалата, селото или 
квартала във връзка с тяхното благоустрояване, разкрасяване, залесяване и 
подобряване на хигиената, като поправяне на улици, мостове, канализация, 
чешми, помпи, кладенци, построяване на детски домове, поправка на реки, за 
предпазване от наводнения и други подобни местни нужди, които засягат ин-
тересите на отделния жител и на цялото село, квартал и махала. След това е 
предвидено мобилизирането на доброволния труд на жителите. Осъществява-
нето на подобни инициативи трябва да става преди всичко с местни средства 
и материали. В осъществяването на такива инициативи местната общинска уп-
рава участва със изработването на план и осигуряването на средства, както и с 
доставяне на материали. Подобни народно-стопански инициативи включват и 
провеждането на разяснителна кампания за засяване със зеленчук, картофи и 
други култури на всички дворни места, неизползвани за друга цел, в местата 
край пътищата, горичките и др. за нуждите на местното население, с което да 
се облекчи снабдяването на производителите със зеленчук и картофи. Затова се 
изисква комитетите на ОФ да влязат във връзка със съответните държавни ор-
гани, които да снабдяват с посевен материал желаещите и да посочат кои места 
могат да се използват за тази цел72.

Към тези инициативи може да се добави и една от най-съществените задачи, 
които ОФ изпълнява в продължение на дълги години почти до своето трансфор-
миране след края на Студената война и която става негова ключова функцио-
нална характеристика. Това е организирането и провеждането на т.нар. култур-
но-трудови бригади73. Според решението на ИК на НС на ОФ доброволният 
народен труд трябва да бъде организиран и използван по предварителен план и 
в определени насоки. На първо място, вниманието на ръководителите на трудо-
вите инициативи се насочва към заплануваните в двегодишния стопански план 
мероприятия. Впоследствие бригадирското движение подпомага стопанските 
инициативи, предвидени за осъществяване през първия петгодишен стопански 
план на страната (1949–1953 г.). Задачата на ОФ за осигуряване на добровол-
ния труд на гражданите задължава околийските му комитети да проучат плани-
раните в съответната околия обекти (отводнявания, напоявания, строежи на 

72. Директива за предстоящата работа на единните отечественофронтовски организации. С., 
1948, с. 5.
73. За бригадирски труд да се смята всеки доброволен и безплатен труд, организиран, ръко-
воден и отчитан от комитетите на ОФ, който се използва за осъществяване на общополезни, 
държавни и местни мероприятия в помощ за изпълнение на стопанския план. За бригадирски 
трудов ден се счита 6-часов добре уплътнен работен ден. Изработените часове се комплектуват 
в трудови дни и се отчитат само от ОФ комитетите. – ЦДА, ф. 28, оп. 4, а.е. 22, л. 60.
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различни обекти като водноелектрически централи, железопътни линии, пъти-
ща, обществени сгради и пр.), съвместно с ръководителите им да съставят план 
за необходимите бригадири за всеки строеж и да преценят какви бригадири, 
техническа или друга подготовка са нужни. След това една или няколко органи-
зации на ОФ, или няколко села – в зависимост от обекта поемат задължение да 
осигурят бригадири и въобще помощ. Бригадирското движение е използвано 
в решаването на редица земеделско-стопански задачи, отнасящи се най-вече до 
посевната кампания и за събиране на нарядните произведения.

Втори важен сектор, разчитащ на бригадирския доброволен труд, е моби-
лизацията на населението за комунално строителство и други местни трудови 
инициативи. Това на практика означава, от една страна, строителството на раз-
нообразни общински обекти (складове, магазини, фурни, оранжерии, клани-
ци, гимназии, детски домове, болници и пр.), от друга, ангажирането на хората 
в редица дейности, свързани с благоустрояване, разкрасяване, залесяване и по-
добряване на хигиената в отделните населени места.

Друго основно направление при използването на бригадирски труд от стра-
на на ОФ е наречен общо „трудово-културни бригади“. Към тях спадат бригади-
те за ремонтиране на изкупения от държавата едър земеделски инвентар, за да 
може най-рационално да бъде използван за довършване на пролетната сеитба. 
Това налага комитетите да влязат във връзка със съответните общински упра-
ви или други държавни органи, които определят обектите, набавят материали-
те, необходими за ремонт, осигурят превоз на бригадите до обекта и обратно. 
Нужно е да се подчертае, че отечественофронтовските организации осигуряват 
само доброволния и безплатен труд, а за останалото се грижат съответните об-
ществени институти и организации, чийто инвентар ще се ремонтира74.

Съществуват още здравно-медицински бригади от лекари, акушерки, сани-
тари и други медицински лица; занаятчийски бригади, в които участват хора 
с различни занаяти – бръснари, обущари, шивачи и др.; културно-просветни 
бригади, включващи писатели, артисти, художници, учители и пр.; студентски 
бригади; производствени бригади, селски бригади и пр.75

Особено важно при организацията на доброволния бригадирски труд е 
Младежкото бригадирско движение. То може да бъде разделено в три направ-
ления:
• младежки строителни бригади на национални обекти;
• околийски младежки строителни обекти;
• местни младежки трудови бригади.

Главните национални обекти, в които участва Младежкото бригадирско 
движение през 1948 г., са: Димитровград, Язовир „Георги Димитров“, железо-

74. Инструктивни материали за предстоящата дейност на единните организации на Отечес-
твения фронт. С., 1948, 19-28.
75. Пак там, 29-31. 
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пътната линията Ловеч–Троян, Язовир „Росица“ и далекопроводът за високо 
напрежение от Мездра до Плевен76.

Във връзка с младежките бригади местните комитети на ОФ имат задъл-
жението да подпомагат най-активно Съюза на народната младеж за набиране 
на бригадири. За тази цел се провежда широка агитация относно ползата от 
строителството на обектите, на които работят бригадирите. Стремежът е да се 
убедят и родителите да не пречат на своите деца да се записват в бригадите, а, 
напротив, да ги поощряват. Специални усилия се полагат да се засили излиза-
нето на бригадири от средите на турците, българо-мохамеданите, циганите и 
другите малцинствени общности77.

Друга съществена задача, която се поставя пред структурите на ОФ, е тази 
за организацията на идейно-политическо образование на народа в духа на Кон-
ституцията и Програмата на ОФ. За целта комитетите на ОФ изграждат т.нар. 
агитационни групи при всяка организация и създават т.нар. агитпунктове във 
всяко селище и квартал, главно при читалищата, които стават мястото, където 
се организира и ръководи цялата агитация. Агитпунктовете са места, на които 
се изнасят т. нар. инструктивни доклади, събират се и се раздават материали на 
агитаторите, провеждат се съвещания за обмен на опит, отчита се дейността на 
всеки агитатор и се провеждат конференции с населението. Подготвят се наръч-
ници и други помощни материали, използвани при провеждането на образова-
телната дейност. Комитетите се задължават да организират политическа про-
света за членовете на организациите на ОФ, като най-малко веднъж в месеца се 
провеждат просветни събрания, които са задължителни за всички членове, но 
на тях могат да бъдат поканени и нечленуващи в организацията. Наред с това 
на доброволни начала се организира широка мрежа от кръжоци за политическа 
просвета, в която участват по 15–20 души78. Темите, които се разглеждат в тези 
кръжоци в началния етап от тяхното съществуване, са: Решенията на Втория 
конгрес на ОФ, програмните и уставните документи на организацията, Кон-
ституцията на НРБ и други текущи политически въпроси79. По-късно, през 
1950–1951 г. се въвежда и редовна учебна година в системата на ОФ. В нейни-
те рамки политическа просвета получават множество хора, които иначе нямат 
друга възможност да получат системно и по-задълбочено политическо образо-
вание. Учебният процес вклчва изучаването на история на ВКП (б), история на 
БКП, най-общи въпроси на политическата икономия, диалектически и исто-

76. Пак там, с. 32.
77. Директива за предстоящата работа на единните отечественофронтовски организации. С., 
1948, с. 10.
78. Само в рамките на една година след създаването на ЕОПО–ОФ са създадени около 
1500 кръжока, 3567 агитгрупи, над 627 агитпункта, издават се (седмични и двуседмични) 23 
вестника от комитетите на ОФ в страната. ПРрз втората половина на 1948 г. е създадена На-
ционална лекторска група и е открито издателство към Националния съвет на Отечествения 
фронт. – Шарланов, Д., П. Дамянова. Цит. съч, с. 179.
79. Директива за предстоящата работа на единните отечественофронтовски организации. С., 
1948, с. 8.
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рически материализъм, икономика и политика на НРБ, устройство и работа на 
ОФ и пр. В учебната програма са предвидени около 360 лекционни и семинар-
ни часа80. Особено внимание се отделя на политико-просветната дейност сред 
турското население. Към НС на ОФ е създадена турско-малцинствена комисия 
и турска лекторска група. Към околийските комитети на ОФ, в чийто райони 
живеят турци, са образувани турски просветни комисии.

Съществена функция на комитетите на ОФ, е организирането и на т.нар. 
обществен контрол върху изпълнението на законите и на разпорежданията на 
правителството от страна на неговите органи81. Този тип контрол може да се 
упражнява по различни начини: чрез най-широко разгласяване на правител-
ствените разпоредби, за да не се допуска те да бъдат заобикаляни от недобросъ-
вестни или небрежни органи; чрез изнасяне на констатирани нередности; чрез 
образуване на народни комисии за контрол; чрез т. нар. критиката и самокри-
тиката; чрез организирането на т.нар. събрания без оратор, на които да се дава 
възможност на гражданите да изказват свои мнения, преценки и оплаквания; 
чрез поставяне на специални кутии за оплакване; чрез писма и дописки в печа-
та и др.

Като пример за обществен контрол може да се посочи следенето на качест-
вото и количеството на хляба, купуван от обществените и частните фурни: 
спазва ли се законният процент от пшенично, царевично и друг вид брашно 
за типовия хляб; добре ли се изпича хлябът и има ли определеното тегло, като 
се има предвид допустимият толеранс. Обществен контрол е организиран и за 
следене на правилното разпределяне на дажбите в селата: получават ли се на-
време и в определено количество и качество дажбите така, както са определени 

80. ЦДА, ф. 28, оп. 9, а. е. 11, л. 60.
81. В своя доклад пред Втория конгрес на ОФ Г. Димитров дефинира „обществения контрол“ 
по следния начин: „Отечественият фронт и неговите организации по места трябва 
да имат очи и уши навсякъде в държавния апарат, в народните общински съвети, в 
отделни предприятия и учреждения, на полето, в гората, да не остане нито един кът 
в нашата страна без очите и ушите – обществената инициатива и обществения 
контрол на Отечествения фронт. А там, където е нужно, а това по моему, ще бъде 
често нужно, организациите на Отечествения фронт трябва с остена и камшика на 
критиката да тикат напред развитието на нашата страна и успешното изпълнение 
на Програмата на Отечествения фронт. Всеки, който премълчава, който прикрива 
нередности, слабости, недъзи, гнили прояви и безобразия в нашия стопански, общест-
вен и културен живот, той принася на себе си, на народа и на родината си лоша 
услуга, мечешка услуга. Трябва да се тури край – това не е лесно при нашите условия, 
след миналите реакционни и фашистки режими – да се тури край с една системати-
ческа борба на това примирително отношение към нередностите и към различните 
злини, които пречат на бързото и успешно развитие на нашия народ по пътя към 
социализма. Не трябва да се допуска взаимно прикриване един на друг, един орган – 
друг орган, и в това отношение трябва да се проявява смела, здрава, градивна крити-
ка и самокритика, за която много говорим и много говорят и декламират, но досега 
още много малко сериозно и положително е направено във всички области на нашия 
живот“ – Инструктивни материали за предстоящата дейност на единните организации на 
Отечествения фронт. С., 1948, с. 36.
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от съответните държавни органи; как става тяхното разпределяне между селя-
ните; спазва ли се нареждането да се дава най-напред на най-нуждаещите се; 
допуска ли се лично облагодетелстване или облагодетелстване на свои близки 
от органите натоварени с разпределението на дажбите. Популярна форма на 
обществен контрол е поставянето във всяко селище, на кутии за оплакване, за 
критика на нередности, които се отварят публично от комитетите на ОФ и се 
дават отговори. Комисиите за обществен контрол в селата са натоварени със за-
дължението да обърнат особено внимание върху начина на разпределяне индус-
триалните стоки, тъй като неправилното разпределяне на нарядите предизвик-
ва недоволство и именно комисиите за обществен контрол на ОФ трябва бързо 
да отстраняват подобни нередности82. Според инструкциите, приети от НС на 
ОФ, „организацията на обществения контрол трябва да бъде такава, за да може 
едновременно да съдейства за откриване и наказване провинилите се, да попра-
вя грешките, да насърчава добросъвестните, да не парализира инициативите,а, 
напротив, да развива самоинициативата и да създава престиж на държавата 
като истински справедлив и бърз разпоредител с обществения ред“83.

Не на последно място, важна задача на комитетите на ОФ е да създават ус-
ловия за т. нар.“критика и самокритика“, независимо от лицата, които тя ще 
засегне и какъв ранг имат те. Това също е вид средство за осъществяване на 
обществен контрол. Условието е „критиката“ да бъде „сериозна и градивна, да 
разкрива действителните слабости и недостатъци и да помага за тяхното 
изкореняване“84.

Характерна особеност на дейността на ОФ в периода след май 1949 г. е, че 
тя е пряко обвързана с работата на народните съвети. Нещо повече, посред-
ством различни форми на сътрудничество между местните комитети на ОФ и 
народните съвети, отечественофронтовските организации спомагат значител-
но за утвърждаването на народните съвети като местни органи на властта и за 
разширяване на връзките им с населението по места. Особено активни са орга-
низациите на ОФ в постоянните комисии към народните съвети: те осигуряват 
участие на населението в сесиите на народните съвети, организират срещи меж-
ду избирателите и народните съветници и пр. Важна е дейността на ОФ и при 
организирането на избори за различни държавни и местни органи на властта.

Описаните структури, механизми на функциониране и конкретни дейнос-
ти на организациите на ОФ показват същността, характера и най-вече роля-
та, която ЕОПО–ОФ играе в обществено-политическата система на страната 
след 1949 г. В някои по-стари съчинения се дава точна характеристика на тази 
роля, като се отбелязва, че ОФ улеснява значително работата на комунистиче-

82. Директива за предстоящата работа на единните отечественофронтовски организации. С., 
1948, с. 6.
83. Инструктивни материали за предстоящата дейност на единните организации на Отечес-
твения фронт. С., 1948, с. 42.
84. Директива за предстоящата работа на единните отечественофронтовски организации. С., 
1948, с. 7.
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ската партия като: привлича и обединява широки слоеве на обществото, много 
от които не са членове на БКП и не споделят идеологията на партията. Чрез 
структурите и начина на функциониране на ОФ това население бива обхванато 
и подчинено на общата идеологическа рамка на провежданата от БКП полити-
ческа линия. В историческата литература и документите от времето на държав-
ния социализъм се подчертава, че това обстоятелство е особено важно, като се 
има предвид, че социалистическата индустриализация на страната, преустрой-
ството на селското стопанство и развитието на т.нар. културна революция в 
България, протичат в условията на остра класова борба. При това положение 
действително чрез ОФ, държавната и партийна власт в лицето на БКП има въз-
можността „много по-лесно да изолира и разобличава остатъците от експлоа-
таторската класа както в града, така и в селото“85. Този текст показва, че за 
БКП ОФ е изключително важен инструмент за политическо, а също и психо-
логическо въздействие върху обществото. Чрез ОФ партията по-лесно контро-
лира и подчинява обществото на своята политическа и идеологическа линия. 
Това става най-вече чрез демонстративното внушаване на идеите за единство, 
сплотеност, преданост, мобилизация и готовност за самоотрицание в името 
не просто на комунистическата партия и нейната идеология, а за доброто на 
целия народ, обединен и представляван от единен, народен ОФ. Начинът на 
функциониране на ОФ и всеобхватното му навлизане в социалната тъкан по-
средством структурите на ежедневието, позволява на БКП да упражнява поли-
тически контрол на всички равнища в обществото. Това води до лесно и бързо 
откриване и манипулиране, а в някои случаи и до порицаване или друго наказа-
ние за онези социални елементи, които не споделят програмните задачи и цели 
както на ОФ, така и на управляващата БКП.

Ролята на ОФ обикновено много точно се описва по следния начин: „От 
една страна ОФ се явява трансмисия на Партията за свързване с масите, за 
провеждане на нейната политика, а от друга страна е подходяща форма за 
укрепване на народното единство“86. Дори и от дистанцията на времето това 
определение звучи много точно и актуално. Именно чрез ОФ и членуващи-
те в него масови обществени организации (Българския женски народен съюз, 
Общия земеделски професионален съюз, Централния кооперативен съюз, Об-
щия съюз на българските търговци, Българския Червен кръст, Дружеството на 
филолозите, Съюза на композиторите, Общия работнически професионален 
съюз, Съюза на народната младеж и др.), БКП партия на практика успява да 
достигне до всяка възрастова, професионална и обществена група и да прокар-
ва своята политика, както и да контролира различни дейности по един по-мал-
ко натрапващ се начин.87 Същевременно ОФ, както и останалите обществени 
организации изпълнява своята функция за мобилизиране на населението при 

85. Шарланов, Д., П. Дамянова.. Цит. съч., с. 165.
86. Пак там. 
87. Везенков, А. Мрежата от „масови и обществени организации“ на БКП. – В: Везенков, А. 
Властовите структури на Българската комунистическа партия. 1944-1989. С., 2008, с. 283.



204  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

постигането на определени цели и политика. Важна особеност е и фактът, че 
БКП възлага на ОФ координацията на дейността и контрола над повечето 
други обществени организации в страната. Същевременно до края на държав-
ния социализъм ОФ продължава да играе ролята на фасада на управлението на 
БКП, която формално е един от колективните му членове.
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ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ И ПРОЦЕСИТЕ НА 
ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Сашка Миланова1

В началото на 50-те години на ХХ в. съветският модел на управление е въз-
приет изцяло в България. Централно място в него заема лидерът на БКП, 

който съвместява политическия връх с държавния пост на премиер, като из-
пълнява и други висши длъжности. Механизмът на системата му позволява да 
съсредоточи голяма власт. В България, за разлика от Съветския съюз, върхо-
венството на една личност е краткотрайно, заради естествените обстоятелства: 
смъртта на Георги Димитров на 2 юли 1949 г. води до определяне за негов при-
емник на Васил Коларов, който на 23 януари 1950 г. умира. При тези обстоя-
телства на 1 февруари 1950 г. Народното събрание избира Вълко Червенков за 
министър-председател на България2, който започва да изпълнява функциите на 
„българския Сталин“.

След смъртта на Сталин на 5 март 1953 г. в Съветския съюз започва нов пе-
риод, водещ в който е опитът за „десталинизация“. Новата съветска политика 
налага промени и в другите социалистически страни от Източна Европа – на 
първо място отстраняване на „първите лица“. Неизбежните персонални про-
мени не засягат същността на установения съветски прототип, но непродължи-
телното управление не позволява заложените в образеца негативи и деформа-
ции да имат същата дълбочина и обхват, както се получава при дългогодишното 
властване на Й. В. Сталин в СССР.

В българското политическо пространство предназначението на ОФ преми-
нава през няколко етапа на обществена еволюция, която се направлява от кому-
нистическата партия. Основополагащият многопартиен характер на създаде-
ната отечественофронтовска коалиция е търсена политическа формула, с която 
се цели да се обединят разнородни социални среди в подкрепа на прехода към 
демократизация и възстановяване на конституцията. Благодарение на власто-
вия апогей, постигнат на 9 септември 1944 г., Отечественият фронт и неговото 
правителство в продължение на няколко години изпълнява управленски от-
говорности и е решаващ фактор в държавно-политическия живот на страна-
та. През 1948 г. на своя Втори конгрес ОФ приема да промени публичните си 

1. Сашка Миланова  е доктор по история, доцент в ИИИ при БАН.
2. Терзийски, П. Социалистическа България в дати и събития 1944–1984. Хроника. С., 1984, 
с. 44.
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позиции и преминава във формация Единна обществено-политическа органи-
зация (ЕОПО) с индивидуално и колективно членство. Съгласно новата про-
грама и устав Отечественият фронт започва да модифицира своите функции и 
да пренасочва изцяло усилията си в привличане за членство и сътрудничество 
на значителното мнозинство от безпартийни маси. Потенциални кръгове за 
присъединяване към ОФ са и бившите опозиционни членове, които се стремят 
да излязат от принудителната изолация. Процесът на низходящо движение от 
зенита на популярност към политическа агитационна дейност се оказва изпъл-
нен с трудности и предизвикателства, най-вече заради невъзможността да се 
установи реалното място на Отечествения фронт в условията на социализма. 
Хронологично времето на адаптация е началото на 50-те години, което съвпада 
с управлението на В. Червенков.

Източник на информация за състоянието на комитетите и организациите 
на Отечествения фронт през разглеждания период са архивните материали, пе-
чатът, както и докладите и изказванията на В. Червенков с документална стой-
ност. През погледа на държавника в тях се отразява съвременността, съдържат 
се директиви за развитието на ОФ, основни принципи и конкретни препоръки 
за текущата му дейност, които по същество са указания на БКП и имат задъл-
жителна сила и се следват неотклонно. Факт е, че след Априлския пленум от 
1956 г. за публикуваните речи на Червенков не се говори и пише, въпреки че 
са в съответствие с партийните решения и няма отклонение от политическата 
линия. Тяхната идеологическа натовареност със сталинска лексика не е основа-
телен аргумент за игнорирането им, защото в изразните средства се съдържат 
белезите на епохата. Не трябва да се пренебрегват положителните елементи в 
дадените от Червенков постановки за развитието на ЕОПО. В разсъжденията 
му се съдържат и грешни насоки, които трябва да се интерпретират в текстова 
цялост, за да се анализират непредубедено. В изложението се синхронизират 
различни източници, включително и изказванията на В. Червенков, за да се 
допълни известната история на ОФ през 50-те години. Паралелно е проследе-
но отражението на събитията, последвали смъртта на Сталин, и влиянието на 
политическите промени върху обществено-политическата организация, като се 
очертават насоките на „десталинизацията“ в България.

На 9 март 1950 г. е проведен пленум на Националния съвет на ОФ. В заседа-
нието участва Червенков, който взема отношение по доклада на Постоянното 
бюро и по изготвената проекторезолюция3. Неговата позиция е синтез на тези-
те за съществуващото положение в организацията, за нейните предначертания 
като обществен фактор, както и за критичните оценки. Той отхвърля като по-
грешен възприетия от ръководството стил на подражание на БКП. Противо-
поставянето на подобен подход цели да се преодолеят изкуствено поставените 
бариери пред членството в ОФ, тъй като неговото разрастване е политическа 
необходимост. Улесненият достъп е важна предпоставка, за да изпълни активът 

3. Материали на пленума на Националния съвет на Отечествения фронт, състоял се на 
9 март 1950 г. С., 1950.
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на ОФ непосредствената си задача – да разяснява правителствените решения, 
да съдейства за провеждането на стопански мероприятия, като активизира ог-
ромната част от населението. Вълко Червенков анализира цифровото израже-
ние на едномилионния членски състав на ОФ, като изтъква действителното по-
ложение – повече от половината са членове на БКП и на БЗНС, което означава 
недостатъчно включване на безпартийните.

Положителен резултат в приобщаването на масите към организациите се 
постига при използването на подходящи форми и методи на работа в ОФ. Не-
говата препоръка е да се помисли как да се привличат членове, но и участието 
в низовите звена да е достатъчно интересно. Загрижеността е показателна за 
значението, което Червенков отдава на Отечествения фронт. Затова изказва 
несъгласие с опасението от навлизане на враждебни лица. Червенков опреде-
ля „не като една от многото наши задачи, а като най-важната практическа 
задача трябва да се постави задачата за разрастване и укрепване на Отечес-
твения фронт в селата“4. Във втората си бележка Червенков засяга въпроса за 
ОФ като инициатор не само на самокритика в своите редове, но и на критика, 
насочена към слабости и недостатъци в работата на държавните, обществените 
и стопанските органи. Препоръката е НС на ОФ да излезе с указание, с което 
да конкретизира задачите на организационно ниво.

Третата забележка на Червенков е да се обърне по-голямо внимание върху 
взаимоотношенията между комитетите на ОФ и народните съвети. В неговото 
становище се откроява разграничението, което поставя между двата вида орга-
ни – основна е разликата в статута им: едните са местни органи на държавната 
власт, а другите – обществени. Оттук следва и нееднаквото предназначение – 
народните съвети имат институционално значение. Според разбиранията на 
Червенков мястото и ролята на ОФ и неговите комитети се определя от техния 
обществен характер, който им позволява да подпомагат дейността на народните 
съвети при изпълнение на решенията на властите. Той отхвърля вероятността 
от взаимна конкуренция в обхващането на трудещите се, както и възможността 
комитетите на ОФ да изземат функциите на съветите. Опонира и на неправил-
ната тенденция за пренебрежително отношения към Отечествения фронт от 
страна на отделни народни съвети5. Във вижданията на Червенков прозират 
контури на една вярна посока, която през следващите години се изкривява.

Бележките на Червенков по смисъл и насоченост представляват директиви 
за развитие на организацията. В тази връзка е и решението на пленума на НС 
на ОФ за в. Отечествен фронт. Според него редакцията трябва да съобрази 
облика на изданието с конкретните цели на Отечествения фронт – популяри-
зиране на работата му, съдействие за масовизиране на организациите, тяхното 
укрепване и подобряване на агитацията, засилен интерес към проблемите на се-
лото, публикуване на критични материали, повече внимание към читателските 
писма, разширяване на кореспондентската мрежа.

4. Материали на пленума на Националния съвет..., с. 6.
5. Пак там, л. 7.
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В участието на Червенков в пленума на НС на ОФ могат да се открият еле-
менти от възгледите на Г. Димитров. В политическия отчет на ЦК на БРП (к) 
пред Петия ѝ конгрес през декември 1948 г. Г. Димитров заявява: „Превръща-
нето на Отечествения фронт в Единна обществено-политическа организация 
с обща социалистическа по същество програма и със задължително обща дисци-
плина, при общопризната ръководна роля в нея на комунистическата партия, е 
несъмнено голямо постижение. Затова ние решително отхвърляме всяко подце-
няване на значението и ролята на Отечествения фронт. Той бе и продължава да 
бъде една жизнена необходимост за нашата страна. И ние не можем да не осъдим 
онези комунисти, които със своето пренебрежително отношение към Единната 
обществено-политическа организация сами наливат вода във воденицата на 
класовите врагове, които именно са заинтересовани в разрушаването на Оте-
чествения фронт“6.

Цитираният пасаж потвърждава сходството в позициите между двамата ко-
мунистически лидери. Съпоставката навежда към извода, че Червенков про-
дължава да спазва указанията на Димитров, без да се отклонява при тяхното 
тълкуване. Той наблюдава внимателно изпълнението им, като изисква и пори-
цава проявите на неуважение към безпартийните среди от ОФ. Неговите забе-
лежки, изнесени пред пленума на НС на ОФ, запазват своя замисъл и в следва-
щите изказвания, но придобиват и друг, личен негов отпечатък, съответен на 
настоящето.

Третият конгрес на ОФ, открит на 28 май 1952 г., заема възлово място в ис-
торията на ЕОПО ОФ и в политическата кариера на председателя на НС на 
ОФ Вълко Червенков, тъй като по същото време той е в апогея на славата си 
като политик и държавник и не допуска мисълта за възможна промяна. Интер-
претацията на конгреса само за няколко години преминава от възхвала към от-
рицание, което продължава няколко десетилетия. Основанията за поляризаци-
ята се намират в обществено-политическата обстановка. Още в първия ден на 
конгреса Червенков изнася основния доклад „Отечественият фронт и негови-
те предстоящи задачи“7. В него той разширява схващането за взаимодействие 
между местните държавни органи и отечественофронтовските организации. 
Позицията му е, че народните съвети трябва да разчитат на обществената под-
крепа на ОФ. Предимствата на ОФ като повсеместна непартийна организация 
трябва да се използват, за да може чрез нея да се осъществява пряката връзка на 
властта с хората. От дейците на ОФ се иска в обширния социален периметър на 
градовете и селата да разгръщат агитационна дейност в подкрепа на народните 
съвети8. „Отечественият фронт – пръв и пряк помощник на народните съвети 

6. Димитров, Г. Политически отчет на ЦК на БРП (к) пред Петия конгрес на партията. С., 
1969, с. 88.
7. Червенков, В. Отечественият фронт и неговите предстоящи задачи. С., 1952.
8. В доклад на Георги Дамянов, председател на Президиума на Народното събрание и член на 
Политбюро на БКП, от това време се предлагат промени в някои от членовете на закона за 
народните съвети. Мотивите му са, че законът трябва да се съобрази с практиката на депута-
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по места! С лице към народните съвети – такъв сега трябва да бъде централни-
ят лозунг на Отечествения фронт“9.

Червенков определя за „център на тежестта на цялата отечественоф-
ронтовска дейност“10 работата в местните комитети и организации на ОФ и 
сътрудничество с местните народни съвети. Към НС на ОФ като ръководен 
орган е отправено изискването да следи за изпълнението на конгресните ре-
шения и да направлява чрез своя печат пропагандната дейност. Съществен мо-
мент в речта е постановката за единодействие между партийните организации 
на БКП и земеделските дружби на БЗНС, за общи инициативи между народ-
ните съвети и структурите на ОФ, за да се постигне ефективност в дейността 
на ЕОПО към селските маси, където процентът на безпартийните е най-висок. 
С оглед на успешното ѝ осъществяване Червенков нарежда: „Отечественият 
фронт трябва да стане още по-лесно достъпна, още по-интересна за безпартий-
ните селяни организация, дето те да могат да си кажат думата, да бъдат чути 
и правилно разбрани, да се обучават и развиват политически, да се издигат на 
обществена работа“11. Отново е издигнат апелът към агитационните сили, кои-
то трябва усилено да работят за масовизиране на ОФ, особено в селата.

Пред делегатите на Третия конгрес Червенков отново се обръща с критика 
срещу ограниченията при членството в ОФ и разпорежда организацията да се 
превърне в „действително всеобемащ фронт на всички патриоти и патриот-
ки, на всички привърженици на мира в страната“12.

Генералният секретар на БКП обръща внимание на идеологическата пропа-
ганда, която трябва да се води на достъпен език, за да въздейства върху населе-
нието13. Той развива схващането си, че за огромната и многообразна аудитория 

тите на трудещите се в РСФСР. Дамянов предлага названието «народни съвети“ да получи 
нова редакция: „народни съвети на депутатите на трудещите се“, а обръщението „народен 
съветник“ да се замени с „депутат“. Той се обосновава: «Действително в основния закон – 
Димитровската конституция – в чл. 53 се говори за съветници и с предлаганото изменение 
на названието ще се получи една несъгласуваност, но това не ще бъде съществено нарушение на 
конституцията, тъй като не се касае до изменение правата или задълженията на народни-
те съвети или други конституционни принципи, но до терминология, до название. В РСФСР 
избраникът на народа се нарича депутат“. – ЦДА, ф. 117, оп. 2, а.е. 142, л. 226, 201–209. С 
Постановление на Министерския съвет от 24 октомври 1951 г. законопроектът за народ-
ни съвети на депутатите на трудещите се е одобрен. И на Народното събрание се предлага 
съответният проектозакон (ЦДА, ф. 136, оп.7, а.е. 653, л. 1.). Когато се пише за механично 
и буквално копиране на съветската практика, примерите са много – Червенков, Г. Дамянов, 
техни съпартийци от Политбюро и от ЦК на БКП, както и други дейци влагат силна амбиция 
да подражават на съветския опит. Затова процесът на „десталинизация“ включва и завръщане 
към националните традиции.
9. Червенков, В. Отечественият фронт и неговите предстоящи..., с. 64.
10. Пак там, с. 67.
11. Пак там.
12. Пак там, с. 66.
13. В Червенков е учил в Международната ленинска школа в Москва, завършил е аспирантура 
по марксизъм-ленинизъм и е чел лекции по съответната теория. След като се завръща в Бълга-
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на ОФ просветителската дейност трябва да бъде съобразена по форма и съдър-
жание с нееднаквото образователно равнище. За агитацията е изключително 
важна помощта на пресата. По негово предложение в. Отечествен фронт след-
ва да се превърне в съвместен орган на Президиума на Народното събрание и 
на НС на ОФ. Изданието трябва да се концентрира върху политическата про-
света на широките социални слоеве, да съдейства за тясно сътрудничество меж-
ду местните народни съвети и организациите на ОФ, с вещина и популярно да 
обяснява правителствените мероприятия и да приобщава безпартийните към 
тяхното изпълнение.

В доклада си пред Третия конгрес на ОФ Червенков разяснява проекта на 
НС на ОФ за изменения и допълнения в Устава на ОФ, чиято цел е всеобхват-
ното разрастване на организацията. На дневен ред е поставен и въпросът за 
програма – да има или няма? От позицията на председател на НС на ОФ той 
аргументира становището си за отпадане на необходимостта от отделна про-
грама така: „Ако в миналото имаше смисъл Отечественият фронт да формули-
ра своя програма – и на 17 юли 1942 г; и на 17 септември 1944 г., и на Втория 
конгрес, в началото на 1948 г. – сега тези програми са вече осъществени, когато 
признанието на ръководната роля на Комунистическата партия в редовете на 
Отечествения фронт и в страната е общо – няма смисъл да се формулира от-
делна програма на Отечествения фронт. Отечественият фронт работи за по-
строяването на социализма. Това трябва да се каже в неговия устав.“14

Третият конгрес на ОФ одобрява предложението на Червенков и не изра-
ботва програма. Уставът става основният организационен документ, в който се 
вписват целите и функциите на ОФ. Първото изменение и допълнение е във 
встъпителната част и се отнася до конкретизирането на ролята на ОФ в поли-
тическите събития. С предложеното изменение на чл. 1 се разширяват него-
вите характеристики. Текстът от чл. 3 се вмества в чл. 2. Той включва главните 
задачи, които съответстват на правителствената политика. Внесените проме-
ни отразяват извършените трансформации в периода между двата конгреса. 
Многопартийната система вече не съществува, Българският земеделски съюз 
се съгласява с ръководната роля на БКП и с поставената от нея стратегическа 
цел за изграждане на социализъм. Възможността комунисти и земеделци да се 
включат като индивидуални членове в ЕОПО е уредена с чл. 4, в който ОФ по-
твърждава политическия си облик и ангажираност. Колективното членство ос-
тава в сила само за профсъюзите и ДСНМ. Улеснена е процедурата за приема-
не в организацията в сравнение с утежнените предишни изисквания. Отпадат 
чл. 9, 11 и 12 като несъвместими, но са включени нови разпоредби, засягащи 

рия, той поема различни ресорите, между които е и идеологията. В началото на 50-те години, 
независимо че е поел и двата най-високи поста в държавата, той продължава да се интересува 
от култура, идеология, публицистика.
14. Червенков, В. Отечественият фронт и неговите предстоящи..., 69–70.
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взаимоотношенията с народните съвети. Внесените поправки и допълнения са 
съобразени с вътрешната конюнктура и предпоставят масовизацията на ОФ15.

Идеята за ориентиране на дейността на ЕОПО към работата на народните 
съвети не може да се оцени еднопосочно, в нея има и рационални елементи – от 
сътрудничеството могат да се извлекат известни обществени ползи. Но при-
бързаното пренасочване на връзките от периферни към централни нарушава 
тяхната реципрочност. Трудности възникват и в процеса на приспособяване на 
съветската административна единица, каквато роля играят съветите, към бъл-
гарските условия. Стремежът да се синхронизира работата им с Отечествения 
фронт цели да се обединят в общи дейности за провеждане на правителстве-
ната политика. Размиването на приоритетите и неопределените граници на 
взаимодействието обаче се превръща в недостатък и деформира отношенията. 
Лозунгът на Третия конгрес на ОФ, издигнат от Червенков, е недобре обмис-
лена директива с неясен резултат и последствия. Заложената субординация на 
комитетите на ОФ предварително ги поставя в губеща позиция, тъй като те са 
принудени да заменят своя обществен облик с функциите си на доброволни по-
мощници на народните съвети. Неблагоприятният ефект произтича от препли-
тането на държавното с общественото начало, при което надделява държавната 
институция над отечественофронтовските комитети. Парадоксален е фактът, 
че усилията на властта да издига авторитета на ОФ довеждат до противополо-
жен ефект поради липса на равнопоставеност.

Може да се разсъждава и в друга посока – нима е възможно в условията на 
социалистическо строителство и при установената политическа система една 
обществена организация да развива самостоятелна дейност? И творческите съ-
юзи, и ДСНМ, и профсъюзите не са независими, но при ОФ освен задължител-
ната политическата обвързаност, съществува и административна подчиненост, 
която накърнява организационния авторитет.

Отзвукът на Третия конгрес на ОФ в печата и особено подробностите, свър-
зани с Вълко Червенков, демонстрират атмосферата на напрежение сред жур-
налистите. Първият човек в БКП, в държавата и в ОФ педантично следи отпе-
чатваните материали, свързани с него – кога и как са отбелязани, на кое място 
са сложени, какъв е избраният шрифт и пр. На 31 май 1952 г. той изпраща до 
редколегията на в. Работническо дело писмо, в което изразява раздразнението 
си от начина, по който е публикувано заключителното му слово пред делега-
тите на Третия конгрес на ОФ. Възмущението му е предизвикано от изпусна-
тите в текста ръкопляскания и възгласи на присъстващите. А е известно, че те 
са предварително подготвени и режисирани като основен фон, върху който се 
гради авторитетът на партийния лидер. Затова В. Червенков се чувства лично 
засегнат и сравнява звученето на думите си като „глас в пустиня“. Той оценява 
пропуска като недопустим и нарежда на редакцията: „Трябва да се научите да 
мислите политически, всяка стъпка във вестника да премеряте и оценявате от 

15. В. „Отечествен фронт“, бр. 2405, 30 май 1952 г.
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гледището на партийните интереси. Трябва всяка буква, буквално всяка бук-
ва във вестника да отразява партийната политика.“16

Редакционната колегия е обвинена в недобра организация на работата във 
вестника. Становището е безкомпромисно, с него Червенков налага да се уста-
нови „железен закон“ – да не се отпечатват важни публикации, без указание на 
ЦК на БКП. Всъщност практиката вече е такава, само че в случая изпуснатите 
аплаузи се приемат болезнено, сякаш съзнателно е направен опит да се засегне 
лидерския му престиж. Червенков критикува работата дори на фоторепорте-
рите – изисква от тях, когато поместват в изданията снимки от президиумите 
на тържествени събрания, всички участници да се посочват поименно.

Зад шумно провъзгласявания лозунг за критика, в който демагогията из-
мества проблемите с идеологическа фразеология, действителността е съвърше-
но друга. Към комитетите и организациите на ОФ се изпращат непрекъснато 
инструкции за нетърпимост към нарушенията. Като председател на НС на ОФ 
Червенков настоява ОФ да осъществява обществен контрол върху държавните 
и стопанските органи по места, без да се намесва в техните управленски функ-
ции. В неговата препоръка могат да се обособят два въпроса – за обществения 
контрол с популярен и формален оттенък и за критиката. Архивните материали 
дават възможност да се почувства обстановката на „върха“ след изнесените кри-
тични материали в печата. Заради необходимостта от по-цялостен анализ те са 
разгледани самостоятелно.

Подробна информация за същността, задачите и обхвата на обществения 
контрол се съдържа в доклада на Ив. Райков17, който е написан в началото на 
1960 г. и може да се оцени като обективен. В него има важни изводи и обобще-
ния, направени от съвременник и непосредствен наблюдател. Райков формули-
ра целите на обществения контрол от страна на ОФ твърде общо „... критика 
на масите върху недостатъците, слабостите и нередностите в стопанския, 
държавния и обществения живот“. Акцентът е поставен не толкова върху кри-
тиката, колкото върху желанието тя да съдейства за масовото участие на чле-
новете на ОФ в борбата срещу нарушенията, незаконността и пропуските и в 
тяхното отстраняване, което да ангажира повече хора в социалнополитическия 
живот в населените места.

Общественият контрол разполага единствено с правото да известява съот-
ветните органи и ръководства за установените нарушения, а държавните ин-
ституции могат да осъществяват ревизии и инспекции. Съобразно конкретни-
те условия комитетите и организациите на ОФ прилагат различни форми на 
обществен контрол, най-популярните сред които са комисиите за обществен 
контрол, изградени като помощни органи при низовите организации на ОФ. 
Комисиите стимулират критиката на населението срещу недостатъците, те ин-
формират изпълнителната власт за допуснати нарушения от страна на произво-

16. ЦДА, ф. 1Б, оп. 15, а.е. 554, л. 22–23.
17. Райков, Ив. За действен обществен контрол, организиран от Отечествения фронт. Доклад, 
изнесен от секретаря на Изпълнителния комитет на НС на ОФ Иван Райков пред пленума на 
НС, състоял се на 4. 04. 1960 г. С., 1960, 32–34.
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дителни и търговски организации, следят за качеството на хранителните про-
дукти, за обслужването, за чистотата и др.18

Втората по значимост роля е на събранията, тъй като при провеждането им 
членовете на ОФ могат да сигнализират за нередности, което също създава ус-
ловия за активизиране на повече хора. Събранията са според местоживеенето: 
блокови, махленски и квартални, общоградски, общоселски, седенки. Читали-
щата също се включват със своите състави в различни програми19.

По втория въпрос, който засяга изнасянето на критични материали, ситу-
ацията е доста по-неясна. За обществеността, за журналисти и за публицисти 
остава неопределена същността на критиката, за която властта апелира от раз-
лични форуми и съвещания. Повечето хора смятат подобни действия за опас-
ни, поради което избягват да ги предприемат. За отношението на Червенков 
към критичните материали е валидно само едно определение – взискателност, 
пропита с догматизъм20. Ето и някои от случаите, които завършват с неблагопо-
лучия за авторите им.

В. Вечерни новини е приемник на в. Изгрев и е издание на НС на ОФ, което 
се стреми да излезе от еднотипността на пресата. Но усилията му са попарени 
бързо от партийната цензура. На 8 октомври 1951 г. от секретариата на Червен-
ков е изпратено за сведение писмо до Митко Григоров, завеждащ отдел „Про-
паганда и агитация“ при ЦК на БКП, а адресатът е Постоянното бюро на НС 
на ОФ. Поводът за писмото е състоянието на в. Вечерни новини, оценено като 
незадоволително 21.

Червенков отправя към редакцията на вестника обвинение в злонамерена 
критика. Несъгласието му е предизвикано от начина, по който журналистите 
представят недостига на въглища, дългите опашки пред хранителните магази-
ни, безобразията в детските домове, жилищната криза, липсата на строителни 
материали по ниски нормирани цени. Червенков реагира и срещу описанията 
за опустошителни градушки и порои в страната; рекламите в печата и рубрики-
те за работа, за покупко-продажбите и други. В становището му преобладават 
острите реплики и сравнения, от които следва изводът, че в. Вечерни новини 
може да стане полезен, но само при определени условия. Предложените са и 
санкции като смяна на редакцията на вестника, чистка сред журналистите, нова 
организация на работата, засилване на контрола от страна на Постоянното 
бюро на НС на ОФ. В резултат са извършени наказания и уволнения.

Няколко месеца по-късно заради фейлетона си „Клисав хляб“ във в. Вечерни 
новини Б. Балабанов е подложен на рязка партийна критика22. Съдържанието 
на сатиричния материал е квалифицирано като вредно и реакционно, насочено 

18. В. „Отечествен фронт“, бр. 2295, 24 януари 1952 г.; бр. 2327, 1 март 1952 г.
19. Райков, Ив. Цит. съч., л. 34.
20. Миланова, С. Съюзът на журналистите в «политическата преса» на властта 1944–1960 г. 
В. Търново, 2009, 173–203.
21. ЦДА, ф. 1Б, оп. 15, а.е. 516. л. 1–3.
22. ЦДА, ф. 1Б, оп. 15, а.е. 557, л. 1–3.
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против народната власт, която с правителствено постановление полага усилия 
да подобри качеството на хляба. Към главния редактор А. Тодоров е отправен 
сериозен упрек за „груба политическа грешка“, заради разрешението да се пуб-
ликува фейлетон с „подстрекателски характер“23. Директивите на Червенков 
следват една след друга, като сам признава, че става досаден с постоянните си 
бележки, но не може да мълчи24. Намесата му има потискащо въздействие върху 
журналистите.

Непосредствено след Третия конгрес на ОФ в печата се разгръща мащабна 
пропагандна кампания за изпълнение на приетите решения. От 6 юни 1952 г. в. 
Отечествен фронт става орган на Президиума на Народното събрание и на 
НС на ОФ. Вестникът изпълнява не толкова информационни и новинарски 
функции, колкото агитационни задачи. От всички отечественофронтовски 
деятели се изисква да се абонират за вестника, за да се запознават чрез него с 
нарежданията и указанията на НС на ОФ и на Президиума на Народното съ-
брание. За членския актив всекидневникът става необходим помощник при из-
пълняването на поетите задължения и за осведомяване за опита на други коми-
тети и организации на ОФ. Едновременно с това като орган и на Президиума 
на НС в. Вечерни новини трябва да помества повече материали за работата на 
народните съвети с цел да се обменят добри практики.

Печатът участва в разясняването на издигнатите от конгреса лозунги. В 
уводна статия на в. Отечествен фронт, озаглавена „В какви форми трябва да се 
изразява помощта на Отечествения фронт за народните съвети?“25, са очертани 
главните насоки. Първата е взаимната размяна на ръководни дейци – председа-
телите на комитетите на ОФ, ако са депутати или съветници, да бъдат включени 
в Изпълнителния комитет на съветите и обратно, членове на Изпълнителния 
комитет на съветите да бъдат избрани в ръководството на комитетите на ОФ. 
Целта е тясната връзка между държавните и обществените органи, за да се уле-
сни съгласуването на техните планове за работа. Втората е помощта, която ОФ 
чрез своя агитационен апарат може да оказва при популяризирането на дей-
ността на съветите – да осигурява широка публичност на сесиите, като пред-
варително оповестява дневния им ред. Така откритите отчетни събрания на 
съветите се превръщат в място не само за отчет, но и за изслушване на критики 
и препоръки от страна на населението. Третата е съдействието на ОФ за орга-
низиране на срещи на депутати с избиратели. Четвърта е включването на пред-
ставители на комитетите на ОФ в постоянните комисии на съветите, с което да 
се масовизира и активизира тяхната дейност, както и да се осигури информация 
за дейността им за членовете на ОФ.

23. Пак там.
24. ЦДА, ф. 1Б, оп. 15, а.е. 554, л. 40.
25. В. „Отечествен фронт“, бр. 2411, 6 юни 1952 г.
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Направленията, по които ОФ трябва да действа, са насочени към една цел 
„широка ежедневна, конкретна, убедителна агитационна политико-просветна 
и културно-възпитателна работа...“26 сред хората.

На 7 юни 1952 г. съвместното заседание на Президиума на Народното съ-
брание и Постоянното бюро на НС на ОФ приема Решение, в което е утвърден 
график до края на юни за провеждане на общи събрания на всички равнища 
на народните съвети и комитетите на ОФ по окръзи27. А в докладите на пред-
седателите на съответните комитети на ОФ трябва да се посочат конкретните 
мероприятия, предвидени за изпълнение на решенията на Третия конгрес и на 
Окръжно № 4 на Президиума на Народното събрание.

Решението на НС на ОФ е допълнено от Окръжно № 4 на Президиума на 
Народното събрание28. В него е дадено указание за свикване на разширени се-
сии на народните съвети и техните изпълкоми, за да разгледат доклада на В. 
Червенков пред Третия конгрес. Сесиите трябва да вземат решения за сътруд-
ничеството с отечественофронтовските организации под ръководството на 
БКП, за да се превърнат те в пряк помощник на съветите по места. Народното 
събрание планира да проведе разширени сесии с комитетите на ОФ по всички 
въпроси, по които се налага разяснителна работа и активизиране на населени-
ето. На ИК на народните съвети се възлага да съдействат за сближението с ко-
митетите на ОФ по места, като умело съчетават своята работа с възможности-
те на отечественофронтовските организации. Предвижда се провеждането на 
разширени заседания на Изпълкомите на народните съвети с ръководствата 
на ОФ, което означава в края на всяко тримесечие да се планира общата им 
работа. Замисълът е да се постигне единодействие по общите задачи и да не се 
допуска откъснатост помежду им. ОФ трябва чрез своите низови звена да попу-
ляризира решенията на сесиите, като с агитационни средства привлича повече 
хора и осигурява публичност на сесиите. Дейното участие на актива на ОФ в 
постоянните сесии цели да осигури постоянен контакт и обмен на полезна ин-
формация.

В Окръжно № 4 Президиумът на Народното събрание нарежда да се про-
ведат разширени сесии на народните съвети с ръководствата на комитетите на 
ОФ по места, на които да се разгледа и разясни основно докладът на Червенков 
пред Третия конгрес на ОФ и да се направят изводи за допуснатите слабости, 
както и да се вземат решения за засилване на връзките между народните съвети 
и комитетите на ОФ29.

Анализът на съвместното Решение на Президиума на Народното събрание 
и на НС на ОФ и Окръжно № 4 на Президиума на Народното събрание, както 
и поредицата от уводни статии във в. Отечествен фронт показва пълна тъж-
дественост с директивата на В. Червенков от Третия конгрес на ОФ. В тяхното 

26. Пак там.
27. В. „Отечествен фронт“, бр. 2413 от 8 юни 1952 г.
28. Пак там.
29. Пак там.
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съдържание непрекъснато се преповтарят едни и същи тези – за ползотворно 
сътрудничество между народните съвети и организациите на ОФ за ролята на 
комитетите на ОФ като масова обществена опора на съветите, за активно учас-
тие на цялото население в плановете на съветите Идеологическата пропаганда 
действа с пълна сила, като поставя ОФ в позицията на главен двигател на дей-
ността на съветите. Една позиция, с която не се печели, а се губи престиж.

В заседанието на НС на ОФ от 6 февруари 1953 г. се обсъжда участието на 
ОФ в подготовката на изборите за народни съвети, проведени на 14 декември 
1952 г., и безапелационните резултати30. Червенков отчита приноса на коми-
тетите и организациите на ОФ за категоричната изборна победа. Тя потвърж-
дава правилността на посоката, след което Червенков очертава новите задачи, 
утвърдени в решенията на Третия конгрес на ОФ. На основата на събрания 
полезен опит от кампанията, се предприемат стъпки за подобряване на отече-
ственофронтовската дейност с очакване работата да се засили. Червенков оч-
ертава познатите вече идеи, доразвива някои и формулира нови. Повтаряният 
от години минус – подценяване на ролята на ОФ, е разискван отново. За да 
бъде преодолян окончателно, е предложено от ръководна работа в ОФ да се 
отстранят лицата с подобни прояви и настроения. А на тяхно място „трябва 
да стоят и да се издигат убедени апостоли на отечественофронтовското дело, 
последователни бойци за тържеството на това дело“31. Червенков говори с убе-
деност за значимостта на ЕОПО ОФ, за ролята ѝ в обществения живот.

Позната е и следващата линия – за по-близко сътрудничество между БКП и 
БЗНС, между комунисти и земеделци, за съгласуваност на усилията в укрепва-
не на ОФ в селата. Тя е определена като „най-насъщната практическа задача“. 
Червенков се връща към издигнатия от него лозунг пред делегатите на Третия 
конгрес на ОФ – „Отечественият фронт с лице към народните съвети“, за да 
разшири тълкуването му: „ ... това означава преди всичко, да бъдат раздвижени 
и да развият усилен обществено-политически живот селските отечественоф-
ронтовски организации, като първи и преки помощници на селските народни 
съвети“32. В тази връзка е и директивата, адресирана към НС на ОФ, към По-
стоянното бюро, към окръжните комитети на ОФ да подпомагат своите сел-
ски структури както за масовизирането им, така и за осъществяване на взаи-
модействието им със селските народни съвети. Той смята избраната посока за 
правилна и в съответствие с конгресните решения, която трябва да доведе до 
тяхното изпълнение.

Нов акцент в становището на В. Червенков е препоръката организациите на 
ОФ да се приспособят към избирателните райони. Но това е грешка, тъй като 
административното райониране се урежда с нормативен акт за всяка изборна 

30. Червенков, В. Предстоящите задачи на Отечествения фронт. Реч, произнесена на заседани-
ето на Националния съвет на Отечествения фронт на 6. ІІ. 1953 г. С., 1953.
31. Пак там, с. 8.
32. Пак там.
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кампания. Затова поставянето на ЕОПО в подобна схема на периодични про-
мени би могло да предизвиква вътрешен хаос и безредие33.

По работата с жените е предложено да се засили масовата просвета сред тях. 
Залага се на създадените традиции, които трябва да продължат с организира-
нето на седенки, вечеринки, участие в художествена самодейност, четения и 
други. Разчита се на самоинициативата и на находчивостта, особено в селата, за 
да се въздейства по най-подходящ и достъпен начин. За тази цел се увеличава 
броят на агитационните групи на Отечествения фронт, а техните задължения 
непрекъснато се разширяват. Постоянна задача остава и увеличаването на при-
ема на нови членове в ОФ, за да може максимално да се обхване населението.

В продължение на няколко години проблемът със сътрудничеството между 
ОФ и народните съвети непрекъснато се разисква, изяснява, допълва, вероятно 
за да получи необходимата динамика. Той се оказва сложен, тъй като трудно се 
преминава от идейната постановка до реализацията, която изисква съчетава-
нето на административни форми с обществени. Амбициите на властта да осъ-
ществи намеренията си докрай остават, затова активът на ОФ продължава да се 
стреми да развива сътрудничеството с народните съвети. Замисълът е ОФ да се 
включи на постоянна работа при народните съвети и да съдейства на местното 
управление. На активистите на ОФ се възлага да бъдат обществен посредник 
между избирателите и депутатите, за да съблюдават дали те реализират поетите 
поръчения.

В началото на 1954 г. – от 25 февруари до 3 март, се провежда Шестият 
конгрес на БКП. В отчетния доклад пред конгреса се одобряват решенията на 
Третия конгрес на ОФ, но със забележката, че не навсякъде се изпълняват и не 
всички организации на ОФ са успели да слеят своята дейност с тази на съвети-
те. Въпреки мащабния партийно-пропаганден натиск темповете на сближение 
постепенно отслабват, на много места се наблюдава дезинтересиране. В някои 
местни организации на ОФ пасивността граничи с разпадане, има низови звена, 
които почти не функционират, а други се занимават главно с културно-просвет-
ни инициативи. В селата организациите и комитетите на ОФ се ограничават 
главно до съдействие при събирането на доставки, при изплащането на данъ-
ци и свикването на събрания, на които се разясняват плановете на съветите. В 
градовете дейността им се свежда до акции за събиране на вторични суровини, 
организиране на мероприятия с доброволен труд като залесяване, благоустро-
яване и хигиенизиране на населените райони34. Причините за мудността при 
прилагането на партийната директива се дължи на политическата конюнктура, 
благодарение на промените, повлияни от започналата „десталинизация“ в Съ-
ветския съюз. В поведението на Червенков също се забелязва промяна – той се 
отказва от твърдия стил и го заменя със сдържаност и умереност. В общуването 

33. Бонев, Вл. За единния, народния и Отечествения фронт. С., 1974, с. 358.
34. Бонев, Вл. Цит. съч., 359–361.
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му се забелязва учтивост, която демонстрира при проведените по негова идея 
няколко срещи с журналисти от столичните ежедневници35.

След смъртта на Сталин се създава възможност за видоизменение на нало-
жената от болшевишката партия сурова и безправна форма на социализъм, за 
смекчаване на нейните репресивни функции. Курсът на демократизация се на-
зовава „десталинизация“, термин, с който обществото се опитва да се раздели 
с дългогодишното властване на Сталин. Процесът се направлява от неговите 
съратници, висши комунистически дейци и се развива в хода на партийните 
борби между тях за това кой ще го наследи на най-високия държавен и полити-
чески пост. Ключово значение има обстоятелството, че властта показва стабил-
ност, запазва статуквото, регулира преустройството на партийния и държавния 
механизъм, за да не излезе той от идеологическата доктрина. Обществената ат-
мосфера е изпълнена с надежди за либерализация.

Концепцията на съветските държавници по „десталинизацията“ се изразя-
ва в обвинения за злоупотреби, а вината се концентрира изцяло във формули-
ровката „култ към личността“, за да не бъде засегната партията, нейната идео-
логия и политическата система. С новата политическа линия властта показва 
демократична нагласа за определени действия, които представляват необходим 
преход след управлението на Сталин, но са ограничени по обхват и дълбочина. 
Краткотрайният процес се изразява в кадрови смени с цел да се отстранят от 
върха на партийната пирамида част от сталинистите, за да се получи благопри-
ятен обществен резонанс, но без да се дестабилизира системата. Затова проме-
ните могат да се дефинират като палиативни, с „десталинизацията“ съветските 
политици искат да надмогнат политическата си обвързаност със Сталин и да 
прикрият своята отговорност за миналото. Все пак „десталинизацията“ е про-
бив в болшевишкия модел, малък, но все пак обрат в обществото. „Дестали-
низацията“ се пренася и в страните от Източния блок36. И в тях настъпва без-
спорна обща положителна промяна, олицетворявана от преустановяването на 
режисираните съдебни процеси с идеологически обвинения и от отслабването 
на репресиите.

Интелигенцията разбира „десталинизацията“ като разчупване на догмати-
зма и преодоляване на схематизма, възможност за възвръщане на свободата на 
мисълта, премахване на деформациите в системата и нейната демократизация. 
Важно е да се подчертае, че не се иска нейното разрушаване, а реформирането 

35. Миланова, С. Политическа намеса в редакционната дейност на някои столични ежеднев-
ници в началото на 50-те години на ХХ в. – В: Преломни времена. Сборник в чест на 65-го-
дишнината на проф. Л. Огнянов. С., 2006, 557–559.
36. Вж. подробно Баева И. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, 
Чехословакия и България. С. , 1995; Strimska, Zd. Change and Stagnation in Soviet-patterned 
Societies. A Th eoretical Framework for Analysis. Study 15–16, 1989; Kaplan K. Th e overcoming 
of the regime crisis aft er Stalins death in Czechoslovakia, Poland and Hungary. Research project, 
Crisis in Soviet-type systems. Study 11, 1986, Muеnchen; Batt, J. East Central Europe from Reform 
to Transformation, London (1991); Ципко А. С. Истоки сталинизма. – Наука и жизнь, № 11, 
45–55, № 12, 46–61.
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й, за да придобие хуманен и социален облик, да има законност и спокойствие 
за обществото.

В България политическите партии БКП и БЗНС, както и обществените ор-
ганизации ОФ, профсъюзните и младежките нямат самостоятелна позиция по 
„десталинизацията“. Ръководството на БКП очаква указанията от Кремъл, за 
да предприеме действия, които са подкрепени и от останалите формации.

Двадесетият конгрес на КПСС поставя началото на преоценката на управ-
лението на Сталин и променя политическата история на СССР и на между-
народното комунистическо движение. Основна роля за повратът играе т. нар. 
секретен доклад на Н. С. Хрушчов „За култа към личността и последиците от 
него“, прочетен на 25 февруари 1956 г. на закрито заседание37. В него се раз-
криват част от престъпленията при управлението на Сталин. За първи път се 
критикува образът на вожда, което поставя под въпрос мита за Сталин. Оре-
олът на Сталин не залязва напълно, но последвалите прояви на култ към други 
комунистически лидери вече имат друг характер38. ЦК на КПСС продължава 
курса за ликвидиране на „култа към личността“ със специално Постановле-
ние39, което засяга и съюзническите държави. Водещите фигури в Източна Ев-
ропа, обвързани със сталинизма, са принудени да се оттеглят. По препоръка 
на КПСС тяхното отстраняване се извършва на специално свикани пленуми 
на съответните управляващи комунистически партии. Съветските държавници 
наблюдават и направляват работата им, като проекторешенията са предвари-
телно съгласувани.

В България подготовката за Априлския пленум от 1956 г. преминава в не-
спокойна обстановка, в опити на Червенков за отлагане на осъждането на „кул-
та към личността“. Години по-късно, през 1971 г., той дава подробности за пре-
живяванията си по време и след ХХ конгрес на КПСС. За него докладът на 
Н. С. Хрушчов е „цяло потресение“, което го изважда от равновесие, защото 
не може да проумее съдържанието. „Съгласете се, че когато в течение на близо 
тридесет години си възприемал нещо като чиста, съвършено чиста истина, по-
вярвал си в нещо с цялата си душа, възпитал си в себе си едно непоколебимо и свя-

37. Наумов, В. П. К истории секретного доклада Н. С. Хрушчева на ХХ съезде КПСС. – Но-
вая и новейшая история, 1996, № 2, 147–168; – Известия ЦК КПСС, 1989, № 3; Априлският 
пленум на ЦК на БКП 1956. Пълен стенографски протокол, С. , 2002, 399–431; Авторханов, 
А. Технология на властта. Т. 2, С., 1994, 30–90; Чакъров, К. Втория етаж. С., 1990, 77–88; Бо-
ффа, Дж. История Советского союза, Москва, 1994, 450–457; Живков, Т. Мемоари. С., 1997, 
492–493.
38. Ачильдиев, И. Идол. Очерк социологии культа личности. – Юность, № 10, 1989, 50–59. 
На с. 59 авторът обобщава: «Какво фактически се случи след смъртта на Сталин и ХХ кон-
грес? Запази се обвивката, формата на култа към личността, но да се вярва в нови „богове“ сега 
така ревностно, както се вярваше на Сталин беше вече невъзможно. Разобличаването на култа 
хвърляше сянка на зараждащите се нови. За Хрушчов и Брежнев се появиха стотици и хиляди 
анекдота, тях не можеше да ги спрат наказателните съдебни процеси. Възникна самиздат, 
появиха се дисиденти – всичко това беше просто невъзможно при Сталин“.
39. Митов, Г. Организационното развитие на Българската комунистическа партия (април–
септември 1956 г.). – В: ИИИ на БКП, Т. 55, С., 1986, с. 304.
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то уважение, как така можеш изведнъж като пумпал да се завъртиш в обратна 
посока“40. Червенков така и не приема разобличителната критика на Хрушчов 
срещу Сталин.

Червенков коментира ролята си за забавянето на промените в България: „... 
аз бях изпаднал в особено схванато състояние, състояние на сащисаност, прота-
ках да взема инициативата да се свика пленум на ЦК, някак си събирах силите 
си, не можех още, дето се вика, да поема дъх от постановките на ХХ конгрес на 
КПСС за Сталин, водихме спорове в Политбюро...“ Дискусиите не спират, но 
Червенков изразява принципно несъгласие по някои от обвиненията41. В на-
чалото на март 1956 г. Политбюро на ЦК на БКП получава покана да замине 
за Москва за разговор със съветските лидери. В съветската столица Червенков 
осъзнава колко е променено отношението към него и колко е изолиран при 
срещите и политическите обсъждания42.

Априлският пленум на ЦК на БКП заседава от 2 до 6 април 1956 г.43 Т. 
Живков изнася основния доклад „Двадесетият конгрес на комунистическата 
партия на Съветския съюз и поуките от него за нашата партия“. В него развива 
тезата, според която България следва СССР по разпространение на най-ост-
рите форми на „култа към личността“. А целта е да се намери политически аргу-
мент за отстраняването на Червенков. Дали Вълко Червенков следва съветския 
модел на „култ към личността“? Отговорът е както в действията на В. Червенков 
като държавник, така и в отражението на неговата власт върху работата на ОФ.

Политическият портрет на Червенков е очертан от Крум Василев, негов 
политически помощник почти десетилетие44. Той маркира 1950 г. като начало 
на първите прекомерни възхвали за Червенков по повод честването на 50-го-
дишнината му. Възвеличаването се изразява в похвали, многобройни портрети, 
бюстове, назоваването на различни обекти с неговото име, изпращане на ра-
порти, обещания, адреси. Вълко Червенков продължава съветския модел, като 
се стреми заедно с изразите на преклонение пред Сталин при всички тържест-
вени поводи да добавя и себе си. Концентрацията на много власт в едно лице 
предполага злоупотреба с предоставените привилегии. Крум Василев обяснява 
желанието на Червенков да имитира Сталин с илюзията, че той допринася за 
единението на народа и изграждането на социализма. Неговата образованост и 
ерудиция му дават самочувствие да се представя за безгрешен.

Отражението на „култа“ върху развитието на Отечествения фронт има свои-
те измерения. ОФ следва решенията на своя Втори конгрес, взети с участието 

40. Вълко Червенков за себе си и своето време. С., 2000, с. 78.
41. Априлският пленум на ЦК на БКП…, с. 359; Мигев, Вл. Несъстоялата се «Априлска про-
лет» на България – 1956 година. – Исторически преглед, № 4–5, с. 78; Огнянов, Л. Митът за 
«историческия прелом» в България през 1956 г. – В: История и митове, С., 1999, 117–128; 
Баева, И. Цит. съч., 246–250; Марчева, Ил. Тодор Живков – пътят към властта, 39–58.
42. Вълко Червенков за себе си и своето време..., с. 78.
43. Априлският пленум на ЦК на БКП …, 21–23.
44. Вълко Червенков през погледа на негови съвременници. С., 2000, 117–147.
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на Г. Димитров, като постановката на В. Червенков за сливане на дейността на 
комитетите с тази на народните съвети се приема безусловно, дори след като 
става ясна нейната неефективност. По указание на БКП ОФ разширява об-
ществения си периметър, като присъединява и други съюзи. Водеща е центра-
лизацията, която предопределя разпускането на някои масови организации, за 
да се осъществи по-лесно партийното наблюдение върху тях.

На 17 юли 1955 г. е публикувано Постановление на Министерския съвет, 
ЦК на БКП и НС на ОФ, с което е преустановена самостоятелността на Съюза 
на народните читалища45. Като мотив е използвано решението на ХХV редо-
вен конгрес на Съюза на народните читалища да се извърши тяхното сливане с 
ОФ, а читалищата да се развиват като културно-просветни органи на народните 
съвети и комитетите на ОФ по места. В обосновката е прокарана тезата, че само 
съюзното ръководство се влива в ОФ, докато читалищата запазват самостоя-
телност. Единното ръководство от НС на ОФ се смята за необходимо, за да се 
уеднаквят общите указания. Постановлението нарежда на народните съвети и 
комитетите на ОФ да отговарят за народните читалища, като ги направляват, 
подпомагат и засилват самоуправлението им. От държавните и обществените 
органи се изисква да съдействат за разгръщане на културно-просветната дей-
ност в селата и в селищата с компактно турско население посредством читали-
щата. В този смисъл е и препоръката да съдействат за попълване на книжния 
фонд на читалищните библиотеки, да популяризират научните и политически-
те знания чрез лекции и беседи, да подкрепят художествената самодейност. За 
целта трябва да се привлекат различни културни дейци. Финансирането на тази 
дейност се осъществява от народните съвети, които търсят и подходящи поме-
щения за читалищата или безплатно им се предоставят места за построяване на 
нови.

С Постановлението БКП потвърждава своето ръководство и контрол вър-
ху културно-просветната работа на народните съвети, организациите на ОФ и 
народните читалища. Партийните комитети на всички равнища в страната се 
задължават да засилят ръководната си роля, да правят общи заседания, което 
означава да се следят отблизо културните мероприятия и художествената само-
дейност. Сливането на Съюза на народните читалища с ОФ трябва да приклю-
чи на общ конгрес, като дотогава двете организации работят в тясно единство46. 
Обединението се извършва по типичния за властта административен начин. 
Една традиционна възрожденска форма, доказала значението си във времето, е 
ограничена с мотива да се развие. Всъщност истинската цел е читалищата да се 
подчинят на идейната доктрина, пренебрегвайки спецификата на читалищното 
дело.

По същото време се обсъжда и съдбата на Съюза на българо-съветските дру-
жества (СБСД). На 14 юли 1955 г. ЦК на БКП, НС на ОФ и Централния съ-
вет на Съюза на българо-съветските дружества на съвместно заседание решават 

45. В. „Работническо дело“, бр. 198, 17 юли 1955 г.
46. Пак там.
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СБСД да се слее с ОФ47. Мотивът е, че ОФ „представлява всеобемаща органи-
зация на българските патриотични сили начело с комунистическата партия, 
една от най-важните задачи на която организация, е да работи за все по-голя-
мото разширяване и укрепване на българо-съветската дружба“. Сливането се 
обяснява с необходимостта да се преодолее дублирането на дейностите, както 
и със значително по-големия потенциал на ОФ. Препоръчано е в хода на под-
готовката за обединение да се съхранят всички подходящи форми на работа. 
От обосновката не става ясно какъв е политическият аргумент или очакваният 
ефект от лишаването на множеството създадени след 9 септември 1944 г. бълга-
ро-съветски дружества от организационна самостоятелност.

Шестият конгрес на Съюза на българо-съветските дружества е проведен на 
19 февруари 1956 г.48 Приветствие на форума произнася секретарят на Посто-
янното бюро на НС на ОФ Фердинанд Козовски и в него той определя зна-
чението на „исторически важното решение да слее своята досегашна дейност с 
тази на Отечествения фронт“. В доклада си главният секретар на Централния 
съвет на СБСД М. Манев обосновава „Досегашната дейност на Съюза на бъл-
гаро-съветските дружества и необходимостта от сливането му с Отечестве-
ния фронт“, като се опитва да изтъкне значението на политическото решение, 
без да посочва причините за обединението. И двете решения – за читалищата 
и за българо-съветските дружества, показват пренебрежението към обществе-
ното мнение, журналистите и обществените деятели.

Шестият конгрес на СБСД оповестява края на самостоятелната му дейност 
и потвърждава сливането с ОФ49. Ръководните органи на СБСД – Централни-
ят съвет, окръжните и околийските съвети, са длъжни в едногодишен срок – до 
Четвъртия конгрес на ОФ, да завършат процеса на сливане и дружествата да се 
включат в работата на организациите на ОФ.

Решението на ЦК на БКП „За значението и задачите на ОФ в сегашната об-
становка“ от 17 януари 1957 г. променя постановката за ОФ, за неговите задачи 
и значение при променената обстановка50. Главният лозунг, издигнат от Третия 
конгрес на ОФ, е определен като неправилен, както и тенденциите за сливане 
на дейността на комитетите и организациите на ОФ с тази на народните съ-
вети. Основният аргумент за решението са негативните последици, които по-
казват принизяване на структурите на ОФ в публичното пространство и пре-
връщането им в „придатък на народните съвети“. Основната причина за това е 
техният различен статут, което посочвал и Вълко Червенков, но впоследствие 
е пренебрегнал тази специфика. Рационалният елемент при сътрудничеството 
с народните съвети е бил самостоятелното участие на ОФ в дадени мероприя-
тия, което да му позволи да заяви присъствието си и активността на актива и 
членския си състав.

47. В. „Работническо дело“, бр. 200, 19 юли 1955 г.
48. В. „Работническо дело“, бр. 51, 20 февруари 1956 г.
49. Пак там.
50. В. „Работническо дело“, бр. 20, 20 януари 1957 г.
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Друг акцент в решението се отнася за развитието на българо-съветската 
дружба. Всъщност ЦК на БКП донякъде преоценява предишното си решение 
за вливането на СБСД в ОФ. Под претекст, че на организациите на ОФ им 
предстоят други големи задачи и основавайки се на натрупания опит, се призна-
ва самостоятелното съществуване на комитетите за българо-съветската дружба. 
Сътрудничеството им в обществената и пропагандна дейност продължава, без 
да е наложително тяхното сливане. Но все пак не се възстановява Съюзът на 
българо-съветските дружества в предишния си вид. Той се развива като всена-
родно движение за българо-съветска дружба. На 13 февруари 1957 г. е свикано 
съвещание на делегатите на бившите българо-съветски дружества51. Те участ-
ват в Четвъртия конгрес на ОФ, с което потвърждават стремежа си за взаимо-
действие, но запазват самостоятелността си. Делегатите избират Общонароден 
комитет за българо-съветска дружба от 91 членове. За председател е одобрена 
Цола Драгойчева, а подпредседатели стават Н. Георгиев и М. Стойнов, функ-
циите на отговорен секретар поема отново М. Манев. В Изпълнителното бюро 
влизат и други 9 членове.

Четвъртият конгрес на ОФ заседава на 11 и 12 февруари 1957 г. Речта на В. 
Червенков е балансирана и концентрирана върху развитието на ОФ и общест-
вено-политическата му дейност през годините. Обобщението му е, че „Отечес-
твеният фронт е най-пригодната при нашите условия форма за обединение и 
ръководство на народните сили в социалистическото строителство“52.

Решенията на конгреса правят равносметка на изминатия път53. В тях се от-
белязват постигнатите успехи в организационната и пропагандната дейност, 
привличането на нови членове, приобщаването им към социалистическия на-
чин на живот. Съвместната работа с народните съвети е създала полезни за об-
ществото начинания. Участието на активисти на ОФ в сесиите на народните 
съвети им е позволило да предлагат нови идеи, те организират срещи на съ-
ветниците с избирателите, подготвят и изпращат предложения на гражданите 
до различни служби на народните съвети, държавните и стопанските учрежде-
ния, както и критики и препоръки за подобряване на работата. Организации-
те на ОФ изтъкват приноса си за насърчаване на културно-масовата дейност и 
идейно-политическата просвета на населението. В ръководството на ОФ Вълко 
Червенков е заменен от Енчо Стайков.

Конгресът на ОФ оценява като постижение вливането на народните чита-
лища в ОФ, защото по този начин се създават възможности многобройните 
низови звена на ОФ в страната да подкрепят читалищата. Но се разискват и 
трудностите при сработването между отечественофронтовския и читалищния 
актив. В решенията се констатира отсъствие на тясна връзка между двете орга-
низации при лекционната просвета и други инициативи.

51. В. „Работническо дело“, бр. 45, 14 февруари 1957 г.
52. Четвърти конгрес на Отечествения фронт, 11–12 февруари 1957 г., С., 1957, с. 8.
53. 65 години Отечествен фронт – съюз. С., 2008, 288–291.
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Критичните бележки към работата на ОФ са съсредоточени върху допусна-
тите грешки. Част от тях се предизвикани от организационни пропуски, други 
се дължат на неправилните постановки на Третия конгрес, които омаловажават 
значението и влиянието на ОФ в обществото. Изводът, който прави конгресът 
за ОФ, е, че за организацията почти не се говори в публичното пространство, 
което рефлектира и върху слабото ѝ присъствие при официални и тържествени 
поводи. Въпреки че на актива на ОФ се разчита много по време на предизбор-
ни кампании, защото агитационната дейност по места не може да се поеме от 
друга формация, ролята на ОФ остава в сянка. Ръководни дейци не произна-
сят политически речи от негово име, нито се предприемат обществени проя-
ви. Отчетено е, че в ОФ отсъства постоянен агитаторски апарат, поради което 
членският състав получава нередовно качествени политически информации. 
Заключението на конгреса е, че трябва да се преустанови кампанийният под-
ход, който пречи на последователната агитационно-разяснителната работа.

В заседанието на НС на ОФ от 13 февруари 1957 г. е одобрен Изпълнителен 
комитет на НС на ОФ54. По предложение на Т. Живков, първи секретар на 
ЦК на БКП, е избран следният състав: председател Димитър Ганев, подпре-
дседатели – Георги Трайков, К. Георгиев и Ц. Драгойчева. секретари – Демир 
Янев, Никола Джанков и П. Попзлатев, членове – Рада Българова, Фердинанд 
Козовски, Хр. Мархолев, Д. Николов, Асен Павлов, Ст. Попов, Сл. Стоилов, 
Хр. Стойков.

Решенията на Четвъртия конгрес на ОФ не променят по същество негова-
та линия. Продължава укрепването на организациите и тяхното масовизиране, 
независимо че членският състав надхвърля 3 милиона души. По-голямо вни-
мание е обърнато на политико-просветните мероприятия, увеличават се до-
броволните трудови акции на гражданите по залесяване, в помощ на ТКЗС за 
прибиране на реколтата и мелиоративното строителство, активизират се коми-
сиите за обществен контрол. Сътрудничеството с народните съвети не трябва 
да се прекъсва, но се предвижда да бъдат отстранени допуснатите крайности. За 
тяхното преодоляване на 20 юни 1957 г. Президиумът на Народното събрание 
и НС на ОФ отправят съвместно писмо до народните съвети и до комитетите 
на ОФ, в което напомнят, че общата дейност не трябва да е във вреда на една от 
страните55. В писмото личи и намерението да не се нарушава сътрудничество, 
което е в обществен интерес, да се запазят и укрепят установените връзки.

Организациите на ОФ не успяват да спечелят нови позиции в селските ра-
йони, особено сред частните стопани. Налице е развитие на низходяща тенден-
ция, според която комитетите на ОФ изглеждат излишни в изцяло коопери-
раните села. Отговорността за тази тенденция е потърсена от ръководни нива 
на ОФ – от Националния съвет до низовите звена заради недостатъчната им 
заинтересованост. Причината е потърсена в това, че те не са провеждали редов-

54. В. „Работническо дело“, бр. 45, 14 февруари 1957 г.
55. Бонев, Вл. Цит. съч., 368–370.
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ни заседания, не са реагирали на проблемите, не са работили с нещатен актив 
от доброволни сътрудници56.

В отчетния доклад на Т. Живков пред Седмия конгрес на БКП той анали-
зира и състоянието на ОФ. Според него, трябва да продължи развитието на 
организациите и комитетите на ОФ, както е посочено и в решенията на кон-
греса на ОФ. Едновременно с това Живков критикува „култа към личността“ 
и неправилните методи. В тази позиция може да се открие известно противо-
речие, защото, от една страна, за допуснатите големи грешки е обвинен „култът 
към личността“, а от друга страна, е потвърдена правилността на генералната 
линия за строителство на социализма. През разглеждания период има и мак-
симализъм в управлението, но и актове с национално значение. На 20 март 
1951 г. с постановление на Министерския съвет се премахва купонната система 
за промишлени стоки; на 23 март 1951 г. правителството въвежда всенародна 
безплатна медицинска помощ. В международните отношения също е постигнат 
напредък – на 14 декември 1955 г. България става член на Организацията на 
обединените нации57. На 14 май 1955 г. България заедно с другите социалис-
тически страни в Европа подписва Варшавския договор, с който е създадена 
военнополитическата организация на Източния блок.

В края на 50-те години ОФ е изправен пред нови предизвикателства във 
връзка с административната реформа – на 23 януари 1959 г. с указ на Прези-
диума на Народното събрание е променено административно-териториално-
то деление на НР България, като са създадени 30 окръга (по-късно намалени 
на 28)58. Реформата налага преустройство на държавния и на стопанския апа-
рат, партийно-политическите и масовите обществени организации. За ОФ, 
функциониращ на териториален принцип, приспособяването към новото ад-
министративно деление е задължително. Създадени са 28 окръжни комитета, 
околийските комитети са обединени с общинските, а в по-големите села са съз-
дадени общоселски комитети.

През 50-те години на ХХ в. ОФ успява да запази своя национален облик. 
Макар че развитието му лъкатуши, той неизменно върви напред. В този период 
ОФ доизгражда обществения си портрет със собствени възможности, въпре-
ки неизбежните трудности, породени от недалновидни политически решения. 
ОФ се развива през годините не само като масова организация с идейно-поли-
тическа ориентация, но и като гражданска организация, която има принос за 
проведените многобройни обществени инициативи в интерес на хората.

56. 65-години Отечествен фронт – съюз, 288–291.
57. Терзийски, П. Цит. съч., с. 48, 62.
58. Пак там, с. 77.
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ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 
НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ 

И В НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ

Илияна Марчева1

1. Отечественият фронт през първата половина на 60-те години

1. 1. Организационно развитие

В началото на 60-те години БКП поставя пред обществото една перспектив-
на 20-годишна програма, инспирирана от подобната инициатива на Хрушчов 
в СССР. Програмата представлява истинско социално инженерство, защото 
предвижда постепенни и поетапни промени за установяване на утопичното 
комунистическо общество на висока ефективност, производителност и съзна-
телност на гражданите, проявяваща се в труда, в потреблението и в самоупра-
влението. Зад тази формулировка може да се разчете и стремежът българското 
все още аграрно общество2 да се модернизира по посока на неговата индустриа-
лизация и урбанизация. Вследствие на такова развитие, което ще се осъществя-
ва планомерно и под ръководството на управляващата БКП, се очаква устано-
вилата се диктатура на пролетариата да се превърне постепенно в общонародна 
държава чрез привличане на най-широки слоеве на обществото към управле-
нието и чрез промяна на функциите на самата държава. Тези насоки на поли-
тическо развитие, обявени на Осмия конгрес на БКП (5–16 ноември 1962), се 
определят като прояви на „социалистически демократизъм“.

Особено наложителни изглеждат новите принципи след втората вълна на 
десталинизацията и последвалия я политически преврат. Под знака на разобли-
чаване на сталинизма през ноември 1962 г. старият диктатор Вълко Червенков, 
който го олицетворява, и дотогавашният министър-председател Антон Югов 
са заклеймени и свалени от власт: извадени са от ЦК и са снети от постовете 

1. Илияна Марчева е доктор по история, доцент в ИИИ при БАН.
2. През 1960 г. все още по-голямата част от населението живее в селата – 4901 хил. срещу 3005 
хил. в градовете, а селското стопанство дава 32,3% от произведения национален доход срещу 
47,2% от промишлеността. – Народное хозяйство стран-членов СЭВ в 1980 году. Статистиче-
ский сборник, Москва 1980, с. 7, 36.
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им. Новият партиен лидер Тодор Живков става и министър-председател и така 
получава възможност за пълен контрол върху обществото3.

С името на Тодор Живков се свързва както очертаването на споменатата 
перспективна програма за развитие, така и обещанията за политическа промя-
на. Тя трябва да доведе до „нормализиране“ на режима, в който цялото обще-
ство да възприеме убедено подчинението си на управляващата БКП. Ето защо 
на Осмия конгрес на БКП през 1962 г. Живков обявява намерението в следва-
щите 20 години в партийните и държавните органи да се въведат демократични 
принципи като изборност, ротация, представителност и достъпност, контрол, 
както и да се внедрява общественото начало в управлението, като се прехвърлят 
част от функциите на държавните органи върху обществените институции, в 
които хората да участват безвъзмездно и доброволно4.

За да се впише ОФ в новите тенденции на „социалистически демократизъм“, 
партийният лидер препоръчва явно от трибуната на партийния форум, както и 
скрито - извън нея, нови стъпки. На първо място, в духа на „десталинизацията“, 
ОФ трябва да се освободи от догматизма, сковаността и командните методи 
на работа. На второ място, ОФ трябва да продължи да изпълнява своята по-
литическа и културно-просветна работа сред населението, като по-активно и 
резултатно участва в изпълнението на стопанските задачи, да осъществява об-
ществен контрол, както и да поддържа другарските съдилища и да подпомага 
народните съвети. На трето място, организациите на ОФ и най-вече техните 
ръководства се възприемат като подходящ пристан за старите комунистически 
кадри, които след пенсиониране или след своеобразната чистка под знака на 
десталинизацията, не трябва да се чувстват съвсем изтласкани от новите млади 
кадри. На последните, много по-образовани, и по-предани на новия лидер, се 
отреждат новите командни постове в управлението на страната5.

Много скоро след Осмия конгрес на БКП Живков на практика прокарва 
тази политика в Изпълнителния комитет на НС на ОФ. На пленум на НС на 
ОФ от 7 декември 1962 г. за пръв път като министър-председател Тодор Живков 
„по поръчение на правителството“, като правителство на ОФ, дава информация 
пред НС на ОФ за „задачите на МС, неговата реорганизация и подобряване на 
работата на държавното и стопанско ръководство“. Зад тази формулировка се 
крие информацията за свалянето на А. Югов и на В. Червенков, обвинени във 
фракционерство, както и за реорганизацията на управленския апарат.

Съвсем не случайно на този пленум се извършват персонални смени и в Из-
пълкома на НС на ОФ. По подобие на познатите сценарии в БКП, се осъщест-
вява разправа със секретаря на НС на ОФ, член на Изпълнителния комитет 
на НС на ОФ, бивш комисар на Габровския партизански отряд Иван Райков. 
Той е бивш заместник-министър на вътрешните работи по време на сталини-

3. Марчева, Ил. Тодор Живков – пътят към властта. Политика и икономика в България 
1953–1964. ИИ-БАН, (2000), 142–158.
4. Осми конгрес на БКП. Стенографски протокол, 5–14 ноември 1962. С., 1963, 113–118.
5. Осми конгрес на БКП..., 135–144.
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зацията, което обстоятелство, без да е споменато, добре се съчетава с обвине-
нията в скрито преклонение към Червенков и Сталин. Той е представен като 
неразобличил се сталинист, който наредил да се запазят за по-добри времена 
трудовете на последните, извадени от библиотеките. Освен това, той е набеден, 
че е окупирал работата в НС и ограничавал дейността на другите секретари. 
С тези типични за десталинизацията обвинения Райков е снет от поста си. На 
Шестия конгрес на ОФ (1967 г.) той влиза отново в НС на ОФ, макар че вече 
не е секретар, но това говори само, че неговото сваляне е било въпрос на по-
литическата конюнктура6. На мястото на Иван Райков за член на Изпълкома 
на НС е избран политемигрантът и политзатворник от сталинските лагери 
Младен Стоянов (1896–1969), с което е демонстрирана посочената кадрова 
употреба на ОФ: освен за бившите политически съюзници от ерата на ОФ от 
БЗНС и особено от бившите представители на „Звено“ и Социалдемократи-
ческа партия, след десталинизацията ОФ се превръща в последен пристан и на 
пенсионирани комунисти от старата гвардия7.

Заедно с това, за секретар на Изпълкома на НС е избран д-р Владимир Бонев 
(1917–1990). Той е съратник на Живков от времето на преврата на 9 септември 
1944 г. в София като член на Оперативното бюро и ръководител на бойни гру-
пи. От 1961 г. е член на ЦК на БКП, какъвто остава до 1989 г. От 1972 до 1981 
е председател на НС на НРБ. Така и в НС на ОФ влиза човек на Живков, за да 
държи под контрол старите кадри там, заедно с другия му довереник – предсе-
дателят на Изпълкома на НС, член на Политбюро на ЦК на БКП (1954–1966) 
и активен участник в политическия заговор за десталинизацията – Енчо Стай-
ков (1901–1975) 8.

Кадровите промени стават преди конгреса на ОФ, проведен на 14–16 март 
1963 г., шест години след Четвъртия конгрес от 1957 г., вместо след четири, как-
то е по устав. А това говори, че този форум на ОФ трябва да легитимира новото 
разположение на силите в политическия елит, и новите задачи, които Живков 
и хората около него са набелязали за тази най-масова обществена организация.

На Петия конгрес на ОФ се вижда още по-ясно значението на Тодор Живков 
в кадруването в ОФ като важен елемент от политическата система. По устав 
Националният съвет (НС) ръководи дейността на организацията между кон-
гресите, свиквани на 4 години, като заседава най-малко два пъти годишно. Той 
избира Изпълнителен комитет (ИК) от своите среди и Бюро за „ръководство на 
работата на НС между пленумите“. В Устава не е посочена нито бройката на 
ИК, нито на Бюрото, нито са разграничени правомощията им. Там е записано, 
че „Изпълкомът на НС създава необходимите отдели, комисии и служби“, без да 
се обвързват ясно правомощията на Бюрото с тези структури9.

6. Шести конгрес на ОФ, Стенографски протокол. С., 1967, с. 369.
7. ЦДА, ф 28, оп. 19, а. е. 2, л. 177–187.
8. ЦДА, ф. 28, оп. 19, а. е. 2, л. 177–187; Марчева, Ил. Цит. съч., с. 47.
9. Пети конгрес на ОФ. Стенографски протокол. С., 1963, с. 333.
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На заседание на новоизбрания НС на ОФ в последния ден на Петия кон-
грес, на 16 март, Тодор Живков предлага, бидейки член на НС на ОФ, да бъдат 
избрани 30 души, посочени поименно от него, за членове на Изпълнителния 
комитет, и също така 11 души – пак посочени по именно от него – за членове 
на тясното ръководство – Бюрото на ИК на НС на ОФ. Броят и хората в двете 
висши ръководни звена, приети официално на Петия конгрес на ОФ, съвпадат 
с предложенията на Т. Живков. Нещо повече, неговият човек – д-р Вл. Бонев, е 
посочен и избран за главен секретар на ИК и Бюрото на НС на ОФ10.

В тези органи личат имената на отдавна приобщените към комунистическия 
елит съюзници като тези на Кимон Георгиев и на д-р Пенчо Костурков от Ра-
дикалната партия (син на министъра от ОФ Стоян Костурков), и на Георги 
Трайков и Кирил Клисурски от БЗНС, както и на бившия ляв социалдемократ 
Здравко Митовски. Ново е името на Светла Даскалова, дъщеря на левия земе-
делец Райко Даскалов, юрист в Правния институт на БАН, но и бивша пред-
ставителка на земеделската опозиция.

Начело на Бюрото е преизбран Енчо Стайков със заместници и подпредсе-
датели на ИК на НС на ОФ Кимон Георгиев, Георги Трайков и Цола Драгой-
чева. В Бюрото влизат движещите непосредствената работа: председател Енчо 
Стайков, главен секретар Вл. Бонев, секретарите Асен Павлов, Асен Шишков, 
д-р Пенчо Костурков, Здравко Митовски, Магда Гинева и членовете Младен 
Стоянов, Кирил Клисурски, Светла Даскалова и Боян Балабанов11. Седемнай-
сетчленна комисия отговаря за контрола над финансите на ОФ.

В 200-членния НС на ОФ се виждат имената на известни представители 
на комунистическия елит от старото поколение като например Петко Кунин, 
Петър Коларов, Цола Драгойчева, Цветана Киранова, както и младите Иван 
Абаджиев, Лъчезар Аврамов, Митко Григоров и др. Там са и приобщените към 
властта големи български интелектуалци като Елисавета Багряна, акад. Геор-
ги Наджаков, Филип Кутев, акад. Любомир Кръстанов, проф. Илия Петров, 
писателите-комунисти Камен Калчев, Георги Караславов, Леда Милева, акад. 
Тодор Павлов, артистката Марта Попова, арх. Ричка Кръстанова и др.12 В НС 
на ОФ има и трима представители на циганското малцинство13. Участието в 
НС е въпрос на престиж и няма парично изражение, нито предполага особена 
ангажираност. То носи символен капитал за приобщеност към режима за всяка 
от споменатите личности, но той е с различна стойност за старите комунисти и 
за бившите дейци на ОФ и интелектуалци.

Макар и доста приблизително, по анкетите за състава на делегатите на Пе-
тия конгрес на ОФ могат да се направят няколко извода за това кои точно сло-
еве са по-активно ангажирани в системата на ОФ. На първо място, 1093 деле-
гати представляват 3 453147 души пълнолетни в България, членуващи в ОФ. 

10. ЦДА, ф. 28, оп. 19, а. е. 3, л. 1–3; V конгрес на ОФ. 341–342.
11. Пети конгрес на ОФ, с. 342.
12. Пети конгрес на ОФ, 338–340.
13. В. „Нов път“, 1963, бр. 4, 1 април 1963.
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От тях много по-активни са мъжете – те са 724, докато жените-делегатки са 368 
или 33,7 %. Сред делегатите доминират комунистите – 649 или 60 %, 230 са 
земеделците или 21 %, а най-малко са безпартийните – 214 или 19 %. Това съот-
ношение говори, че комунистите доминират и ръководствата, и представител-
ството на ОФ. Така че ОФ продължава да бъде форма, чрез която комунистите 
ръководят безпартийните и земеделците. Не случайно в доклада на комисията 
по проверка на пълномощията се посочва, че сред делегатите са „най-изтъкна-
ти наши държавни и партийни ръководители“, включително и първият секре-
тар на ЦК на БКП и председател на МС – Т. Живков14. За доминирането на 
комунистите, при това активните отпреди 9 септември с опит в обществената 
дейност, носещи самочувствие на заслужили за „новото общество“, свидетел-
ства и броят на 258 „активни борци против фашизма и капитализма“ сред де-
легатите. А че ОФ е и място за оказване на допълнителни почести за активните 
поддръжници на режима, говори и това, че други 533 от делегатите са награ-
дени с ордени „за активно участие в борбата срещу капитализма и фашизма 
и строителство на социализма“, а 10 са с най-висша трудова награда „Герой на 
социалистическия труд“. Сред делегатите са и изтъкнати дейци на културата, от 
които 10 са наградени с най-висшата „Димитровска“ държавна награда15.

Най-активно в ОФ е поколението между 30 и 50 години, от което са излъче-
ни и най-много делегати – 744, срещу 247 делегати над 50 години и само 102 де-
легати под 30 години16. От една страна, това поколение – между 30 и 50 години, 
е по принцип най-активно и вероятно искрено или не дотам търси и се включва 
в политическия живот, т.е. показва желание да се впише в системата, да поддър-
жа режима. В началото на 60-те години повечето от тези хора са реализирани по 
време на социализма и насила или съзнателно са индоктринирани от режима. 
Твърде слабото участие на младежи е свързано с факта, че младите членуват в 
друга организация – ДКМС, и в ОФ отиват само изпаднали от комсомола или 
надхвърлили комсомолската възраст.

Прави впечатление, че сред делегатите са споменати представители на всич-
ки основни етноси: българи, турци, евреи, цигани, без да се посочат конкретни 
съотношения17. Но самият факт на присъствието им говори за ролята на ОФ за 
приобщаване на малцинствените етноси, особено на политически по-пасивни-
те цигани и турци.

Според Устава, изменен и допълнен на Петия конгрес, в ОФ може да члену-
ва всеки пълнолетен гражданин, без разлика на пол, народност, социално поло-
жение и партийна принадлежност с изключение на лишените от граждански и 
политически права. Така ОФ остава затворен за непокаялите се бивши полити-
чески врагове на БКП. Членуването в ОФ е индивидуално и колективно, като 
индивидуалните членове се приемат, след като са подали писмени заявления 

14. Пети конгрес на ОФ. с. 301.
15. Пак там.
16. Пак там.
17. Пак там.
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пред низовите организации. Изрично се посочва, че партийните членове – на 
БКП и БЗНС – членуват в ОФ индивидуално, докато профсъюзите, ДКМС 
и други обществени организации членуват колективно в ОФ, а техните члено-
ве могат да бъдат и индивидуални членове на ОФ18. Така ОФ се очертава като 
обществена организация, която трябва да приобщава към политиката на БКП 
преди всичко „неорганизираните“ слоеве на обществото – нечленовете на БКП 
и БЗНС, нечленовете на Комсомола и профсъюзите – т.е., селяните-кооперато-
ри, кооперираните занаятчии, безпартийната интелигенция и безпартийните 
работници, както и по-изостаналите в културно и политическо отношение като 
жените, турците и циганите.

В заключителното слово на Тодор Живков на конгреса на ОФ през 1963 г. 
прозират вижданията на партийното ръководство за бъдещите задачи на най-
масовата „народна обществено-политическа организация, въплъщение на съюза 
на работниците, селяните кооператори и народната интелигенция, … най-ши-
роката организирана опора на народната власт“19. ОФ трябва да мобилизира 
„милионите отечественофронтовци“ за изпълнение на непосредствените и 
перспективните задачи в политиката на БКП, а именно: изпълнението на чет-
въртата петилетка и „довършване сградата на социалистическото общество у 
нас и постепенно започване строителството на комунистическото общество“20, 
с други думи – модернизиране, урбанизиране и индустриализиране на страната 
със средствата на централното планиране и еднопартийна диктатура. Но по-
неже перспективите са те да се променят, то ОФ трябва да въвлича „народните 
маси“ в управлението като „изпълва с ново съдържание... кълновете на новото 
в нашия обществен живот, каквито са другарските съдилища, доброволните 
отряди, комисиите за обществен контрол. А тези нови форми на обществена 
дейност съдържат в себе си зародиша на бъдещето комунистическо самоупра-
вление“. ОФ трябва да е готов да поеме „постепенното прехвърляне на някои 
функции и задачи на държавните органи върху масовите организации“, като се 
разширява все повече доброволното обществено начало в дейността на органи-
зацията. По такъв начин ОФ заедно с другите елементи на политическата сис-
тема ще съдейства за създаването на „новия човек – труженика на социализма и 
комунизма“21. Така се обосновава мястото на ОФ в предвиденото мащабно со-
циално и антропологично инженерство, готвено на българското общество във 
връзка с 20-годишната програма за изграждане на комунизма.

Тези задачи, които трябва да циментират съществуващия политически ре-
жим и властта на БКП, са съпроводени със структурни реорганизации в сис-
темата на ОФ. Те са обяснени, както вече се посочи, с необходимостта от въ-
веждане на общественото начало като важен елемент за бързо изграждане на 
социализма и комунизма. Но същевременно добре се вписват в предприетото 
в началото на 60-те години драстично съкращаване на социалните разходи. То 

18. Пак там, с. 332.
19. Пак там, с. 330.
20. Пак там, с. 90.
21. Пак там, 5–9.
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произтича от общото критично състояние на икономиката, констатирано през 
1962 г. и контрастиращо с идеите за бързо изграждане на комунизма, същевре-
менно обясняващо опитите за реформи, един от принципите на които е само-
издръжката22.

Съкращаването на бюджетните разходи за субсидиране на обществените 
организации през 1963 г., заедно с тези за култура, социални осигуровки, по-
чивно дело и др. се извършва по силата на Постановление на Министерския 
съвет №32 от 16 март 1963 г. То се основава на решение П-92 на Секретари-
ата на ЦК на БКП и Бюрото на МС от 15 март 1963 г. Според последното 
субсидиите на ОФ се намаляват с 52 % (от 342 000 лв. – на 250 000 лв.). Това 
са едни от най-големите съкращения в списъка на намалени субсидии, заедно 
с тези за БСФС – с 45,7 %, на БЧК – с 64,9 %, на Съюза на тракийските кул-
турно-просветни дружества – с 33,3 % и на Българския туристически съюз – с 
31,9 %. Само Националният комитет за защита на мира е лишен изцяло от суб-
сидии, докато държавната подкрепа за БКП е намалена едва с 13,3 %, а тази за 
БЗНС – с още по-малко – 7,7 %. А от 1 януари 1964 г. се предвижда изобщо да 
се прекрати субсидирането на ОФ, заедно с такива организации като БСФС, 
БТС, Съюза на тракийските културно-просветни дружество и те да минат на 
самоиздръжка23.

Затова съвсем не е случайно, че във връзка с намалените средства за издръж-
ка на апарата на ОФ се предвижда част от неговите функции да се поемат от 
комисии на обществени начала и чувствително да са съкратят платените му ак-
тивисти. Към това се свежда виждането на заместник-завеждащия отдела „Пар-
тийни и младежки органи“ към ЦК на БКП Ангел Тодоров от 10 април 1963 г. 
за изпълнение на решението П-9224. Много по-конкретно това виждане се раз-
работва в доклада на д-р Владимир Бонев, приет на заседание/пленум на НС 
на ОФ на 3 юли 1963 г. Дотогава реорганизацията в ОФ следва администра-
тивните промени от 1959 г. с въвеждането на окръжните комитети. Те заедно с 
33 334 организации и 220 женски дружества, предназначени за мохамеданките, 
формират гръбнака на системата25. Низовите организации включват членовете 
на един жилищен район или участък и имат средно по 120 членове. Над тях са 
селските, общинските и градските комитети, като в по-големите градове има 
и градски квартални организации. Следват окръжните комитети и на върха е 
Националният съвет на ОФ26. Наред с тези звена още от 1962 г. се формират 
на доброволен принцип към окръжните комитети на ОФ помощни органи – 
комисии в помощ на другарските съдилища, на обществения контрол, а също 
и методически съвети за подобрение на ръководството на политическата про-

22. Марчева, Ил. Цит. съч., 231–232.
23. ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 5073, л. 122–123.
24. Пак там, оп. 5, а.е. 573, л. 157–158.
25. Пети конгрес на ОФ, с.81.
26. Брунбауер, Улф. „Социалистически начин на живот“. Идеология, общество, семейство и 
политика в България (1944–1989). Русе, 2010, с. 300.
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света и др. Към Изпълнителния комитет съществуват платени отдели, комисии 
и служби27.

В ОФ още от 1961 г. се провежда политика за съкращаване на разходите, 
в резултат на която от 1961 до първата половина на 1963 г. са освободени 386 
души или 24,1 % от платените сътрудници. Само през втората половина на 1963 
г. се очаква да се съкратят още 120 души, което явно не се посреща спокойно от 
тези хора. Затова НС на ОФ организира целия си апарат, завеждащ отделите, 
членовете на Бюрото и секретарите. Те са изпратени в окръзите за „оказване на 
помощ при набелязване на мероприятията“ по реализация на тези съкращения. 
Същото вършат окръжните активи на ОФ по отношение на общинските струк-
тури. В тази неблагодарна акция се включват „най-отговорни“ ръководители на 
ОФ, както и членове на местните партийни комитети и на народните съвети. 
Целта на агитационния поход е да се убедят местните структури да извършат 
съкращения и да преценят съвместно с другите институции как да организират 
в бъдеще основните дейности на организацията28.

През 1963 г. се прави промяна и в органите към Бюрото на НС на ОФ, коя-
то се повтаря и в окръжните комитети на ОФ. Тя включва преобразуване на 
отделите в комисии, създаване на нови комисии, опростяване на вътрешните 
структурни звена в тях с оглед да се намалят средствата. Един от най-важните 
отдели – „Организационен“, се освобождава от редица функции и се преимену-
ва в „Организационно-инструкторски“. В него влизат само инструктори, кои-
то трябва да са в помощ на окръжните и общински комитети на ОФ. Заради 
нарасналата нужда от по-специализирани и профилирани лекции за разясня-
ване позициите на БКП за вътрешното и международното развитие и с оглед 
на икономията на средства, вместо отдел се оформя „Комисия за политическа 
просвета и агитация“, към която се създават четири групи от доброволци–спе-
циалисти по комунистическо възпитание, работа сред българите мохамедани, 
атеистична пропаганда и нагледна агитация29.

Понеже на ОФ е вменена задачата да работи за формиране на новата жена 
на социализма и комунизма в три основни хипостази като „майка, гражданка и 
труженичка“ заедно с политическото ограмотяване и културно просвещаване 
на българките мохамеданки, туркините и циганките, се преустройват и органи-
те за работа сред жените. Закрива се отделът „За работа сред жените“, който е 
дублиран и от „Комисия за работа сред жените“. Последната остава, но вместо 
от 40 души тя вече се състои от 17 членки30.

Традиционната дейност на ОФ по организиране на различни трудови и сто-
пански инициативи като залесяване, мелиорация, грижи за развитие на лич-
ното животновъдство, за събиране на диворастящи плодове, билки и вторич-
ни суровини, благоустройство на селищата и др. под. се ръководи вече не от 

27. Пети конгрес на ОФ, с. 83.
28. ЦДА, ф. 28, оп. 19, а.е. 3, л. 94.
29. ЦДА, ф. 28, оп. 19, а. е. 3, л. 94, с. 1–14.
30. Пак там.
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две звена („Комисия за трудови инициативи“ и сектор „Стопански“ на отдел 
„Организационен“), а от една „Комисия за трудови инициативи и стопански 
задачи“. От нея се очаква да координира дейността на организациите на ОФ с 
ведомствата и органите, които отговарят за тези задачи. А тъй като, както вече 
се посочи, в началото на 60-те години се прокламира необходимостта от демок-
ратизация на системата чрез приобщаване на населението към управлението 
най-вече на местно ниво, то към Бюрото вместо сектор към бившия отдел „Ор-
ганизационен“ се оформя специална „Комисия за съвместна работа с народни-
те съвети“31.

Другата промяна в дейността на ОФ се изразява в образуването на специал-
на „Комисия за обществен контрол и социалистическа законност“. Тя трябва 
да допълва политиката за сливане на държавния и обществения контрол, чиято 
първа крачка е сливането на държавния и партийния контрол по решение на 
Майския пленум от 1963 г. на ЦК на БКП. На тази комисия се разчита да за-
сили обществената нетърпимост към посегателствата върху „социалистическа-
та“, т.е. държавната собственост. Именно в такава насока се опитват членовете 
на Бюрото да насочат дейността на т.нар. другарски съдилища. Това означава 
те да престанат да се занимават със семейно-битови дела и да се обърнат към 
превенцията на разхищаването на социалистическата собственост. Тази ко-
мисия трябва да подпомага функционирането на института на обществените 
защитници и обществените обвинители при гледането на наказателни дела от 
държавните съдилища; да организира работата на организациите на ОФ в „ко-
мисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълно-
летни“, в издирването на застрашени деца, както в „издирване и превъзпитаване 
на лицата, които водят лентяйски и паразитен начин на живот“. Комисията 
трябва да насочва дейността на органите на ОФ в комисиите за превъзпитание 
на затворници и в съветите на съдебните заседатели32.

Във връзка с политиката на БКП за разширяване на международните кон-
такти на НРБ не само със социалистическите страни, но и с капиталистиче-
ските и най-вече страните от третия свят – новоосвободените и борещите се 
за освобождение от колониализма – на ОФ е възложена задачата да разшири 
връзките си с подобни организации от тези страни. Ето защо през 1963 г. от 
сектор на отдела за политическа просвета и пропаганда към Бюрото се обосо-
бява самостоятелна „Комисия за връзки с чужбина“33.

Важността на дейността на ОФ сред циганите и турците, вследствие на коя-
то те могат да се интегрират в обществото, като им се внуши социалистическо 
съзнание (т.е. съзнание за важността на общественото над личното, на светско-
то над религиозното, на партийното над общностното, а у циганите да се фор-

31. Пак там.
32. Пак там.
33. Пак там.
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мират и трудови навици), съдейства за запазването на „Комисията за работа 
сред циганското и турското население“34.

Също така с оглед на икономии и за по-добро функциониране на апарата 
Бюрото премахва длъжността „завеждащ сектор“, а комисиите са оглавени от 
секретарите на Бюрото. Те привличат към тях различни специалисти и полити-
чески дейци на обществени начала: през 1963 г. от 128 членове на тези струк-
тури 106 работят на обществени начала. Промените в апарата на Бюрото се 
повтарят и в Окръжните комитети на ОФ, като и там се разчита на неплатени 
сътрудници. Заедно с това НС на ОФ на 3 юли 1963 г. планира да направи и 
други икономии от съкращаване на телефонни разговори, подаръци, отказ от 
даване на обеди и вечери по време на мероприятия35.

Междувременно през 1963 г. на ОФ е вменено да покрие 50 % от дотогаваш-
ните държавни субсидии за провеждане на шестте курса за жени-активистки на 
ОФ българомохамеданки и туркини, съществуващи от 1961 г. в системата на 
организацията, както и част от разходите за създадения по решение на БКП от 
1963 г. пак в системата на ОФ Върховен читалищен съвет с окръжни и район-
ни клонове36. Държавната субсидия за тези дейности, както и за Националния 
комитет за защита на мира, се запазва и през 1964 г., въпреки намерението те 
да преминат на пълна самоиздръжка37. Но перспективата е, когато през 1965 г. 
ОФ изцяло се самофинансира, той да поеме и държавния дял във финансира-
нето на тези структури (без държавната субсидия за лекционната пропаганда, 
която се провежда в тях)38. Това налага да продължи политиката за икономии, 
водеща до съкращаване на платените сътрудници и привличане на нещатни, до-
броволни участници в работа на ОФ на централно и местно ниво с ограниче-
но възнаграждение. Така платените служители в НС от 83 се съкращават на 80 
през 1964 г., а за задържане на нещатните се предвижда възнаграждение между 
30 и 40 лв. Заплатите на местните председатели на малки общини – с до 5 хил. 
жители не могат да надвишават 90 лв., но полагащите се надбавки за дейци на 
ОФ, на които през 1964 г. им е признато званието „активни борци против фа-
шизма и капитализма“, трябва да бъдат изплатени от икономиите на ФРЗ39.

От друга страна, НС на ОФ се надява да може да въведе напълно самоиз-
дръжката в своята работа чрез повишаване на събираемостта на членския внос 
и чрез реализиране на издателска си дейност – двата основни източници на 
приходи. Месечният членски внос за индивидуалните членове е 10 стотинки 
(от 1960 г., дотогава е бил 8 стотинки по курса от 1978 г. или 20 лв. по курса от 
1948, когато е установен този размер на вноса)40, а за колективните (комсомола 

34. ЦДА, ф. 28, оп. 19, а. е. 3, л. 94, с. 1–14.
35. Пак там, с. 14–15.
36. Пак там, оп. 21, а. е. 2, л. 102; ф. 28, оп. 19, а. е. 3, л. 94, с. 17.
37. Пак там, оп. 19, а. е. 3, л. 129.
38. Пак там, оп. 21, а.е. 1, л. 68а–71; оп.19, а. е. 3, л. 94, с. 17.
39. Пак там, оп. 21, а. е. 1, л. 68а–71.
40. Пак там, оп. 24, а. е. 126, л. 109.
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и профсъюзите) – по 0, 004 лв. за всеки техен член41. Десет стотинки са сравни-
телно голям внос и тегоба в бюджета на всеки български гражданин през пър-
вата половина на 60-те години, когато минималната работна заплата е 57 лв., а 
цената на 1 трамваен билет е 2–4 ст. според разстоянието.

Издателството на НС на ОФ продължава дейността си по печатане на кни-
ги, а НС издава както всекидневника Отечествен фронт с тираж от 130 000 
броя, така и в. Нов път (1959–1988), който е предназначен за циганското насе-
ление. Нов път излиза всеки месец в тираж 60 000 броя. Издава се и сп. Чита-
лище с тираж 4 750 броя. От 1965 г. започва да излиза служебен бюлетин Оте-
чествен фронт, адресиран до структурите на ОФ, в който се публикуват важни 
решения на НС и Бюрото на НС на ОФ, споделя се положителен опит, както 
български, така и международен42. По решение на ЦК на БКП и НС на ОФ от 
1966 г. излиза и месечното обществено-политическо, научнопопулярно списа-
ние с красноречивото име Родопи (1966–1995), което подсказва насочеността 
му към жителите на региона. Главен редактор е нашумелият писател, свързан с 
този край, Николай Хайтов (1919–2002).

Ефектът от намаленото субсидиране на системата на ОФ, както и преори-
ентирането ѝ към доброволна работа с премахване на платените организатори 
най-вече на ниско ниво, дава отрицателни резултати, изразили се в упадък на 
дейността по места. На тези негативи обръщат внимание на заседание/пленум 
на НС на ОФ от 22 януари 1965 г., когато се обсъжда бюджетът на НС за го-
дината. Единствено ветеранът отечественофронтовец Димо Казасов поддържа 
линията, че ОФ трябва да стане изцяло самодейна организация, която трябва 
да разчита на съзнателността и ентусиазма на актива, посочвайки разцвета на 
Казанлъшкото читалище благодарение на дейността на Чудомир и спомняйки 
си началното съществуване на ОФ. Повечето от изказалите се обаче се възпро-
тивяват и разкриват упадъка на организацията след съкращаването на 40 % от 
платения актив особено в низовите звена, защото пенсионерите не могат да 
задвижат ентусиазма на хората.

Посочената от изказващите се на пленума слаба представителност на жените 
и младите хора сред активистите на ОФ на обществени начала, е свидетелство, 
че в началото на 60-те години ОФ слабо осъществява онази роля, която му от-
режда властта – да съдейства на еманципацията на жените и да формира високо 
обществено съзнание сред младото поколение, или с други думи успешно да 
приобщава към политиката на комунистическия режим тези големи групи от 
обществото. Обясненията на членовете на НС на ОФ визират не само съкра-
щенията на актива, но и противоречивите процеси в общественото развитие. 
Така пренебрегването на жените и неизбирането им на различни ръководни 
длъжности дори като звеноводки се дължи на факта, че мъжката част от насе-
лението – техните свекъри и съпрузи, смятат това за недопустимо и в разрез с 
патриархалните представи за общуване между мъжете и жените. С други думи, 

41. Пак там, оп. 19, а. е. 3, л. 131.
42. Пак там, оп. 24, а. е. 348, л. 76–77.
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налаганата отгоре еманципация се сблъсква с инертността на патриархалния 
манталитет, който доминира, особено в селата и по-малките градове и с който 
ОФ трябва да се пребори43.

Друг тип проблеми показва липсата на млади кадри в органите на ОФ и в 
неговите мероприятия. Значение има както ангажираността им по линия на 
ДКМС, така и формиращият се манталитет на родените и възпитаващите се 
при социализма. Те вече не са склонни да работят на обществени начала, както 
правят това пенсионерите, не само защото трябва да издържат семейства и да 
се грижат за повишаване на своето професионално израстване, а и защото не 
са така жертвоготовно настроени. Те се интересуват повече от новите развле-
чения, определяни осъдително като „мечта за разни танци, да се криви насам-
натам, за джаз“44.

Наред с това десталинизацията е премахнала страха и необходимостта чо-
век да е показно активен. Неслучайно един от членовете на НС Стоян Сираков 
споделя на заседанието през януари 1965 г., че на хората вече им омръзнало от 
много мероприятия45. И няма как да е другояче, след като мероприятията се 
провеждат по едни и същ начин, независимо дали е партийно събрание или 
събрание на ОФ: със скучни данни в информация за извършеното през три-
месечието и приемането на план за следващото, както самокритично споделя 
членът на Висшия читалищен съвет Иван Огнянов на заседание на НС на ОФ 
на 30 юли 1966 г.46 Хората искат да се забавляват, да си починат от масираната 
политическа пропаганда. Така че е логично те да не проявяват нужната на режи-
ма ангажираност към мероприятията на ОФ, оставени без надзора и подканя-
нията на платените активисти.

Вижда се колко е трудно ОФ да въздейства върху обществото през 60-те го-
дини поради сложните процеси, които протичат тогава в България. Той тряб-
ва да работи за преодоляване на патриархалния манталитет, свързан с все още 
преобладаващото селско население, за коригиране на новите увлечения сред 
младите и най-активните и така да съдейства на политиката на властта, но при 
продължаващо ограничаване на държавни субсидии. Независимо че на всички 
в НС на ОФ тежат предприетите съкращения на средства за платени сътрудни-
ци, през 1965 г. той е принуден да направи своя бюджет, изцяло разчитайки на 
самоиздръжка. Това води и до поредните съкращения на активисти – петима 
от апарата на НС и 84 – от окръжните и общински комитети при наличие на 
1 000 000 активисти, работещи на обществени начала47. Но за да се поддържа 
мотивацията на нещатните председатели на селски и на някои градски общин-
ски комитети и през 1965 г. за тях е предвидено заплащане между 30–40 лв. То 
изглежда оправдано, като се имат предвид сложните и динамични промени в 

43. Пак там, оп. 21, а. е. 1, л. 45.
44. Пак там, л. 55, 56–57.
45. Пак там, оп. 21, а. е. 1, л. 44.
46. Пак там, а. е. 2, л. 113.
47. Пак там, а. е. 1, л. 68а–71.
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обществото и задачите на ОФ за модернизирането му. От друга страна прави 
впечатление, че НС на ОФ е съгласен, ако на такива постове по селата са „из-
брани пенсионери – активни борци против фашизма и капитализма, тяхното 
възнаграждение да е до 50 лв.“48 Това решение потвърждава още веднъж конста-
тацията, че системата на ОФ не само в центъра, но и в низовите организации се 
оформя като място, където старите комунисти могат да намерят поле за изява. 
Логично е да се очаква, че те по силата на своето възпитание ще продължат да 
участват в масовите организации, след като са изтласквани/пенсионирани от 
другите управленски структури. Така старите комунистически кадри могат да 
се реализират и няма да подкрепят сталинистки заговори като този на Горуня 
през 1965 г.

Друга категория активисти на ОФ, които участват основно на обществени 
начала в разнообразната дейност на ОФ, са учителите, особено по селата. По 
силата на своята професия и просветителските традиции, по силата на своите 
умения да общуват, чрез своя авторитет в малките населени места те са сред ос-
новните пропагандатори и организатори на различните инициативи49.

Ориентирането на старите кадри към ОФ слага отпечатък върху дейността 
на организацията, който влиза все повече в противоречие с обществените на-
гласи, защото старите кадри са свикнали повече с командването, с партийните 
принципи на въздействие. А точно тяхното изчистване от стила и методите на 
работа на ОФ се смята като залог той, заедно с другите обществени организа-
ции, да съществува и в новите условия. Така Тодор Живков в доклада си пред 
пленума на ЦК на БКП от април 1966 г. за новата система на управление на 
обществото, излага опасенията на част от ръководните среди, че в новите ус-
ловия ще се „ограничават правата и възможностите на обществените орга-
низации, ще намалява тяхното значение и авторитет“, като в същото време 
се опитва да ги опровергае. Той посочва, че основните функции на обществе-
ните организации се запазват в сферата на „комунистическото и социалисти-
ческо възпитание на трудещите се“, но и предупреждава – без да действат като 
полуадминистративни органи, дублиращи дейността на стопанските органи и 
производствените комитети50.

Упадъкът на обществените организации се осъзнава от управляващите. Те 
виждат и недоволството на хората от прекалената претрупаност на обществено-
политическия живот с различни мероприятия, провеждани по линия на раз-
личните обществени и политически организации. И докато организираните на 
работното място заседания, събрания, курсове, лекции, кръжоци се възприемат 
като доброволно задължителни и на тях обикновено присъства най-активната 
част от работниците и служителите, то мероприятията, организирани по место-
живеене, се осъзнават все повече като тегоба, защото по нищо не се различават 

48. Пак там, а. е. 2, л. 222.
49. Шести конгрес на ОФ, с. 64; Отечественофронтовският пропагандист разказва (Използва-
не на положителния опит на пропагандистите на ОФ в Софийски окръг). С., 1964.
50. Живков, Т. ОФ – наше историческо завоевание. С., 1982, 272–277.
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от останалите. Спасяват положението онези партийни членове, които трябва 
да работят в организациите на ОФ като партийно задължение. Не е случайно, 
че на Майския пленум на ЦК на БКП от 1964 г. е направен опит да се внуши 
на партийните членове, че не трябва да подценяват работата на БКП в квартала 
за сметка на дейността си на работното място. Тогава се пледира да се засили 
контролът върху дейността на онези „партийни членове, които са изпратени 
с партийно поръчение на работа в ОФ“ и които заемат длъжности в бюрата на 
комитетите и ръководствата на низовите организации51. Защото там, в кварта-
лите, сред безпартийните, ОФ действа като пълномощник на БКП. Масовото 
им обхващане се поставя като негова главна задача на Шестия конгрес на ОФ 
през 1967 г., чието изпълнение ляга върху плещите главно на комунистите52.

1. 2. Дейност през първата половина на 60-те години (1963–1967)

Променените организационни параметри на ОФ се отразяват пряко върху 
дейността му. Отпадането на административно-финансовите му задачи при съ-
бирането на билки, вторични суровини, и др. под. откроява все по-ясно ролята 
на ОФ в разяснителната, агитационната дейност сред населението за извърш-
ване на безплатни дейности, които се осъзнават като необходими за общата 
полза (по Ленин). Тук влизат агитацията за събиране на вторични суровини, 
билки, благоустройството на населените места, залесяването, бригадите в по-
мощ на селското стопанство. Заедно с това комитетите на ОФ по местоживеене 
водят индиректно разяснителна кампания за смисъла на новата система за уп-
равление, за правилното разбиране на съчетанието на материалните с морал-
ните стимули, като се поставят на видно място портретите на първенците от 
производството в кварталите, където живеят. И съответно – не е ясно как (мо-
жем само да се досещаме) може да постигне следното: „в кварталите се създава 
атмосфера на обществена нетърпимост към „лентяите и безделниците“, воюва 
срещу тенденциите на „потребителство“ и „готованство“, срещу стремежите 
„повече да се иска, а по-малко да се дава на обществото“53.

Най-пряко комитетите на ОФ в селата и малките градове се ангажират с ор-
ганизационна дейност в селското стопанство. Така в с. Поликраище, Велико-
търновско, организацията на ОФ, ръководена от председателката Милка Куше-
ва, помага на двете звена в полевъдната бригада, на която територия е изградена 
низовата организация на ОФ, да завоюват званието „Звено за комунистически 
труд“. Във върховите дни тя организира в тяхна помощ да работят членове на 
организацията, които не били включени в състава на звената. Това са предимно 
жени, незаети в селското стопанство, пенсионери и др. А през есента органи-
зацията на ОФ изкарва на полето две бригади от 100 човека, неработещи до-
тогава в ТКЗС. Заедно с тази непосредствена помощ, организацията на ОФ в 

51. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 17.
52. Шести конгрес на ОФ, с. 66.
53. Пак там, с. 37.
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селото по време на лятната работа се занимава с просветителна дейност – към 
двете звена се избира по една просветничка. През свободното време или при 
лошо време тя чете „подходяща литература, свързана с работата на стопан-
ството, изнася политическа информация“. Всичко това се оценява положител-
но и едното от звената получава званието „Звено за комунистически труд“54. 
Заедно с такива форми комитетите на ОФ имат задължението да полагат грижи 
за развитие на животновъдството в личните стопанства, да оказват помощ при 
изкупуване на стоковата продукция от личните стопанства55.

ОФ провежда и активна просветителска и пропагандаторска дейност в 
кварталите. На просветни събрания на низовите организации, на махленски и 
жилищни конференции, в народните университети (провеждани съвместно с 
читалищата), на събрания и вечери на въпроси и отговори се разглеждат както 
международното положение и политиката на БКП в икономиката, така и мо-
рално-етически проблеми. Агитира се за посещаемост чрез инициативата „Влез 
във всеки дом“. Тя обаче не винаги носи резултати. Неслучайно Шестият конгрес 
на ОФ отчита, че тези политически мероприятия се подценяват от населението 
и не винаги има достатъчна посещаемост56.

Същевременно през първата половина на 60-те години ОФ търси своето 
място в живота на обществото като се ориентира към налагане на „социалис-
тически бит“. Така могат да се интерпретират инициативи от сорта на: „Да съз-
дадем образцов дом“, „Образцов квартал за чистота и комунистическо отноше-
ние между населението“, „Да помагаме за укрепване на новото социалистическо 
семейство“, „За комунистическо възпитание на младежта“, „Да няма изостава-
щи ученици“, „Да не допуснем нарушения на законите и обществения ред“. Тези 
дейности трябва да възпитават в колективизъм, в задружно честване на общест-
вени и семейни празници, да утвърждават нови граждански ритуали по повод 
раждането на дете, гражданските бракове, които изместват старите религиозни 
традиции, но не и патриархалните морални норми. Така организациите на ОФ 
по местоживеене подобно на старите патриархални общини следят за морала, 
реда, благоприличието, заедно със спазването на новите, светски граждански 
ритуали

За нуждите на атеистичната пропаганда се създават Домове на атеиста, 
определени като специализирани центрове за идейно-възпитателна работа, 
атеистична пропаганда, въвеждане на социалистическите граждански ритуа-
ли, промяна на народната празнична система, развитие на селищни и семейни 
празници. За подпомагане на дейността на тези домове по решение на Секрета-
риата на ЦК на БКП от 1966 г. ОФ започва да издава Бюлетин за атеистична 
пропаганда57.

54. Шести конгрес на ОФ, с. 38.
55. Пак там, с. 39.
56. Пак там, с. 41.
57. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 78–79; Пимпирева, Ж. Домовете за социалистически бит и 
култура и българските празници. –В: Социализмът: реалност и илюзии, Етнологични аспекти 
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Същевременно, тъй като при комунистическия режим всички дейности са 
подчинени на идеологията, то и дейността на организациите на ОФ е белязана 
от нея. Те трябва да възпитават населението по местоживеене в колективизъм 
срещу „дребнобуржоазния индивидуализъм“, в поддържане на гражданските ри-
туали срещу „религиозните отживелици“. А работата на комитетите на ОФ по 
патриотичното възпитание е обусловена от „идеологическата диверсия на им-
периализма“ срещу социалистическите страни в условията на разширяващи се 
връзки между социалистическите и капиталистическите държави. Диверсията 
е видяна, от една страна, в „разпалването на шовинизъм“, а от друга – на „кос-
мополитизъм, нихилизъм и национална малоценност“58. Представа за тази пси-
хологическа борба дава секретарят на НС на ОФ Здравко Митовски, като по-
сочва, че противниците от западния свят се стремят систематично и търпеливо 
да подкопаят съзнанието на гражданите от социалистическия лагер, залагайки 
на ерозията, осъществявана бавно и с дълги срокове от 5, 10–15 години: „Те из-
дирват характерни национални слабости, класови, групови, дори индивидуални 
и се насочват да атакуват слабите места, работят, като чакат моменти на 
завои“59.

Удачни форми, за да може ОФ да се противопостави на тези тенденции, 
преценени от управляващата партия като заплаха за нея и за комунистическата 
система, е движението за изучаване на историята на родния край, родното 
селище и масово създаване на местни музейни сбирки, обикновено в читали-
щата, походи и екскурзии до исторически места и паметници, популярните 
поредици на издателството на ОФ („Героична летопис“, „Бележити българи“, 
„Бащино огнище“)60.

Особено място в дейността на ОФ заема неговата просветителска дей-
ност сред турското и циганското население с цел модернизиране на неговия 
бит и повишаване на културата и трудовата му активност, при съобразяване с 
особеностите на циганите. Тази дейност трябва да помогне на тези групи да 
възприемат новия политически и социален ред, като същевременно отговаря 
на просвещенския характер на социалистическия проект. Той държи сметка за 
„издигане“ на по-изостаналите, за ликвидиране на религиозните обичаи и на-
вици, за насаждане на светски модел на живот. ОФ се оказва много подходящ 
за този аспект от реализирането на социалистическия експеримент. В него се 
обхващат турците и най-вече турските жени: между 1963 г. и 1967 г. е отчетено 
нарастването на броя на турците-членове на ОФ с 40 хиляди, както и включва-
нето на 113 530 турци в просветните звена на ОФ през 1967 г., от които 65 147 
са жени61. 

на всекидневната култура. С., 2003, Етнографски институт с музей–БАН, с. 232.
58. Шести конгрес на ОФ, с. 44.
59. ЦДА, ф. 28, оп. 22, а.е. 6, л. 152.
60. Шести конгрес на ОФ, 46–47.
61. Пак там, с. 49.
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Подобни функции имат организациите на ОФ в дейността по приобщаване 
и социализиране на 300-хилядното циганско население в страната през 60-те 
години. Няколко са основните проблеми пред циганското население: намира-
не на работа, осигуряване на учение и дом за подрастващите циганчета и най-
вече преодоляване на негативното отношение към циганите в обществото. Тези 
проблеми до голяма степен се коренят в съзнанието и поведението на самите 
цигани и в силната им общността среда. Комитетите на ОФ се опитват да се 
борят с тези проблеми заедно с подкрепата, която им оказват народните съвети 
и комитетите на БКП. Важна роля в това отношение има и споменатият в. Нов 
път, в чието списване участват и представители на циганите. ОФ съдейства за 
издигане на равнището на циганското население, като включва в своите редици 
активисти цигани и циганки. Така в средата на 60-те години в ОФ членуват 80 
хил. цигани. А от тях в комисиите за работа сред циганското население при 
окръжните и градските комитети на ОФ, помощни органи на комитетите, са 
привлечени на активна обществено-политическа работа над 1500 мъже и жени. 
Над 1700 цигани участват в организирането на семинари за подготовка на ак-
тивисти на ОФ по окръзи. В просветните звена на ОФ над 28 000 цигани и 
циганки са слушатели. Там, където няма клубове, занятията се водят по домо-
вете62. А през 1965 г. активистите на ОФ във Видин приемат призив-обещание 
към жените-циганки от цялата страна за по-активно включване в обществен 
труд, за изпращане на децата на училище и за участие в дейността на ОФ63. Ок-
ръжният комитет на ОФ във Видин организира 14 курса за повишаване на би-
товата култура и две лектории, чиито завършек са модни ревюта и предметни 
изложби. Особено активна в окръга е Юла Каменова, циганка от Видин, която 
е член на НС на ОФ, и която на Шестия конгрес на ОФ изтъква проблемите и 
постиженията с приобщаването на циганите, включително и като посочва, че 
по това време 9000 циганчета се учат на пълна държавна издръжка в интернат-
пансиони64.

Кариерата на Юла Каменова е много показателна за ролята на ОФ за социа-
лизирането на циганското население – тя е библиотекарка в кварталното чита-
лище (кв. Боянова махала, Видин), която три години работи по разораването 
на целините в СССР. Изявена общественичка, тя е делегат на Петия конгрес 
на ОФ. Явно прави впечатление и затова е изпратена да учи в Едногодишната 
партийна школа при ЦК на БКП за низови активисти65. На Шестия конгрес 
Каменова вече не е в състава на НС, но е включена в Централната финансово-
ревизионна комисия.

ОФ участва активно и в работата на местната власт – народните съвети. 
И това е съвсем естествено, защото ОФ съществува на териториален принцип. 
Макар че при всеки повод се заклеймява опита за сливане на ОФ с народни-

62. Пак там, с. 194.
63. Пак там, с. 192.
64. Пак там, 191–195.
65. Делегати на конгреса. – Във в. „Нов път“, бр. 3, 1 март 1963, год. V.



244  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

те съвети по време на сталинизацията, същевременно винаги се подчертава и 
значението на сътрудничеството между организациите на ОФ и местните ор-
гани. Ето защо на пленум на НС на ОФ през 1964 г. са приети Указания по 
съвместната работа на ОФ и народните съвети, въз основа на които Президи-
умът на Народното събрание на НРБ приема решения, задължителни и за ОФ, 
и за народните съвети. Подобряването на взаимодействието на двете системи 
се вижда от предсесийните срещи на общинските съветници с избиратели-
те; срещите на изпълнителните комитети на народните съвети с избирателите 
по квартали села и махали; съвместно (на изпълкомите на окръжните народни 
съвети и бюрата на окръжните комитети на ОФ) организиране на приемни в 
селищата за изслушване на населението и решаване на място проблемите им, 
съвместно провеждане на сесии на Народните съвети заедно с пленуми на 
ОФ66. Тези форми на пряка връзка между управлявани и управляващи на мест-
но равнище чрез посредничеството на ОФ целят да се подобри комуникацията 
и да се решават по-експедитивно местните проблеми, както и да се ограничат 
злоупотребите със служебното положение. Тези форми заедно с привличането 
на активисти към постоянните комисии при народните съвети, включването 
на населението към обществените съвети, в нещатните отдели при общинските 
съвети, като инспектори на обществени начала и в съветите на специалистите 
при окръжните народни съвети и пр. трябва да демонстрират все по-голямото 
сближаване на държавните органи с обществените организации и гражданите 
като стъпки към очакваното им сливане, обявено за характеристика на кому-
нистическото самоуправление67.

От същата гледна точка се интерпретира и включването на ОФ в създава-
нето на единен и всеобхватен контрол. Той се изгражда през 1965 г., като 
комисиите за обществен контрол към организациите на ОФ се преустройват 
в комисии за народен контрол, които се ръководят от комитетите на ОФ и 
местните органи на Комитета за държавен контрол68. Така се смята, че ОФ ще 
съдейства да се ограничат негативните черти като „разхищение на държавната 
и кооперативна собственост, използване на служебно положение за лично облаго-
детелстване, бездушието, моралната разпуснатост“69.

Едновременно с това, комитетите и организациите на ОФ въвличат насе-
лението в управлението като организират или легитимират като обществе-
ни и спонтанни такива форми на дейност като другарски съдилища, участие в 
борбата с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, 
в помощ на училището и семейството по възпитание на детето и др. Друг е 
въпросът доколко ефективно е това участие, но поне може да се предположи, че 
дейността на организациите по местоживеене в посочените насоки имат пре-
вантивно въздействие върху хората в квартала.

66. Шести конгрес на ОФ, с. 52.
67. Пак там, с. 53.
68. Пак там, с. 55.
69. Пак там, с. 43.
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През първата половина на 60-те години функционират създадените през 
1961 г. другарски съдилища. Те заменят съществувалите дотогава народни съ-
дилища като несъдебни органи, които не издават присъди (те нямат права за 
това, тъй като не са част от юридическата система, за разлика от подобни струк-
тури в Румъния, всичките направени по съветски образец), а налагат мерки за 
обществено въздействие и възпитание, които не се възприемат еднозначно от 
хората, защото техните простъпки стават обществено достояние. Според За-
кона за другарските съдилища70 те разглеждат по-маловажни правонарушения 
и престъпления, клевети, обиди, нанесени леки телесни повреди и др. Заедно 
с ръководствата на другите обществени организации като профсъюзите, ком-
сомолът и ОФ в лицето на своя НС участва в изработването на Указания за 
приложение на Закона за другарските съдилища, както и в тяхното изграждане 
по кварталите на градовете, в селата, към ТКЗС и ТПК.

През 1966 г. другарските съдилища са вече 5993 с 39  924 членове, които 
през годината са разгледали 44 993 дела71. Този пик на делата говори за срав-
нително голямото значение на тези форми на „обществено въздействие“ вър-
ху хората. За тях свидетелстват и разширението на техните компетенции през 
1966 г. и промените, залегнали в Наказателния кодекс. Те се запазват и в новия 
Наказателен кодекс от 1968 г. и в Кодекса на труда72. Висшият актив на ОФ 
отчита, че народът се отнася с голямо доверие към тази нова форма за регули-
ране на живота, което, ако е вярно, говори за силен патриархален манталитет. 
Той очевидно се подхранва от обстоятелството, че тогава все още преобладават 
живеещите на село. От друга страна, се сочи, че държавните и стопанските ор-
гани подценяват тези другарски съдилища, предпочитайки вместо тях да при-
бягват до административни мерки – глоби. Подценявани са и институтите на 
обществените обвинители и защитници, както от организациите на ОФ, така 
и от съдебните органи73.

Задълженията на ОФ по отношение на подрастващите и децата са фикси-
рани на първо място в Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни и в Постановление на Министерския съвет №18 от 
1961 г. Те предвиждат участието на активисти на ОФ на обществени начала в 
комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и не-
пълнолетни. Но активистите са критикувани, че не са дейни при своевременно-
то издирване на „морално застрашените“ деца, „…за да се вземат мерки преди“ 
те да сгрешат74, което говори, че функциите на ОФ се разглеждат преди всичко 
като превантивни.

Като цяло може да се обобщи, че влиянието и въздействието на ОФ в бор-
бата с противообществените прояви в средата на 60-те години са по-значими за 

70. Изв. на Президиума, бр. 50, 1961, отменен с ДВ, бр. 105, 19. 12. 1991.
71. Шести конгрес на ОФ, 56–57.
72. Брунбуаер, У. Цит. съч., 351–352.
73. Шести конгрес на ОФ, 56–57.
74. Пак там, с. 58.



246  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

населението, отколкото за държавните институции, макар че очевидно ОФ не 
може да реализира изцяло възложените надежди за превенция и за защита на 
обществената собственост.

ОФ съдейства и на еманципацията на жените, като поема грижите за колек-
тивно отглеждане на децата. По инициатива на комитетите на ОФ в страната 
се създават много ученически занимални на обществени начала под ръко-
водство на добри педагози, главно пенсионирани учители. Така учениците се 
обучават и надзирават в момент, когато майките им масово навлизат в общест-
вената сфера на труд, напускайки частната, т.е. кухнята и дома. С помощта на 
кварталните комитети на ОФ в градовете се изграждат и детски комитети за 
взаимен контрол, детски клубове, домови съвети. Съвместно с ДКМС през 
лятната ваканция се организират сборни пионерски отряди за пълноценен от-
дих на децата, създават се квартални игрища и детски площадки75. Всичко това 
трябва да подпомага приобщаването на жената в обществения живот и произ-
водство. В тази сфера ОФ има водещо място, защото за жените отговаря той и 
неговите структури. Това са комисиите за работа сред жените – 6154 на брой 
с около 60 хиляди членки в средата на 60-те години. Те също са доброволки, 
работят на обществени начала главно сред жените домакини от града, от селото 
и от етническите и религиозните малцинства76. Това са фокус-групите на ОФ, 
защото за жените в промишлеността „се грижат“ профсъюзите, а за младите де-
войки – ДКМС. През първата половина на 60-те години в структурите на ОФ 
членуват 1 833 000 жени, които съставляват 49,35 % от членовете му. Участието 
им в мероприятията на ОФ са школа за политическа просвета, придобиване на 
обществен опит и по-бързо социализиране.

Няколко са основните форми на организиране на жените по линия на ОФ. 
На първо място, това е движението на високодобивничките в селското сто-
панство, което през 1962 г. обхваща 100 000 селянки, а през 1967 г.– 400 000. 
Това движение включва конференции, срещи, събори на жените първенци, 
поемане на обещания и почини. То обхваща и жените в промишлеността и от 
просветата, от здравеопазването и търговията – професии и области, в които 
жените все повече преобладават. Често такива срещи първо се организират по 
общини, а после и по окръзи. Това разширява възможностите на много жени 
да участват и да се социализират, защото често тези събития са съпроводени с 
концерти, театрални представления, изложби-базари, ревюта77. На второ мяс-
то, особено полезни за селските жени се оказват т.нар. приятелки на звената и 
фермите на ТКЗС. Това са учителки, лекарки, специалистки, всяка от които 
поддържа близки връзки с жените от звеното, посещава ги, изнася беседи, чете 
статии от вестници и списания, помага им за обещанията, които са поели78. Ос-
вен за повишаване на нивото на професионалната им дейност, организациите 
на ОФ се грижат и за разширяване на общата и битовата култура на жените, 

75. Пак там, 57–58.
76. Пак там, с. 63.
77. Пак там, 58–59.
78. Пак там, с. 59.
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като организира курсове по битова култура на семейството, консултации 
със специалисти, изложби. Към тези мероприятия обяснимо жените проя-
вяват най-голям интерес, което говори, че ОФ прилага подходящи форми за 
работа сред жените79.

На трето място, особено значение тези мероприятия имат за жените турки-
ни и мохамеданките, защото така те могат да преодолеят по-консервативната 
общностна среда. За тях се поддържат споменатите школи на ОФ в Смолян, 
Гоце Делчев, Велинград, Кърджали, Шумен и Разград. (Школите и тяхното фи-
нансиране се уреждат от Разпореждане на МС №545 от 25 април 1959, допъл-
нено с Разпореждане на МС №1676 от 1 септември 1961 г.) Очакванията са, че 
участвайки в тези форми на обществен и професионален живот, жената ще се 
социализира, ще може по-ясно и убедено да възприема и политиката на режима 
за нови ритуали в семейството, за ново възпитание на децата и т.н.80

На четвърто място, структурите на ОФ са школи за издигане на жени на 
ръководни позиции: ако през 1963 г. 33 % от избраните в комитетите и ръко-
водствата на ОФ са жени, то през 1967 г. – те са вече 38 %. Но главно на ниските 
нива – преди всичко за председателки на градски комитети на ОФ – 22,3 % от 
всичките председатели, и за секретарки – 30 %, докато в окръжните ръковод-
ства броят им е незначителен81. Така или иначе, това е принос за еманципацията 
на жените в България. Все още обаче върху този принос сянка хвърля констати-
раната непоследователност, особено по отношение на жените активистки сред 
българомохамеданите. Така през 1966 г. секретарят на ОФ М. Гинева обръща 
внимание, че окръжните и особено общинските и селските комитети на ОФ не 
провеждат системна и организирана работа по използване на жените и девой-
ките, завършили школите в Смолян, Гоце Делчев и Велинград. Не малка част 
от тях нямат никакви обществени поръчения, не са търсени, не им се поставят 
задачи, не им се помага82 и така обучението им е до известна степен самоцелно.

Международната дейност на ОФ през първата половина на 60-те години е 
скромна. Това се вижда и на Петия конгрес на ОФ (март 1963 г.), който е при-
ветстван от 13 чуждестранни делегати и поздравен с 6 телеграми от организа-
ции и личности, като например Еве и Кнут Льофнес, „приятели на България от 
Норвегия“, както са се подписали те самите83. Малко повече са чуждите делегати 
и на Шестия конгрес на ОФ (май 1967 г.). Връзки се поддържат главно с подоб-
ни масови организации от социалистическите страни, с леви организации от 
Финландия, Гърция и Португалия. Установяват се връзки и с леви обединения 
от Латинска Америка и особено от Азия, с партията Индийски национален 
конгрес и с пожизнени сенатори от Турция. Особено близки стават контактите 

79. Пак там, с. 69.
80. Пак там, с. 60.
81. Пак там, с. 62.
82. Гинева, М. Носителки на новото. – Сп. „Родопи“, 1966, № 1, с. 5.
83. Пети конгрес на ОФ, с. 294.
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с Националния комитет за освобождение на Южен Виетнам, с Комитета за за-
щита на революцията в Куба и с Демократичния съюз на финландския народ84.

2. Отечественият фронт в края 60-те години – преустройство от 
организация във всенародно движение

През втората половина 60-те години настъпват големи промени в социал-
ното управление, които рефлектират и върху организационното развитие и 
дейност на ОФ. Те изхождат от решенията на Деветия конгрес на БКП (14–19 
ноември 1966 г.) за задачите пред обществото за следващите пет години като 
етап от дългосрочната програма за „изграждане на социализма“. Всъщност това 
е идеологическата обосновка за индустриализация, но вече посредством интен-
зификация на производството и рязко повишаване на производителността и 
конкурентоспособността на икономиката с помощта на внедряване на науката, 
техниката и новите технологии. Това предполага и усилена урбанизация, която 
става факт още през 1970 г., когато 53 % от населението вече живее в градовете85 
с всички произтичащи от това икономически, социални, културни последици. 
Тяхното предвиждане, макар и в идеологизиран вид, кара управляващите да 
прокламират необходимостта да се „повиши равнището и качеството на упра-
вленческата дейност“, което е в пряка връзка с бъдещето на ОФ.

По отношение на ОФ Т. Живков апелира да се „издига по-нататък ролята 
на ОФ в нашата страна“, като „се преодолее съществуващото подценяване на 
тази организация“ и „се доведе до край преустройството в съдържанието, мето-
дите и формите на неговата работа като се освободи от всичко онова, което не 
е присъщо на такава масова организация“86, т.е. което носи характеристиките на 
политическа организация. За да не помрачи обаче това преустройство значени-
ето на ОФ в обществото, на конгреса на БКП Живков пледира да се предоста-
ви на ОФ правото на законодателна инициатива87.

Първите признаци за промени в ОФ се виждат на Шестия конгрес на орга-
низацията, състоял се на 15–17 май 1967. Съставът на делегатите на Шестия 
конгрес показва, че ОФ все повече се отваря към безпартийните – така кому-
нисти са 644 или 40 %, земеделците са 233 или 12 %, а безпартийните вече са 
823 или 48 % от всички 1700 делегати. Безпартийните през 1963 г. са били 19 
%, а през 1967 г. са нараснали за сметка на комунистите и на земеделците. Тези 
цифри трябва да говорят, че ОФ все повече заприличва на обществена органи-
зация, а не на втора комунистическа партия.

Увеличава се и присъствието на жените-делегатки – те са 45 %, докато през 
1963 г. са били 33,7 %. Същото може да се каже и за представителите на етни-
чески и религиозни групи – 72 са турци, 22 цигани, 8 евреи и 7 арменци. С 

84. Шести конгрес на ОФ, 49–50.
85. Енциклопедия България. Т. 2, С., 1981, с. 166.
86. Осми конгрес на БКП. Стенографски протокол. С., 1966, с. 100.
87. Пак там, с. 84.
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високо образование – с висше, полувисше или средно специално образование 
са 80 % от делегатите, като най-много съвсем очаквано са представителите на 
учителската професия – 267, дейците на културата са 77, журналистите – 20, 
лекарите – 47, юристите – 28, икономистите – 48, селскостопанските специа-
листи – 35, читалищните дейци – 40 и т.н. Все така значителен е делът и на 
делегатите активни борци – от 1700 делегати такива са 326 души (през 1963 г. 
от 1093 делегати са били 258). В конгреса на ОФ участват и 35 герои на труда, 
лауреати на Димитровска награда, академици, народни и заслужили деятели, 
трима герои на НРБ. Делегатите на млада и средна възраст, т.е. вероятно до 50 
години са 126588.

Съставът на делегатите свидетелства, че най-активните участници в органи-
зациите на ОФ са изтъкнатите граждани на тогавашното общество, че в орга-
низацията наистина се толерират безпартийните, жените и представителите на 
етническите и религиозните групи. А това е важно не само поради нуждата от 
организация, трансмисия на политиката на управляващата БКП сред най-ши-
роките и необхванати от другите политически структури слоеве от население-
то, но и поради въвеждането на принципа на самоиздръжка.

През втората половина на 60-те ОФ вече е на пълна самоиздръжка, основно 
идваща от членски внос. Издателството на НС на ОФ (с директори последо-
вателно през годините Златко Попзлатев, Димитър Мантов, Станьо Сираков) 
е на отделна сметка и включва освен всекидневника Отечествен фронт, лите-
ратурни и други издания, печатница, сп. Родопи, в. Нов път, поредицата „Биб-
лиотека за жената“, спомагателни служби и експедиция. Печалбата от неговата 
дейност се внася в НС89.

Тези финансови рамки са допълнени от нововъведение – на Шестия конгрес 
на ОФ се решава в Устава на ОФ да се запише, че „по същество член на ОФ може 
да стане всеки български граждани, който има избирателни права“. А приема-
нето в организацията става вече само с устно заявление. Обяснението на ко-
мисията за промяна на Устава, дадено пред Шестия конгрес на ОФ е, че така се 
узаконява съществуващата практика, че няма причина да се запазва писменото 
заявление за членство, което вече се разглежда като формалност, защото „сега 
цялото население в нашата страна безрезервно подкрепя и се присъединява към 
победния марш на социалистическото развитие“90. Устното заявление за член-
ство може да се тълкува като доказателство за промяна на ОФ в желаната от 
управляващата партия посока – чрез отказа от всякакви организационни фор-
малности. То може да се интерпретира и като средство за рекетиране на насе-
лението при събиране на членски внос, което да осигурява самоиздръжката на 
организацията. Не случайно от 1968 г. той е увеличен от 10 на 13 стотинки за 
индивидуалните членове91. Увеличението не е голямо, но на фона на драстич-

88. Шести конгрес на ОФ, 324–326.
89. Пак там, с. 79.
90. Пак там, с. 331.
91. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 126, л. 109.
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ното увеличение на цените на стоките и услугите от 1 януари 1968 г., очевидно 
не се посреща с охота от населението. Заедно с това, може да се предположи с 
голяма доза сигурност, че авторитетът на ОФ и неговото значение, както и сим-
волния му капитал за хората ще закърнее, след като участието в него е въпрос на 
устно заявление. Отделно остава неясна процедурата за отказ от участие в ОФ, 
такава явно не се е мислила и затова не е предвидена.

На Шестия конгрес се вземат и други организационни решения, които зася-
гат свикването на конгресите на ОФ – това трябва да става на пет години, как-
то са и партийните конгреси, които вече разграфяват живота на обществото92. 
Също тогава се прави опит да се разграничат функциите на двата изпълнителни 
органа на НС – Изпълнителния комитет и Бюрото. Уточнено е, че НС на ОФ, 
който ръководи цялостната работа на организацията между два конгреса, из-
бира от своя състав Изпълнителен комитет. Той от своя страна ръководи НС 
между пленумите и координира дейността на ОФ с другите обществени орга-
низации: ДКМС, БПС, Съюза на народните читалища, Общонародния коми-
тет за българо-съветска дружба, БСФС, БТС, ЦКС, БЧК, Съюза на учителите, 
Съюза на юристите, ДОСО, Съюза на ТКЗС, Комитетите на СБПФК. Бюрото 
на Изпълнителния комитет се занимава с текущата работа, като създава необхо-
димите за това помощни органи93.

Шестият конгрес избира за членове на НС на ОФ както членовете на По-
литбюро на ЦК на БКП начело с Тодор Живков, така и тези на ПП на БЗНС, 
видни учени като акад. Ангел Балевски, акад. Тодор Павлов, акад. Сава Ганов-
ски, писатели като Елисавета Багряна, Леда Милева, Людмил Стоянов, журна-
листи като Ивайла Вълкова, и др. Тяхното присъствие в 210-членния НС на 
ОФ е признание за принадлежност към политически благонадеждните и толе-
рираните от режима. Числеността на управителните органи на ОФ е също леко 
увеличена: Изпълнителният комитет на НС на ОФ е в състав 35 души вместо 
30, а Бюрото – 15 души вместо 11.

За председател на Бюрото е избрано ново лице – Боян Българанов, а за негов 
първи заместник – д-р Владимир Бонев. Заместник-председателите са ветера-
ни: двама представители на БКП – старият член Младен Стоянов и новото 
попълнение – Груди Атанасов, вечният Кимон Георгиев и Николай Георгиев 
от БЗНС. Секретари на Бюрото са както познатите вече Ангел Шишков, Асен 
Павлов, Здравко Митовски и д-р Пенчо Костурков, така и нови лица – Елена 
Лагадинова и Иван Тенев. Членове на Бюрото са старият член Кирил Клисур-
ски и новите Камен Каменов и Янко Марков94.

Вижда се, че макар и не особено рязко, в управителния орган – Бюрото на 
НС на ОФ става подмяна на кадрите. Свалянето на Енчо Стайков (1901–1975) 
вероятно е стъпка към поредното му изтласкване от политическия живот, след 
като през 1966 г. е изваден от състава на Политбюро на ЦК на БКП. А поста-

92. Шести конгрес на ОФ, с. 332.
93. Пак там, с. 332, 357.
94. Пак там, 371–372.
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вянето начело на Бюрото на генерал-полковник Боян Българанов (1896–1972), 
(който не е сред ръководните дейци на НС на ОФ през 1963 г., а дотогава е бил 
завеждащ военния отдел на ЦК), но от 1962 до 1971 г. е член на Политбюро 
на ЦК на БКП, вероятно е резултат от политиката на Живков да отстранява 
старите кадри пред пенсия (тогава тя за мъжете е 60 години), като им пред-
лага високи постове без голяма тежест в реалната политика. Значение имат и 
добрите връзки между двамата, от времето когато са работели в Секретариата 
на ЦК. За тях подсказва в спомените си Иван Славков, споменавайки добрите 
връзки между внучките на Българанов и внучката на Тодор Живков95. Така че 
издигането на бивш военен, символизиращ идеята за дисциплина и ред, начело 
на най-масовата организация, която трябва да се освободи от механизмите на 
политическа организация и да приема членове само с устно заявление е шоки-
ращо96, но само на пръв поглед. Това за пореден път показва изключителното 
значение на първия секретар на ЦК на БКП и министър-председател Тодор 
Живков в политическия живот на България. Така той осъществява на практика 
непрекъснато лансираната по това време теза за включване на старите кадри 
в управлението97. ОФ и особено неговите ръководни органи се оказват много 
подходящи за това. Висшите партийни среди, особено ветераните, обаче ин-
терпретирали такова включване не особено възторжено. Те говорели за НС на 
ОФ като за „долината на мъртвите лъвове“.

За решаващата роля на Живков свидетелстват и другите кадрови промени. 
През 1967 г. от Бюрото и Изпълнителния комитет отпада и Магда Гинева, как-
то и от НС на ОФ, което вероятно е поредна йезуитска разправа със старите 
кадри: Гинева е партизанка от Габровско-севлиевския партизански отряд, близ-
ка на Иван Райков, когото Живков отново допуска до НС на ОФ. От Изпъл-
нителния комитет отпадат и други знакови лица като Цола Драгойчева, Светла 
Даскалова, Георги Трайков, Рада Българова, които обаче остават в НС на ОФ. 
Това може да се дължи и на новите им позиции – през 1966 г. Цола Драгойчева 
е отново върната в Политбюро на ЦК на БКП, а Светла Даскалова е назначена 
за министър на правосъдието. Рада Българова, дългогодишна деятелка на жен-
ската комисия към НС на ОФ, вероятно както и Магда Гинева, е изпратена в 
пенсия. На тяхно място в Бюрото се появява друга жена – млада, образована и 
със солидна борческа биография, която ще оглави по-късно женското движе-
ние в ОФ – Елена Лагадинова (1930)98.

95. Славков, Ив. Батето. Записал и обработил Г. Гълов. Т. 2, С., 2010, 250–251.
96. На този момент ми обърна внимание първият читател на този текст д-р Галина Илиева, за 
което ѝ изказвам своята признателност.
97. Осми конгрес на БКП, 5 ноември–14 ноември 1962. Стенографски протокол. С., 1963, с. 
136.; Живков, Т. Някои въпроси на партийната и обществена работа. Из доклад пред пленум 
на ЦК от 24 юли 1968. – В: Живков, Т. ОФ – наше историческо завоевание. С, 1982, с. 291.
98. Марчева, Ил. Еманципацията при социализма: Българката във върховете на властта. –В: 
Диалози на историята. Сборник в чест на ст.н.с. д-р Антоанета Запрянова. С., 2009, с. 184.
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От друга страна, старите кадри, особено от бившите съюзници – „Звено“, 
Социалдемократическата партия, Радикалната партия, остават в ръководство-
то несменяеми като К. Георгиев, Здравко Митовски, Кирил Клисурски, д-р 
Пенчо Костурков. Особена почит на конгреса на ОФ е изразена, както и към К. 
Георгиев, който е посочен сред най-изтъкнатите делегати, след Тодор Живков 
и Георги Трайков99.

По-сетнешна конкретизация на виждането на БКП за мястото на ОФ в 
политическата система е осъществено в решенията на Юлския пленум на ЦК 
на БКП през 1968 г. За тях допринасят проучванията на отдел „Организацио-
нен“ на ЦК на БКП съвместно с други отдели на ЦК и окръжните комитети на 
БКП, както и ППО в предприятията и учрежденията. По решение на Секре-
тариата на ЦК на БКП през 1967 г. е проведено и специално социологическо 
проучване на обществената заетост на актива и населението в НРБ, което също 
заляга в обобщенията на отдела. От събраната информация се вижда, че хората 
като цяло не желаят да членуват в обществените организации с изключение на 
БКП и БЗНС. За всички останали, включително за профсъюзите и ОФ, броят 
на нежелаещите да членуват е много голям. Той е два пъти по-голям от броя 
на членуващите. Единствената организация, за която броят на желаещите е два 
пъти по-голям от броя на членовете й, е БКП100. Тези данни говорят, че за бъл-
гарите в края на 60-те години символен капитал има само членството в упра-
вляващата партия. Това би могло да означава, че по-голяма част от възрастното 
и активното население в България е било готово да подкрепя управлението на 
БКП и да се впише в нея, но съзнателно е било ограничавано, за да не се нама-
ли символният капитал от подобно членство. Анкетата свидетелства също, че 
в края на 60-те години хората не са възприемали участието си в ОФ и в оста-
налите масови организации „като една възможност да покажат лоялността 
си към социализма“, както твърди добросъвестният изследовател на ролята на 
ОФ в прокарването на „социалистическия начин на живот“ Улф Брунбауер101. 
Времето на подобно поведение е отминало и това все повече ще се осъзнава и 
от управлявани, и от управляващи.

На първо време данните от социологическото проучване дават основание 
на завеждащия отдел „Организационен“ Сава Гановски да направи извода, че 
за много хора членуването в различни организации е формално и че им тежи 
членския внос и събранията. А също и че редица „масови организации са на-
рушили принципа на доброволността за членуване в тях с цел да си осигурят 
повече членски внос за своята издръжка“. Заедно с това, се оказва, че обществото 
не е особено ангажирано в обществена работа. Повечето от анкетираните (92,4 
%) не се чувстват претоварени с обществена дейност. Претоварени са само 4,9 
%, (2,8 % не са отговорили). Това обикновено са най-съзнателните и дисцип-

99. Шести конгрес на ОФ, с. 326.
100. ЦДА, ф.1Б, оп. 35, а.е. 1048, л. 19–20.
101. Брунбауер,У. Цит. съч., с. 300.
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линираните, на които се възлагат по няколко обществени поръчения102. Те се 
чувстват претоварени, защото обикновено участват в ръководствата на някол-
ко организации, за които трябва да набират нови членове и членски внос, за-
едно с организирането на различни дублиращи се мероприятия. Наред с това 
трябва да следят и реагират на всички нареждания на централните ръководства 
на обществените, държавните и стопански органи, които спускат много реше-
ния, указания и препоръки и предвиждат множество събрания, отчети и най-
разнообразни сведения за дейността на различните организации. Активистите 
съставляват 7–8 % от възрастното население на страната. Профилът на един 
такъв активист в масови организации е следният: той отделя 10 пъти повече 
време за обществена работа, изпълнява 7 пъти повече обществени поръчения 
и членува в три и повече организации, отколкото останалото население. Още 
по-голяма е натовареността на активистите-комунисти, защото те имат и съот-
ветни партийни задължения103.

Ръководството на БКП осмисля тези данни и на Юлския пленум от 1968 г., 
който се занимава с идеите за преустройство на социалното управление, Т. 
Живков ги представя по следния начин: „наличието на множество организа-
ции тежи върху обществото, прави политическата и идеологическата работа 
тромава, понякога нерезултатна“104. Ето защо той предлага преустройство 
на системата на масовите организации, което предопределя и новата роля на 
ОФ. Промяната най-общо изисква да се разграничат сферите на дейност меж-
ду различните обществени организации, едновременно с тази на партийните 
и държавните органи, като всяка от обществените организации определи свое 
специфично поле, организация и политика. Смята се, че профилирането на ор-
ганизациите според специфичните интереси на отделни категории трудещи ще 
позволи да се стигне до „всеобща организираност“ и „единство между техните и 
общонародните интереси“ именно в рамките на ОФ105. Така се откроява по-яс-
но функцията на ОФ – чрез своята дейност да канализира интересите на хора-
та в посока на „общонародните“. В този смисъл замислената реорганизация на 
ОФ доближава до представата за „гражданско общество“ на индивиди, осъзна-
ли свои частни интереси. Но според теоретиците на „гражданското общество“ 
подобни сдружения, които играят ролята на коректив на властта и същевре-
менно са посредници между частните и обществените интереси, са присъщи на 
западните демократични общества, защото не се ръководят от един политиче-
ски център106.

Така или иначе в решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП и във форму-
лировките за обществените организации в Конституцията от 1971 г. , за които 

102. Въпреки че 36,6 % от анкетираните твърдят, че биха се включили в обществените дела, но 
на тях не им се възлагат. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 35, а. е. 1048, л. 21.
103. Пак там, л. 28.
104. Живков, Т. Избрани съчинения. Т. 15, С., 1976, с. 208.
105. Пак там.
106. Тодоров, А. Елементи на политиката. Тракт върху политическото. НБУ, 2012, 168–173.
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ще стане дума по-нататък, могат да се видят усилията на екипа на Живков да 
модернизира политическата система и да потърси по-адекватно място на ста-
рата организация на ОФ. А се предполага, че това може да се осъществи, като 
масовите организации се разделят с централизираната си структура и админи-
стративно управление и се превърнат в „действително масови обществени орга-
низации“, т.е. да станат относително самостоятелни, самодейни, иницииращи 
обществени инициативи и съдействащи на държавно-общественото начало в 
управлението107. Очевидно, в тези характеристики може да се прозре повече 
пожелателност, отколкото реална възможност те станат такива в условията на 
еднопартийното управление. Но вероятно те са свързани с общия дух на ре-
форми на системата през 60-те години, повлияни и от „Пражката пролет“ и от 
страха да не се допусне в България такава пролет.

На същия пленум Живков за пръв път поставя пред ОФ задачата да се пре-
устрои така че „като широка масова, обществено-политическа организация в 
своята дейност понякога да прелива от организация в движение и от движе-
ние в организация“, за да организира не само членовете си, но и нечленовете108. 
По идея преливането от организация в движение би трябвало да съдейства за 
по-ефективното изпълнение на познатите насоки в работата на ОФ: да моби-
лизира трудещите се за изпълнение на стопанските задачи, да се грижи за кому-
нистическото възпитание и морално-политическото единство, да съдейства за 
усъвършенстване на социалистическата демократизация109.

На Юлския пленум на ЦК на БКП Живков откроява и новите моменти в 
прерогативите на ОФ. На първо място, на НС на ОФ да се предостави зако-
нодателна инициатива по проблеми, които засягат цялото население, както и 
да организира предварително обсъждане на по-важните проекторешения на 
правителството и парламента. Така ОФ ще ги легитимира и ще осигури и об-
ратна връзка (като част от новите методи на управление) на управляващите за 
оценката на обществото и обществените настроения.

На второ място, ОФ получава правото да контролира дейността на предпри-
ятията, учрежденията и организациите, които работят в комунално-битовата, 
благоустройствената сфера, както и в областта на снабдяването и социално-кул-
турните проблеми110. Вижда се, че на ОФ се предлага ролята на отдушник на 
социалното недоволство, защото тези сфери от всекидневието са най-пробле-
матични при социализма – тук хората се сблъскат с дефицита от търсени стоки, 
с проблемите по ремонта и с наличието на нерегламентирани „връзки“ (или 
втори мрежи по А. Райчев и Д. Деянов) за снабдяване с тези стоки и услуги, 
които обикновеният човек трябва да има с работещите в тези предприятия. 
Именно изпълнението на тази роля доближава ОФ най-много до характера 
на „социалистическо гражданско общество“ от хипотезата Улф Брунбаеур, из-

107. Живков, Т. Избрани съчинения. Т. 15, 199–200.
108. Пак там, с. 208.
109. Пак там, с. 215.
110. Пак там, с. 216.
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ложена от него за 80-те години, когато посочва примери на опълчване на ОФ 
комитети на държавни и общински органи111. Вижда се, че такава функция е 
вменена на ОФ още от края на 60-те и, както ще се проследи в текста, се прилага 
и през 70-те години. Но именно фактът, че подобни на гражданското общество 
функции се определят от един политически център, разколебава тази хипотеза 
и прави по-приемливо да се говори за елементи на гражданското общество при 
функционирането на ОФ. 

На трето място, за пръв път се посочва нова задача пред ОФ – „значител-
но да засили своите международни връзки със сродните организации и движения, 
да пропагандира извън страната своя опит, идеите, целите и постиженията 
на социалистическото строителство в България“112. Затова се предлага в сис-
темата на ОФ да преминат, като запазят наименованията и организационната 
си самостоятелност: Националният комитет за защита на мира, Славянският 
комитет, Комитетът за солидарност с Виетнам, Комитетът за афро-азиатско 
единство, Комитетът по трезвеност и др. При новото положение те трябва да 
провеждат своите мероприятия чрез структурите на ОФ113.

Промените са в известен дисонанс с проведеното преди това отделяне от 
НС на ОФ на Върховния читалищен съвет и окръжните читалищни съвети и 
читалищата, направено по решение на Политбюро на ЦК на БКП и възприе-
то от пленум на НС на ОФ на 30 юли 1966 г. От 1 януари 1967 г. тези съвети 
минават на самостоятелна бюджетна издръжка. По такъв начин от ОФ отпада 
звено, което реализира „по-човешки“ форми на пропаганда и които придават 
значимост на организациите на ОФ по места: читателските сбирки, театрална-
та самодейност и лекториите, които са особено ценени в кварталите и по села-
та при все още слабото разпространение на телевизията и другите електронни 
посредници за култура и пропаганда. Затова дейците на ОФ не са очаровани от 
това решение. Възстановяването на статута на Читалищния съюз, както е било 
преди 1956 г., е предизвикано от желанието да се подкрепи прокламираното 
обществено-държавно начало, въведено в Комитета за култура през 1966 г. от 
Първия конгрес на културата114. Това подсказва, че политическата целесъобраз-
ност надделява над новите теоретични и практически насоки за функционира-
нето на ОФ. От друга страна, тези промени подсказват желанието за освобож-
даване на ОФ от просветителския му характер.

На Юлския пленум е лансирана и идеята за създаване на Комитет за работа-
та сред жените в системата на ОФ. С оглед на все по-засиленото присъствие на 
жените в обществения труд от средата на 60-те години, както и поради промяна 
във фертилното поведение на обществото (не случайно през 1968 г. е издаден 
Указът за повишаване на раждаемостта, спадаща, защото обществото премина-
ва към демографски преход и от аграрно става модерно, градско) е замислена и 

111. Брунбауер, У. Цит. съч., 334–339, виж бел. 105.
112. Пак там.
113. Пак там.
114. ЦДА, ф. 28, оп. 21, а. е. 2, л. 102–122.
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промяна в политиката към жената. Тя трябва да бъде облекчена при изпълне-
ние на вменяваните ѝ три роли – на труженичка, майка и общественичка чрез 
специална организация, съдействаща на държавните органи. Дотогава за про-
изводствените проблеми на жените „отговарят“ специалните женски комисии 
към профсъюзите и към ЦКС, заедно с женските комисии в ОФ и Комитетът 
на демократичните жени, ориентиран към международни изяви. Но развитие-
то на обществото, индустриализацията, женската еманципация поставят на 
дневен ред проблемите на бита, отглеждането на децата и облекчаване на рабо-
тещите жени. С други думи, властта осъзнава необходимостта да се осигурят на 
жените равни с мъжете възможности да участват в общественото производство. 
Това е разбирането на женската еманципация от края на 60-те до края на 80-те 
години, за разлика от виждането за взаимозаменяемост на половете от края на 
40-те и началото на 50-те години115. Ето защо се предлага да се създаде единно 
ръководство за работа сред жените – Комитет на българските жени, който да 
бъде в системата на НС на ОФ.

В структурата на ОФ вместо женски комисии към окръжните, градските и 
общинските комитети трябва да се създадат съвети за работа сред жените, а в 
низовите организации и занапред да се избират отговорнички за работа сред 
жените. Тези съвети са на подчинение на Комитета, който трябва да коорди-
нира женските проблеми и поставянето им пред властите заедно с комисиите 
за жените при БПС и ЦКС, без други структури, традиционни за женското 
движение като женските дружества, които съществуват дотогава за жените от 
малцинствата. Комитетът трябва да бъде избран на национална конференция. 
Още на Юлския пленум на ЦК на БКП му се вменяват три основни задачи: 
да координира дейността на държавните и обществените организации и ве-
домства по въпросите на жените; да разработва и внася за решаване в ЦК на 
БКП и в правителството предложения за решения, свързани с ролята и място-
то на жената в обществото; да упражнява обществен контрол върху дейността 
на държавните органи по специфичните въпроси, свързани с жената и нейните 
роли в обществото на майка, труженичка и общественичка; да развива широка 
международна дейност сред останалите женски организации116. Живков вече 
си е харесал и човек, който да оглави този Комитет – Елена Лагадинова, из-
брана през 1966 г. за кандидат-член на ЦК на БКП, а през 1967 г. – и в Бюрото 
на Изпълнителния комитет на ОФ. През същата 1968 г. Лагадинова ще оглави 
Комитета на българските жени и ще го ръководи успешно до края на 1989 г. 
Лагадинова е от голям антифашистки род, като дете живее в Разложкия парти-
зански отряд. През 60-те години тя става ст.н.с. к. б. н. (доцент) в Института по 
растенията – БАН, майка на две деца, активна деятелка на БКП в Академията 

115. Благоева-Кръстева, Евг. Образи на българката в епохата на социализма. – В: Социали-
змът: реалност и илюзия. С., 2003, с. 186.
116. Живков, Т. Избрани съчинения. Т.15, 218–219.
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на науките. През същата година тя ражда третото си дете, така че в пълна мяра 
олицетворява идеала за майка, труженичка и общественичка117.

Новите задачи пред масовите организации и конкретно пред ОФ, посочени 
в доклада на Т. Живков пред Юлския пленум, стават решения на този важен 
форум, който трябва да модернизира системата за социално управление и да 
я направи по-приемлива за обществото118. Те се прилагат и в ОФ. Още същата 
година към ОФ преминават създаденият Комитет на българските жени (23–24 
септември 1968 г.), Националният комитет за защита на мира, Славянският ко-
митет, Комитетът за солидарност с Виетнам, Комитетът за афро-азиатско един-
ство и Комитетът за трезвеност. Бюрото на НС на ОФ заедно с бюрата на тези 
организации изработва статут, регулиращ взаимоотношенията им в системата 
на ОФ, одобрен и от ЦК на БКП. Правилникът за дейността и основните на-
соки на работа на движението на жените е утвърден от ЦК на БКП и приет от 
Националната конференция на жените, която избира Комитета. Председател-
ките на окръжните съвети на жените се определят за секретарки на окръжните 
комитети на ОФ и така се осъществява функционирането на Комитета в рам-
ките на ОФ по места119.

Новият председател на Бюрото на Изпълнителния комитет на НС на ОФ 
Боян Българанов в докладна записка от 11 февруари 1969 г. до Политбюро на 
ЦК на БКП прави предложения и за други промени в организацията и дей-
ността на ОФ с оглед решенията на Юлския пленум. В нея той декларира, че 
добре разбира необходимостта „все по-незабележима“ да става „границата меж-
ду организираните членове на ОФ и всички трудещи се – целия народ..., да се съз-
дава възможност за изразяване специфичните интереси на гражданите и да се 
постига единство между техните и общонародните интереси“120. Участието на 
гражданите в мероприятията на ОФ същевременно трябва да е доброволно, 
да се основава на интереса към обсъжданите проблеми, защото мероприятията 
„на ОФ са се превърнали в бреме за част от гражданите, че с големи усилия се 
обезпечава присъствието им“121. Този цитат подсказва какво е отношението на 
редовите граждани към дейностите на ОФ и какви усилия се изисква от низо-
вите активисти, за да изпълняват задачите на организацията.

В тая връзка Българанов иска одобрение за организационни и структурни 
промени в ОФ. Той предлага с оглед да се утвърди мястото на ОФ в социалното 
управление „да се препоръча да станат“ негови колективни членове и творче-

117. Марчева, Ил. Майка, труженичка, общественичка“: Елена Лагадинова – опит за типоло-
гичен портрет. – Известия на Старозагорския исторически музей. Сборник от конференция 
„Личността в историята“. Под. ред. на проф. Георги Бакалов. Ст. Загора, 2011, 444–452.
118. Решение на Юлския пленума на ЦК на БКП «Основни насоки за по-нататъшно 
развитие на системата за управление на нашето общество». С., 1968, 42–46.
119. Марчева, Ил. Женски организации и власт: Българският случай 1944–1990. – В: Съвре-
менната жена – роли и образи. Благоевград, 2010, 40–41; ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е 348, л. 5.
120. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 348, л. 4.
121. Пак там.
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ските съюзи, ЦКС и ТПК и др.122 Едновременно с това той иска опростяване 
на апарата, като комисиите бъдат заменени от окрупнени отдели. Това трябва да 
стане чрез сливане в един отдел на „Комисията за работа с турското и циганско-
то население“, „Комисията за политически просвета“ и „Комисията за агитация 
и културно-масова дейност“. Към този отдел е прибавен Републиканският съвет 
за лекционна пропаганда. „Комисията по организационните въпроси“ трябва 
да се преустрои в Организационен отдел, като се намали неговият състав, а ин-
структорите му да се изтеглят от окръзите, за да помагат на другите отдели. В 
това предложение се провижда известно самозатваряне на висшия апарат на 
ОФ под предлог да се избегне опекунството над окръжните комитети. „Коми-
сията за работа с народните съвети“ се обединява с „Комисията за трудови ини-
циативи и стопански задачи“ в отдел „За съвместна работа с народните съвети и 
трудовите инициативи“. „Комисията за обществен контрол и социалистическа 
законност“ се преустройва в отдел, към който е и междуведомствената комисия 
за борба срещу противообществените прояви на малолетните. „Комисията за 
връзки с чужбина“ също се преобразува в отдел, чийто щат единствено се раз-
ширява в рамките на щата на НС на ОФ.

В духа на икономиите ОФ залага на минимален щат от платени дейци и сто-
тици хиляди активисти, които работят на обществени начала. Така към НС на 
ОФ на обществени начала се създават групи от научни сътрудници, които да 
разработват проблемите на ОФ. По различни проблеми на отделите им се раз-
решава да привличат нещатни сътрудници, работещи на хонорар. Предвижда 
се окръжните, общинските и местни ръководства на ОФ да не повтарят струк-
турата на централата, а да създават звена според нуждите си123.

Българанов поставя пред ЦК на БКП въпроса за кадрите на ОФ. От една 
страна, според него трябва да се прави „по-прецизен подбор на хората, които 
се изпращат на работа в бюрата на комитети и ръководителите на низовите 
организации“ и „по-ефикасен контрол върху дейността на партийните членове, 
изпратени с поръчение на работа в ОФ“124. От друга страна, Българанов предла-
га в ръководствата на низовите организации, включително и председателите на 
низовите организации на ОФ по-смело да се избират безпартийни активисти. 
Това е пътят към разширяване на влиянието на ОФ и подготовката на опитни 
обществени дейци от средите на безпартийните, които да се обучават във Ви-
сшата партийна школа.125 Трябва да се има предвид, че апаратът на ОФ през 
октомври 1968 г. влиза в номенклатурните списъци с решение на Секретариата 
на ЦК на БКП с приетите Примерни указания за подбора, издигане и разпреде-
ление на кадрите126. Номенклатурните списъци съдържат позициите в полити-
ческата система, които се причисляват към политическия елит. Специалното 

122. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 13.
123. Пак там, л. 15–16.
124. Пак там, л. 17.
125. Пак там.
126. Пак там, а. е. 55, л. 73.
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внимание за обучение на кадрите на ОФ показва намерението на БКП чрез 
ОФ да се създаде по-пропусклив канал за разширяване на социалната база на 
комунистическия режим, вероятно за да не се стига до опозиционност, както 
става в Чехословакия в току-що погазената „Пражка пролет“127.

В синтезиран вид тези идеи залягат в Решение на Политбюро на ЦК на БКП 
за разширяване на функциите и преустройство на дейността на ОФ, прието 
на 4 април 1969 г. Препоръчвайки дейността на ОФ да придобие всенароден 
характер, Политбюро възприема предложената реорганизация на Национал-
ния съвет и останалите ръководства на ОФ, както и опростяване на апарата. 
Партийното ръководство застава зад идеята да се отмени просветната година в 
ОФ, както и да се направи дейността по-гъвкава: събрания по определени про-
блеми, лекции, лектории, народни университети, общи и тематични вечери, се-
денки, викторини и т.н. , за да се предизвика по-голям интерес сред хората; да 
се съобрази дейността с въздействието и на средствата за масова информация 
– телевизия, радио, печат, кино, които са много по-атрактивни от комитетите 
на ОФ при осъществяване на нужната на властта пропаганда и просвета. Ос-
новна дейност на ОФ продължава да бъде организацията на изборите, като се 
предлага законодателната инициатива на ОФ да бъде фиксирана в новата кон-
ституция. Предвижда се приемането на нормативен акт за взаимоотношенията 
на ОФ с другите органи и организации, върху чиято дейност ОФ има право на 
контрол, но чрез обществено въздействие. Политбюро на ЦК на БКП пред-
вижда промени и в Наредба № 1 за приложение на Закона за самооблагането, 
които да предвидят правото на комитетите на ОФ да следят за изразходването 
на събраните средства. Заедно с това Политбюро подкрепя разширяването на 
международната дейност на ОФ, но препоръчва това да стане със съдействието 
на отдел „Външна политика и международни връзки“ на ЦК на БКП и Ми-
нистерство на външните работи, както и на Бюрото на Народното събрание 
на НРБ. Тези органи трябва да съдействат на ОФ при контактите с чужди де-
легации или организации. А НС на ОФ от своя страна – да пропагандира все 
по-широко историята и дейността си и „чрез печатна пропаганда в другите 
страни… да осведомява тяхната общественост за постиженията на Н. Р. Бъл-
гария в строителството на социализма и с нейната миролюбива политика“. В 
международните курсове на профсъюзната школа и на Висшата партийна шко-
ла, където се учат афро-азиатски и латиноамерикански дейци, те да бъдат запоз-
нати с историята и ролята на ОФ „в борбата срещу фашизма и капитализма и в 
системата за социално управление на НРБ“ 128.

От решението на Политбюро на ЦК на БКП се вижда нарастващата роля 
на ОФ в българската външна пропаганда, която трябва да създаде на привлека-
телен образ на режима и да разпространява опита на българските комунисти в 
използването на ОФ за спечелване на обществото. От друга страна, във вътре-

127. Баева И. 1968 г. – криза в Източния блок. – В: Баева, И. Източна Европа през ХХ век. 
С., 2010, 190–208; Мигев. Вл. Пражката пролет`68 и България. С., 2005, 133–185.
128. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 305, л. 1–2.
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шен план ОФ трябва да намалява своя платен апарат, като се отваря все повече 
към безпартийните и „преливайки от организация към движение“ според случая 
се обръща към проблемите на хората и съдейства за тяхното решаване в необхо-
димата на властта насока.

На своя пленум от 12 май 1969 г. НС на ОФ съвместно с първите секре-
тари на окръжните комитети на БКП набелязва мерки за преустройството на 
ОФ. Провеждат се окръжни, градски и общински съвещания с активите на 
БКП и ОФ, на които се разясняват решенията и се поставя задачата органи-
зациите на ОФ да усвояват новия стил и методи на работа129. Бюрото на НС 
на ОФ извършва и структурните промени, така че от 11 комисии прегрупира 
своя апарат в шест отдела, като формира научна група от историци, философи 
и социолози към НС, които „да изучават проблемите, свързани с дейността 
на ОФ“. Придържайки се към политиката на икономии, Бюрото не увеличава 
щатните бройки в своите структури и 60 % от председателите на общинските 
комитети на ОФ работят на обществени начала130. Привличат се квалифицира-
ни лектори в националната, окръжната и общинските лекторски групи131. Бю-
рото разширява правата на окръжните комитети на ОФ, като им позволява и 
известна финансова самостоятелност. Това става и след като Бюрото на НС на 
18 юли 1969 г. порицава извращенията при използването от ОФ комитетите на 
административните ресурси на народните съвети за събиране на членски внос 
( като удържане на внос от пощата при плащане на пенсии, както и по служебен 
път)132. Същевременно се провежда подмяна на кадрите в средния и низовия 
ешелон – на ниво председатели, секретари на окръжни комитети, на градски, 
общински и квартални организации. Едно от обясненията за кадровата под-
мяна (дадено от Боян Българанов пред Политбюро на ЦК на БКП на 12 юни 
1970 г.) е, че така в организациите на ОФ „са издигнати повече жени и девойки, 
на които им допада обществената работа“133. За съжаление обаче и това не ги 
спасява от пренебрежителното отношение на мъжете и от третирането им като 
технически секретарки без право на привилегии, с каквито се ползват мъжете 
на ръководни постове134.

Кадровите промени са довели до това висшите ръководни органи, както и 
окръжните, т.е. средните звена в системата, „да се преустроят“ за разлика от ка-
дрите в низовите организации. На най-ниското ниво – общинско и квартално, 
където реално трябва да се върши работа, дейците на ОФ не разбират смисъла 
на промяната от организация към движение135. На семинар за обучение на ръко-
водните кадри на ОФ в края на 1969 г. местни ръководни дейци признават това 

129. Пак там, а.е 348, л. 28.
130. Пак там, л. 30, 31.
131. Пак там, л. 34.
132. Мигев. Вл. Пражката пролет`68..., 259–260.
133. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 30.
134. Пак там, оп. 22, а. е. 6, л. 222–260.
135. Пак там, оп. 24, а. е 348, л. 36.
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чистосърдечно. Ето защо се налага Боян Българанов в заключителното си слово 
при закриването на семинара още веднъж да изясни новите организационни 
принципи. Той успокоява дейците на ОФ, че преливането не означава ликви-
диране на низовите организации, но тяхната дейност трябва да е ориентирана 
към всички, а не само към членовете на организацията, защото ОФ трябва да 
следи за въпроси, които интересуват цялото население. Така организацията 
става движение, но, както прозорливо отбелязва Българанов, „движението не 
може да бъде стихийно, някой трябва да го организира“136.

Остава открит въпросът, какво ще стимулира хората да членуват в низовите 
организации, т.е. да плащат членски внос, след като те са отворени за всички. 
Това се потвърждава от думите на Сава Гановски, завеждащ отдел „Организа-
ционен“ на ЦК на БКП през ноември 1969 г., че „по местожителство хората 
по-трудно се ангажират в обществена работа. Все още не е изживяно разбира-
нето, че времето, прекарано у дома, е изключително за почивка“137. И Бюрото 
на ОФ е наясно, че многобройните му мероприятия не се посрещат особено 
охотно от населението138.

Премахването на постоянните инструктори към окръжните комитети на 
ОФ се оказва проблем за низовите дейци. Свикнали в централизираната систе-
ма с указания от горе, те не се чувстват сигурни без постоянните инструктори, 
които не само разясняват, но и поемат отговорност. Препоръчаният нов ме-
тод – групово проучване на дейността и обмяна на опит между организации-
те, звучи добре на теория, но е трудно приложим на практика. Той трябва да 
преодолее сковаността и озъртането за началническо одобрение, да освободи 
инициативата на масите, за да оправдае ОФ като масова организация. Но на 
практика разтоварва председателите на окръжните комитети на ОФ от отго-
ворността и ангажиментите – така го възприемат някои от местните дейци139.

Налага се другият въпрос: какво ще мотивира низовите активисти да про-
веждат мероприятия, без да имат инструменти за въздействие, един от които е 
дисциплината, характерна за организираните членове. От проверката, прове-
дена от 16 до 21 август 1971 г. от ЦК на БКП, за преустройството на органи-
зациите в Шуменски окръг, се вижда, че точно низовите ръководители в ОФ 
са в неблагоприятно положение спрямо апаратчиците от висшите и средните 
звена. Така могат да се тълкуват предложенията за подобряване на работата. 
Проверяващата група предлага да се увеличи възнаграждението на нещатните 
председатели на общински комитети от 30 на 50–60 лв.; НС на ОФ да обръ-
ща по-голямо внимание на актива и низовите работници, като предвижда по-
ощрителни – морални и материални, включително и правителствени награди; 
в. Отечествен фронт да популяризира работата на низовите организации; да се 
предвиди в почивните станции на НС на ОФ да почиват и низови работници и 

136. Пак там, оп. 22, а. е. 6, л. 226.
137. Пак там, ф. 1Б, оп. 35, а. е. 1048, л. 26.
138. Пак там, ф. 28, оп. 22, а. е. 6, л. 222–260.
139. Пак там, л. 228.
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то през летните месеци, а не извън сезона; председателите на кварталните и сел-
ските комитети да станат номенклатурни кадри на Градския или Общинския 
комитет на БКП, респективно на БЗНС140.

Освен това структурите на ОФ нямат регламентирани санкциониращи 
функции нито по отношение на другарските съдилища, нито при контрола 
на предприятията на комунално-битовата сфера. Работната група в Шуменско 
предлага да се засилят контролните функции на организациите на ОФ по места 
по отношение на съветниците, като получат право да ги викат и да им искат 
отчет, както и по отношение на депутатите, като трябва да дават оценка на ра-
ботата им. Косвено признание за неефективността на работата на ОФ са пред-
ложенията, които са отправени към държавните и централни органи, а не към 
ОФ: да се забрани нощният труд на жените с деца до 5 години; да се задължат 
директорите на предприятията и учрежденията да приемат на работа младежи 
и девойки с противообществени прояви; да се вземат „централни мерки в бор-
бата с противообществените прояви, тъй като в някои отношения проявите 
са устойчиви, а кражбите ежегодно растат“; да се увеличи издаването на попу-
лярна антирелигиозна литература141.

Всичко това показва колко трудна и неблагодарна е работата на низовите 
дейци на ОФ, които трябва да мобилизират хората, без да имат големи възмож-
ности и средства за това. Изводите насочват към предположението, че и в об-
ществото работата на ОФ не е била достатъчно оценена.

Акценти за усилията на низовите дейци на ОФ могат да се открият в ин-
формацията за ефекта от преустройството на ОФ, направена в доклад от Боян 
Българанов до Секретариата на ЦК на БКП от 12 юни 1970 г. В нея е посочено, 
че новият принцип на организация е доказан при организирането на Светов-
ния конгрес на мира през 1969 г. и при кампанията за събиране на подписи 
под Апела на Стокхолмската конференция за незабавно и безусловно изтегляне 
на американските войски от Южен Виетнам, Лаос и Камбоджа през 1970 г.142 
Друго положително явление е, че Комитетът на българските жени и съветите на 
жените по места в рамките на ОФ са преодолели просветителския си характер 
и се ориентират към координиране на дейността на държавните и обществе-
ните органи и ведомства за проучване и решаване на проблемите на жените 
в производството и в обществения живот143. Отмяната на просветната година 
в системата на ОФ е довела до самоинициативи на местните дейци, които са 
използвали познатите форми на кинолектории, народни университети, групи 
пред телевизора, викторини, тематични вечери, за да обхванат повече хора. За-
едно с това ОФ „изтрива“ границата между членове и не членове с инициативи 
за благоустройство, залесяване и хигиенизиране на населеното място и особе-
но с новото движение за „опазване на красотата на природата и нейните ис-

140. Пак там, оп. 24, а. е. 348, л. 66–67.
141. Пак там.
142. Пак там, л. 32.
143. Пак там, л. 33.
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торически ценности и разширяване на горите“144, чийто инициатор е в местен и 
национален мащаб. От примерите, които Българанов дава за успешни действия 
на ОФ, се вижда, че те не произтичат само от организацията. Той посочва, че 
„без да се създават нови контролни органи, опирайки се на групи от специалисти 
и на комисията за народен контрол, редица окръжни, градски и общински коми-
тети на ОФ със съдействието на народните съвети, техните постоянни ко-
мисии, профсъюзите, инспекциите за държавен контрол извършиха проверки по 
редица важни проблеми. Резултатите от тези проверки показват, че е намерен 
верен път. Например в Червен бряг в резултат на извършена основна проверка и 
взети мерки качеството на хляба и хлебните изделия се е подобрило“145.

Заедно с положителните ефекти Българанов посочва, че продължава не-
разбирането в низовите организации как да се прилага новият стил и метод 
на работа – и при преливането между организация и движение, и при попу-
ляризирането на положителния опит146. Зад тази критика трябва да се видят 
по-скоро трудностите на низовите организации при приобщаването на цялото 
население за дейности, които нямат символен капитал за него. На такива мисли 
навежда констатацията на Българанов, че „Нередовно и не на необходимото рав-
нище се провеждат просветните събрания в низовите организации, на които сега 
вече присъстват и не членовете“147.

Слабото значение на ОФ за другите органи за социално управление може да 
се види и в критиката на Българанов, че „на много места партийните комите-
ти не използват големите възможности на ОФ“ да провежда политическа про-
паганда; че в редица общини се подценява ролята на ОФ „за по-нататъшно 
разгръщане на социалистическата демокрация в дейността на народните съве-
ти“; че се бави нормативният акт за урегулиране на взаимоотношенията между 
ОФ и различните органи, отговарящи за контрола; че до средата на 1970 г. няма 
нито едно решение на Народното събрание или Министерския съвет, което да 
е подложено на обществено гласуване от ОФ; че нито Бюрото на НС на ОФ, 
нито централните ръководства на обществено–политическите организации са 
организирали срещи на гостуващи чужди делегации с НС на ОФ148.

Важно значение за ОФ има Новата конституция от 1971 г. В нея, наред с 
фиксирането на ръководната роля на БКП се определя мястото и ролята на ОФ 
в политическата система: „Той е обществена опора на народната власт, масова 
школа за патриотично комунистическо възпитание и за привличане на труде-
щите се в управлението на страната“. На ОФ, както и на останалите масови 
организации, се дава право на законодателна инициатива по всички въпроси, 
които се отнасят до неговата дейност149. Наред с това новата конституция по-

144. Пак там, л. 31–32, 33.
145. Пак там, л. 35.
146. Пак там, л. 36, 37.
147. Пак там, л. 38.
148. Пак там, л. 39–40.
149. Конституция на НРБ. С., 1971, гл. І, чл. 11, гл. ІV, чл. 80 (2).
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становява, че „обществените организации обединяват и привличат различ-
ни слоеве от населението в социалистическото строителство и защитават 
техните специфични интереси и работят за издигане на социалистическото 
им съзнание“; че те „все повече съдействат на държавните органи за осъществя-
ване на техните задачи“; че „изпълняват и предоставените им с тяхно съгласие 
държавни дейности“, вкл. и че „могат да извършват стопански дейности в 
съответствие с техните цели в разрешените от закона случаи“150. 

За реализация на новите задачи ОФ разчита на кадрите. На първо място, 
като продължава подмяната на кадрите в ръководствата на ОФ, особено на ни-
зово ниво. Така на Седмия конгрес на ОФ (20–22 април 1972 г.) в отчетния до-
клад, прочетен от първия зам.-председател на НС на ОФ д-р Владимир Бонев 
(вероятно заради здравословното състояние на Боян Българанов, починал в 
края на годината), се посочва, че: „Целият опит и досегашна работа показват, 
че там, където има кадри, дълбоко вникнали и усвоили партийните решения и 
решенията на НС за преустройство на ОФ, които с разбиране, амбиция и раз-
мах са се заели за тяхното осъществяване, там действително са постигнати 
големи резултати…“151 Във връзка с това е декларирано, че към началото на 70-
те години са настъпили положителни изменения в състава на ръководствата на 
ОФ. От 359 279 членове на комитети и ръководства 156 352 са с висше, средно 
или полувисше образование, половината са под 40 години, 35 % от председа-
телите и секретарите и 41 % от членовете на низовите ръководства са жени, а 
преобладават безпартийните. За отбелязване е, че 58 % от председателите на 
общинските комитети на ОФ работят на обществени начала152.

Ако се анализират данните за делегатите на конгреса – т.е. най-изявените, 
най-активните ОФ активисти, се забелязват тенденции, които говорят, че пак 
се разчита на комунистите, комсомолците и на мъжете да реализират новото 
място на ОФ в системата за социално управление. Така от 1646 делегати – 579 
са жени, което прави 35,5 %, делът на членовете на БКП е 66 %, на БЗНС – 
12,2 %, а безпартийните са 18,1 %, от които членове на ДКМС – 9,1 %. В срав-
нение с Шестия конгрес процентът на жените е намалял, както и процентите 
на земеделците и безпартийните. Като при последните – доста драстично (през 
1963 г. жените са били 33,5 %, през 1967 г. – 48,5 %, земеделците през 1967 г. 
са 21 %, а безпартийните – 48 %, които през 1963 г. са били 19 %.). Нараснал 
е броят на пенсионерите и активните борци. Ако през 1963 г. последните са 
съставлявали 21,7 % от делегатите, през 1967 г. – 19 %, то през 1972 г. те са 
25 %153. Данните говорят за засилено присъствие на комунисти, активни борци 
и пенсионери в актива на ОФ, което противоречи на изнесените данни и на 
усилията да се представи ОФ като масова, самодейна организация. Вероятно 
по тази причина тези данни не са публикувани в стенографските протоколи на 

150. Пак там, гл. І, чл. 10, гл. ІІ, чл. 20 (2).
151. Седми конгрес на ОФ, с. 72.
152. Пак там, 72–73.
153. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 1, л. 42–43.
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Седмия конгрес, а могат да се открият в непубликуваните документи на следва-
щия Осми конгрес. 

Във връзка с това съвсем не е случайно, че отново се поставя задачата да се 
повишават партийните изисквания към комунистите, изпратени на работа 
в ОФ, за разгръщане обществено-политическата работа в кварталите и селата 
по линия на ОФ, като начин да се преодолее подценяването на ОФ сред пар-
тийните, държавните, стопанските и други ръководства154. Вероятно подценя-
ването не е само от страна на ръководствата, а и от населението, така че само 
партийните задължения на комунистите могат да поддържат активността на 
организацията.

Други решения за усъвършенстване на организацията и стила на действие 
на ОФ предвиждат привличането на специалисти за решаване на конкретни 
въпроси, при провеждане на социологически и други анкети, в разработване-
то на научно обоснована единна система на информация за дейността на ОФ. 
Предвижда се демократизация на дейността на ОФ чрез намаляване на дирек-
тивите от НС на ОФ и сформиране на проучвателни и проверяващи групи от 
най-различни длъжностни лица, които обикалят окръжните и низовите коми-
тети и споделят опит155.

Заедно с тези усилия за преустройство на стила на работа, за да се въплъти 
идеята за ОФ като организация и движение, от особена важност е включване-
то на всички обществени и политически организации и творчески съюзи като 
колективни членове, въпреки че си запазват юридическата самостоятелност и 
ръководствата. Това произтича от решението на Политбюро на ЦК на БКП 
от декември 1969 г., че в предприятията и учрежденията могат да имат органи-
зации само БКП, профсъюзите и ДКМС, а всички останали трябва да разви-
ват дейността си на териториален признак. Решението на Политбюро на ЦК 
на БКП е прието, въпреки риска да се затрудни събирането на членски внос 
и се увеличи държавната субсидия за тези организации156. Очевидно властта 
предпочита членовете на тези обществени и професионални организации да 
се насочат към ОФ, за да се издигне значението организацията, което явно про-
дължава да не е високо.

Колективни членове на ОФ стават всички обществено-политически орга-
низации и творчески съюзи, които координират със структурите на ОФ своите 
мероприятия. На Седмия конгрес на ОФ се уреждат взаимоотношенията им с 
ОФ157. Това са не само Комитетът на българските жени, Движението за трезве-
ност, комитетите за защита на мира и за солидарност с Виетнам, но и Съюзът 
на българските автомобилисти, ЦКС, БТС, БСФС, Ловно-рибарският съюз, 
Съюзът на юристите, творческите съюзи158. Вижда се, че властта се опитва да 

154. Пак там, а. е. 348, л. 41–42.
155. Седми конгрес на ОФ, с. 76.
156. ЦДА, ф. 1Б, оп. 35, а. е. 1048, л. 28.
157. Седми конгрес на ОФ, с. 80.
158. Пак там, с. 79.
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придаде по-голямо значение на ОФ, за да не се възприема новата му организа-
ция като преливане „от пусто в празно“, както с присъщия си хумор призовава 
Тодор Живков в приветствието си пред Седмия конгрес159.

Промените се отразяват и в избраните от конгреса ръководни органи. Така 
НС на ОФ е вече от 353 души, сред които наред с членове на Политбюро на 
ЦК на БКП и на ПП на БЗНС, министри, видни общественици, учени, влизат 
и председателите на всички обществени организации и творчески съюзи.

Намаленото присъствие на безпартийни и земеделци сред делегатите за смет-
ка на комунистите се компенсира от показното включване в Националния съ-
вет заедно с ветераните като Рада Тодорова, Димо Казасов и на млади хора като 
студентката по математика Ралица Ковачева160. Така може да се интерпретира и 
избирането на председателя на ПП на БЗНС Георги Трайков (1889–1975) за 
председател на НС на ОФ – пост, който дотогава, а и скоро след това изглежда 
запазен за представители на ръководството на БКП. Дотогава Трайков е бил 
първи заместник-министър председател (1949–1964), оглавявал е Президиума 
на НС на НРБ до 1971 г., когато е избран за първи заместник-председател на 
новия най-висш държавен орган – Държавния съвет на НРБ. Така че през 1972 
г. той се оказва начело на ОФ, като втори човек в държавата.

За пръв негов заместник е избран младият поет Любомир Левчев (роден през 
1935 г.), чието присъствие на такъв пост сред старите членове на 17-членното 
бюро на НС трябва да демонстрира отварянето на организацията към по-мла-
дите. Останалите зам.-председатели са партийните ветерани Раденко Видин-
ски от БКП, Николай Георгиев – секретар на ПП на БЗНС, и Георги Кулишев 
от бившето „Звено“. Секретари са познати дейци на ОФ като Ангел Цветков, 
Лалю Ганчев, Невяна Гецковска, Здравко Митовски, д-р Пенчо Костурков. Ос-
таналите членове на Бюрото са Елена Лагадинова, Камен Каменов, Асен Пав-
лов, Кирил Клисурски, Живко Стоянов, Димитър Генов. Начело на Бюрото 
на 31-членната Централно финансово-ревизионна комисия е Павел Цолов161.

Седмият конгрес извършва и промяна в названието на Изпълнителния ко-
митет на НС, който работи между пленумите на НС и координира дейността 
му с колективните членове и обществено-политическите комитети и движения. 
Той започва да се нарича Президиум на НС на ОФ, включва председателите на 
членуващите организации и наброява 56 души162.

3. Дейността на Отечествения фронт в края на 60-е 
и началото на 70-те години (1967–1972)

Промените в организацията и стила на функциониране на ОФ в края на 
60-те и началото на 70-те години се отразява върху дейността му. Тя става все 

159. Пак там, с. 12.
160. Пак там, 425–451.
161. Пак там, 455–456.
162. Пак там, 452–454.
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по-тясно свързана с държавните и представителните органи. ОФ организи-
ра всенародно обсъждане на проектите за нов Семеен кодекс през 1968 г., на 
Примерния устав на ТКЗС през 1967 г. и на проекта за нова конституция през 
1971 г. От участвалите в дискусиите 3 млн. граждани са получени над 14 000 
предложения. ОФ съдейства за организиране и на референдума за приемане на 
Конституцията на 16 май 1971 г.163

По покана Народното събрание ОФ изпраща свои представители, когато се 
подготвят законопроекти и когато се обсъждат в комисиите на парламента. За-
едно с това ОФ съдейства на постоянните и временните комисии на парламен-
та при извършването на проверки, анкети и др. Подобни са формите на сътруд-
ничество между ОФ и новия Държавен съвет (съчетаващ законодателната и 
изпълнителната власт и оглавяван от Тодор Живков), както и с Министерския 
съвет. Затова редица държавни актове започват да излизат и от името на ОФ164.

ОФ организира изборите за централни и местни органи на държавна власт, 
проведени на 27 юни 1971 г., като за целта са изградени 65 652 избирателни 
комисии с 376 768 представителни на двете политически партии и на масовите 
организации. Структурите на ОФ организират обсъждането и популяризира-
нето на кандидатурите за депутати, съветници, народни съдии и съдебни засе-
датели. Заедно с това Бюрото на НС на ОФ и Министерският съвет си сътруд-
ничат при подготовката на проектозаконите за народните съвети, народното 
здраве, избирателните закони165.

Разширява се взаимодействието между организациите на ОФ и местната 
власт. ОФ организира предварителни обсъждания на всички въпроси, нещо 
повече, провеждат се съвместни сесии на народните съвети и на комитетите на 
ОФ не само по благоустройството или местната строителна програма, но и по 
здравеопазването, търговията, транспорта, опазването на околната среда, въз-
питанието на децата, гражданските ритуали. През 1971 г. в страната са прове-
дени 3117 съвместни сесии, като при 2199 от тях предварително с населението 
са обсъдени проекторешенията166. ОФ организира срещите на съветниците с 
избирателите, които получават възможност директно да им поставят поръче-
ния. Така през мандата на Народното събрание и народните съвети за периода 
1966–1970 г. са взети под внимание и решени 64 % от поръченията на граж-
даните, а през 1971 г. 72 % от поръченията на избирателите вече се влезли в 
програмите на народните съвети167. Така ОФ успешно се вписва в отношенията 
между хората и представителната власт. Най-масовото поле за съвместна дей-
ност между ОФ и народните съвети си остава работата по благоустройството и 
хигиенизирането на населените места. С най-голяма готовност хората участват 

163. Пак там, с. 49.
164. ОФ в системата на социалното управление и развитие на социалистическата демокрация. 
С., 1973, 30–31.
165. Седми конгрес на ОФ, 49–50.
166. Пак там, с. 52.
167. Пак там, с. 53.
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в организираните от ОФ трудодни. Не е изоставена и дейността на ОФ по ор-
ганизиране на населението в помощ за прибиране на реколтата168.

Ново е „движението по опазване и възпроизводство на околната среда“, 
което поставя началото на екологичното мислене и съзнание у нас. Това ста-
ва през 1971 г., когато НС на ОФ свиква Първа национална конференция по 
защита на природата. Формира се „всенародно движение към НС на ОФ начело 
с Общонароден комитет за защита на природата с представители на всички 
масови организации, творчески съюзи, научни институти и държавни органи, 
които имат отношение към природозащитните проблеми“. На териториален 
принцип към окръжните комитети на ОФ се изграждат 28 окръжни, 7 районни, 
1163 общински и над 3000 селски и квартални обществени комитети за защита 
на природата с най-широка представителност на всички органи и организации, 
които работят по проблемите на екологията169. Поемането на тези проблеми от 
ОФ трябва да тушира опозиционния политически заряд, който по принцип 
носи екологичното движение след 1968 г. в световен мащаб. Това пак подсказва 
особения „социалистически, т.е. дирижиран характер“ на гражданското обще-
ство, което може да се съзре във функционирането на ОФ170.

Важна дейност на ОФ, която трябва да стимулира развитието на „социалис-
тическо гражданско общество“, е общественият контрол. Комитетите на ОФ съ-
действат за обучението и изграждането на териториални комисии за народен 
контрол, които подават в окръжните и общински комитети своите констата-
ции за хляба, снабдяването с плодове и зеленчуци, автотранспорта, и др. под., 
а комитетите на ОФ викат ръководителите на проверяваните предприятия да 
се запознаят с протоколите от проверките и да предприемат мерки171. Особено 
полезни в това отношения са съветите на жените, които организират проверки 
по отношение охраната на женския труд, закрилата на майчинството, състояни-
ето на детските столове, строителството на детски заведения, производствата 
и търговията с детски храни и артикули. Ефективни са и проверките на търго-
вията и снабдяването с хранителни артикули, на водоснабдяването и други ло-
кални въпроси, както е в Червен бряг, Пазарджик и др. Но понеже стопанските 
ръководители не винаги се стряскат от тези проверки, които нямат санкциони-
ращ характер, в основните положения за организацията на Комитета за държа-
вен контрол и неговите органи е предвидено представители на ОФ да бъдат за-
местник-председатели на комисиите за народен контрол в селата и кварталите 
с права да предписват задължителни мерки за отстраняване на констатираните 
слабости и нередности172.

Продължава и дейността на ОФ в другарските съдилища, които към на-
чалото на 70-те години са 581 с 38272 членове. За периода 1966/1971 г. те са 

168. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 61.
169. Седми конгрес на ОФ, с. 53.
170. Брунбауер,У. Цит. съч., 334–339
171. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 63.
172. Седми конгрес на ОФ, с. 58.
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разгледали 120 947 дела предимно от битов характер. Така в Шуменско през 
1970 г. само 5–8 % от постъпилите дела са от обществени организации и уч-
реждения173. Ето защо на Седмия конгрес на ОФ прозвучава критиката, че тези 
съдилища „все още не отговарят на изискванията... не навсякъде се използват 
като мощно средство за борба… срещу обществено значими нарушения“174. Явно 
тази форма за уреждане на отношенията между хората и обществото все така е 
без особено значение. Тя не е търсена и за урегулиране на междуличностните 
отношенията. Такава констатация прави инспектиращата група за работата на 
другарските съдилища в Шуменско: „замира дейността на другарските съдили-
ща. Делата, внасяни в тях, намаляват“. През 1969 г. в сравнение с 1968 г. те 
са намалели с 37 %, затова препоръката е да се „търсят нови форми за активи-
зирането им“175.

Любопитна е информацията до Бюрото на НС на ОФ от 1972 г. на секрета-
ря за връзките на ОФ с правосъдието Здравко Митовски. В нея е констатирано, 
че повечето граждани предпочитат да бъдат санкционирани по администрати-
вен ред и дори да бъдат съдени от районен съд, „за да се скрият от силата на 
обществения укор при публично обсъждане на престъпленията им“. Това говори 
за стремежа за автономност на хората от местната общност. Още повече, че на 
другарските съдилища подлежат не само извършители на криминални деяния, 
но и техните родители, ако извършителите са непълнолетни. Народните съве-
ти също предпочитат административните глоби, за да пълнят бюджетите си и 
това също накърнява усилията на другарските съдилища. Затова комитетите на 
ОФ сами изоставят работата по другарските съдилища. През 1972 г. в квартал 
„Иван Асен ІІ“ в столицата са гледани само 550 дела, а в Пета секция на Бла-
гоевски район–София дори не са могли да се съберат, за да отчетат дейността 
си176.

Докато непрекъснато намалява броят на делата, гледани от другарските съ-
дилища, престъпленията растат. Ако през 1967 г. другарският съд е разгледал 
32 861 дела, то през 1972 г. – само 16 867. В същото време Митовски посоч-
ва данни за ръста на пиянството по кварталите, както и на дребните кражби 
от реколтата в ТКЗС. През 1972 г. председателят на АПК „Средец“–София 
оценява кражбите на 15-20 % от продукцията на комплекса, то този на АПК–
“Червен бряг“ смята, че се крадат около 30 %177. Данните говорят, че другарски-
те съдилища стават все по-неефективни, особено по защитата на обществената 
собственост.

ОФ преустройства дейността и си в сферата на идейно-политическата 
пропаганда. Призивите за освобождаването му от организационни характе-
ристики води до там, че низовите комитети започват да избягват утвърдените 

173. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 348, л. 64.
174. Седми конгрес на ОФ, с. 59.
175. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 348, л. 65.
176. Пак там, а.е. 55, л. 47–62.
177. Пак там, л. 50–51.
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форми като просветни събрания и народни университети178, с което дейността 
им замира. През 1971 г. в Шуменски окръг е отчетено, че 30 % от низовите 
организации линеят и не проявяват никаква самоинициатива, а едва 12 % от 
населението или 30 000 души са обхванати в тези форми179.

Раждат се и нови инициативи, една от които именно в Шуменски окръг – 
двубои между общински комитети180. Друга новост са появилите се в Плевенски 
окръг групи пред телевизора. През 1972 г. те наброяват 44 000 и се разпростра-
няват и в цялата страна. В тях не само съвместно се гледа телевизия, поради 
трудности в покупката и снабдяването с апарати, но се обсъждат и някои ин-
тересни предавания181. Групите пред телевизора показват отваряне към новите 
информационни средства, за което призовава и властта, така че те изглеждат 
много по-напредничави от традиционните разговори и беседи в кварталните и 
селските клубове. Разбира се, тези форми могат да съществуват само в услови-
ята на недостатъчен брой телевизори, както навремето е било и с радиоапара-
тите. И докато по отношение на радиото, властта отдавна е намерила път чрез 
радиоуредбите и радиоточките, то към визуалната медия, каквато е телевизия-
та, хората сами са открили праобраза на съвместното гледане, характерно сега 
по кръчмите, когато има спортни събития.

Местните инициативи бързо се официализират, превръщайки се в елемент 
от системата. Това може да се види дори в отчета пред Седмия конгрес на ОФ, 
където се казва, че „Като ефикасна форма за просветна работа сред населението 
през последните години се утвърдиха разговорите, които обикновено започват 
в кварталните и селските клубове и завършват с теоретически конференции в 
окръжен мащаб“182.

Старите и новите форми на политическа пропаганда и просвета са ориен-
тирани както към теми от официалния календар на властта и към икономиче-
ското развитие, така и към проблемите на хората. Особена популярност имат 
тематичните вечери и викторини, посветени на родния край, на патрона на се-
лището, на улицата, на младото семейство, на първенците на производството, 
на снахата и свекървата, на войнишката майка, на многодетната майка, на пен-
сионерите и т.н.183. Внушават се определени модели за поведение, отношения 
между членовете в семейството и колектива, така че просветата на ОФ, която 
винаги има идеологически характер и утвърждава системата, все пак да играе 
роля и на морален коректив. Друг е въпросът за кого, доколко и до кога ор-
ганизациите на ОФ могат да въздействат по този начин на хората. От отчета 
на Седмия конгрес на ОФ се вижда, че те все още оказват влияние в низовите 

178. Седми конгрес на ОФ, с. 63.
179. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 54, 58.
180. Пак там, л. 56.
181. Седми конгрес на ОФ, с. 61.
182. Пак там.
183. Пак там, с. 63.



Дейността на ОФ през 60-те  |  271

звена и на село, където живее малко под половината от населението на страната: 
през 1972 г. селското население е 44, 3 % срещу 55,7 % градско184.

Активна е и работата сред циганското население и турците. Разбира се, 
ОФ съдейства на мероприятията на властта. Но по отношение на антирелиги-
озното въздействие данните от проверката в Шуменски окръг през 1971 г. гово-
рят, че то е слабо. Масово явление сред жените в този край продължава да бъде 
носенето на шалвари, нерядко младежи и девойки посещават църкви и джамии, 
оставени от властта като религиозно място само за възрастните185.

През втората половина на 60-те години ОФ развива все по-широка меж-
дународна дейност. Доказателство за това е присъствието на 32 чуждестран-
ни делегации на Седмия конгрес на ОФ през 1972 г., както и новите форми за 
изява на ОФ в международните дела. ОФ сключва споразумения за сътрудни-
чество с фронтовете за народно единство в ГДР, Унгария, Куба. Укрепва сътруд-
ничеството си с ОФ на ДР Виетнам и с Националния фронт за освобождение 
на Южен Виетнам, с Единния демократичен ОФ на Корейската народнодемо-
кратична република и с Патриотичния съюз на Лаос. Полезни връзки ОФ има 
и с Демократичния съюз на финландския народ. По линия на ОФ се поддържат 
връзки с турската Народнорепубликанска партия. Заедно с тези традиционни 
връзки, ОФ укрепва и сътрудничеството си с народни фронтове в Латинска 
Америка като например в Чили, в подкрепа на Социалистическото управление 
на Салвадор Алиенде, както и в Уругвай, но и с важни опозиционни организа-
ции като Кюрдската демократическа партия в Ирак, Ливанската социалисти-
ческа прогресивна партия и др. Усилват се и контактите с Фронта за освобож-
дение на Мозамбик (ФРЕЛИМО), с Народното движение за освобождение 
на Ангола (МПЛА), с Африканската партия за освобождение на Гвинея и ос-
тровите Зелени нос (ПАИГК) и с други националноосвободителни движения. 
Това се дължи както на активната външна политика на българската държава в 
страните от Третия свят, така и на чисто организационните промени в ОФ: 
включването в ОФ на различни национални комитети в защита на мира и за со-
лидарност с борещите се народи или движения. В резултат под Апела на Петата 
Стокхолмска конференция в България са събрани 4 400 000 подписа. Гости на 
НС на ОФ са 55 делегации и над 200 отделни дейци186. Особено полезно за 
тези контакти е пропагандирането на пряката връзка между ОФ и популярния 
в света Георги Димитров187.

За ефикасността на дейността на ОФ може да се съди по жалбите, които от-
правят хората до НС на ОФ. Наличието на жалби говори, че хората припо-
знават ОФ като авторитетен орган, към който си струва да се обърне човек, 
когато се чувства ощетен. За периода 1966–1971 г. е отчетен спад в жалбите по 
неправилни решения на другарските съдилища, което показва, че те са подо-

184. Енциклопедия България. Т. 2, С., 1981, с.166.
185. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а. е. 348, л. 59.
186. Седми конгрес на ОФ, 81–82.
187. Пак там, с. 83.
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брили работата си и са станали по-приемливи за населението, може би защото 
са станали все по-формални. За сметка на това са се увеличили жалбите от ко-
мунално-битов и благоустройствен характер във връзка с новите правомощия 
на ОФ да осъществяват контрол върху тези дейности188.

НС на ОФ отбелязва преизпълнение на приходите през 1971 г. със 102 %, 
докато през 1966 г. е отбелязал недостиг с 6 %. Дали това се дължи на органи-
зирана принуда е трудно да се каже, но ОФ спокойно се самофинансира. Осно-
вен приходоизточник, който формира 96 % от приходите на организацията, е 
членският внос, който в размер на 13 стотинки се събира от 3 800 000 членове. 
Разпределението на средствата говори за известно децентрализиране, демок-
ратизиране и укрепване на апарата на средно равнище. Така 30 % от бюджета 
остава за низовите организации и комитети, 63 % е за общинските комитети и 
7 % за НС на ОФ. Окръжните комитети са поощрявани да задържат постигна-
тите икономии, така че да разгръщат самоинициативността си189.

  

През 60-те и в началото на 70-те години основната задача на ОФ е да съ-
действа на модернизационните усилия на властта сред все още аграрното бъл-
гарско общество. Дейността на ОФ е преди всичко просветителска по отноше-
ние на религиозните малцинства и жените, както и сред неорганизираните от 
други структури граждани, но заедно с това неговите мероприятия съдействат 
за идеологическа обработка, политическо активизиране на хората и приобща-
ването им към режима. Като трансмисия на властта ОФ действа и като канал за 
обратна връзка с населението.

ОФ преживява трансформация по посока на превръщането му в движение, 
в което все повече губи чертите на организация. През този период ОФ преми-
нава от сигурна държавна субсидия към самоиздръжка от членски внос и изда-
телската дейност, но с преобладаването на членския внос, който е значителен 
като се има предвид, че се плаща от над 3 млн. членове.

В центъра и по места ОФ се оформя като пристан на старата генерация ко-
мунисти, често свързани със сталинисткия период. Също както при предишни-
те години е използван за приобщаване към властта на интелектуалци, хора от 
предишните класи и бившите съюзници на ОФ. Но докато на високите етажи 
са активни представители на бившите съюзници ОФ, в низовите организации 
се разчита на местните активисти-комунисти. Те получават поръчение да рабо-
тят в ОФ, защото за хората той няма символния капитал на БКП и на БЗНС и 
участието в неговите мероприятия става все по-формално.

В края на 60-те и началото на 70-те настъпва промяна в организацията на 
ОФ и в неговото място в обществото. Тогава в ОФ се включват почти всички 
масови организации, с което ОФ оправдава ролята си на обединител на хора-

188. Пак там, с. 91.
189. Пак там, 92–93.
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та и масова опора на властта. Конституцията от 1971 г. му дава прерогативи, 
които му позволяват да стане част от системата за управление на обществото. 
Същевременно вменените тогава функции на ОФ на социален отдушник дават 
основание той да бъде определян не толкова като „социалистическо гражданско 
общество“, колкото по-скоро като внасящ елементи на гражданското общество 
в политическата система. В пълна мяра тези противоречиви характеристики ще 
се проявят през 70-те и 80-те години.
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ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ В 
ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ

Илияна Марчева1

Седемдесетте години преминават в изпълнението на широка икономиче-
ска и социална програма, която представлява модификация на 20-годиш-

ната програма за строителство на комунизма от началото на 60-те години. Тя 
е залегнала в Програмата на БКП от 1971 г., която предвижда по-нататъшна 
модернизация на обществото и чиято идеологическа цел е изграждането на 
„развито социалистическо общество“. Програмата трябва да подкрепи новите 
тенденции в развитието на обществото, като напредващата урбанизация, ин-
дустриализацията на селското стопанство и строителната дейност, интелекту-
ализацията на труда. В областта на управлението се предвижда въвеждане на 
дългосрочното планиране, прогнозиране, съчетаване на държавното с общест-
веното начало, използване на автоматизацията в управлението и комплексното 
решаване на проблемите2. Конкретизация на програмните задачи в сферата на 
социалната политика е направена на Декемврийския пленум на ЦК на БКП от 
1972 г. В приетия от него документ „За последователно изпълнение решенията 
на Десетия конгрес на БКП за повишаване на жизненото равнище на народа“ 
се предвижда през 70-те години да се реализира широка палитра от социални 
придобивки, като повсеместно въвеждане на 5-дневна работна седмица, ши-
рокомащабно индустриално и жилищно строителство, привилегии за жената-
майка и производственичка, повишаване на заплатите и пенсиите, изравняване 
на статута на кооператорите с тези работниците, на селото с града3. Тези цели 
започват да се реализират успешно. Това показват сравнителните данни за 1975 
г. Именно тогава България се оказва сред средноразвитите европейски страни 
по критерия произведен БВП на глава от населението. Според западни оценки 
тогава България има доход от 5831 долара на глава от населението и получава 
индекс 53 при средно за страните от ЕС 100 (толкова, колкото имат още Ун-
гария и Полша), докато Югославия – с доход от 4693 долара и с индекс 42, а 

1. Илияна Марчева е доктор по история, доцент в ИИИ при БАН.
2. Програма на Българската комунистическа партия, приета единодушно на Х конгрес на 
БКП, 24 април 1971 г. Партиздат, С., 1971, 40–67, 93–105.
3. История на БКП. С., 1980, 614–615.
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Турция – съответно с доход от 3084 дол. и индекс 28, Румъния е с доход от 3761 
дол. и индекс 344.

За добрите икономически резултати способства и международният климат. 
През по-голямата част на 70-те години затоплянето на международните отно-
шения води до разширяване на културните и икономическите контакти с раз-
вития свят. Подготвя се Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Евро-
па, което през лятото на 1975 г. се увенчава с подписването на Заключителен 
акт от Хелзинки от 33 европейски страни, САЩ и Канада. През този период 
българското общество се отваря за света, като продължава да декларира своята 
принадлежност към Източния блок. Най-ярко това е видно от решенията на 
Юлския пленум от 1973 г., в които изследователите съзират характерна българ-
ска позиция – политическа вярност срещу икономически изгоди5. Позиция, 
съдействаща на икономическите и социалните цели на режима, който така се 
опитва да избегне последиците от първия нефтен шок и да реализира набеляза-
ната широка социална и икономическа програма.

Но от средата на 70-те години се засилва идеологическото противоборство 
между двата блока, в острието на което попадат въпросите за демокрацията и 
коя система може да я осигури, за потреблението и условията за живот и коя 
система може да ги гарантира. Особено силно е то в края на периода, когато 
започва новата фаза на изостряне на напрежението, която някои изследователи 
определят дори като Втора студена война. Тя включва надпревара във въоръ-
жаването и изострена борба за влияние сред т.нар. Трети свят, както и усилена 
идеологическа пропаганда на „социалистическия начин на живот“, която влиза 
в противоречие с вътрешнополитическото развитие.

Напредналата урбанизация, политиката за пълна заетост, свободният достъп 
до образованието в съчетание с всеобхватните социални функции на държавата 
създава деформирани очаквания у населението. Реалната и твърде динамична 
социална мобилност поражда отрицателно отношение към физическия труд. 
С напредване на демографско-урбанизационните процеси през 70-те години 
започва да се чувства недостиг на работна ръка и то не само в селското сто-
панство, строителството, материалното производство, но и в услугите. Затруд-
нения възникват при десетки нископлатени, непривлекателни длъжности като 
чистачки, санитари, пощенски раздавачи, пожарникари, машинописки и др. Те 
остават незаети след пенсиониране на наличния персонал от по-старото поко-
ление, защото няма кандидати от по-младите и по-образованите.

Осредняваното на начина на живот и доходите на по-голяма част от насе-
лението пораждат спокойствие, безразличие, отчуждение от труда и неговите 
резултати6. Както и в останалите страни от Източния блок изследователите 

4. Рангелова, Р. България в Европа. Икономически растеж през ХХ век. С., 2006, 117–119.
5. Баева, И. „Сближението“ между България и Съветския съюз (1963–1973). – Ново време, 
1993, №1, 89–106.
6. Марчева, Ил. Проблемите на модернизацията при социализма: индустриализацията в Бъл-
гария. –В: Изследвания по история на социализма в България. Т. 2, С., 2010., 214–215.
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долавят затваряне на хората в България в частната сфера и консуматорството7. 
Социалните придобивки също го подхранват, но системата на дефицита, ка-
квато е социалистическата икономика (по Я. Корнай), не може да задоволи „все 
повече нарастващите потребности на хората“, въпреки идеологическите за-
клинания. Това допълнително усилва недоволството на хората и от системата, 
и от идеологическата пропаганда.

Държавата се опитва да се справя с надвисналите проблеми, като стимулира 
по-осезаемо децентрализацията в изграждането на предприятия чрез въвеж-
дане от 1977 г. на териториалните селищни системи, в които приоритет има 
самозадоволяването на населението от наличните производствени звена. Към 
края на 70-те години властта отново потвърждава благосклонното си отноше-
ние към личното стопанство, произвеждащо за пазара чрез системата на само-
задоволяването.

Всички тези противоречиви тенденции се отразяват върху организационно-
то развитие и дейността на ОФ през 70-те години на ХХ в.

1. ОФ – част от системата за социално управление

На Десетия конгрес на БКП през 1971 г. управляващата БКП обявява като 
своя непосредствена задача „изграждането на развито социалистическо обще-
ство“, което трябва най-пълно да изяви възможностите на системата за социал-
но инженерство – да създава както модерна икономика и еднородно общество, 
в което няма социални конфликти и антагонистични интереси, така и нов висо-
ко морален човек. Тези процеси са ръководени от БКП с помощта на общест-
вените организации, сред които ОФ остава най-масова опора. За себе си БКП 
отрежда ролята на регулатор между ОФ, другите обществени организации и 
държавните органи. В тая връзка в отчетния си доклад пред Десетия конгрес 
на БКП (20–22 април 1971 г.) Тодор Живков отново потвърждава партийното 
виждане ОФ да проведе до край преустройството си, като премахне вътреш-
ноорганизационната си обособеност и границите между членовете на органи-
зацията и цялото население8. В Програмата на БКП от 1971 г. за ОФ е опре-
делено мястото на „най-всеобхватна обществено-политическа организация и 
всенародно движение“. Това включва „въплъщение на народното единство, на съ-
юза на работническата класа, трудещите се селяни и народната интелигенция, 
израз на съвместната работа на комунисти, сдружени земеделци и безпартийни, 
най-масова опора на партията и народната власт и школа за комунистическо-
то, патриотичното и интернационално възпитание на народа и за привличане 
на трудещите в управлението на обществото. В своята работа той трябва да 
прилага такива форми на работа, които са присъщи на всенародно движение“9. 
От този дълъг цитат излиза, че в началото на 70-те години ОФ се мисли като 

7. Брунбауер, Улф, Цит. съч., 308–334.
8. Живков, Т. Избрани съчинения. Т. 18, С., 1976, 457–464.
9. Програма на БКП, с. 99.
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организация на цялото общество, която трябва да го просвещава и възпитава в 
идеологическите норми на системата, подчинени на ръководната роля на БКП. 
Все пак на ОФ се признават и възможности, посочени още на Юлския пленум 
на ЦК на БКП от 1968 г., за участие в социалното управление.

По-конкретно и по-нюансирано партийно виждане за ОФ може да се от-
крие в речта на Живков на Седмия конгрес на ОФ през 1972 г. В нея Живков 
потвърждава необходимостта от продължаване на преустройство на ОФ като 
организация и движение, за да е адекватен на промените в обществото и в со-
циалното управление. Той изтъква, че отдавна е минало времето и значението 
на ОФ – бележките, някога толкова важни за хората, както и на чисто просве-
тителските форми на работа при наличието на радиото и телевизията и по-
стигната висока степен на грамотност на населението. Нямало нужда вече и от 
елементарна идеологически пропаганда, при положение, че според партийния 
лидер в България в началото на 70-те години в „подавляващото си мнозинство 
нашият народ е на ясни отечественофронтовски, социалистически пози-
ции“, че „хората, които не приемат социализма и ще си умрат със своята омраза 
към трудовия народ са толкова малко, че не играят никаква роля в баланса на 
политическите сили в нашата страна“10.

Ето защо на преден план Живков посочва ролята на ОФ в социалното уп-
равление чрез разширяването на достъпа му до системата на държавните ин-
ституции и местната власт, чрез превръщането му във форум на останалите 
обществени и професионални организации. За да изпълнява тази нова роля, 
ОФ трябва, запазвайки своите организационни способности, да привлича чле-
новете си и останалите хора за своите дейности – така ще има нужната тежест в 
управлението. Още повече, че в новата конституция, както вече бе посочено, 
ОФ получава права на законодателна инициатива, както и останалите полити-
чески и масови организации11.

След тези напътствия секретарите на Бюрото на НС на ОФ Ангел Шишков 
и Здравко Митовски изработват документ с основни положения за „ОФ в сис-
темата на социалистическото управление и развитие на социалистическата 
демокрация“, който е приет на заседание на Бюрото на НС на ОФ на 9 март 
1973г. и веднага е публикуван. В документа залягат намеренията на ръковод-
ството на ОФ в духа на указанията да бъде разширен достъпът на организация-
та до социалното управление. Предвижда се постепенно да се регламентират 
отношенията между ОФ и различни държавни, законодателни и местни струк-
тури12.

През 70-те години ОФ все по-отчетливо започва да се слива с партийните и 
държавните структури. На първо време това става на ниво кадри. Както бе по-
сочено, дейците и активистите на ОФ са включени в номенклатурните кадри на 

10. Седми конгрес на ОФ. Стенографски протокол. С., 1972, с. 10.
11. Пак там, 12–13.
12. ЦДА, ф.28, оп.24, а. е. 153, л.1; ОФ в системата на социалното управление и развитие на 
социалистическата демокрация, С., 1973.
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политическата системата по решение на Бюрото на НС на ОФ от май 1970 г., 
основаващо се на Примерните указания за подбора, издигането и разпределя-
нето на кадрите от Секретариата на ЦК на БКП от 1968 г. Това води до създа-
ване на сектори „За работа с кадрите“ към Организационния отдел на НС на 
ОФ и към окръжните комитети на ОФ, които следят за „подбора, развитието, 
квалификацията, дават оценка на кадрите периодично“13. Не губят значението 
си и изпратените с партийно поръчение комунисти на работа в ОФ14.

През първата половина на 70-те години се провежда поредното обновление 
на кадрите в системата на ОФ. През 1977 г. е обновен 40 % от състава на избор-
ните органи спрямо 1972 г., той е и подмладен – половината от членовете на 
ръководствата и на комитетите на ОФ са на възраст до 40 години. Сравнително 
високо е и участието на жени – в средата на 70-те години те са 43 % от низовия 
ръководен състав. Високо е и нивото на образованост – 64,9 % от общия брой 
на членовете и ръководствата на низовите комитети са с висше, полувисше и 
средно специално образование. Все така голям процент – 64 % от тези хора и 
през първата половина на 70-те години работят на обществени начала15. Или 
както обяснява Живков на леви френски журналисти на 15 март 1975 г. те ра-
ботят „не поради материален интерес, а по вътрешно убеждение“16. Разбира се, 
може да се предположи с голяма доза вероятност, че то им носи съзнанието за 
значим социален капитал, защото така те, особено безпартийните, са станали 
част от номенклатурата и от политическия елит, пък макар и на ниско ниво.

Създават се и подобни на партийните структури, независимо от призивите 
ОФ да се отърсва от такъв тип звена. Секретариатът към Бюрото на НС на ОФ, 
който просъществува до 1976 г. като структура и функции, напомня Секрета-
риата на ЦК на БКП. Той извършва предварителна работа по организацията и 
подготовката на материалите за заседанията на НС на ОФ и на Бюрото17. През 
1973 г. е създадена специална структура към НС на ОФ – Научен съвет, който 
се ръководи от Бюрото на ОФ. Той се състои от научни работници, специали-
сти и отговорни дейци, които провеждат научни изследвания и решават зада-
чи, свързани с дейността на ОФ. Така се въвежда „научност“ и перспективно 
планиране в работата на организацията. Някои от темите от научния план на 
института разкриват насоките на работата му: „Отечественофронтовски стил“, 
„ОФ и антиимпериалистическите националноосвободителни и прогресивни дви-
жения“, „Прогноза за развитието на ОФ през следващите 15–20 години“, „ОФ и 
опазването на природната среда“ и др.18

13. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 55, л. 73–76. Дотогава за кадрите следи отдел „Кадри“ (до 1954 г.), а 
след това – Финансово-административният отдел. – Пак там, л. 63.
14. Пак там, а.е. 2, л. 107.
15. Пак там, л. 104.
16. Живков, Т. Избрани съчинения. Т. 23, С., 1976, с. 128.
17. ЦДА, Опис на фонд 28. Историческа справка.
18. Пак там, ф. 28, оп. 24, а.е. 53, л. 111–119.
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Тези ръководни органи до 1976 г. са подпомагани от следните отдели: „Ор-
ганизационен“, „Идейно-възпитателен“, „Социалистическа законност и де-
мокрация“, „Стопански задачи и селскостопански“, „Международни връзки“, 
„Деловодство и финансово-стопански“. С решение на Бюрото на НС на ОФ 
(протокол Б-5 от 6 февруари 1976 г.) се създава и отдел „Трудови инициативи“19.

Важна промяна в ръководството на ОФ се извършва в края на 1974 г. След 
внезапната смърт на Хараламби Трайков през 1973 г. баща му Георги Трайков 
става все по-неспособен да управлява. Ето защо на пленум на НС на ОФ от 20 
ноември 1974 г. лично Тодор Живков след съгласуване с ПП на БЗНС пред-
лага Трайков да бъде освободен от поста председател на ОФ по здравословни 
причини и на негово място бъде избран членът на Политбюро на ЦК на БКП 
Пенчо Кубадински20. За Трайков остава званието почетен председател на НС 
на ОФ, но не успява да му се порадва, защото умира на 14 януари 1975 г.

Пенчо Кубадински (1918–1995) е представител на действащия политиче-
ски елит. Сравнително млад за онова време – на 56 години, т.е. все още не е в 
пенсионна възраст, така че не му липсва нито размах, нито енергичност. Той 
е известен като началник на младежкия бригадирски щаб от периода 1945–
1949 г., бил е първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Русе и министър 
на строителството. От 1962 г. до избора му за председател на ОФ е заместник 
министър–председател. Той е член на Политбюро на ЦК на БКП от 1966 г. 
и остава такъв до 1989 г. Всичко това говори, че Тодор Живков изпраща като 
председател на НС на ОФ енергичен политик с административен опит, полз-
ващ се с неговото доверие, вероятно с цел да вдигне авторитета на ОФ сред об-
ществото. За това свидетелства и фактът, че от 1975 г. до падането на Живков, 
Кубадински е член на Държавния съвет на НРБ, а от 1976 до 1990 г. е народен 
представител. Така Кубадински съсредоточава големи правомощия по партий-
на и по държавна линия. Неговото избиране за председател на НС на ОФ може 
да се тълкува и в смисъл, че политическият елит и лично Живков смята да из-
ползва по-осезаемо тази организация в управлението на обществото.

За подобно тълкувание говори и фактът, че представители на НС на ОФ са 
включени в състава на Държавния съвет, в комисията „За работата с изпълко-
мите на народните съвети“ към Министерския съвет, в колегиумите на някои 
министерства. Заедно с това Бюрото на ОФ приема съвместни решения с ре-
дица централни органи като Комитета за държавен и народен контрол, Минис-
терството на вътрешната търговия и услугите, Министерството на народното 
здраве, Министерството на правосъдието, Главна прокуратура, Върховния съд 
и др. Важно за участието на ОФ в управлението е включването в Президиума 
на НС на ОФ на ръководителите на централни държавни ведомства. Но както 
и дотогава, върху висшите чиновници въздейства фактът, че начело на Бюрото 
стои представител на Политбюро на ЦК на БКП, член на Държавния съвет, чо-
век „на първия партиен и държавен ръководител“ – тези най-висши звена в сис-

19. Пак там, въведение на опис 24. Историческа справка.
20. Пак там, оп. 24, а.е. 21, л. 2–7.
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темата, от които зависи оценката за тяхната дейност. Това е отчетено например 
в информацията от 5 октомври 1977 г. за мерките по изпълнение на плановете 
на ОФ за вторични суровини през деветте месеца на годината. Там изрично е 
посочено, че личната намеса на Кубадински пред Народното събрание, Минис-
терския съвет, Министерство на снабдяването и държавните резерви довежда 
до приемане на Разпореждане № 48 от 11 август 1977 г. То урежда въпроса за 
изкупуване на събраните по линия на ОФ вторични суровини и преодолява 
забавянето на кампанията, причинено от проведена преди това реорганизация. 
На основа на това разпореждане е организирана среща с местните ръководства 
на ОФ и народните съвети, на която са приети мероприятия за ударни месеци 
с цел да се преодолее демобилизацията на движението през първата половина 
на годината21.

Срастването на ОФ със структурите на управление обаче е обратно про-
порционално на неговия престиж в обществото, за което може да се съди по 
слабия приток на нови членове, който се забелязва в средата на 70-те години. 
Така от 1969 г. до 1976 г. т.е. за 8 години в редовете на ОФ са били приети 
само 64 633 членове, докато за същия период броят на избирателите показва 
абсолютен прираст от 484 000 души. Затова процентът на масовизация непре-
къснато намалява: от 65,20 % през 1969 на 61,16 % през 1976 г. А това влиза 
в противоречие с претенцията ОФ да е всеобхватно движение и най-масова 
организация. Ето защо през 1977 г. НС на ОФ поставя пред окръжните коми-
тети в чест на предстоящия Осми конгреса на ОФ да се приемат нови 240 000 
членове. Тази задача в навечерието на конгреса (юни 1977 г.) е почти изпълне-
на – приети са нови 204 000 членове, предимно млади хора, така че броят на 
ОФ членовете става 4 030 633 при 6 379 343 избиратели или масовизацията се 
покачва на 63,18 %. Те са обединени в 32 187 низови организации22. Въпреки 
тези резултати, проверка от НС на ОФ през 1978 г. установява, че под средния 
процент за страната са 11 окръзи, в които е съсредоточена по-голямата част от 
индустрията с 55 % от избирателите и най-големите градове София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Русе. Над 63,18 % членство в ОФ са Габрово, Ловеч и Ямбол23. 
Особено драстично е положението в Пловдив, където броят на избирателите е 
58 559, а приетите в ОФ са само 6 903 души24. Данните за броя на приетите в 
проверените села и останалите градове в окръзите показва по-високи стойно-
сти от отчетните средни за страната и по окръзи. Така в Пловдивската окръжна 
организация масовизацията е 58,65 %, но в проверените селски низови органи-
зации е 75,65 %, а в градските – 75,82 %.25 Тези данни дават основание на про-
веряващите да заключат, че масовизацията на ОФ до 1976 г. е била занемарена 
като проблем и че има потенциал за разширяване на организацията. Ето защо в 

21. Пак там, а.е. 110, л. 61.
22. Пак там, а. е. 126, л. 104; а.е. 2, л. 106.
23. Пак там, а.е. 126, л. 104.
24. Пак там, л. 105.
25. Пак там, л. 106.
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Бюрото на НС на ОФ смятат, че в чест на 1300-годишнината от основаването 
на българската държава и на предстоящия Девети конгрес на ОФ трябва да се 
увеличи броя на членуващите на 5 млн. души и то предимно от младото поко-
ление. В Бюрото на ОФ виждат в тази задача преди всичко възможността за 
утвърждаване на ОФ в политическата система, но не изпускат от внимание и 
това, че подобно увеличение би довело до нарастване с 1 млн. лв. на приходите 
на организацията от членски внос26.

Членският внос е израз на организационната връзка между членовете на вся-
ка обществена и политическа организация. И през 70-те години ОФ продължа-
ва да събира членски внос от 13 ст. месечно, който е най-ниският в сравнение с 
този за другите обществени и политически организации (БКП, БЗНС, БПС, 
ДКМС и др.) Членският внос при тях се определя като процент от дохода. 
Само учащите се в ДКМС , които не работят, плащат по 10 ст. месечно27. Въ-
преки че от 1948 до 1978 г., т.е. за 30 години членският внос е увеличен само с 5 
ст., а неговата реална стойност е паднала 3,32 пъти спрямо 1948 г., по различни 
съображения не се препоръчва той да бъде повишен.

От една страна, членският внос вече не е единствен източник за финанси-
ране на дейността на ОФ. Още в „Правилника за задачите и функциите на ок-
ръжните и общински народни съвети и техните органи“ от 1969 г. се предвижда 
те да отпускат организационна и материална помощ на обществените органи-
зации при провеждане на културно-масова дейност, трудови акции, срещи за 
обмяна на опит и курсове и др.28 Тези задължения се разпространяват и върху 
заводи, предприятия, Аграрно-промишлени комплекси с решение на ЦК на 
БКП. Пленум от 27 януари 1976 г. приема „Тезиси за състоянието и развитие-
то на БКП и обществените организации и движения“, разработени от отделите 
на ЦК на БКП и централните ръководства на обществените организации при 
използване на опита на КПСС. Тезисите са мотивирани от идеологическата 
борба („за“ и „против“ бъдещето на работническата класа и съответно значени-
ето на комунистическата партия), но и от нуждата от икономии и стимулиране 
на ОФ и другите масови организации към по-ефективна дейност. По този на-
чин се предоставя възможност на ОФ да извършва стопанска дейност, която 
се заплаща от обществените фондове на органите, предприятията, народните 
съвети, заводите и стопанствата, на които съдейства29. Така е направен опит да 
се засили материалният интерес на хората към дейността на ОФ, както и да се 
гарантира самоиздръжката на организацията. От друга страна, дейността на 
ОФ се „комерсиализира“ и приема черти на стопанска сделка. А това трудно 
се връзва със задачата ОФ да бъде школа за комунистическо възпитание (т.е. за 
безвъзмезден труд) на безпартийните си (и не само на тях) членове. Изводът, 

26. Пак там.
27. На Втория конгрес на ОФ през 1948 г. е установен размер на членския внос в тогавашни 
пари 20 лв., чиято стойност през 1978 г. е равна на 8 ст.
28. Държавен вестник, бр. 60 от 1 август 1969 г.
29. ЦДА, ф. 1Б, оп. 65, а.е. 3, л. 177.
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който се налага, е, че в края на 70-те години е направен опит да се модернизира 
ОФ икономически, но чрез подриване на идеологическите му задачи, които оп-
равдават съществуването му.

Приходите, получавани от народните съвети, АПК и предприятията са 
много по-значителни от членския внос. Такава е констатацията за финансовото 
състояние на ОФ за 1977 г., направена в доклад до Бюрото на НС на ОФ от 
18 декември 1978 г. Той дава основание да не се вдига членския внос, който се 
взема от всеки член на семейството. Повишаването на членския внос се оценява 
като социално и политически нецелесъобразно – хората няма да искат да чле-
нуват в ОФ. Секретарите на НС на ОФ смятат, че увеличението няма да има и 
ефект, защото членският внос се събира трудно30. Въпреки тези препоръки, Бю-
рото на НС не се отказва от повишение на членския внос, но въвежда два вида 
членски внос – минимален от 13 ст. месечно или 1,56 лв. годишно и максима-
лен, по желание, в размер на 25 ст. месечно или 3 лв годишно31, при минимална 
работна заплата през 70-години от 80 лв. Понеже не е запазена стенограмата от 
разискванията в Бюрото, може да се допусне, че максималният членски внос 
е бил вменен на комунистите, изпратени на работа в ОФ, тъй като те са най-
дисциплинираните членове на системата. Вероятно Бюрото е действало изпре-
варващо, преди на 10 ноември 1979 г. да се повишат цените на дребно, и да се 
предизвика недоволство от повишаване на масовия членски внос за ОФ.

Това, което тревожи секретарите на НС на ОФ през декември 1978 г., е на-
чинът за разпределение на приходите в ОФ. През 70-те години по-голямата 
част от средствата от членски внос и от другите приходоизточници се концен-
трират в центъра – най-вече в общинските, районните и окръжните комите-
ти на ОФ, които създават фондове и други резерви. Но това лишава низовите, 
кварталните и селските организации от средства (независимо, че са изпълнили 
събираемостта или са привлекли нови членове). Това ги прави зависими от вис-
шестоящите звена, защото трябва да разчитат на тях за отпускане на средства 
за разходите по дейностите си. Така се обяснява липсата на инициативност на 
местно ниво. Затова Бюрото на НС на ОФ чрез отделите „Организационен“, 
„Финансово-домакински“ и Централната финансова-контролна комисия през 
февруари 1978 г. обследва финансовото състояние на различните организации 
на ОФ през 1977 г. Най-ощетени се оказват селските и градските низови ор-
ганизации, а в най-добро състояние – организациите в София, което говори, 
че те най-добре защитават средствата си от висшестоящите звена и имат най-
големи приходи. През 1977 г. една низова селска организация е имала сред-
ногодишен приход от 46,06 лв., градска – 50,85 лв., а софийска – 142,00 лв. 
Още по-голяма е разликата при комитетите: един селски комитет е с приход 
245,70 лв., градски – с 290 лв., а софийски квартален – с 879,40 лв.32 За да бъ-
дат мотивирани низовите организации, секретарите на ОФ препоръчват те да 

30. Пак там, ф. 28, оп. 24, а.е. 126, л. 110–113.
31. Пак там, л. 101–102.
32. Пак там, л. 107–108.
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не бъдат лишавани от средства, а да им се оставят част от изработените от тях 
средства, дори да се увеличават и да им се изплащат средства от общинските и 
окръжните комитети. Още повече, че активът на ОФ е по-ниско платен от този 
на другите организации, затова НС на ОФ е принуден от време на време да 
гласува по-високи заплати на хора, избрани в неговите ръководни органи, но 
идващи от други системи. Така на 31 юли 1978 г. е взето решение да се запази 
заплата на бившия инструктор към Градския комитет на БКП–Павликени от 
210 лв., след като е избран за председател на Градския комитет на ОФ със запла-
та по щат от 175 лв.33

Секретарите на ОФ си дават сметка и за това, че само с увеличаване на сред-
ствата за низовите организации няма да се постигне желаното активизиране на 
дейността им, а че трябва да се положат усилия „за организационното им укреп-
ване“, което подсказва за упадък на системата на ОФ по места34.

Проблемите на финансирането предполагат и поредните икономии, свър-
зани с намаляване на щата и изменение на структурата на Бюрото на НС на 
ОФ, обосновани с идеологемата „за постигане на ефективност“. С решение на 
Секретариата на ЦК на БКП № 1125 от 8 декември 1976 г. е намален с 75 души 
щатът на НС на ОФ в центъра, по места и в печатните издания (в. Отечест-
вен фронт, сп. „Отечество“, Издателството на ОФ). Бюрото на НС на ОФ през 
1977 г. съкращава 56 щатни длъжности в окръжните комитети на ОФ и 19 – в 
Националния съвет. Едновременно с това на 19 октомври 1977 г. Бюрото при-
ема поредното преструктуриране на апарата на НС на ОФ с оглед на по-ната-
тъшната специализация на отделите. Към Бюрото остават „Комисията за рабо-
та с Президиума на НС на ОФ“, „Комисията за съвместна работа с органите на 
МВР и МНО“. В отдел „Организационен“ влизат секторите „Усъвършенстване 
на структурата и стила и методите на работа“, „Работа с кадрите“, „Информа-
ция“ и „Служебния бюлетин „ОФ“. В отдела „Идейно-възпитателна работа“ 
влизат 7 сектора: „Политпросвета“, „Политическа и разяснителна работа по 
местоживеене“, „Печат“, „Културно-масова работа“, „Социално-битова култу-
ра“, „Школи за активистки“ и секторът „За работа с домовете и клубовете на 
ОФ“. В отдела „Социалистическа демокрация и законност“ влизат три сектора: 
„Взаимодействие с държавните органи“, „Народен контрол“, „Социалистическа 
законност“. Обособен е нов отдел „Селскостопански“, а се запазват отделите 
за международни връзки, деловодство и финансово-домакински. Общо в тези 
отдели са заети 123 души35.

Структурните промени се извършват няколко месеца след Осмия конгрес 
на ОФ (14–16 юни 1977 г.), което говори, че икономиите са били отложени за 
следконгресните дни. Осмият конгрес преизбира Пенчо Кубадински за пред-
седател на НС на ОФ. Бюрото на НС на ОФ е в състав от 17 души със седем 
заместници на председателя: това са познатите дейци Николай Георгиев, Ангел 

33. Пак там, а.е. 123, л. 4.
34. Пак там, а.е. 126, л. 116.
35. Пак там, а.е. 110, л. 70–78.
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Цветков, Лалю Ганчев, Ангел Шишков, Здравко Митовски, Пенчо Костурков 
и новият Демир Борачев (1910–1995), който е пенсиониран генерал-майор и 
представител на Ловно-рибарския съюз. Избрани са и петима секретари на Бю-
рото: предишните Димитър Генов, Георги Андреев, Живко Стоянов и новите 
Хамди Мустафов и Георги Петков. Последните двама заедно с новия член на 
Бюрото Сийка Нейкова са представени от Пенчо Кубадински. Георги Петков 
е бивш председател на Софийски градски народен съвет, бивш посланик в Бел-
град и Атина, докато Хамди Мустафов е бил секретар на Окръжния комитет на 
БКП–Разград до 1976 г., когато е избран за председател на ОФ в окръга. Сийка 
Нейкова е била председател на ОФ на Пловдивски окръг36. Други членове на 
Бюрото са Елена Лагадинова, Кирил Клисуров и главният редактор на в. Оте-
чествен фронт известният журналист Лалю Димитров37. Предишният първи 
заместник-председател Любомир Левчев заедно с още 63 души е избран в Пре-
зидиума на НС на ОФ, но вече в качеството си на първи заместник-председател 
на Комитета за култура. В Президиума влизат председатели и заместник-пред-
седатели на най-различни творчески и професионални съюзи, министри, жур-
налисти, общественици38.

За делегати на конгресите на ОФ се избират най-активните дейци, затова 
техният състав може да ориентира кои слоеве от обществото са въвлечени в 
дейността на ОФ. Съставът на делегатите на Осмия конгрес показва запазване 
на тенденцията от Седмия конгрес: делегатите са повече на брой – 1962 (вмес-
то 1646), но жените нарастват само с процент (от 35,3 % на 36,13 %). Малко 
повече са безпартийните – 21,65 % вместо 18 %. Все така доминират представи-
телите на БКП – 65,70 %, с 2 % нарастват и комсомолците, които са към квотата 
на безпартийните. Представителите на БЗНС остават 12 %. Тези данни гово-
рят, че и през 70-те години ОФ продължава да е доминиран от комунистите. В 
образователно отношение 90 % са делегатите със средно, полувисше и висше 
образование. Въпреки старанията продължават да преобладават служещите – 
75,56 % срещу 8,69 % работници и 5,2 % селяни39.

Намаляването на относителния дял на служещите се отчита от Осмия кон-
грес на ОФ като положителна тенденция, обяснена с това, че „окръжните ко-
митети по-прецизно са се отнесли към подобряване на социалното положение 
на делегатите“40. Това е свързано със стремежа към усилване присъствието на 
работническата класа, което служи като противовес на изтъкваните от западна-
та пропаганда средни слоеве, характерни за развитите общества, за сметка на 
упадъка и залеза на работническата класа. Широкото представителство на слу-
жещите обаче показва, че структурите на ОФ са най-достъпни именно за тези 
нарастващи слоеве на обществото и че включването на организациите на ОФ 

36. Пак там, а.е. 26, л. 5–8.
37. Пак там, а.е. 4, л. 66.
38. Пак там, л. 67–68.
39. Пак там, а.е. 1, л. 43–44.
40. Пак там, л. 44.
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в системата за управление е действителен канал за приобщаване на служещите 
към комунистическия режим.

Едновременно с това, с процент нарастват пенсионерите и активните борци, 
които съставляват 25 % от делегатите. Въпреки старанията за подмладяване на 
организацията нараства броят на делегатите над 50 години – на 39 %. Същевре-
менно, както и при други конгреси, съставът на делегатите на Осмия конгрес на 
ОФ показва, че той е място за изява на оценените от властта хора. Присъстват 
11 „Герои на НРБ“, 111 „Герои на социалистическия труд“, 50 лауреати на Ди-
митровска награда, 1124 носители на трудови отличия, както и 278 удостоени 
със звания „народни“ и „заслужили“ дейци на науката и културата, сред които 
и 14 академици41.

Новият НС на ОФ наброява 369 души, от които са 205 стари и 163 нови 
членове, а Централна финансово-контролна комисия е 33-членна, така че общо 
НС на ОФ включва 401 души (до момента 379)42. В състава на ОФ като ко-
лективни членове влизат всички творчески съюзи, БПС, ДКМС, Българският 
Червен кръст, физкултурни спортни организации и другите обществени орга-
низации. А в системата му продължават да разгръщат своята дейност Движе-
нието на българските жени, Движението за мир, за трезвеност, обществените 
комитети за солидарност с народите от Азия и Африка, с борещия се чилийски 
народ и др. Особено ползотворно за женското движение и за ОФ е обстоятел-
ството, че председателките на окръжните съвети на жените са секретари на съ-
ответните окръжни комитети на ОФ43. Така проблемите на жените винаги са в 
полето на действие на ОФ.

Към ОФ се прехвърля дейността на закритите по решение на Политбюро на 
ЦК на БКП от 1 февруари 1977 г. Съюзи на македонските и тракийските кул-
турно-просветни дружества заедно с тяхното имущество. Основанията за този 
акт са, че намаляват потомците на тези българи и че след Заключителния акт от 
Хелзинки „съществуването на съюзи на земляческа основа за отделни части от 
българската нация на сегашния етап ще подхранва тенденции към обособяване 
… и при тия обстоятелства съществуването на съюзите придобива не само кул-
турен, но и политически характер, което е нецелесъобразно“44.

През следващата година 1978 г.,вероятно във връзка с неговото предсто-
ящо пенсиониране през 1979 г., за първи заместник-председател на Бюрото 
на НС на ОФ е избран Сава Дълбоков (1919). Той е икономист, който през 
1971–1973 г. оглавява Държавния комитет за планиране и е заместник минис-
тър-председател, а от 1976 г. до 1978 е министър на снабдяването и държавните 
резерви и отново заместник министър-председател. Дълбоков остава първи за-
местник-председател на ОФ до 1990 г.

41. Пак там, а.е. 1, л. 43–44; а.е. 4, л. 31–34.
42. Пак там, а.е. 4, л. 46, 65.
43. Пак там, а.е. 2, л. 100–101.
44. Пак там, а.е. 105, л. 46.
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Настъпват промени и в структурите на НС на ОФ. На 5 юни 1978 г. Бюрото 
на НС на ОФ създава Комисия по икономии на електроенергията и горивата 
към НС на ОФ на обществени начала. А на 10 октомври 1980 г. по решение на 
Бюрото на НС на ОФ е създадена Комисия по печата и издателската дейност 
на ОФ за непосредствено ръководство на изданията и Издателството на ОФ и 
за сътрудничество с другите средства за масова информация45.

2. Дейност през 70-те години

В Устава на ОФ, допълнен на Осмия конгрес, се дава по-разгърната харак-
теристика на организацията и нейните цели и задачи. Подчертава се нейният 
всеобхватен координиращ характер, както и важните ѝ задачи „с всички свои 
функции да съдейства: за утвърждаването на социалистическия начин на жи-
вот; за формиране и изпълнение на плановете за обществено-икономическо раз-
витие“, за „опазване, възстановяване и обогатяване на природата“; за ролята 
на жената в социалистическото общество; за комунистическото възпитание на 
подрастващото поколение; за повишаване културата в бита и във взаимоотно-
шенията между хората, за свободното време; за създаване на здрав социално-
психологически климат по местоживеене46. Тези цели и задачи характеризират 
ОФ като трансмисия на управляващата партия в новите условия на напредва-
щата урабанизация47 и на идеологическата надпревара следствие от разведря-
ването, настъпило след Заключителния акт от Хелзинки 1975 г. Тези задачи се 
реализират през 70-те години и определят дейността на ОФ.

ОФ продължава да действа, без да използват административно-разпореди-
телни методи (те не са предписани и от Конституцията 1971 г.), а като разчита 
на обществено-политическото въздействие и на убеждението. Особено ярко и 
традиционно е участието на ОФ при подготовката и провеждането на избо-
ри и във формирането на държавните представителни органи. Тази дейност 
е регламентирана и от Конституцията, и от Избирателния закон, и от Зако-
на за народните представители и народните съветници. От името на ОФ през 
1974 г. и през 1976 г. се произвеждат избори за местна власт и за парламент. 
Както и дотогава, организациите на ОФ участват при издигане и обсъждане 
на кандидатите за народни представители, при подбора и избора на членове 
на избирателните комисии, при приемането на поръчения от избирателите и 
в организиране на масово участие на населението в гласуването. Така за двата 
вида избори ОФ организира над 73 130 събрания с кандидатите за депутати с 
около 5 млн. избиратели, на които се изказват 270 000 души48. В условията на 
комунистическия режим хората не могат да избират различни от кандидатите 

45. ЦДА, опис на фонд 28. Историческа справка.
46. Пак там, ф. 28, оп. 24, а.е. 4, л. 36.
47. През 1977 г. градското население в България вече е 59,9%, а селското – 40,1%. – В: Енци-
клопедия България. Т. 2, С., 1981, с. 166.
48. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 2, л. 41–42.
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на ОФ, затова тези цифри за показна масовост едва ли могат да са убедителни 
за дейността на ОФ. Изборът на кандидатите и през 70-те години се прави по 
политическа целесъобразност. За това свидетелства паметната бележка от 30 
март 1976 г. на председателя на НС на ОФ П. Кубадински до Борис Велчев, 
вторият човек след Живков по това време в Политбюро и Секретариата на ЦК 
на БКП. В нея Кубадински предлага за кандидати за народни представители 
на централно разпределение да се включат секретарите и членове на Бюрото на 
НС на ОФ Невена Гецовска, Живко Стоянов и Димитър Генов, които имали 
необходимите качества и отговаряли за основните направления в дейността на 
ОФ. Тяхното избиране се очаква, че ще подобри дейността на ОФ в постоянни-
те комисии на Народното събрание. Още повече, че такава е била практиката и 
дотогава – членовете на Бюрото на НС на ОФ да са и депутати. На второ мяс-
то Кубадински предлага за народен представител да се издигне кандидатурата 
и на члена на НС на ОФ Ганьо49Ганев, безпартиен, „с оглед перспективата за 
създаване на резервни кадри за включване в Бюрото на НС [на ОФ]“. На трето 
място Кубадински смята, че ще е целесъобразно да се „увеличат с 3–4 души броя 
на кандидатите за народни представители от турски произход“50, с което той 
следва линията за включване в системата на управление на други етноси.

Регламентира се окръжните комитети на ОФ да следят за изпълнение на обе-
щанията на народните представители и съветници в Примерните указания от 
Народното събрание и НС на ОФ за подобряване на работата по изпълнение 
на поръченията и обществено-политическата активност на народните избра-
ници51. А Министерския съвет и НС на ОФ организират семинари със съвет-
ниците от всички степени на народните съвети, в които дейците ОФ допри-
насят за съгласуваност на работата по места. През 70-те години се отбелязва, 
че дейците на ОФ са много търсени от народните представители и народните 
съветници, защото на тях се разчита да им организират събрания, предсесийни 
и следсесийни срещи с избирателите, да ги подпомагат за изпълнение на даде-
ните поръчения. Оказва се, че комитетите на ОФ реализират тези задачи, но не 
проявяват инициативност за нещо повече, което навежда на мисълта за извес-
тен формализъм в това отношение. За това говори и критиката, отправена през 
декември 1978 г. от първия заместник-председател на Бюрото на НС на ОФ 
Сава Дълбоков. Той посочва, че комитетите на ОФ не се възползват от правото 
си да отзовават народни избраници, които не изпълняват системно задълже-
нията си, въпреки че НС на ОФ има практиката да праща в парламентарните 
групи информация за недостатъчната дейност на някои народни представите-
ли по райони52.

49. Така е в документа, но явно става дума за зетя на Кимон Георгиев – Гиньо Ганев, тъй като 
е посочено, че е безпартиен, роден през 1928 г. и че е бил главен секретар на Министерство на 
енергетиката. – Пак там, а. е. 350, л. 9.
50. Пак там.
51. Пак там, а.е. 2, л. 42.
52. Пак там, а.е.126, л. 57.
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Не така формална изглежда и през 70-те години работата на ОФ с народни-
те съвети, организирането на съвместни сесии на народните съвети и плену-
мите на окръжните комитети на ОФ, които наброяват над 10000 и представля-
ват 40 % от съвместно проведените сесии за периода 1974–1978 г. заедно със 
съвместните заседания на изпълкомите и бюрата на окръжните комитети. На 
тези заседания се разискват и приемат планове за обществено-икономическото 
развитие на окръзите и общините, обсъждат се въпроси на селското стопан-
ство, благоустрояването и приветливия вид на населените места, събирането на 
вторични суровини, търговското и комунално-битовото обслужване и други, 
засягащи живота и интересите на цялото население. На тези заседания структу-
рите на ОФ поемат ангажименти за участие в мероприятията, което е гаранция 
за участие и на населението53. И през 70-те години ОФ изпълнява ролята на 
посредник между местната власт и населението.

ОФ упражнява и правото си на законодателна инициатива, както повеля-
ва новата Конституцията. ОФ внася законопроекти за изменение на Закона за 
другарските съдилища, Избирателния закон, както и предложение в Министер-
ския съвет за закон срещу злоупотребата с алкохол. ОФ организира и всена-
родни обсъждания на редица законопроекти като този за народните съвети 
и за народните съветници. По тях са направени 20  167 събрания, на които 
1 600 000 граждани са направили 10 000 предложения54. Макар че тези цифри 
могат да се приемат с подозрителност, те говорят, че ОФ и през 70-те години 
успява да организира хората и да ги ангажира с проблемите, които ги засягат. 
Друг е въпросът колко от предложенията залягат в приетите закони. Но така 
или иначе, през втората половина на 70-те години редица вносители на законо-
проекти съгласуват с НС на ОФ свои проекти по Закона за териториалното и 
селищното устройство, Закона за социалното осигуряване, Закона за наемните 
отношения, Закона за поръченията55.

Трета главна насока в дейността на ОФ е упражняването на обществен кон-
трол от неговите органи върху дейността на държавните органи с идеята, че така 
може да се предотвратят бездушието, бюрокрацията, субективизмът, че може да 
се внуши по-добра обществена дисциплина. През 70-те години според „Основ-
ните положения за дейността на органите на държавния и народния контрол“, 
представителите на ОФ се утвърждават за заместник-председател на местните 
комитети за държавен и народен контрол, а в кварталите и населените места се 
избират на общи събрания териториални комисии за народен контрол56. През 
1978 г. 72% от състава на комисиите за народен контрол са представители на 
ОФ, а в териториалните комисии те са 95 %. За председатели на 160 градски 
и общински комитети за държавен и народен контрол са избрани отговорни 

53. Пак там, л. 56.
54. Пак там, а.е. 2, л. 44–45.
55. Пак там, а.е. 126, л. 58.
56. Пак там, а.е. 2, л. 49.
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дейци на ОФ57. Вижда се плътно присъствие на ОФ в системата на контрола. 
Правата на обществените организации и на ОФ в контролната дейност са опре-
делени нормативно в Постановление на ЦК на БКП и Министерския съвет № 
1 от 1977 „За по-нататъшното развитие и усъвършенстване на контролната 
система на НРБ“. От него следва, че ОФ получава право на контрол върху дей-
ността на държавни и стопански органи и техните ръководители по комплекс-
ното обществено обслужване на населението в комунално-битовата сфера. 
Стремежът е да се планира контролната дейност, в нея се включват квалифици-
рани специалисти от компетентните държавни органи, за да могат недостатъ-
ците да се отстраняват в хода на проверката. За ОФ остават компетенциите да 
дават гласност и да съдействат за превантивната функция на контрола58.

Сами по себе си обаче контролните функции на обществените организации 
нямат юридическа сила, затова повечето проверки на представители на ОФ 
се извършват съвместно със съветите на жените, с постоянните комисии към 
народните съвети и засегнатите държавни и стопански органи. Съвместните 
проверки на предприятия от леката промишленост и услугите, които само през 
1976 г. наброяват 18000, действат дисциплиниращо. ОФ продължава да орга-
низира периодични срещи с ръководители на стопански и търговски предпри-
ятия. През 1976 г. те са 8261, което говори за възможностите на организацията 
за свързване на директорите на предприятията от леката промишленост и услу-
гите с потребителите. Проблемът е, че недостигът на стоки малко зависи от ди-
ректорите. Наред с това ОФ и особено съветите на жените като структури и на 
Комитета на българските жени предприемат проверки и анкети, организират 
кутии за обществен контрол, книги за оплаквания и предложения, включително 
и лични беседи с гражданите, най-вече с жените по въпроси, които затормозяват 
ежедневието им. Използват се и други форми на критика като „радиоконфе-
ренции“, „говорещи вестници“, „сатирични табла“, поставящи въпроси от об-
служващата сфера. Такава гражданска трибуна например работи в Кюстендил. 
По градската радиоуредба държавни и стопански ръководители отговарят на 
предварително събрани сигнали, критика и анкети на граждани59. Така ОФ 
осигурява обратна връзка на производителите с потребителите и играе ролята 
на своеобразен социален отдушник.

Друго полезно следствие на този вид контрол е, че след проверка за състоя-
нието на услугите в окръзи като Шуменски, Ямболски, Бургаски, Русенски, 
Сливенски и Софийски, населението е организирано да даде безплатни дни, 
за да реконструира и модернизира търговската база в своите селища. На така-
ва основа се ускорява и изграждането на детски заведения, които нарастват за 
периода 1976–1978 г. с нови 25 000 места и позволяват в производството да се 
включат 120 000 жени60. Така ОФ и съветите на жените съдействат за еманципа-

57. Пак там, а.е. 126, л. 62.
58. Пак там, л. 50–51.
59. Пак там, л. 9.
60. Пак там, л. 97.
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цията на жените, разбирана като осигуряване на равни възможности с мъжете 
за професионална и обществена реализация.

Комитетите на ОФ и през 70-те години осъществяват контрол чрез орга-
низиране на редовни отчети на ръководителите на местното здравеопазване, 
транспорта, комуникациите. Те контролират ръководителите на АПК как 
раздават земя за лично ползване. Но от критиката на завеждащ отдел К. Кузма-
нов до Бюрото на НС на ОФ от 18 декември 1978 г. се вижда, че комитетите на 
ОФ предпочитат съвместните проверки, а не самостоятелните; че се изоставят 
масовите форми като събранията и вечерите на въпроси и отговори, че се зане-
маряват книгите за оплаквания и предложения; че проверките често остават 
формални, без да се вземат решения за подобряване на работа. От записката 
на Кузманов личи също, че комитетите на ОФ избягват да правят обществени 
проверки по деликатни теми като качествено прибиране на реколтата, печал-
барски тенденции (Постановление на Министерският съвет № 76), разпиля-
ване на селскостопанската продукция по блоковете на АПК и нейното присво-
яване, злоупотребите с държавната техника61.

Даденото от Кузманов обяснение за състоянието на контрола е, че в ръко-
водствата на ОФ особено по селата стояли „стари хора, с по-слабо образование и 
по-малки възможности за организирането на системен и компетентен общест-
вен контрол и се задоволявали с само с това, което се извършва съвместно с ко-
митетите за държавен и народен контрол“62. Като се има предвид обаче какви 
тенденции не се контролират, по-вероятно е да се предположи, че през 70-те 
години става все по-трудно да се използват обществените форми на контрол, 
свързани с ОФ. Старите хора в ръководствата на ОФ, най-вероятно пенсионе-
ри, очевидно нямат нито достатъчен авторитет сред населението, нито средства 
да въздействат възпиращо върху хората. Нарастващите консуматорски нагласи 
не могат да бъдат задоволявани от икономическата и социалната политика на 
режима, която, от една страна, защитава държавната собственост, а от друга – 
толерира личното стопанство. Излиза, че ОФ всъщност действа по-резултатно 
чрез натиск върху недостатъците на икономиката и обществото, т.е. върху сис-
темата, а не върху отделния човек. Това, от една страна, дава основание да се 
приеме, че ОФ действа като коректив на системата, но, от друга – че ОФ едва 
ли е можел да изпълнява едновременно с това вменената му функция на школа 
за комунистическо възпитание. Друг е въпросът колко ефективен е бил този 
коректив, след като всичко зависи от волята и актуалната политика на БКП.

През 70-те години ОФ продължава да съдейства на другарските съдилища. 
Но все така се констатира, че въпреки подобрената работа на тези съдилища, 
много държавни органи и организации вместо да се обръщат към тях, предпо-
читат да налагат административни санкции към дребните нарушители63. Така 
другарските съдилища продължават да се занимават с междуличностни отноше-

61. Пак там, л. 98–99.
62. Пак там, л. 100.
63. Пак там, л. 59.
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ния, което в условията на модернизация и индивидуализация на обществото не 
се посреща никак добре от хората.

Правата и задълженията на ОФ да организират избора на съдебни заседа-
тели, както и това, че една трета от обществените обвинители и обществените 
защитници трябва да са представители на ОФ, са регламентирани в съвмест-
ните указания на НС на ОФ, ЦС на БПС, ЦК на ДКМС, Министерството на 
правосъдието, Главната прокуратура и Върховния съд на НРБ от 1976 г. Въпре-
ки това се посочва, че и през 70-те години тези институти се подценяват от ОФ 
и от съдебните органи, че не се осигурява отчитането на съдебните заседатели 
пред организациите, които са ги избрали64. С други думи, тази дейност е все 
по-формална и с все по-малко значение за съдопроизводството.

По-резултатна изглежда дейността на ОФ със Съюза на юристите по про-
пагандиране на правни знания чрез своите мрежи: вечери, лектории, народни 
университети, които биват ориентирани към нуждите на хората – родителите 
на малолетните престъпници например. Разраства се Движението за селища с 
образцов обществен ред, което се подема в 14 окръга, за да се намалят отрица-
телните прояви и престъпленията.

По отношение на малолетните и застрашени нарушители ОФ организира 
актива си (в които влизат и изтъкнати първенци на труда, общественици и спе-
циалисти) по места да води на отчет такива деца, да работи индивидуално с тях 
като установява патронаж. Комитетите на ОФ се отнасят с признателност към 
онези хора, които доброволно следят за застрашените деца. Особено полезни 
са 3600-те квартални (селски) комисии за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни. Те по-лесно издирват застрашените и 
проявените малолетни, съдействат за настаняване на работа или продължаване 
на образованието на неучащите си и неработещи непълнолетни и навършилите 
пълнолетие младежи и девойки. За подобряване на тяхната работа през 1977 и 
1978 г. се организират прегледи на дейността на тези комисии и се набелязват 
допълнителни мерки65.

По-специално за циганчетата комитетите на ОФ и техните активи тряб-
ва да следят „за недопускане на незаконно съжителство и ранни бракове между 
тях“, да съдействат за редовно посещение на училище и да правят своевремен-
ни предложения нуждаещите се деца да се изпращат в интернат. Комитетите 
и комисиите дори имат право да разглеждат поведението на родители, които 
нехаят за децата си66.

Важна роля е дадена на ОФ в превъзпитаването на особени категории ли-
шени от свобода: осъдени на поправителен труд, на задължително заселване, 
предсрочно освободените и условно осъдените. Тази роля е фиксирана както в 
Закона за изпълнение на наказанията и Наказателния кодекс, така в специални-
те указания на Министерство на правосъдието и НС на ОФ от 1978 г. Особено 

64. Пак там.
65. Пак там, л. 61.
66. Пак там, а.е. 75, л. 5–6.
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полезни се секретарите на окръжните комитети на ОФ, които работят в окръж-
ните наблюдателни комисии, полагащи грижи за семействата на осъдените и за 
освободените от затворите да не повтарят простъпките си. В края на периода 
са отчетени добри резултати, защото повечето извършители не извършват пов-
торни престъпления67.

Но се посочва, че организациите на ОФ не проявяват инициатива за попу-
ляризиране и прилагане на института на общественото поръчителство. Това 
е форма на надзор, допусната при определени условия от Наказателния кодекс, 
за осъдени на една година лишаване от свобода. Те се освобождават от изтър-
пяване на наказанието, като се предават за превъзпитание на обществени орга-
низации и на трудови колективи68. Явно организациите на ОФ не се чувстват 
особено способни да поемат такава отговорност.

С развитието на автомобилизацията проблемите на културата и безопас-
ността на движението по улиците и пътищата заемат все повече място в дей-
ността на ОФ. Съвместно с МВР, БПС, ДКМС и СБА се провеждат срещи за 
запознаване на обществеността със Закона за движение по пътищата и Пра-
вилника за негово приложение. Това се налага поради големия брой транспорт-
ни злополуки – само за периода 1970–1974 г. 61 775 пътни произшествия са 
завършили с 5 472 убити и 37 458 ранени. Ето защо ОФ съвместно с профсъ-
юзите, комсомола, СБА и Централната комисия по безопасност на движени-
ето инициира през 1973 г. „Народно движение за безопасност и култура на 
движението по пътищата и в населените места в страната“. Денят 1 април е 
обявен за „Ден на техническата изправност на транспорта“, а през октомври 
следва „Месец на техническата изправност на транспорта“. Тогава се прове-
рява техническата готовност на автомобилите за предстоящата зима, като на 
места се провежда съревнование за „най-добър млад шофьор“. Тези мерки 
дават резултат и през следващите години броят на жертвите намалява, но тен-
денцията не може да се задържи и през 80-те години отново нараства броят на 
убитите при транспортни произшествия. Така ОФ се опитва да посрещне по-
редното предизвикателство на модернизацията, но неговата инициатива вече 
не е достатъчна69. Друг е въпросът какво може реално да направи ОФ, чието 
включване в движението за безопасност по пътищата изглежда като излишна 
притурка към останалите органи. Присъединяването на ОФ към движението 
за безопасност на движението може да се интерпретира единствено като опит 
да се придаде обществен характер на движението.

Същите разсъждения могат да се отнесат и към участието на ОФ в развитие-
то на екологичното движение в България. През 70-те години ОФ заедно с на-
родните съвети и държавните органи изработва дългосрочни програма за реша-
ване на проблемите на околната среда на територията на окръзите. Програмите 
стават ръководство за действие на народните съвети. Засилва се пропагандата 

67. Пак там, а.е. 126, л. 59.
68. Пак там, л. 61.
69. Брунбауер, Улф, Цит. съч., 331–332; ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 2, л. 53–54.
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за защита на природата, традиционни народни празници се трансформират в 
празници за защита на природата, увеличава се екологичната тематика в пре-
сата, повишава се интересът на обществеността към екологичните проблеми. 
Това ще допринесе за по-късното разбуждане на екологичното съзнание сред 
българското общество, въпреки опита от 70-те години то да бъде насочвано от 
трансмисия на властта като ОФ.

Вземат се и първите практически мерки по очистване на водите и въздуха 
в такива замърсени райони като Перник, Димитровград, Нови Кричим и др. 
Разраства се и доброволният труд за залесяване на 14 млн. дка. и за подобря-
ване на крайселищния ландшафт и пространството край пътните магистрали. 
Заедно с Министерство на горите, народните съвети и други организации през 
първата половина на 70-те години са издирени и обявени за защитени над 2250 
природни обекти и природни забележителности, исторически местности и па-
метници. НС на ОФ се включва във всички инициативи за защита на природа-
та – в „Седмицата на гората“, в „Месеца за защита на природата“ (през май), 
в събори на гората, в установяването и поддържането на контакти с междуна-
родни екологични организации70.

През 1973–1974 г. започва да излиза бюлетин „Защита на природата“ – 
орган на Общонародния комитет за защита на природата при НС на ОФ и 
Министерството на горите и опазването на природната среда, който прераства 
в списание със същото име. Списанието „Защита на природата“ (1975–1990) 
включва и старото списание „Природа и знание“ (1947/48–1975), затова е съв-
местен орган на Комитета към НС на ОФ, на Министерството и на Българ-
ското природозащитно дружество. Това списание, чиито главен редактор е 
председателят на Общонародния комитет за защита на природата при НС на 
ОФ Николай Георгиев, разпространява знания по теоретични и практически 
въпроси на защитата и възпроизводството на природата и запознава аудитори-
ята с чуждия опит. То информира за изпълнението на приетите перспективни 
програми за опазване на околната среда, както и за работата на окръжните ко-
митети по опазване на природната среда.

Нуждата от екологичен контрол върху индустриалните зони дава основание 
на Националното съвещание за защита на природата (1975 г.) да вземе реше-
ние за изграждане на структури за защита на природата не само на териториа-
лен, но и на производствен принцип към профсъюзите – към сектора по охрана 
на труда. В тая връзка НС на ОФ съдейства за по-добра координация и подпо-
магане на тези структури71, макар че и тук се получава известно дублиране на 
дейностите между ОФ и БПС, както е при работата сред жените72.

Трябва да се посочи, че размахът на екологичното движение през 70-те го-
дини се дължи както на усилията на ОФ, така и на държавата, която формира 
специален орган – Комитет по опазване на природната среда 1976 г. с ранг на 

70. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 2, л. 5–9.
71. Пак там, оп. 23, а.е. 86, л. 19–29.
72. Към профсъюзните организации съществуват комисии за работа сред жените.
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министерство, а също и на факта, че то засяга пряко ежедневието и жизнената 
среда на хората.

ОФ продължава своята дейност по приобщаване на българите мюсюлмани 
към системата, което дава ефект при тяхното социализиране и преодоляване на 
религиозното им поведение. Някои изследователи тълкуват тези усилия като 
асимилационни, изхождайки от позициите на съвременния мултикултурали-
зъм, който признава за равностойни всички етнорелигигиозни особености. Те 
намират, че политиката на властите през 70-те години към българите мюсюл-
мани вече е не толкова социална, колкото насочена към постигане национална 
еднородност73. Ако се съди по редица документи, тази теза има немалки осно-
вания. Друг е въпросът дали мултикултурализмът е бил съвместим с официално 
лансираната национална идеология и практика в България през 70-те и 80-те 
години на ХХ в. Така на 16 септември 1974 г. Данка Иванова, завеждаща отде-
ла „Идейно-възпитателен“ към НС на ОФ, ходатайства пред Георги Атанасов, 
завеждащ отдел „Наука и образование“ при ЦК на БКП, да бъде приета в спе-
циалност история на ВТУ българката мюсюлманка А. К. от гр. Ракитово, тъй 
като балът не ѝ достигал с малко, а тя била от прогресивно семейство, оказващо 
ценна подкрепа за „националното осъзнаване на българите с мохамеданска вяра, 
за преодоляване на верския фанатизъм“74.

Продължават да действат и школите на ОФ за активистки за българки мю-
сюлманки, туркини и циганки в Смолян, Гоце Делчев, Велинград, Кърджали, 
Шумен и Разград. Решението на Секретариата на ЦК на БКП № 549 от 17 юли 
1970 г. за по-нататъшно „подобряване на работата по националното осъзнаване 
и патриотично възпитание на българите с мохамеданска вяра“ задължава НС 
на ОФ и Комитета на българските жени да разширят дейността по отношение 
на родопчанките. Ето защо тези школи стават от едномесечни – тримесечни75.

В края на 70-те години школите са 12, в които всяка година се обучават 1800 
курсистки от „по-изостаналите слоеве на населението“ не само на идеологиче-
ски дисциплини, но и на модерен бит и светска култура. За времето на своето 
съществуване дотогава през школите са преминали повече от 14 000 жени и де-
войки. Наред с удължаването на времетраенето на курсовете, през 70-те години 
се въвежда и професионална подготовка по шев, така че в края на обучението 
курсистките получават съответен разряд. По този начин просветната политика 
се съчетава с осигуряването на професия, която значителна част от жените 
реализират76.

На трето място, ОФ активно съдейства за реализиране на решението на Се-
кретариата на ЦК на БКП от 22 май 1974 г. и Разпореждане на Бюрото на Ми-
нистерския съвет № 216 от 11 октомври 1974 г., констатирали, че „едно голямо 
число български граждани от турски произход не знаят български език“ и че ор-

73. Брунбауер, Улф. Цит. съч., 367–372.
74. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 365, л. 89.
75. Пак там, а.е. 348, л. 43–44.
76. Пак там, а.е. 126, л. 67.
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ганизираните от ОФ курсове, просветни и читалищни групи в Кърджалийско, 
Силистренско и Разградско имат ограничен обхват и резултати. Това е косвено 
признание за слабостта на ОФ в традиционната му просветителска дейност, 
която през 70-те години явно не е достатъчна, за да омекоти настроенията сред 
турците, повлияни и от смяната на имената на българите мюсюлмани. Затова 
към тази задача се включват комитетите на БКП, органите на народната просве-
та и народните съвети, които в селищата и по месторабота от 1975 г. откриват 
курсове без откъсване от производството за изучаване на български език от 
турското население (за жени между 14 и 45 и за мъже между 14 и 50 години)77.

Задачата за овладяване на български език от българските турци изисква от 
комитетите на ОФ да подпомагат партийните комитети и народните съвети в 
издирването на турци, незнаещи или слабо владеещи български език, да аги-
тират за изучаването на български език и да комплектуват групи по степен на 
владеене на българския език. Особено ценна е помощта на ОФ при индивидуал-
ното убеждаване на турците и техните семейства в необходимостта да овладеят 
българския език. Важно значение се отдава на включването на работещите в уп-
равленските структури, търговията, здравните и училищни заведения, както и 
на майките, чиито деца учат в началните класове78. Заедно с това ОФ трябва да 
провежда литературни вечери, вечери пред телевизора, за да дава възможност 
на това население да практикува българския език. През 1975 г. са сформирани 
1546 групи, повечето по местоживеене, с 32 424 курсисти. Но тази дейност не 
протича гладко, при това не само по вина на курсистите или стопанските ръко-
водители, които не пускат своите служители и работници да отсъстват от ра-
бота (понеже курсовете са до обяд, а на курсистите се начислява цял трудоден), 
но и по вина на организаторите от ОФ. В повечето случаи те търсят масовост, 
затова включват в курсовете и знаещи езика, стремят се към организиране на 
курсове за напреднали, които са по-кратки – в рамките на 2 години. Особе-
но деморализиращо действа поведението на местни ръководители (бригади-
ри, председатели на общински комитети или на низови организации на ОФ) и 
учители – турци, чиито съпруги, сестри и родственици не посещават курсовете. 
За да се преодолеят тези недостатъци се препоръчват морални и материални 
награди за стимулиране както на курсистите, повече жени, така и на организа-
торите79.

Друга насока на работа на ОФ през 70-те години е решаването на пробле-
мите по бита, труда и възпитанието на българските граждани от цигански 
произход, които отново влизат във фокуса на властта след Постановлението 
на Министерския съвет № 258 от 1958 г. и писмото на ЦК на БКП № 809 от 
1959 г. за разсредоточаване на това население и включването му в обществото. 
През 1975 г. Бюрото на НС на ОФ изслушва критичен доклад по темата. От 
него си вижда, че макар да са постигнати успехи в интегрирането на циганите, 

77. Пак там, а.е. 74, л. 70–73.
78. Пак там, а.е. 86, л. 81.
79. Пак там, л. 84.
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във включването им в обществения труд, в образованието и обществото, не е 
преодоляно изоставането на това население. Ето защо през февруари 1974 г. 
е проведен пленум на ЦК на БКП, посветен на проблемите на циганите. В из-
пълнение на решенията на този пленум Бюрото на НС на ОФ заедно Минис-
терския съвет, Комитета на българските жени, Министерството на народното 
здраве, Министерството на народната просвета организира съвещание през 
1975 г., заради което прави проверки в столицата и 12 окръга с компактно ци-
ганско население. От тези обследвания се вижда, че около 30 хил. цигани не 
се трудят, а използват лихварство (включително като задлъжнели фамилии се 
наемат чрез лихвари през лятото на работа в АПК, за да върнат дълговете), ко-
марджийство, кражби, нов вид скитничество (въпреки недостига на работна 
ръка на село, циганите предпочитат да заключат къщите си и да обикалят стра-
ната като продават камъшитени изделия и сечива през лятото). Около 60 % от 
незаетите живеят в градовете, като повечето са жени с много деца. Циганите 
продължават да живеят обособено, към тях българите проявяват скрита дис-
криминация, затова те започват да се турчеят или да се обръщат към засилилата 
се през втората половина на 70-те години протестантска пропаганда. Ето защо 
на комитетите на ОФ се препоръчва да приобщават циганите в своите редици, 
тъй като само 50 % от избирателите цигани членуват в ОФ, а едва 35 % от ци-
ганските младежи са членове на ДКМС. Препоръчва се създаването на смесени 
българо-цигански комитети на ОФ, каквито имало в Пазарджик, Сливен, Лом 
и Видин като форма за приобщаване на циганите80.

През първата половина на 70-те години ОФ лансира различни инициативи 
за подпомагане на социално-икономическата програма на БКП. Комитетите на 
ОФ организират поемането на лични обещания от всяко домакинство за раз-
витието на своето село, град и окръг. Само през 1976 г. над 2 млн. домакинства 
поемат такива обещания. Така продължава традицията на ОФ да организира 
населението по благоустройство на селищата. Но в духа на времето тя се по-
ставя на по-широка, планова основа. НС на ОФ, ЦС на БПС и ЦК на ДКМС 
изработват специална програма за разгръщане на движението за приветлива и 
културна обстановка във всеки дом, блок, улица, квартал, предприятие и учреж-
дение. Този почин се ръководи от народните съвети и комитетите на ОФ, като 
за целта е създадена Централна комисия, начело с Пенчо Кубадински, която 
организира и всяка година отчита съревнованието между окръзите, градовете 
и селищата. Само през 1977 г. в страната е извършено благоустройствено стро-
ителство за 250 млн. лв., дадени са 14 млн. трудодни и са построени хиляди 
обекти81.

Пак в духа на дългосрочното планиране Президиумът на НС на ОФ взема 
решение организациите на ОФ да участват в комплексното решаване на всички 
въпроси на населените места при новата система на селищно устройство, на-
ложена от 1977 г. Това означава те да съдействат на държавните и общинските 

80. Пак там, а.е. 75, л. 41–70.
81. Пак там, а.е. 126, л. 63.
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органи в планирането и организирането на обслужването на населението – тър-
говско, транспортно, просвета, комуникации, култура, отдих, туризъм и т.н. в 
селищните системи. В тази връзка ОФ организира за доброволен труд пенсио-
нери, млади хора, домакини, служещи в нематериалната сфера. Техният труд за 
прибиране на реколтата, при природни бедствия, строителството на материал-
ната база на търговските и комунално-битовите обекти и при благоустрояване-
то възлиза на 22 млн. трудови дни през 1976 г., а за периода 1972–1977 г. – те са 
над 60 млн. Само в селското стопанско са дадени 30 млн. трудови дни82.

През 1976 г. НС на ОФ поема координирането и контрола по изпълнение-
то на 5-годишния план за жилищно строителство по стопански начини, т.е. 
изграждането на 105 хиляди жилища със средства и по инициатива на нуждае-
щите се, вменена му от решение на Секретариата на ЦК на БКП от 1976 г. Ето 
защо към НС на ОФ и окръжните и общинските комитети на ОФ се създават 
комисии, които съдействат за изграждането на жилища по стопански начин. 
Първите резултати са добри – през 1976 г. са построени 9300 жилища, а през 
1977 г. – 17 000. Проблемът е, че увеличаването на правата на комитетите на 
ОФ е последвано от закривана на комисиите по благоустрояване и хигиенизи-
ране към народните съвети. Така последните се чувстват облекчени от грижи 
за този вид строителство и престават да осигуряват строителни материали за 
него. А това създава трудности и показва, че силите на ОФ не са достатъчни, за 
да реализира дадените му права в строителството83.

Важна функция има ОФ за ефикасното функциониране на самозадоволя-
ването на селищните системи с плодове, зеленчуци, месо, мляко, яйца и риба, 
възложени му на силата на Постановлението на Министерския съвет, на ЦК на 
БКП, на УС на БЗНС, на НС на ОФ № 67 и Постановлението на Министер-
ския съвет № 76 от 1977 г. Както се вижда ОФ е партньор в разработването на 
тези постановления, но ролята му не е да осъществява държавни функции, а да 
разяснява принципите за функциониране на системата. Представители на ОФ 
участват в комисиите по координиране на самозадоволяването във всяка се-
лищна система със селскостопанска продукция, при картотекирането и разда-
ването на слабопродуктивни и изоставени земи, при разработването на програ-
ми за нови масиви от трайни насаждения, за облагородяване на диворастящи 
дървета, по осигуряването на посадъчен материал, изграждането на слънчеви 
и полиетиленови оранжерии, за развитието на животновъдството в лично-
то стопанство84. На грижите на ОФ се оставя контролът по изкупуването на 
продукцията от личните стопанства от ЦКС и преодоляване на отрицателното 
отношение към тези стопанства от страна на стопанските ръководители85. Тук 
отново може да се провиди защитата на частната инициатива от страна на ОФ 
спрямо АПК, което пак може да се тълкува като проява на „социалистическо 

82. Пак там, а.е. 2, л. 67–69. 
83. Пак там, а.е. 126, л. 65.
84. Пак там, л. 65–66.
85. Пак там, а.е. 2, л. 70.
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гражданско общество“ (по Брунбаеур). Препоръчва се представители на ОФ да 
участват в заседания на колегиумите на Министерство на земеделието и храни-
телната промишленост, на ЦКС и в ръководните органи на техните поделения, 
за да се преодоляват трудностите, срещани от селяните с личните стопанства86.

ОФ мобилизира хората да предават вторични суровини, да правят ико-
номии и пестят енергия, така че икономическото развитие да е по-ефективно. 
Само от личните стопанства през първата половина на 70-те години са събрани 
676 414 тона вторични суровини87. ОФ се занимава и с пропагандирането по 
квартали успехите и слабостите на тази инициатива, както и със създаване на 
навици у хората да съхраняват и предават за вторична обработка материали и 
отпадъци. В изпълнение на Постановление на Министерския съвет и на ЦК на 
БКП № 94 от 1975 г. и на Комплексната програма за по-пълно събиране и опол-
зотворяване на вторичните суровини се изгражда държавно-обществена систе-
ма под ръководството на ОФ съвместно с БПС, ДКМС, Министерството на 
народната просвета, Министерството на снабдяването и държавните резерви. 
Към НС на ОФ е създаден Централен координационен щаб, който организира 
и пропагандира събирането на вторичните суровини, но и носи отговорност за 
количествата вторични суровини, събирани от населението88.

Под ръководството на ОФ, с участието на ДКМС и Министерството на 
енергетиката се организира и движение за икономии на горива и енергия, 
за което се формират координационни комисии към НС на ОФ, окръжните и 
общински комисии на ОФ. Само през първото полугодие на 1978 г. са спестени 
70 млн. квтч. от комунално-битовата сфера89.

През 70-те години ОФ търси своето специфично място и в идейно-възпи-
тателната дейност, така че да не дублира работата на БКП и други организации 
като профсъюзите и Комсомола, като работи за утвърждаване на ценностите на 
системата. В тази своя дейност ОФ оказва повече натиск върху отделния човек. 
За това говорят и решенията от заседанията на Бюрото на НС на ОФ от 1974 
г., насочени към възпитателните проблеми, свързани с бита, семейството и кул-
турния отдих. Особено важно значение за ОФ има възприетата от Единадесе-
тия конгрес на БКП (1976 г.) визия за „социалистическия начин на живот“, 
който трябва да утвърждава ценностите на социализма за живота и изявите на 
човека, за една от които е признат трудът90. ОФ трябва да съдейства за трудово-
то възпитание на хората, като пропагандира труда в материалното производ-
ство и особено физическия труд. Организациите на ОФ се стремят да издигат 
авторитета на първенците в кварталите, където живеят, да критикуват хората, 
които се отклоняват от общественополезен труд. С това ОФ иска да преодолее 

86. Пак там, а.е.126, л. 66.
87. Пак там, а.е. 2, л. 72.
88. Пак там, а.е. 126, л. 69.
89. Пак там.
90. Живков, Т. Отчет на ЦК на БКП за периода между Десетия и Единадесетия конгрес и 
предстоящите задачи. Доклад пред ІХ конгрес на БКП, 29 март 1976 г., С., 1976, 58–60.
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отчуждението между хората, особено в големите градове и жилищните компле-
кси, с цел да бъде продължен духът на взаимопомощта от предмодерното време. 
ОФ поема и въздействието върху родителите да не учат децата си да странят 
от тежкия физически труд. Той трябва да провокира обществена нетърпимост 
към еснафството, разточителните празници, показното материално благополу-
чие и пиршествата, характеризиращи новата гражданска празничност91.

Гражданската празничност разцъфтява в домовете за социалистически 
бит и култура, продължение на домовете на атеиста. От 1973 г. действат 27 
окръжни и 5 градски домове, а на самодейна основа към кварталните и селските 
комитети на ОФ се създават клубове за социалистически бит и култура. Така 
се формира национална мрежа от такива звена, която трябва да реализира кон-
цепцията за марксистко-ленински и атеистичен мироглед у всеки български 
гражданин и да наложи „социалистическия начин на живот“. Съответно Бю-
летинът за атеистична пропаганда през 1972 г. се преименува на Бюлетин за 
социалистическа култура и бит92. Осъществен е пълен контрол върху празнич-
ния живот, но поднесен не под егидата на БКП, а на ОФ. Целта е той да бъден 
прочистен от религиозни предразсъдъци, като се запазят онези традиционни 
„прогресивни“ елементи, несвързани с християнските ритуали, и се създават 
нови. Те обхващат както жизнения цикъл, така и такива като празнуванията 
на патрона на низовата организация на ОФ, празниците на улицата, квартала, 
блока, чествания на дълголетници и столетници, вечери на младото семейство, 
на новобранците, на свекървата и снахата, родови и землячески срещи. Ново 
„социалистическо звучене“ се придава и на традиционните обичаи като коледу-
ване, сурвакане, лазаруване и т.н. През 70-те години дейността на тези домове 
включва основно граждански ритуали по именуване на новородено, сключване 
на брак и погребение93.

ОФ съвместно с комсомола и Комитета на българските жени съдейства за 
укрепване на социалистическото семейство, за подготовка на младите хора 
за семеен живот, за подобряване на обществените грижи за възпроизводство 
на населението, т.е. за увеличаване на раждаемостта чрез изграждането на дет-
ски заведения, ученически столове и др. под.94 Тази дейност е особено важна с 
оглед намаляването на раждаемостта, което кара БКП да въведе ограничения 
за абортите на женените само с едно дете през 1973 г. Така Комитета на българ-
ските жени и ОФ играят ролята на амортисьори на тази политика.

ОФ продължава да развива и политическата просвета чрез 24 600 лектории, 
народни университети, просветни и читателски групи. В тази си дейност ОФ 
разчита както на 64 000 активисти – учители, лекари, агрономи, икономисти, 
така и на висококвалифицирани специалисти от Дружеството за разпростра-

91. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 2, л. 90.
92. Пак там, а.е. 348, л. 78–79; Пимпирева, Ж. Цит. съч., с. 233.
93. Пимпирева, Ж. Цит. съч., с. 234.
94. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 2, л. 102.
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нение на научни знания „Георги Кирков“95. ОФ участва в честването на редица 
национални празници и годишнини като 90-годишнината от рождението на 
Георги Димитров, 100-годишнината от Априлското въстание, 30-годишнината 
от победата над хитлеризма и така съдейства за идеологическото, класовото и 
патриотичното възпитание, както и за възпитаване на любов към СССР96. Ва-
жна роля в това отношение има вестник Отечествен фронт и илюстрованото 
списание „Отечество“. То е замислено по подобие на списанието „Советский 
союз“ като месечно обществено-политическо, литературно-художествено илюс-
тровано издание, което да отразява разнообразната дейност на ОФ и неговите 
26 колективни членове и творчески съюзи97. Сп. „Отечество“ излиза от 1975 
до 1989 г. като двумесечно с главен редактор Серафим Северняк (1930–1988) и 
въпреки заглавието си включва материали за световни събития, личности, про-
цеси, търсейки мястото на България в тях.

Значима дейност развива и Издателството на ОФ. Под ръководството на 
Иван Пейковски (1931–2008) в периода 1974 г. –1980 г. то продължава издава-
нето на своите поредици. Едно от най-сполучливите издания е книгата „Христо 
Ботев, Шандор Петьофи. Избрана поезия и публицистика“ (1977 г.), съвмест-
но издание с унгарските издателства „Европа“ и „Корвина“. Така издателството 
пропагандира известни български личности в съпоставка със световните.

Изданията на НС на ОФ се вписват в размаха на неговата международна 
дейност през 70-те години. С нея ОФ изпълнява удачно ролята си на рекламна 
картичка на режима, тъй като международният рейтинг на Георги Димитров е 
все още много висок, а с неговото име се свързва идеята за широките народни 
фронтове. През 1977 г. ОФ има установени връзки и си сътрудничи с над 51 на-
родни фронтове и движения, демократични партии и организации: 12 са фрон-
товете и организациите от социалистическите страни (без Китай и Албания), 
22 – борещите се за независимост движения от Азия, Африка и Латинска Аме-
рика, осем партии от развиващите се страни, три партии от балканските страни 
и шест партии от развитите капиталистически страни. Тези цифри говорят, че 
международните връзки на ОФ са предимно със социалистически страни и с 
леви антиимпериалистически и националноосвободителни движения98. За пе-
риода 1972 г. –1977 г. НС на ОФ е посетен от 117 чуждестранни делегации 
и работни групи за обмяна на опит. Освен тях са приети над 200 делегации 
и обществено-политически дейци, посетили страната по различни поводи. С 
работата на сродни организации в чужбина се запознават 55 наши делегации и 
групи99.

Зад тези сухи числа стои огромна подготвителна работа. В началото на пери-
ода, когато на 18 юни 1973 г. Бюрото на НС на ОФ разисква „Основните насоки 

95. Пак там, л. 82.
96. Пак там, л. 85–86.
97. Пак там, а.е. 348, л. 71–73.
98. Пак там, а.е. 126, л. 30.
99. Пак там, а.е. 2, л. 115.
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за международните връзки на ОФ и перспективите за тяхното развитие“, са 
отчетени редица проблеми: липса на информация за вътрешното положение 
и състояние за редица отдалечени страни (например за Сомалия); необходи-
мостта от пропагандни материали не само на английски и френски език, но и 
на арабски (понеже там влиянието на ОФ и на страната е силно); недостатъчно 
добра координация и информация от страна на Министерство на външните ра-
боти за делегациите от страни от т.нар. Трети свят, които посещават страната100.

Постепенно представителите на ОФ активизират и неформалните контак-
ти. Такива се осъществяват между Димчо Беловски, ръководител на югослав-
ския Съюз на трудовия народ, и отговарящия за международната дейност в 
Бюрото на НС на ОФ журналист и дипломат Лалю Ганчев (1914–1981), учил в 
Белград. На неформалната си среща те се договарят за взаимна подкрепа – юго-
славските дейци обещават да подпомогнат ОФ в проникването му в Африка 
и Азия, докато българите, имащи по-силно присъствие и връзки с Латинска 
Америка, предлагат подкрепа в това направление101. Така ОФ започва да играе 
активна роля на народна дипломация и да търси връзки там, където официал-
ната дипломация не е допусната.

Използват се не само размяната на делегации, но и организирането на меж-
дународни конференции, лични запознанства, размяна на работни групи и на 
почиващи групи в нашата страна, влакове на дружбата, побратимени градове и 
окръзи. За отбелязване е, че през 70-те години НС на ОФ приема както делега-
ции от съответните фронтове и движения, така и официални делегации. През 
1978 г. такива са финландска правителствена делегация, делегация на турския 
сенат, партийно-правителствена делегация от НР Бенин, селскостопанска деле-
гация от Танзания, както и посещението на председателя на Международната 
комисия за европейска сигурност и сътрудничество Раймон Гоор. Посланици 
от 30 страни, акредитирани в България, правят посещение в НС на ОФ102.

ОФ е подпомогнат от международния отдел на БКП и от Министерството 
на външните работи, както и от Комитета за приятелство и връзки с чужбина. 
НС на ОФ използва знанията на специалисти по международни отношения, 
които подготвят справки за възможностите да се развиват връзки с обществени 
организации подобни на ОФ по света. Така той играе активна роля в диплома-
цията на страната.

През 70-те години ОФ координира своята международна дейност с остана-
лите народни фронтове от Източния блок чрез подписване на 5-годишни спо-
разумения. ОФ се ползва с голям авторитет сред подобни движения поради 
факта, че неговото създаване се свързва с теоретика на народните фронтове – 
Георги Димитров103. Понеже в СССР няма такава организация, ОФ поддържа 

100. Пак там, а.е. 55, л. 11–14.
101. Пак там, л. 14.
102. Пак там, а.е. 126, л. 49–50.
103. Пак там, л. 33.
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връзки със Съюза на съветските дружества за дружба и културни връзки с чуж-
бина.

През 70-те години са проведени три координационни консултативни съ-
вещания между масовите организации в социалистическите страни. Пър-
вото от тях е по инициатива на НС на ОФ, затова е проведено във Варна през 
1973 г. Второто е в Будапеща през 1975 г. и третото – в Берлин през 1978 г. 
На последното съвещание по настояване на българската делегация се взема ре-
шение на следващите срещи (Хавана през 1980 г. и Варшава през 1982 г.) да 
има съпътстващи конференции и симпозиуми по история на тези фронтове, 
на които да се канят представители на движения от страни със социалистиче-
ска ориентация като Ангола, Мозамбик, Етиопия и др.104 В Берлин се поставят 
нови акценти в дейността на фронтовете от социалистическите страни, свърза-
ни с основната стратегическа задача на общността при започналата нова фаза 
на Студената война – международната дейност да се насочи към организиране, 
подкрепа и пропагандиране на борбата за мир, разоръжаването и социалния 
прогрес.

На фронтовете в социалистическите страни е поставена задачата да се за-
сили работата по местоживеене. Връзките с фронтовете от социалистическите 
страни са много полезни, защото позволяват да се обменят практики – с Унга-
рия по въпросите на личното стопанство, с Чехословакия по въпросите на дом-
съветите, с ГДР – по проблемите на общественото движение за строителство 
и ремонт на жилищния фонд и обслужващите обекти, по хигиенизирането на 
селищата и събиране на вторични суровини105.

По отношение на фронтовете от неевропейските социалистически страни – 
Виетнам, Лаос, Северна Корея, ОФ оказва помощ най-вече на тези от Виетнам 
и Лаос, като подпомага изграждането на подобен фронт в Куба.

ОФ дипломацията е особено активна в балканското си направление: близки 
са отношенията с Фронта на социалистическото единство на Румъния. За пръв 
път се подписва споразумение между НС на ОФ и Общогръцкото социалис-
тическо движение ПАСОК по време на визита на П. Кубадински в Атина през 
1977 г. ОФ развива редовни отношения с Народнорепубликанската партия на 
Турция, където през април 1978 г. прави официална ответна визита П. Куба-
дински. През лятото на 1978 г. ОФ установява връзка с Демократическата пар-
тия на Кипър (ДИКО). Поддържат се контакти и със Социалистическия съюз 
на трудовия народ в СФРЮ, само с Албания няма установени връзки и контак-
ти, но внимателно се следи за промените в тази страна. Активността на ОФ в 
балканското направление е в унисон с политиката на България за недопускане 
на изолирането на страната и СССР от балканските дела чрез създаването на 
блок на средиземноморски и източносредиземноморски държави, за подкре-

104. Пак там.
105. Пак там, л. 34.
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па на демократичните и леви сили в балканските страни, за възстановяване на 
единството на социалистическите балкански страни106.

Особено полезни са контактите на ОФ с онези страни от Третия свят като 
Ангола, Мозамбик, Етиопия, в които има стремеж да се изграждат „масови ор-
ганизации за народна защита“,защото те често се развиват в комунистически 
партии. Така чрез контактите на ОФ се прокарва и политиката на сближаване 
с БКП. Покрай посещенията си по линия на НС на ОФ на Пенчо Кубадин-
ски му излиза славата на ловец на държавни средства. По-късно Кубадински ще 
обяснява, че участието му в сафари е било част от официалните програми при 
посещения в Африка, подготвени от домакините за него като председател на 
НС на ОФ107.

Добри са контактите и със страните от Арабския полуостров, с Азия и Ла-
тинска Америка, но ОФ държи сметка за сложните процеси в тези страни, за 
различните пътища на развитие, не винаги и не всички по посока на социали-
зма. Затова си поставя по-внимателни и тактични задачи в тях, отчитайки ки-
тайското, маоистко влияние и това на западните сили, особено на обединените 
в Социалистическия интернационал леви партии108.

Връзките на ОФ с левите партии в развитите западни страни са скромни и 
насочени към разоръжаването, защото на идеологическия фронт социалисти-
ческите и социалдемократическите партии от Западна Европа се възприемат 
не без основание като основни противници на комунистическите партии от 
Източния блок109.

През 70-те години, както и в другите сфери, ръководството на ОФ вижда 
необходимостта от прилагане на научен подход, по-добра координация и пла-
ниране на своята международна дейност, използване на познанията на специа-
листи и научни институти. Бюрото се опитва да предложи НС на ОФ като ко-
ординиращ център на външнополитическата дейност на неговите колективни 
членове, без да измества контрола и координацията, осъществявана от ЦК на 
БКП и от Съвета за информационна и културна дейност в чужбина110.

През 70-те години ОФ постига успехи в своята външнополитическа пропа-
ганда. Така по негова поръчка Българската телевизия изработва цветен филм 
за Осмия конгрес на ОФ, озвучен на чужди езици и изпратен на партньори в 
чужбина. Поръчва се и друг филм „Участието на ОФ в изграждане на развито 
социалистическо общество в България“. Подготвят се и се изпращат в чужбина 
фотовитрини на теми, съчетаващи националната и идеологическата пропаган-
да. Такива са „100 години от Освобождението на България“, „Георги Димитров за 
Единния, Народния и Отечествения фронт“, материали посветена на предсто-

106. Пак там, л. 36.
107. Бакалов, Иван. Превратаджии от първо лице. Заговорите срещу Тодор Живков. Mil-
lenium, С., 2008, с. 96.
108. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 126, л. 36–42.
109. Пак там, л. 43.
110. Пак там, л. 45.
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ящото честване на 1300-годишнината от основаването на българската държава. 
Подготвят в превод на чужди езици литература, посветена на ОФ, преведен и 
разпространен е докладът на Пенчо Кубадински пред Осмия конгрес. Общо 
през 1978 г. са изпратени 5000 тома в 48 страни111.

Международната дейност на ОФ е посветена както на външнополитически-
те цели на българската държава, така и на идеологическите задачи, очертани 
от съвещанието на секретарите по идеологическите въпроси на управляващи-
те комунистически партии в Будапеща през 1978 г. То отразява новата фаза на 
Студената война и засилването на идеологическото напрежение между двата 
блока. Ето защо на преден план излиза пропагандата на „социалистическия на-
чин на живот“ като доказателство за предимствата на социалистическата сис-
тема пред капиталистическата. От своя страна, НС на ОФ предвижда между-
народни срещи и работа по опазването на околната среда, както и пропаганда 
сред чуждестранните студенти в страната и слушателите в чужбина на радио 
София с беседи за социалистическото строителство, за задачите, мястото и ро-
лята на ОФ112.

Особена активност на международната сцена проявява и Комитетът на 
българските жени във връзка с декадата на ООН, посветена на жените (1975–
1985). Основна заслуга за това има председателката на Комитета Елена Лагади-
нова, която има с какво да се похвали сред останалите организации, най-вече 
с придобивките на българските жени в улесняване на тяхното включване в об-
щественото производство. Тя има и добро самочувствие на успял в женските 
дела политик, което демонстрира на трибуната на ООН и сред членките на 
Международната федерация на демократичните жени.

На международни трибуни ръководителите на ОФ защитават образа на со-
циалистическа България като демократична и социална, съдействайки по този 
начин на официалната външнополитическа и идеологическа пропаганда113.

В края на 70-те години ОФ засилва и вътрешната пропаганда, за да отгово-
ри на задачата да защитава пред населението предимствата на социализма. В тая 
връзка ОФ активизира различни лектории, народни университети, кинолекто-
рии, които през 1978 г. наброяват 20 хиляди. Лекциите се изнасят от сътруд-
ници на Дружеството за разпространение на научни знания „Георги Кирков“, 
сред които са видни учени и специалисти, партийни, държавни и обществени 
дейци. ОФ подготвя методически указания и тематични направления, в рамки-
те на които лекторите да подготвят своите изложения. Хората най-много посе-
щават лекториите и особено кинолекториите. Така в Русе на кинолекторията за 
история на киното се наложило да работи с абонамент, защото желаещите да я 
посещават били твърде много. Но ОФ среща затруднения в наемането на фи-
лмите, защото таксите на ДО „Българската кинематография“ са повишават през 
1978 г. В резултат намалява броя на филмите, показвани по линия на ОФ – от 

111. Пак там, л. 59.
112. Пак там, а. е. 123, л. 18–22.
113. Мигев, Вл. Масовите организации в България в епохата на социализма (1944–1989). – В: 
Изследвания по история на социализма в България 1944–1989. Т. 2, С., 2010, с. 660.
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1783 при 1977 г. на 1512 през следваща година. Отбелязва се нараснал интерес 
и към лекциите за развитие на личното стопанство, при това не само от селско-
то, но и от градското население, както и към темите за бита, културата, новата 
празнична система114.

Бюрото на НС на ОФ прави оценката, че през 70-те години ОФ е получил 
достатъчно права и задължения, предоставени му от държавни органи, затова 
допълнителни не са наложителни. Такава е констатацията на първия замест-
ник-председател на Бюрото на НС на ОФ Сава Дълбоков, приета на заседание 
на Бюрото на 18 декември 1978 г.115 Тази констатация позволява да се направи 
изводът, че ОФ добре се е вписал в системата за социално управление.

През 70-те години ОФ се сблъсква и с немалко проблеми, някои многократ-
но установявани, други констатирани за пръв път. В отчетния доклад пред Ос-
мия конгрес на ОФ е посочено, че слаби точки на работа на ОФ са „големите 
жилищни комплекси в големите градове“, т.е. най-новите урбанизирани зони. 
Тази констатация не е случайна. Тя става още по-осезаема на фона на разви-
тието на урбанизационните процеси. От средата на 70-те години в страната 
доминира градското население, като през 1975 г. при население от 8 727 771 
души, в градовете живеят 5 061 087, а в селата - 3 666 684, докато в трудоспо-
собна възраст – от 5 086 810 д. през 1975 г. в градовете живеят 3 148 088, а в 
селата – 1 909 223116. Тези тенденции се развиват още по-бързо през втората 
половина на 70-те години, като нарастват и градовете с над 50 хиляди жите-
ли – през 1982 г. те са 29 града. Така се очертават обективните предпоставки 
за стеснено въздействие на ОФ с нарастване на значението на големия град. 
Тенденцията се потвърждава и от няколко социологически анкети, които ци-
тира в своето изследване австрийският учен Улф Брунбауер. През 1972 г. Со-
фийският градски комитет на ОФ посочва, че столичани отделят само 2 % от 
времето си за обществена работа, а през 1974 г. една четвърт от анкетираните не 
са участвали в нито една проява на ОФ, което означава, че не са посетили дори 
годишното събрание на низовата си организация. Ако през 1970 г. работници-
те участват в обществена дейност средно по 7 минути на ден, през 1977 – вече 
само 5 минути. Общата констатация за апатия и затваряне в частния живот на 
преобладаващата част от населението се обяснява с „формализъм в дейностите 
на обществените организации“, с липсата на време, а при жените – със семей-
ни обстоятелства117. Тя показва, че въпреки концепциите, програмите, новите 
права, организациите на ОФ не успяват да повишат символното си значение. 
Констатираното през 1967 г. слабо ангажиране на по-голямата част от хората с 
обществена дейност и претоварване с обществени ангажименти на малцината 
активисти не само се запазва, но и се задълбочава през 70-те години. Неслучай-
но Осмият конгрес на ОФ отчита, че и през 70-те повечето „…инициативи се 

114. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 123, л. 29–35.
115. Пак там, а.е. 126, л. 65.
116. Статистически годишник 1983. С., 1983, с. 32, 27.
117. Брунбауер, Улф. Цит. съч., 335–337.
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провеждат с ограничен състав, при участието на едни и същи хора. Голям брой 
граждани остават встрани от важни общонародни движение, обсъждания, поли-
тически и трудови акции“118.

На Осмия конгрес на ОФ се обръща внимание и върху по-слабото въздейст-
вие върху младежите, навършили комсомолска възраст, като се оценява като 
по-тревожно положението с „по-изостаналите в образователно отношение и 
политически по-пасивни хора“, т.е. хората от религиозните и малцинствените 
групи, които са сред традиционните целеви групи за въздействие на ОФ119. А 
там, където ОФ има традиционно по-голямо влияние – в селата и кварталите, 
се отчита увлечението „да се провеждат повече общоселски и квартални меро-
приятия, на които идват ограничен кръг хора“120.

Затова се пледира ОФ да използва по-успешно индивидуалния и диферен-
цирания подход, да търси не количество, а качество в обществената работа и 
въздействие – хубави пожелания, но все по-трудно приложими в условията на 
бързо напредваща урбанизация и свързаните с нея индивидуализация и атоми-
зация, както и заради ниския социален престиж на членството в ОФ – в него 
практически влиза целият народ, съзнаващ това или не. Израз на разпростра-
няващите се сред обществото индивидуалистични нагласи и осъзнаването им 
от властта дава Тодор Живков. В отчетния доклад пред Дванадесетия конгрес 
на БКП на 31 март 1982 г. той подчертава, че „… трябва добре да се обмисли въ-
просът за свободното време и ангажиментите на днешния гражданин. Органи-
зациите са много (198), а човекът е един. Не бива да забравяме, че човек трябва 
да отделя време за своето семейство, че има право на свой личен живот, че има 
нужда от почивка“121. За разлика от 60-те години, когато властта смята, че сво-
бодното време на хората трябва да се уплътнява с обществени ангажименти, то 
в началото на 80-те управляващите си дават сметка за нуждите на хората от лич-
но време и лична почивка. А това още повече ще затруднява съществуването на 
масови организации като ОФ.

  

И през 70-те години ОФ остава най-масовата организация, включваща фор-
мално или по същество почти всички масови, творчески и професионални ор-
ганизации и все така призвана да бъде опора на властта. Тогава ОФ става част 
от социалното управление в кадрово и в нормативно отношение, както и по 
отношение на законодателната инициатива. Този статут автоматично поставя 
под съмнение възможността ОФ да е вид „гражданско общество“.

Но разширяването на функциите на ОФ в сферата на комуналното стопан-
ство и контрола означава и повишаване на ролята му на социален отдушник. 

118. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 2, л. 56.
119. Пак там, л. 93–94.
120. Пак там, л. 95.
121. Живков.Т. ОФ – наше историческо завоевание. С, 1982, с. 529.
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Тази роля дава известно основание да се мисли ОФ като „социалистическо 
гражданско общество“. Ала останалите му дейности в старите сфери на рабо-
та (с народните съвети, другарските съдилища, политическата пропагандна, 
социализацията и асимилацията на цигани и мюсюлмани), както и в новите 
сфери (екологията, безопасността на движението по пътищата и най-вече меж-
дународните отношения) разколебават подобна характеристика. Те следват и 
изпълняват партийната и държавната политика, затова му придават казионен 
характер. Особено ярко това се вижда в бурната международна дейност на ОФ. 
Тя е част от държавната външна политика, особено при поддържането на връз-
ки и отношения със страните от Третия свят или със страни, с които България 
има по-особени отношения. Разбира се, ОФ понякога изпълнява и ролята на 
народна дипломация.

Включването на ОФ в системата за социално управление допринася функ-
ционирането му да става все по-формално и с нищожна социална стойност на 
хората. Защото те отлично разбират кой е управляващият властови център. 
Опитите дейността на ОФ да е от полза на хората, а не само на властта, с под-
крепата за семейството, за изграждане на жилища по стопански начин, под-
помагане на личните стопанства в системата на самозадоволяването не прави 
организацията привлекателна. Отчита се все по-ниска обществена активност 
у хората и масовизация на ОФ в края на десетилетието. Затова ОФ разчита все 
така на комунистите, които са най-дисциплинарни и по силата на партийното 
поръчение работят по линия на ОФ.

Модернизацията на българското общество, което през 70-години вече се 
характеризира с напредващата урбанизация, с разпространяващи се индиви-
дуализъм и автономност, прави все по-ненужна такава масова организацията. 
И това най-ясно се вижда от липсата на какъвто и да е живот на ОФ в големите 
жилищни комплекси, както и от осъзнаването от страна на властта, че хората в 
България в края на 70-те години имат все повече нужда от лично време и лично 
пространство.
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ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ ПРЕД НОВИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПОСЛЕДНОТО 

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА СОЦИАЛИЗМА

Искра Баева1

Милионната организацията на ОФ посреща 80-те години както и цялото 
българско общество в ерата на разведряването в международните отно-

шения – с надежда за утвърждаване на мирното съжителство между народите и 
за продължаваща вътрешнополитическа либерализация. Идентификацията на 
настроенията в ОФ с тези в българското общество е естествена, тъй като по 
определение ОФ е най-масовата обществена организация, която обединява в 
редиците се почти цялото пълнолетно население. През цялото описвано десе-
тилетие начело на НС на ОФ стои Пенчо Кубадински, чиято фигура показва 
известна промяна в отношението на ръководната сила в страната БКП към ОФ. 
Тъй като в ясно структурираната политическа система на социализма ОФ играе 
ролята на трансмисия на партийните решения сред обществото, външните на-
блюдатели обикновено я описват като спокойно място, където БКП изпраща 
пенсионирани „политически динозаври“2. Но Пенчо Кубадински трудно би 
могъл да се вмести в тази схема, тъй като той не е възрастен, заслужил деец, 
станал пречка за младото партийно ръководство, а е част именно от това ново 
ръководство – член е на Политбюро на ЦК на БКП до рухването на системата 
след 10 ноември 1989 г. Тази видима промяна говори, че водещата политическа 
сила възнамерява да използва ОФ за допълнителна мобилизация на общество-
то, но от друга страна това дава възможност на ОФ да увеличи своето влияние 
в обществото.

Въпреки спокойното начало на десетилетието, много скоро Европа и све-
тът навлизат в нова конфронтация, а България попада във фокуса на сблъсъка 
между суперсилите – тъй като България е най-близкият съветски съюзник, тя 
става и мишена на атаките на САЩ срещу Източния блок. За това говори изо-
бретяването на „българската следа“ в атентата срещу папа Йоан Павел ІІ и об-
виненията срещу България в съучастие на „международния тероризъм“, както 
обикновено се определя националноосвободителното движение в Третия свят, 
и в разпространение на наркотици. Обвиненията са част от изострените отно-

1. Искра Баева е доктор по история, професор в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски.
2. Брунбауер, У. „Социалистическият начин на живот“. Идеология, общество, семейство и 
политика в България (1944–1989). С., 2010, с. 300.
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шения Изток – Запад, оформили нова фаза на Студената война, но сериозно 
засягат България и предизвикват външни, но и вътрешнополитически труднос-
ти. Българските власти, съставна част от които е и ОФ, се опитват да отговорят 
на предизвикателствата, като лансират все нови и нови реформи и свръхамби-
циозни задачи. А те на свой ред предизвикват дълбоки сътресения и в края на 
краищата разклащат цялата социалистическа система.

1. Организационно развитие през 80-те години

През по-голямата част от 80-те години ОФ запазва организационна ста-
билност и се движи в добре отъпкания коловоз от предходните десетилетия. 
През десетилетието ОФ провежда два конгреса – през 1982 и 1987 г., на които 
Пенчо Кубадински е преизбран за председател за ОФ, а не са извършени съ-
ществени промени и в по-широкото ръководство.

Основните параметри на организационното развитие – членският състав 
и ръководството, остават трайни и стабилни през 80-те години, тъй като през 
това последно десетилетие от съществуването на ОФ начинът на набиране на 
членовете е твърдо установен – такива са повечето пълнолетни граждани, а раз-
ликата на ОФ от другите политически или обществени организации е стрикт-
но прилаганият принцип на членуване по местоживеене3. Това означава, че 
флуктуациите в броя на членовете е функция не толкова на организационни-
те усилия на апарата на ОФ, колкото на демографското развитие. Следващият 
елемент – оформянето на висшия ръководен състав почти до края на периода 
(декември 1989 г.), също не се отдалечава от модела на политическа представи-
телност, което говори за необходимостта ОФ да бъде стабилен изпълнител на 
променящата се политика, лансирана от БКП в това повратно десетилетие за 
България и за господстващата в Източна Европа система.

Организационното развитие на ОФ трябва да се оцени чрез членския със-
тав като брой и характеристики, както и чрез качествата на активистите на ни-
зово и средно равнище. Ръководните постове в ОФ се определят и заемат в 
резултат на кандидатиране и гласуване на конгресите или на пленумите на НС 
на ОФ, но всъщност се определят предварително в зависимост от конкретната 
моментна конюнктура във върховете на властта в държавата4.

Количествените характеристики на ОФ са общи за целия период на гос-
подство на държавния социализъм от съветски тип – стремежът е да се обхване 
цялото пълнолетно население по местоживеене, идентично с броя на гласопо-
давателите. Но е ясно, че в идеалния си вид тази цел не може да бъде постиг-
ната, защото съществуват групи от населението, които поради своята подвиж-

3. През 1980 г. например е отчетено, че в редиците на ОФ са обединени 64 % от гласоподава-
телите. – ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 30, л. 12.
4. Зависимостта на ОФ от БКП е както идейна, така и организационна, тъй като съставът на 
ръководството на ОФ се обсъжда и одобрява от ръководството на БКП. Този факт не е тайна, 
но се подчертава обикновено само от външните изследователи. – Communism in the Eastern 
Europe. Ed. by Rakowska-Harmstone, T., A. Gyorgy. Indiana University Press, 1979, p. 171.
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ност, политическа непригодност, географско разположение или образователно 
равнище не могат да бъдат ангажирани организационно в ОФ.

Какъв резултат дават усилията за обхващане на цялото пълнолетно населе-
ние в ОФ? През 80-те години ОФ съумява да разшири присъствието си в обще-
ството, но твърде бавно. В началото на периода на специален пленум на НС на 
ОФ, проведен на 11 февруари 1980 г. и посветен на организационните въпроси, 
е отчетено, че в ОФ членуват 64, 4 % от избирателите или 4 150 450 души. Този 
обхват на ОФ очевидно не задоволява ръководството, затова е отправен упрек 
към онези окръжни организации на ОФ, които изостават в масовизацията – 
Варненската, Бургаската, Кюстендилската, Кърджалийската, Пазарджишката, 
Пернишката, Плевенската, Пловдивската, Разградската, Русенската, Сливен-
ската, Смолянската, Хасковската и на София-град5. От списъка на изостава-
щите организации личи, че по-големи трудности срещат най-големите и ур-
банизирани окръзи, където аполитизацията е най-голяма и където се засилва 
шизофренично-циничното отношение към акциите на властта – официално 
мълчание и неофициално недоволство.

В НС на ОФ не си затварят очите за проблемите, затова в доклада по ор-
ганизационното състояние е направен опит за поощряване на масовизация-
та: „Необходимо е комитетите и организациите на ОФ и през т.г. да насочат 
усилията за приемане на нови членове и то предимно от средата на младото 
поколение. Трябва да се има предвид, че въпросът за броя на членовете на ОФ не 
е само финансов, а преди всичко политически въпрос“6. А като успех е отчетено 
привличането на 107 972 нови членове на ОФ7, но той не изглежда достатъчен, 
за да компенсира проблемите.

На Деветия конгрес на ОФ, проведен от 21 до 23 юни 1982 г., е отчетен по-
широк състав от 4 388 000 членове на ОФ, като тенденцията е не само повиша-
ване на абсолютния брой на членовете, но и на относителния. Възходящата тен-
денция продължава и през 1983 г., когато членовете на организацията достигат 
67, 10 % от избирателите8. Но веднага след това броят на привлечените нови 
членове на ОФ започва да намалява – за 1984 г. те са едва 38 277 души9 или 
почти три пъти по-малко, отколкото са били няколко години по-рано. Съпос-
тавени двата параметъра – нарастващ относителен брой и намаляващ темп на 
абсолютния, говорят както за демографските проблеми в България през 80-те 

5. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 30, л. 12.
6. Пак там, л. 85.
7. Пак там, л. 99.
8. Пак там, а.е. 35, л. 49.
9. Пак там, а.е. 37, л. 47.
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години10, така и за намаляващото значение на ОФ като пълнокръвен участник 
в политическия живот11.

Членският състав на ОФ има не само количествени, а и качествени характе-
ристики. Въпреки че са минали повече от три десетилетия след превръщането 
на ОФ от коалиция на политически партии в единна обществена организация 
с индивидуално и колективно членство, през 80-те години все още могат да се 
открият останки от коалиционността, преди всичко в отношението към члену-
ващите в ОФ представители на БЗНС. Тъй като БЗНС е единствената партия, 
която макар и в подчинено положение продължава да съществува наред с БКП 
в българската политическа система при социализма, нейното представителство 
придава легитимност на обединяващия политически характер на ОФ. За това 
говорят и изказванията на форумите на ОФ. На пленума на НС на ОФ, прове-
ден на 29 април 1983 г., представителят на БЗНС в ръководството на ОФ Лю-
бен Стефанов декларира, че „БЗНС е кръвно сроден с патриотичното дело на 
ОФ“ и че 8 хиляди членове на земеделските дружби са в ръководствата на коми-
тетите на ОФ на различни равнища12. А при избора на местни органи на ОФ се 
предвижда предварително съгласуване с местните ръководства на БЗНС. Ос-
татъците от коалиционност личат и при избора на централно ръководство на 
ОФ по време на конгресите му, където винаги се отделя място на представители 
на БЗНС. При прегледа на делегатския състав на Деветия конгрес на ОФ през 
1982 г. е установено, че 259 от тях са членове на БЗНС, което представлява 9, 
7 % от общият брой на делегатите (2666). За сравнение – представителите на 
БКП са 1707 или 64 %, а на ДКМС – 225 или 8, 4 %13. Това съотношение, както 
и задължителните изказвания на представители на БЗНС на конгресите и на 
важните пленуми на ОФ демонстрират мястото и ролята на БЗНС в ОФ – тя 
е важна, но не основна съставна част, а нейните представители винаги деклари-
рат верността си към линията на БКП.

Като своеобразно припомняне за първоначалния коалиционен характер на 
ОФ може да се интерпретира присъствието на колективни членове във всеобх-
ватната обществена организация – техните представители на конгреса са 225 
или 8 %14. Извършеното вече в предходния период инкорпориране на другите 
обществени организации в структурите на ОФ – различни дружества, профе-
сионални и творчески съюзи, връща донякъде надпартийния, координиращ 

10. Данните за демографското развитие на България показват, че ако за периода 1965–1975 г. 
населението е нараснало с половин милион души, то за следващите десет години (1975–
1985) – с два пъти по-малко (221 хиляди). – Калинова, Е, И. Баева. Българските преходи...., 
с. 423.
11. Става дума за реализацията на една от задачите на ОФ, формулирана в устава: „Засилване 
на участието на населението в управлението“. В този период обаче става все по-ясно, че 
това участие се реализира само на местно равнище. – Устав на Отечествения фронт, С., 1982, 
с. 10.
12. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 35, л. 62–63.
13. Пак там, а.е. 5, л. 124.
14. Пак там, л. 6.
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характер на ОФ от началния период. Тази тенденция проличава и в ръковод-
ството на ОФ, където намират място ръководителите или други представители 
на привлечените организации. Още през 1981 г. НС на ОФ разширява състава 
на Президиума на Националния съвет на ОФ със следните политически дейци: 
Георги Танев – първи секретар на ЦК на ДКМС, Диран Парикян – председател 
на културно-просветната организация на арменците в България „Ереван“, Начо 
Папазов – председател на Общонародния комитет за българо-съветска друж-
ба, Иван Пръмов – председател на Централния кооперативен съюз15. Такава е 
политиката и по отношение на многобройните други организации, станали ко-
лективен член на ОФ през различни периоди – събирателният характер на ОФ 
наподобява политическия феномен на ХХ в. на партиите „catch all“, които се 
стремят да обхванат и представляват всички социални групи и слоеве. Специ-
фиката на политическата система на социализма, която унифицира обществото 
и го подчинява на БКП16, не оставя място за други политически партии (искам 
да припомня, че БЗНС продължава да съществува, но едва след като се отказва 
от съсловната си програма), затова ОФ може да играе ролята на такава всеобх-
ватна организация, макар и не със самостоятелна идеология, а като трансмисия 
на политиката на БКП17.

Широко представителният характер на ОФ се изразява в състава на ръко-
водните ѝ органи и най-вече на НС на ОФ. Деветият конгрес на ОФ избира 
Национален съвет от 385 души, което го прави по-скоро представителен, от-
колкото работен орган. Мнозинството от членовете на НС на ОФ (246 души) 
са високопоставени политически, стопански или културни дейци, преоблада-
ващата част от които, разбира се, са от БКП – 251 или 65 %, а от БЗНС са 68 
или 18 %. Лесно може да се забележи, че представителството на БЗНС в НС на 
ОФ е два пъти по-голямо от това сред делегатите, което говори за значението, 
отделяно на втората политическа партия, реминисценция за коалиционния ха-
рактер на първоначалния ОФ. Обликът на НС на ОФ допълват и други данни: 
сред членовете му има двама герои на СССР, 14 герои на НРБ, 61 герои на 
социалистическия труд, четирима носители на ордена „Ленин“, 11 носители на 
орден „Георги Димитров“, 24 лауреати на Димитровска награда, 64 носители 
на званието народен или заслужил деец, 137 „активни борци против фашизма и 
капитализма“, 12 академици, 23 професори18. Възрастовият и образователният 
характер на ръководството на ОФ показват както постепенното „остаряване“ 

15. Пак там, а.е. 31, л. 35.
16. Баева, И. Полша, Чехословакия и Унгария в годините на «униформения 
социализъм» 1945–1956. – В: Луджев, Д., Б. Василева, И. Баева. Утопия и реалност. С., 
1991, 79–136.
17. Фактът, че ОФ играе ролята на помощник на БКП не е скривано, а изтъквано като една 
от основните задачи на ОФ. Така например председателят на комисията по устава на ОФ на 
Деветия конгрес Ангел Цветков декларира: „ОФ координира усилията на обществените 
организации и движения за изпълнение на важни задачи, поставени от Партията“. – 
ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 5, л. 185.
18. Пак там, л. 194.
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на политическите елити, тъй като основната част от НС на ОФ са над 50 годи-
ни (218 д.), а тези до 40 години са само 72, така и повишеното образование – 
289 имат висше образование и само 15 – основно (остатък от революционния 
период)19.

Следващият разрез при подбора на ръководни кадри в ОФ е общественото 
представителство – стремежът на ОФ е да представлява цялото общество, а не 
само политически активните му членове. В центъра на това усилие е привлича-
нето на безпартийните, а донякъде и на жените (от гледна точка на непредставе-
ността им в миналото). Сред делегатите на Деветия конгрес на ОФ безпартий-
ните са 700 или 26 %, но трябва да се уточни, че 225 от тях са членове на ДКМС, 
които по-вероятно ще станат членове на БКП в бъдеще. Присъствието на без-
партийните в НС на ОФ е още по-малко – там те са 66 или 17 %20, въпреки при-
зива, отправен в доклада на председателя Пенчо Кубадински: „към привличане 
на повече безпартийни в ръководните органи и звена“21. Представителството на 
жените на конгреса е 39,19 %, което е интерпретирано като „закономерен израз 
на незаменимата роля, която изпълнява българската жена в обществото, в се-
мейството и в труда, израз на голямото ѝ участие в дейността на ОФ“22. Но 
всъщност това е понижено присъствие, тъй като сред членския състав на ОФ 
жените са мнозинство23, а не малцинство, както в НС на ОФ – 118 или 30,6 %.

Деветият конгрес на ОФ утвърждава промени в Устава на организацията, 
приет през далечната вече 1948 г., когато целта е била да го трансформира от ко-
алиция в единна обществена организация. Предложените през 1982 г. промени 
само допълват формулировки в сферата на задачите на ОФ с оглед на „нараства-
щата роля на ОФ и неговите нови задачи в обществено-политическия живот“, 
както се изразява докладчикът по Устава. Става дума за такива допълнения като 
постигането на: „по-широкото разгръщане на непосредствената социалистиче-
ска демокрация“, „прякото участие на населението в социалното управление“, 
да „допринася с всички средства за изграждането и развитието на селищните 
системи“, „да се засилят неговите грижи за опазването на социалистическата 
и личната собственост“, „естетическото възпитание на населението по мес-
тоживеене“, „високо гражданско съзнание“, „обществена и трудова дисциплина“, 
„утвърждаване на социалистическата празнично-обредна система“, „грижи за 

19. Пак там, а.е. 7, л. 110.
20. Пак там, л. 108.
21. Пак там, л. 89.
22. Пак там, а.е. 5, л. 123–124.
23. В отчетния си доклад председателят на НС на ОФ Пенчо Кубадински отделя специал-
но внимание на жените: „Повече от половината членове на ОФ са жени... немислима 
е днешната многообразна дейност на ОФ без силите и енергията, без сърцето и 
всеотдайността на българската жена... с естественото ѝ чувство на организатор, 
дисциплина и инициативност, с принципност и човешка отзивчивост сплотява хора-
та, съдейства за установяване на здрав социално-психологически климат по место-
живеене“. – Пак там, а.е. 7, л. 89.
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старите хора и тези с намалена трудоспособност“24. Тези формулировки ни 
насочват към водещата тенденция в дейността на ОФ през 80-те години – да 
съдейства за изграждането на онова, което с пълно право може да се нарече 
„социалистически начин на живот“25. Става дума за смесица от традиционни 
морални норми и принципи, социално-икономически задачи и идеологическо-
политически цели, залегнали в програмата на управляващата БКП, чиято вяр-
на опора е ОФ.

Истинските промени в уставните положения не са посочените по-горе 
цели и задачи, а формулираният стремеж да се върнат елементите на коали-
ционност в ОФ. Той присъства в текстовете за членството в ОФ по следния 
начин: „В системата на ОФ се включват обществени комитети и движения“26. 
На първо място в това колективно членство става дума за Движението на бъл-
гарските жени, което осъществява своята дейност чрез комитетите и органи-
зациите на ОФ, но много по-важни като колективни членове изглеждат онези 
многобройни организации, които се опитват да обединят различни сегменти 
от българското общество. Затова в отчетния си доклад Пенчо Кубадински при-
зовава за по-тясно сътрудничество с „профсъюзите, комсомола, Българския съюз 
за физкултура и спорт, с творческите и научните съюзи, с културните инсти-
тути, с Българския Червен кръст, със Съюза на българските автомобилисти, с 
Българския туристически съюз като колективни членове на ОФ“27. Разбира се, 
колективното членство трудно може да се интерпретира като същинска коали-
ционност, защото основната цел на ОФ продължава да бъде тази: „ОФ и в бъде-
ще ще олицетворява здравата и непоклатима опора на народната власт, моно-
литното единство на комунисти, сдружени земеделци и безпартийни, на целия 
български народ около генералната априлска линия на БКП“28. С колективното 
членство ОФ по-скоро се опитва да проникне и в онези обществени среди и 
групи, които са останали встрани от дотогавашната му дейност.

Ръководството на ОФ, избрано на Деветия конгрес, разпределя работата си 
по нов начин. Решено е заместник-председателите на НС на ОФ да не „ръково-
дят и отговарят за отдели и сектори, а да съсредоточат своята работа, като 
представители на ОФ в различни организации, движения, комисии и органи“29. 
Тази промяна потвърждава общата линия за възстановяване на елементите на 
коалиционност в организацията. А за реализиране на конкретната всекидневна 
работа представителите на Бюрото на НС на ОФ са разпределени по следния 
начин: първият заместник-председател Кръстю Тричков отговаря за идейно-
възпитателната дейност, заместник-председателят Ангел Цветков – за органи-

24. Пак там, а.е. 5, л. 183–184.
25. Неслучайно такова, макар и в кавички, е наименованието на цитираната вече книга на 
австрийския изследовател Брунбауер. – Брунбауер, У. Цит. съч.
26. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 5, л. 184.
27. Пак там, а.е. 7, л. 94–95.
28. Пак там, л. 103.
29. Пак там, а.е. 177, л. 3.
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зационната, секретарят Никифор Стоичков – за стопанската селскостопанска-
та дейност, секретарят Георги Петков – за финансово-домакинската, секретарят 
Гиньо Ганев оглавява новосъздадения отдел „Социалистическа демокрация“, 
родил се от сливането на отделите „Участие в социалното управление и разви-
тие на социалистическата демокрация“ и „Социалистическа законност“, като 
включва и сектор „Народен контрол“ от отдел „Стопански задачи“, а секретарят 
Димитър Виячев отговаря за Комисията по печата и издателската дейност на 
ОФ и за работата със средствата за масова информация30.

Утвърдените от Деветия конгрес на ОФ организационни тенденции – раз-
ширяване на обществената представителност и стремеж към обхващане на 
все повече обществени структури, са потвърдени и развити от следващия, по-
следен за социалистическия период Десети конгрес на ОФ, проведен от 14 до 
16 май 1987 г. Според отчета пред конгреса членският състав на ОФ надхвърля 
четири и половина милиона31, което представлява минимално увеличение от 
около 120 хиляди души за петте години, изминали от предишния конгрес. Тези 
данни показват почти пълното изчерпване на потенциала за екстензивно раз-
ширяване на ОФ и би трябвало да насочат вниманието на новото му ръковод-
ство към други форми за ангажиране на българските граждани в обществени 
инициативи. Но не бива да се забравя и това, че Десетият конгрес на ОФ се 
провежда през пролетта на 1987 г., когато влиянието на съветската „перестрой-
ка“ е започнало да действа и малко преди в България да бъде лансирана Юл-
ската концепция, променила изцяло посоките на общественото развитие. Към 
всичко това трябва да се прибави и започналият в края на 1984 г. „възродите-
лен процес“, при реализацията на който ОФ играе значителна роля. Тези об-
стоятелства поставят пред ОФ не толкова традиционните до момента задачи, 
а нови, които ще бъдат представени в частта, посветена на дейността на ОФ.

За опита на ОФ да подчертае своята общонационална представителност 
говори съставът на избрания от Десетия конгрес на ОФ нов Национален съвет 
на тази най-масова организация. Ще започна с Президиума на конгреса, който 
показва йерархията на политическото представителство, но цели да постиг-
не и пропагандно въздействие. За никого не е изненада, че първото място в 
Президиума е заето от Тодор Живков, който винаги е бил избиран и за член 
на НС на ОФ. Естествено в Президиума заседават и преките ръководители на 
ОФ, но по-интересни са другите имена и най-вече заеманите от тях длъжности. 
Ще започна с политическите фигури: секретарите на Постоянното присъствие 
на БЗНС Петър Танчев (който е и първи вицепремиер), Алекси Иванов, Ан-
гел Димитров, Николай Георгиев, Пандо Ванчев и Янко Марков, заместник-
председателят на Висшия съюзен съвет на БЗНС Камен Каменов, членът на 
Постоянното присъствие на БЗНС и министър на народното здраве Радой 
Попиванов, членът на Политбюро на ЦК на БКП и председател на Народното 
събрание Станко Тодоров, членът на Политбюро на ЦК на БКП и председа-

30. Пак там, л. 3–4.
31. Пак там, а.е. 9, л. 65.
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тел на Министерския съвет Георги Атанасов, членът на Политбюро на ЦК на 
БКП и вицепремиер Огнян Дойнов, членовете на Политбюро и секретари на 
ЦК на БКП Гриша Филипов, Йордан Йотов, Милко Балев и Чудомир Алек-
сандров, кандидат-членовете на Политбюро на ЦК на БКП и вицепремиери 
Андрей Луканов, Георги Йорданов, Григор Стоичков и Стоян Марков, членът 
на Политбюро на ЦК на БКП и министър на народната отбрана Добри Джу-
ров, членът на Политбюро и министър на външните работи Петър Младенов, 
кандидат-членът на Политбюро на ЦК на БКП и министър на вътрешните ра-
боти Димитър Стоянов, секретарите на ЦК на БКП Васил Цанов, Димитър 
Станишев, Емил Христов и Стоян Михайлов, заместник-председателите на 
Държавния съвет на НРБ Георги Джагаров, Митко Григоров и Ярослав Радев, 
вицепремиерите Георги Караманев, Иван Илиев и Кирил Зарев, първият се-
кретар на ЦК на ДКМС Андрей Бунджулов, председателят на Съюза на борци-
те против фашизма и капитализма д-р Владимир Бонев32. Този списък показва 
достатъчно ясно не само политическия характер на ОФ, определян от БКП с 
помощта на БЗНС, но и силната му връзка с държавата.

Най-важни за характеристиката на ОФ са неполитическите представи-
тели. Най-ярки между тях са ръководителите на различни творчески, профе-
сионални, културно-етнически, научни формации. Такива са: председателят на 
БАН Ангел Балевски, председателите на творческите съюзи на композиторите 
Александър Райчев, на журналистите Боян Трайков, на писателите Любомир 
Левчев, на артистите Ванча Дойчева, на музикалните дейци Георги Робев, на 
художниците Христо Нейков, на филмовите дейци Георги Стоянов, на архи-
тектите Георги Стоилов, на юристите Иван Велинов. Представени със своите 
председатели са и няколко съюза по интереси: на автомобилистите Иван Вра-
чев, на филателистите Иван Славков, на ловците и рибарите Христо Русков, на 
есперантистите Христо Горов. Почетни места имат и председателите на дър-
жавни организации като Българския комитет за физическа култура и спорт – 
Трендафил Мартинов, Българския Червен кръст – Кирил Игнатов, Българския 
олимпийски комитет – Владимир Стойчев, Научно-техническите съюзи – 
Иван Попов, Централния кооперативен съюз – Румен Сербезов, Комитета на 
българите в чужбина – Павел Матев, Националния аграрно-промишлен ком-
плекс – Жельо Добрев, Комитета на Движението на българските жени – Еле-
на Лагадинова, Националния комитет за защита на мира – Георги Димитров–
Гошкин, Общонародния комитет за българо-съветска дружба – Начо Папазов, 
Комитета за солидарност с народите на Азия и Африка – Славчо Трънски, 
Националния комитет за трезвеност – Георги Петров. Уважени са и култур-
но-просветните организации на двете „показни“ етнически общности в Бъл-
гария – на евреите с председател Йосиф Аструков и на арменците „Ереван“ с 

32. Пак там, л. 3–16.



318  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Диран Парикян33. В Президиума е и Петър Дюлгеров – председател на Българ-
ските професионални съюзи и кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП34.

По всичко личи, че за своя последен конгрес ОФ съумява да привлече в 
своята работа възможно най-широк кръг политически, обществени, профе-
сионални и културни среди и организации. Тенденцията за разширяване на 
влиянието на ОФ се проявява и в избраното от Десетия конгрес ръководство, 
което включва много от изброените ръководители на разнообразни обществе-
ни и културни организации – Александър Райчев, Ангел Балевски, Андрей Бун-
джулов, Боян Трайков, Ванча Дойчева, Владимир Бонев, Георги Робев, Георги 
Стоилов, Георги Димитров-Гошкин, Георги Стоянов, Георги Петров, Диран 
Парикян, Елена Лагадинова, Иван Попов, Йосиф Аструков, Любомир Левчев, 
Павел Матев, Петър Дюлгеров, Румен Сербезов, Славчо Трънски, Трендафил 
Мартински, Христо Горов, Христо Нейков, Христо Русков и др.35

И Десетият конгрес гласува изменения в Устава, но този път те са по-малко. 
Промените засягат само два аспекта – основните задачи и социално-икономи-
ческите функции на ОФ. Става дума за допълнения, в които се подчертава, че 
ОФ ще работи за „развитие на социалното самоуправление“, за „превръщането 
на общините в пълноценни териториални единици“. На ОФ се предоставя за-
конодателна инициатива по някои въпроси, които засягат пряко населението, 
правата на организациите и комитетите при обсъждането на законопроекти и 
провеждането на референдуми. ОФ се ангажира „да води непримирима борба с 
нарушителите на социалистическия морал“. Нови са и записаните функции на 
организациите на ОФ – да „внедряват постиженията на научно-техническата 
революция в бита и обслужването“, да съдействат за „самозадоволяването, хи-
гиенизирането и благоустрояването“ и за „опазването на природната среда“36. 
Промените не поставят под въпрос организационните принципи за функцио-
ниране на организацията, а са по-скоро възприемане на част от модерните за 
времето си идеи за по-широко ангажиране на обществото в управлението чрез 
законодателни инициативи и правото на ОФ да иска и организира местни ре-
ферендуми. Разширените правомощия на ОФ са предизвикани от започналото 
преустройство в България, но историческият анализ показва, че те не водят до 
истинско увеличаване ролята на ОФ, тъй като той и преди това може да предла-
га и налага нови закони, като използва законодателните права на големия брой 
депутати и политици в своето ръководство.

Със задълбочаването на промените в българското общество, предизвикани 
от Юлската концепция на БКП (1987 г.) и от ускоряващите се политически 

33. Повече за особеното положение на евреите и арменците в етническата политика на 
БКП виж: Баева, И., Е. Калинова. Етнически и религиозни общности в следвоенна 
България. – В: Изследвания по история на социализма в България 1944–1989. ЦИПИ, 
Т. 2, С., 2010, 517–559.
34. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 9, л. 3–16.
35. Пак там, а.е. 12, л. 57–61.
36. Пак там, л. 43.
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реформи в Съветския съюз, на ОФ му се налага да приеме своя програма за 
преустройство. Тя е обсъдена и одобрена на заседание на Бюрото на НС на 
ОФ в края на март 1989 г.37 Главната цел на предлаганото преустройство, наре-
чено „революционно“, е формулирана по следния начин: „Човекът да се изведе 
на нови икономически, политически, социални и духовни позиции – народът да 
бъде пълният носител на властта, основен субект на управлението на всички 
социални процеси. Поставя се задачата на хората по местоживеене и в трудо-
вите колективи да се предоставят още по-големи права и отговорности, за да 
участват активно в обсъждането и решаването на всички въпроси на държава-
та и обществото със съзнанието за истински стопани“38. Само че разшифро-
ването на тази обща цел, изразено във фразите „ОФ да заеме още по-определено 
специфичното си място в нашата политическа система като самобитна, „най-
българска“ обществена организация, изградена на общонародна основа и на тери-
ториален принцип, като общонародно движение, което обединява усилията на 
обществените организации и движения за изпълнение на поставените общи за-
дачи и цели“39 по същество не внася нещо ново в дотогавашните организацион-
ни разбирания. Ако може да се говори за промени, те могат да се видят само 
в предоставянето на ОФ на правото и задължението да олицетворява „социа-
листическия плурализъм“, като формира „на доброволни начала и на коалицион-
на основа комитети с участието на политически и обществени организации и 
движения, религиозни общности и други самодейни сдружения на гражданите“40.

Опитът на ръководството на ОФ да преустрои организационните си прин-
ципи в началото на 1989 г. е предизвикан не от вътрешни подбуди, а от не-
обходимостта да се реагира на възникналото вече и в България дисидентско 
движение. Ако учреденият на 8 март 1988 г. Обществен комитет за екологична 
защита на град Русе бързо е задушен и престава да съществува41, то създадени-
ят на 3 ноември 1988 г. Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в 
България отправя истинско предизвикателство към властта42, затова ръковод-
ството на БКП търси политическа възможност да се противопостави на тези 
изблици на обществено недоволство. В Юлската концепция на БКП от 1987 г. 
е обещано възстановяване на плурализма, на което се опират дисидентските 

37. Веднага след заседанието неговата стенограма е изпратена до ЦК на БКП. От придружи-
телното писмо се разбира, че „Насоките за преустройство на ОФ“ са предварително съгласу-
вани с отдел „Организационен“ на ЦК на БКП, затова изпращането на стенограмата предста-
влява нещо като отчет. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 101, а.е. 2388, л. 1.
38. Пак там, л. 2–3.
39. Пак там, л. 3.
40. Пак там, л. 5.
41. Повече за Русенския комитет и неговото унищожаване може да се намери у: Баева, И. 
Общественият комитет за екологична защита на Русе и властта. – Известия на държавните 
архиви, бр. 76, 2000, 33–53.
42. Повече за Клуба и реакцията на властите виж: Баева, И. Създаване на Клуба за 
подкрепа на гласността и преустройството и ролята му за началото на прехода – 1988–
1989 г. – Известия на държавните архиви, т. 87, 2004, 3–32.
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организации, за да поискат да бъдат признати като част от променящата се по-
литическа система. Това обаче е напълно неприемливо за БКП, затова нейното 
ръководство си припомня, че ОФ е роден като плуралистична политическа ко-
алиция, доминирана от комунистите, и се опитва в новите условия да я възста-
нови. Идеята за преустройство на ОФ, разгледана през март 1989 г., всъщност е 
опит той отново да се превърне в организационен чадър не само на традицион-
ните, а и на новите „самодейни“ организации, към които могат да се причислят 
и нововъзникващите дисидентски. Така БКП би запазила своя контрол върху 
политическата система, като в същото време я провъзгласи за плуралистична.

Какво обаче се осъществява на практика? От предложението на Бюрото на 
НС на ОФ за преустройство на организацията личи, че сърцевината му е създа-
ването в рамките на ОФ на Комитет на политическите и обществените сили, в 
който да участват лидерите на тези организации. За това, че става дума за нещо 
по-различно от дотогавашното формално включване на различни организации 
в ОФ, личи от формулираната цел на Комитета – той трябва да „обединява на 
доброволни начала и на коалиционна основа БКП, БЗНС, обществените орга-
низации и движения, творческо-професионални съюзи, религиозни общности и 
самодейни сдружения“43. В началото на 1989 г. ОФ се опитва да се върне към ко-
алиционния си характер от началото, но по всичко личи, че както продължава-
щият стриктен контрол на БКП, така и липсата на време за организационното 
преустройство, лишават реформата от шанс да успее. Най-важната причина за 
неуспеха на този последен опит на ОФ в годините на социализма да се върне 
към истинския си политически характер е, че новите дисидентски организации 
не вярват в каквито и да било трансформации на ОФ и искат нов неограничен 
политически плурализъм от западноевропейски тип.

  

Друг аспект на организационния живот на ОФ е развитието на низовите 
организации и на помощните органи или т.нар. апарат на ОФ. За да реали-
зира своята дейност, ОФ разчита на добре развита мрежа от организации по 
местоживеене, която го прави най-всеобхватната обществена организация в 
България. През 1982 г. ОФ разполага с 33 хиляди низови организации, които 
до 1987 г. надхвърлят 35 хиляди44. Същевременно ОФ разчита на местни ръ-
ководства, които работят главно на доброволни начала. Доброволният и без-
платен ангажимент на низовите активисти дава основание на председателя на 
ОФ Пенчо Кубадински да определи най-малките структури на ОФ по следния 
начин: „Територията на низовата организация е естествената територия за 
разгръщане на пряката демокрация! Особено полезно е да се обсъждат повече въ-
проси, възникващи по местоживеене, свързани с дейността на стопанските, дър-

43. ЦДА, ф. 1Б, оп. 101, а.е. 2388, л. 28–29.
44. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 7, л. 82; а.е. 9, л. 65.
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жавните и други органи“45. Организациите на ОФ могат да реализират задачите 
си благодарение на своите клубове и клубна база, които са им предоставени без-
възмездно от държавата и които имат полифункционално използване – освен 
за мероприятията на ОФ, те са ползват за различни други дейност, например 
за инкасаторите, които в определени дни и часове приемат гражданите, които 
заплащат начислените им суми за ток, парно, вода и т.н.

На местните (или както са наречени в ОФ „низови“) организации е отделе-
но специално внимание на Десетия конгрес на ОФ през май 1987 г. във връзка 
със започналото преустройство на политическата система в България. Според 
идеолозите на преустройството демократизирането на системата се разбира не 
като допускане на политически плурализъм, а като по-широко ангажиране на 
възможно най-голям брой хора в инициативите на властта. И оттук естествено 
произтича желанието на центъра да бъдат съживени и активизирани местните 
организации и комитети. Самокритично е отчетено, че „някои“ (използвана е 
тази мека форма, за да се очертае общото състояние на структурите) от 35-те 
хиляди низови организации на ОФ „работят слабо и са загубили авторитет“, 
че водят „скучен и непривлекателен живот“46. Затова се предлага „преустрой-
ство“ на организациите, което трябва да ги превърне в „самодейно и самоиници-
ативно звено, изразител и организатор на малките социални колективи по мес-
тоживеене, трибуна за обществена изява на всеки гражданин и за участието му 
в управлението“47. Намеренията са похвални, но средствата, с които трябва да 
бъдат постигнати, обясняват защо в българското общество тогава е популярен 
подигравателният лозунг „Думи, думи и пак думи“ (парафраза на лансирания от 
Тодор Живков призив „Дела, дела и пак дела“), който описва преустройството.

Ръководството на ОФ предлага преустройството на низовите организа-
ции да стане посредством залагането на: „опита, интересите и колективния 
ум на нейните членове“; на „събранието като място за свободно изразяване на 
мнения“, „атмосферата на колективизъм“, да „се противодейства на индивиду-
ализма и отчуждението“, „самоуправлението“ , „самодейното начало“, а в орга-
низационно отношение – на „изграждането на комисии, на други звена и акти-
ви, начело на които да стоят избрани неплатени обществени дейци, членове на 
президиумите“48. На практика, става дума за извеждане на преден план отново 
на ентусиазма и безплатната обществена работа, както личи от извода: „Главно-
то е, че те ще функционират на обществено начало“. То е изцяло в съзвучие с 
влошаващото се финансово състояние на държавата, която се опитва да спести 
пари, като съкращава администрацията, но предизвиква и негативни реакции 
сред местните кадри на ОФ. Характерно в това отношение е изказването на 
председателката на селския комитет на ОФ в с. Бутан, Врачанско, Огняна Зафи-
рова: „Тъй като в ОФ работим най-малко поне в 23 направления, а в селските и 

45. Пак там, а.е. 7, л. 87.
46. Пак там, а.е. 9, л. 65.
47. Пак там, л. 66.
48. Пак там, л. 66–69.
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кварталните комитети сме повече на обществени начала и повечето сме жени, 
предлагам някои от функциите на нашите орган да отпаднат, да минат към 
ведомствата, а ние с каквото можем, ще помагаме“49.

Значението на местните активисти на ОФ кара ръководството на ОФ да 
полага изключителни грижи за техния подбор. Както е записано в решение 
на Бюрото на НС на ОФ от 25 юни 1984 г.: „Специално внимание да се обър-
не на подбора на ръководствата на низовите организации и особено на техните 
председатели, на съставите на комитетите и на финансово-контролните ко-
мисии. В тях да се включват изявени общественици, с авторитет, които мо-
гат да работят с хората, проявяват инициатива и имат високо чувство на 
отговорност“50. За да се осигурят качествени кадри, които пряко да работят с 
хората по местоживеене, се предвижда да се ангажират освен вече утвърдените 
като подходящи за дейността комунисти и сдружени земеделци и повече без-
партийни, селскостопански труженици, жени и младежи. За нови кадри ОФ се 
обръща и към представителите на колективните си членове, с което е продъл-
жена линията да се търсят активисти от нови среди.

Грижата за обучение на кадрите съпътства цялото развитие на ОФ. През ця-
лото десетилетие се прилагат различни форми на квалификация, най-вече на 
активистите на обществени начала – за тях са организирани специални кур-
сове в Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ) на 
ЦК на БКП, като за целта ОФ отделя и свои кадри за преподаватели на об-
ществени начала – например за филиала на АОНСУ в Русе, където дейците на 
ОФ осъществяват практическо обучение и обмен на практически опит51. Тези 
доброволни активисти без щат са гръбнакът на най-масовата обществена орга-
низация, която без тях не би могла да осъществи нито една от задачите си. И 
ако можем да говорим за елементи на гражданско общество в социалистическа 
България, те могат да се намерят именно сред активистите на ОФ, които по 
свое желание и инициатива, без финансови облага се посвещават на осъществя-
ването на обществено полезни задачи.

Разбира се, никоя организация и особено такава с мащабите на ОФ не би 
могла да просъществува без платен апарат. Именно бройките и заплатите на 
платените дейци на ОФ попадат в годишните дискусии за бюджета и щата на 
организацията. През 80-те години продължават усилията на държавата да на-
мали администрацията, включително и на обществените организации. Още в 
началото на десетилетието – на 11 февруари 1980 г., когато се обсъжда щатът на 
ОФ. Платените кадри на ОФ наброяват 1306 служители, 130 от които работят 
в централата на ОФ, а останалите са в регионалните структури. Броят се запаз-

49. Тя изброява част от възложени им дейности така: „хигиенизиране, самозадоволяване, 
женсъветите, контрол в търговията, безопасност на движението, вторични сурови-
ни“. – Пак там, а.е. 15, л. 95.
50. Пак там, а.е. 203, л. 29.
51. Въпросът с подготовката на кадри е обсъден на заседанието на Бюрото на НС на ОФ, 
проведено на 12 януари 1981 г. – Пак там, а.е. 159, л. 2.
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ва същият като през предходната година, но заради държавните изисквания да 
се намалят разходите и повишаването на заплатите в цялата страна, служители-
те на ОФ са намалени значително – с 294 бройки в сравнение с апарата на ОФ 
от предишното десетилетие52. Разпределението на 1168-те щатни дейци на ОФ 
по окръзи следва два принципа – по брой на населението и по мащаб на зада-
чите. Затова то изглежда по следния начин: Благоевградски – 49, Бургаски – 48, 
Варненски – 46, Видински – 32, Врачански – 40, Великотърновски – 49, Га-
бровски – 31, Кърджалийски – 55, Кюстендилски – 29, Ловешки – 36, Михай-
ловградски (дн. Монтана) – 35, Пазарджишко – 41, Пернишки – 28, Плевен-
ски – 42, Пловдивски – 74, Разградски – 33, Русенски – 32, Силистренски – 28, 
Сливенски – 32, Смолянски – 43, Софийски – 48, София-град – 89, Староза-
горски – 48, Толбухински (дн. Добрич) – 37, Търговищки – 32, Хасковски – 39, 
Шуменски – 39, Ямболски – 3653. Прави впечатление по-високият щат за окръ-
зи като Кърджалийски и Смолянски, където ОФ изпълнява и допълнителната 
задача да приобщава местните етнически групи.

Любопитно е, че при новото обсъждане на щата на ОФ, осъществено на 29 
април 1983 г., се оказва, че въпреки призивите за съкращения платените служи-
тели на ОФ вече са 1444 и половина или със 138 повече от 1980 г.54 Тенденци-
ята за нарастване на апарата се оказва трайна – тя започва веднага след 1980 г., 
като през 1982 г. платените служители са 143055, а през 1985 г. – 147756. Освен 
общия бюрократичен принцип, който налага постоянното нарастване на апа-
рата, тези данни показват и това, че нарасналите задачи и задължения на ОФ 
трудно могат да се реализират с по-малко служители, каквато е официалната 
политика.

Истинското голямо предизвикателство за структурите на ОФ идва през 
1987 г., когато в резултат на Юлската концепция е извършена административна 
реформа, заменила 28-те окръга с 9 области57. Юлските решения засягат целия 
държавен и политически апарат, но в най-голяма степен ОФ, чиито структу-
ри са изградени по местоживеене и са съобразени с административното ус-
тройство на държавата. По тази причина административна реформа дълбоко 
разтърсва комитетите и организациите на ОФ – закриват се 28-те окръжни 
комитети на ОФ и на тяхно място се създават 9 областни комитета. Към необ-
ходимостта да приспособят апарата на ОФ към новото положение се прибавя 
и искането на ръководството на БКП рязко да се съкрати платеният апарат. 
На 30 юли 1987 г. (непосредствено след приемането на Юлската концепция) 
Секретариатът на ЦК на БКП приема решение № 671 за „съкращаване разхо-

52. Пак там, а.е. 30, л. 95.
53. Пак там.
54. Пак там, .а.е. 35, л. 51.
55. Пак там, а.е. 32, л. 73.
56. Пак там, а.е. 37, л. 49.
57. Промените, обосновани в Юлската концепция, са одобрени на заседание на Политбюро 
на ЦК на БКП. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 3142, л. 1-116.
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дите за фонд „Работна заплата“ и административно-управленските разходи в 
обществените организации“. На 2 октомври 1987 г. Бюрото на НС на ОФ се съ-
образява с партийното решение и на свой ред заявява за намерението си драс-
тично да съкрати фонд „Работна заплата“ – от 9 813 000 на 6 503 000 лв. или 
с 3 310 000 лв. – 34,34 %58. Това е наистина огромно съкращение – 436 души 
трябва да бъдат уволнени, което изисква разработване на специална програма 
за осъществяването му. Първият проблем е какво да се прави със съкратените, 
а вторият – как да бъдат разпределени съкращенията в рамките на цялата стра-
на. По първия въпрос се обръщат към държавните структури, които трябва да 
осигурят пренасочването на освободените кадри (трябва да се припомни, че 
в социалистическа България по конституция е осигурена работа за всички), а 
по втория решават съкращението да стане „на базата на броя на населението и 
населените места в общината, като са взети предвид и някои конкретни особе-
ности, свързани с възродителния процес“59. Решението предвижда да се запазят 
щатните бройки от „закрити общини“ като Разградска и Хасковска, за „да не се 
допусне спад в обществено-политическата дейност на ОФ, свързана с възроди-
телния процес“60. В крайна сметка съкращенията по окръзите са осъществени 
по следната схема: за Бургаска област с 51 души или с 37,22 %; за Варненска – с 
51 души или с 32,07 %; за Ловешка – с 51 души или с 29,48 %; за Михайло-
вградска – с 36 души или с 30 %; за Пловдивска – с 65 души или с 35,91 %; за 
Разградска – с 42 души или с 24,28 %; за София-град – с 38 души или с 30,4 %; 
за Софийска област – с 49 души или с 29,16 %; за Хасковска – с 53 души или с 
26,36 %61. Лесно е да се забележи, че най-малки са съкращенията в областите със 
смесено население или както ги наричат по онова време – където живеят голям 
брой хора с „възстановени имена“.

  

Важен аспект от дейността на която и да било организация е нейното финан-
сиране, тъй като без средства не може да се реализира почти никаква дейност. 
ОФ е най-масовата обществена организация в България по времето на социа-
лизма, затова политическите въпроси sensu stricto са отстъпени на БКП. До-
като ОФ се фокусира върху проблеми като финансиране, изграждане на нови 
помощни структури за пропагандиране политиката на БКП или за разширя-
ване въздействието на политиката в специфични обществени сфери – такива 
като етническите малцинства, екологията, движението на потребителите, на 
любителите на краезнанието, на историята, участниците в самоуправлението 
на най-малките квартални общности.

58. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 245, л. 25.
59. Пак там, л. 29.
60. Пак там.
61. Пак там, л. 32.
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Постоянно обсъжданите и поставяни организационни въпроси засягат 
преди всичко финансирането и разпределението на бюджета. Въпросът за фи-
нансирането на ОФ се разглежда през целия период през призмата на идеята 
организацията да бъде напълно независима финансово в условията на задълбо-
чаваща се икономическа и финансова криза на държавата. По този начин – като 
стремеж за пълно самофинансиране, той е поставен още в началото на 1980 г. – 
на пленума на НС на ОФ от 11 февруари 1980 г., който обсъжда финансово-ор-
ганизационните проблеми. ОФ продължава да бъде най-широката обществена 
организация с невероятния членски състав от 4 150 450 души или почти цяло-
то възрастно население. За да се финансира тази огромна организация, която 
има и многобройни клубове във всяко населено място, разчита на първо място 
на членския си внос от 13 стотинки, от който събира 4 532 291 лв., съставлява-
щи 70 % от годишния бюджет на ОФ. Целият бюджет за 1980 г. е 8 856 052 лв. 
или с 1 368 327 лв. по-висок от този за предходната година62, но нарастването 
се дължи на независещи от ОФ причини –Постановлението на Министерския 
съвет № 50 от 1980 г., което повишава заплатите на всички служители в държа-
вата, между които са и 1306 дейци от апарата на ОФ63.

В отчета е заявено, че бюджетът на ОФ е балансиран, но още в първия за 
периода доклад на секретаря на НС на ОФ, отговарящ за бюджета и щата, Ха-
мди Мустафов е изразена тревога за това как ще бъдат осигурени достатъчно 
средства за бъдещата дейност на ОФ. По тази причина в приетото решение се 
призоват членовете на ОФ доброволно да увеличат членския си внос от 13 на 
25 стотинки. Става дума за самоинициатива, но Мустафов отчита, че тя е пос-
ледвана от относително малко хора, затова призовава „комитетите и органи-
зациите на ОФ да положат по-големи усилия, като проведат необходимата раз-
яснителна и организаторска работа за увеличаване на приходите от членския 
внос и да убедят по-голямата част от членовете си да плащат 25 стотинки 
месечно“64. Дори само този дребен детайл (тъй като става дума годишната сума 
на един член да нарасне от 1,56 лв. на 3 лв.) показва угасващият ентусиазъм на 
дейците на ОФ. Затова главните усилия за увеличаване на бюджетните постъ-
пления са насочени към стремежа да бъдат привлечени нови членове в ОФ – 
като успех е отчетено увеличаването им със 107  972 души през предходната 
година65.

Недостигащите 30 % от бюджета на ОФ се натрупват от издателската дей-
ност, която постепенно нараства благодарение на двата издавани вестника 
(Отечествен фронт и Нов път), на сп. „Отечество“ и отпечатването на все по-
разнообразна и търсена литература от Издателството на ОФ. Ако от общест-
вено-политическата литература, която е основна за това издателство на най-
голямата обществено-политическа организация, трудно може да се постигнат 

62. Пак там, а.е. 30, л. 9–13.
63. Пак там, л. 95.
64. Пак там, л. 84–85.
65. Пак там, л. 99.
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печалби, то такива безспорно постъпват от широкия кръг родна и преводна 
художествена литература.

Проблемът с финансирането принуждава ръководството на ОФ още през 
1981 г. официално да повиши членския внос на 25 стотинки месечно или 3 
лв. годишно. При това се извършват промени и при разпределението на член-
ския внос, което е децентрализирано: 40 % от събраните средствата остават за 
дейността на местните организации на ОФ. И въпреки че е отчетено преиз-
пълнение на бюджета и то на 106, 82 %, докато разходите са по-малко от пред-
виденото – 95,45 %, тревогата за самофинансирането остава66. Влошаващата 
се макроикономическа ситуация на България67 личи и от бързо нарастващия 
бюджет на ОФ за 1982 г., който достига внушителната сума от 10 291 082 лв., 
като нараства и щатът на организацията до 1430 служители. Трудностите при 
събирането на повишения членски внос налагат на ръководството на ОФ да 
премине към неговата диференциация – въведен е минимален месечен членски 
внос от 3 ст. и максимален от 25 ст.68 Отново искам да припомня, че става дума 
за наистина много малка сума, равняваща се в първия случай на 36 стотинки 
(колкото струва литър прясно мляко), а във втория на 3 лв. (малко повече от 
килограм сирене), но въпреки това пасивното в политическо отношение бъл-
гарско общество, свикнало с това, че държавата отговаря за всичко, предпочита 
да си спести и тази минимална сума. Тенденцията за разширяване на самофи-
нансирането на ОФ посредством членския внос продължава и през следващите 
години – в бюджета за 1983 г. членският внос съставлява 66,75 % от общата 
сума на приходите, а заедно с другите приходи собствените средства на ОФ 
достигат до 76,52 %. Недостигащите 23,48% се предвижда да бъдат получени 
от „другите приходи от „съвместни мероприятия“ и други налични средства на 
НС на ОФ“69. Тази тенденция продължава и по-нататък през годините до краха 
на системата след 10 ноември 1989 г.70.

2. Участие в изборите

Едно от най-трайните наследства от началния период на ОФ е неговото пра-
во да организира и провежда изборите за местни и централни власти. То 
се запазва и след утвърждаването на социализма въпреки променената роля на 
тази най-масова организация – още в края на 40-те години ОФ е подчинен на 
БКП и постепенно се превръща в трансмисия на партийната политика. Това 

66. Пак там, а.е. 31, л. 31.
67. За това говорят както икономическите данни, така и външнополитическата изолация, в 
която попада България в началото на 80-те години, след изфабрикуването на „българската сле-
да“ в покушението срещу папа Йоан Павел ІІ. – Калинова, Е, И. Баева. Българските преходи 
1939–2010. С., 2010, 218–219.
68. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 32, л. 73.
69. Пак там, а.е. 35, л. 49.
70. Пак там, а.е. 37, л. 46–47.
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обаче не отменя задължението и отговорността на ОФ да организира издига-
нето на кандидатурите за народни избраници на всички равнища, обсъждане-
то им и да проследява хода на изборите. През 80-те години тази своя водеща 
функция като „организация на организациите“ ОФ изпълнява двукратно – при 
парламентарните избори от 7 юни 1981 г. за VІІІ НС и при парламентарните 
и местните избори от 8 юни 1986 г. за ІХ НС (което се оказва последно за со-
циализма).

Участието на ОФ в подготовката на изборите от 1981 г. е в рамките на тради-
ционното за организацията възторжено-ентусиазирано изпълнение на линия-
та на БКП. Това личи от изказванията на пленума на НС на ОФ на 23 април 
1981 г., най-яркото от които е на безпартийния член на Бюрото на НС на ОФ 
Гиньо Ганев: „У нас народът е пълният носител на властта и неговото върхо-
венство се изразява не само в това, че той с гласа си формира изборните органи, а 
и в другото – че в същото време, със суверенната си воля той се произнася по по-
литиката и посоката, която тези органи трябва задължително да следват. За-
това ще повторя великолепната мисъл, че при социализма представителството 
се слива с народовластието“71. Решенията на пленума повтарят утвърдената вече 
система ОФ да бъде основа за предизборната коалиция, като от негово име се 
„издигнат общи кандидати за народни представители, народни съветници, кме-
тове, съдии и съдебни заседатели“ и бъдат утвърдени по „приложения списък“72.

Активистите на ОФ се опитват да обосноват тезата, че ОФ не е трансмисия 
на политиката на БКП („фасада на демократизма“), а „важен фактор на всички 
демократични форми на обществено-политическия живот на нашето общество, 
най-широка аудитория, в която целият народ казва тежката си дума“73. И от 
теоретична гледна точка още през 1982 г. е развита тезата, че ОФ „функционира 
не извън същинското управление, в някаква периферийна зона на „демократичен 
натиск“, позната ни от буржоазната теория и практика, той има съществен 
принос за реалността на социалистическата демокрация... ОФ има задачата за 
съчетаване на пряката с представителната демокрация, тези форми са получи-
ли живот в неговата практика, дори още преди да влязат в Конституцията, 
законите и теоретичните съчинения“ и че в неговата дейност като „в лабора-
торна колба се отразяват нерешените въпроси, сложният процес на съчетаване 
на личните с обществените интереси“74. Тези изказвания демонстрират, че още 
преди да започнат реформите от средата на 80-те години, в ОФ вече мислят как 
да бъде определено по нов начин мястото и ролята на тази най-масова орга-
низация с оглед на засилилата се идеологическа борба между Изтока и Запада, 
определяна често като втора Студена война.

71. Пак там, а.е. 31, л. 25.
72. Пак там, л. 84–86.
73. Такава е тезата на секретаря на БПС Коста Андреев, заявена на Деветия конгрес на ОФ на 
21 юни 1982 г. – Пак там, а.е. 5, л. 44.
74. Теоретичната теза е развита в изказването на ст. н.с. в Института за съвременни социални 
теории Нора Ананиева в същото заседание на конгреса. – Пак там, л. 79-80, 83.
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И за изборите от 1981 г. ОФ организира срещи на кандидатите за народни 
избраници с населението, на които хората им възлагат повече от 150 хиляди 
поръчения, целящи подобряване на живота. Според председателя на ОФ Пен-
чо Кубадински многобройните поръчения говорят за „непосредствено изразена 
народна воля както по общонародните, така и по местните проблеми... изява на 
пряка демокрация, способ за непосредствено участие на народа в управлението“ 
в контраст с парламентарната демокрация, при която според него „буржоазни-
те партии правят всичко възможно, за да потъпкват елементарните права и 
свободи на своите граждани, въвеждат различни ограничения на избирателните 
права на народа... хвърлят милиони, за да купят гласове, за да запазят своето 
класово господство“75. Самият факт, че Кубадински смята за необходимо да за-
щитава демократичния характер на изборите в България говори за появилите 
се съмнения, изразявани не само на Запад, а и в българското общество.

Подготовката на ОФ за изборите от 1986 г. започва отново през април, кога-
то е проведен пленум на НС на ОФ. Координиращият характер на ОФ личи 
от участието в обсъждането на предстоящите избори на представители на ПП 
на БЗНС – Янко Марков, който говори за „изводите, свързани с постижени-
ята на страната през изтеклия мандат и насоките на нашата предизборна 
работа“, на ръководството на профсъюзите – Руси Карарусинов смята, че „Чрез 
изборите и избраните на тях народни представители и избраници трудещите 
се получават възможност да упражняват своите конституционни права и за-
дължения като граждани на НРБ“, на ДКМС, чийто първи секретар Андрей 
Бунджулов казва, че „гласът на българската младеж ще бъде глас за бъдещето 
на България, глас на безрезервна подкрепа на курса на партията за ускоряване 
темповете на социално-икономическото развитие“, на Движението на българ-
ските жени, от чието има Радка Сидерова припомня, че „49,9 % от ангажира-
ните в общественото производство са жени“, на Народното събрание – Любен 
Кулишев декларира: „Сплотени под трицветното знаме на ОФ, заедно с кому-
нисти и земеделци, и милионите безпартийни ще дадат своя глас за социали-
зма, за единствения път, който осигурява щастие и благоденствие на нашата 
родина“76. Това обсъждане, макар и формално, създава впечатлението, че всички 
политически и обществени среди подкрепят безрезервно системата, дори и във 
време, когато са започнали промените не само в Москва при новия генерален 
секретар на ЦК на КПСС Михаил Горбачов, но и в България, където е ланси-
рано началото на преустройството.

Всъщност, тъй като изборите са не само за Народно събрание и народни 
съвети, а и за кметове, кметски съветници и съдебни заседатели, те наистина се 
нуждаят от широка кампания по места, каквато може да реализира единствено 
широко разклонената мрежа на ОФ. Както личи от решението на пленума на 
НС на ОФ, първата задача на ОФ е да обяви, че „Приема предложенията на 
политическите партии и обществените организации да издигнат общи канди-

75. Пак там, а.е. 7, л. 23–24.
76. Пак там, а.е. 38, л. 7–18.
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дати“ и да определи платформата на тази своеобразна предизборна коалиция. 
Казвам своеобразна, тъй като едва ли изборният процес в годините на социа-
лизма може да се сравни с плуралистичните традиции – всъщност легитимира-
ната от ОФ коалиция е единствената, листите са предварително договорени и 
на организираните от ОФ събрания само са представени кандидатите, за кои-
то може или да се гласува, или да не се гласува, но не може да се избере друг 
кандидат и още по-малко друга листа. Формалният характер на предизборната 
кампания личи и от решенията на НС на ОФ, в които е обявено, че предиз-
борна политическа платформа ще бъдат „решенията на Тринадесетия конгрес 
на БКП за по-нататъшно ускорено изграждане на развито социалистическо об-
щество в НРБ върху основата на научно-техническата революция за по-пълно 
задоволяване на всестранните потребности на народа, за защита и укрепване 
мира на Балканите, в Европа и света“77. Ясно е, че става дума не за коалиция, а 
за организации, подпомагащи БКП, която чрез тях реализира своята записана 
в конституцията ръководна роля. Този извод не е оспорен, а потвърден и от 
записаната в решението задача ОФ да „осъществява най-тясна координация, съ-
трудничество и взаимодействие с другите обществени организации“. При тези 
условия не е странно, че всички, организирани от ОФ избори, са спечелени с 
малко под 100 % от гласовете за листите на ОФ, подредени и одобрени предва-
рително в ръководството на БКП.

Дейността на ОФ във връзка с изборите е полезна за българското общество 
не защото формално ОФ организира предизборната дейност, а защото с мно-
гобройните си структури той осигурява на гражданите по места среща с бъде-
щите си „избраници“ (слагам думата в кавички, защото депутатите и съветни-
ците не са посочени от гражданите, а са избрани от политическите структури, 
но и днес, при плуралистичната демокрация, кандидатите също са избирани от 
политическите елити). На предизборните срещи редовите граждани имат въз-
можност да поставят местните и националните въпроси, които ги вълнуват, 
а в следизборните срещи могат да поискат отчет за извършеното, да изразят 
мнението си за изпълнените или неизпълнените ангажименти. За правото на 
недоволните граждани да го изразяват говори и възможността да бъдат отзова-
вани депутатите, която се приема като една от проявите на пряка демокрация78, 
макар че днес е отхвърлена като политически контрол, посягащ на свободната 
воля на депутатите, избрани при общонационален вот. Тази и други възмож-
ности за контрол върху изборните длъжности поставят пред ръководството на 
ОФ въпроса за характера на системата, наричана по онова време „социалисти-
ческа демокрация“.

77. Пак там, л. 61–62.
78. Тази теза е защитена от Гиньо Ганев, който на 23 април 1981 г. заявява: „Само в социалис-
тическата държава мандатът на народните избраници има императивен характер. 
И тъкмо защото същността на нашия социалистически строй е демокрацията и сво-
бодата, ние се обявяваме против свободата на мандата и се произнасяме за неговата 
зависимост от народа!“ – Пак там, а.е. 31, л. 27.
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С началото на „перестройката“ в Съветския съюз започва поставянето под 
въпрос на много от догмите, приемани като непогрешими, и това няма как да 
не се отрази и върху политическите нрави в България. Затова Пенчо Кубадин-
ски се опитва да отговори на съмненията: „Нашата избирателна система га-
рантира всеобщо, равно и пряко избирателно право на гражданите да определят 
двои представители в държавните органи, на които да поверят управлението на 
обществените дела. Тя коренно се отличава от буржоазното изборно законода-
телство, което защитава преди всичко интересите на господстващата експло-
ататорска класа и създава всевъзможни пречки и ограничения за участие в избо-
рите на широките народни маси... изборите у нас се подготвят и се произвеждат 
от самия народ и под негов контрол“79. С други думи, този тип избори без алтер-
нативни листи и кандидати се интерпретира като проява на пряка демокра-
ция. А олицетворение на волята на народа в политическата система е именно 
ОФ, чиито членски състав представлява огледален образ на социалистическото 
общество. Народното събрание трябва да повтаря в умален вид политическата 
система, затова депутатските листи са съставени по следния начин: 68,5 % от 
кандидатите са членове на БКП, 24,75 % – на БЗНС, 6,75 % са безпартийни, 
работниците от материалното производство са от 97 или 26,2 %, има 81 с ин-
женерно образование, 35 са агрономи, 31 – икономисти, 26 – технолози, 32 са 
научни работници, 9 са преподаватели във ВУЗ. За народното събрание са лан-
сирани още учители, писатели, композитори, художници, журналисти. Жените 
са 87 или 22 %, а кандидатите, които не са били до момента депутати са 180, 
което представлява обновление на почти половината състав – 45 %80.

Полъхът на промените, идващи отвън, проличава при обсъждането на из-
борния процес, в което се появява и скритата критика към официалната идея 
на ОФ за пряката демокрация чрез единните неалтернативни листи. На Десе-
тия конгрес на ОФ (май 1987 г.) председателят на Окръжния комитет на ОФ 
във Велико Търново Руси Димитров споделя с делегатите местния опит за „об-
съждането на две и повече кандидатури в избирателните райони на изборите 
през 1983 г. и 1986 г. във Велико Търново, Лясковец, Елена“. Според него „екс-
периментът“ е бил посрещнат с голям интерес, защото е дал „възможност да се 
оценяват и сравняват много по-добре личните качества на кандидатите, по-

79. Пак там, а.е. 38, л. 29. Тезата отново е защитена от безпартийния Гиньо Ганев, който с 
присъщото си реторично майсторство декларира: „Всяка част на политическата сис-
тема, всеки неин орган трябва да съдейства с развитието си за разширяването на 
самоуправлението на трудещите се, за гарантирането на техните права, но това 
развитие може да се постига само чрез самоинициативата на трудовия човек, само 
чрез неприкосновеността на правата и достойнствата на неговата социалистическа 
личност... БКП ще извисява и разширява едновременно още повече ръководната си 
роля така, че по целия социален контур на нашата действителност ще се умножа-
ват и разнообразяват формите на пряката и представителната демокрация, за да 
променят облика на политическата система в указаната от партията посока“. – Пак 
там, а.е. 31, л. 26.
80. Пак там, а.е. 38, л. 55–56.
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голямо е самочувствието на избирателите и на избраните“. Спонтанното му 
предложение е: „Защо да не се експериментира и гласуването за повече от един 
кандидат“81. Макар и много незначително, това предложение все пак е стъп-
ка към някакъв плурализъм. Демокрацията продължава да бъде разглеждана в 
парадигмата: „демокрацията е въпрос, който е свързан с човека, с неговия бит, с 
неговите права и основни задължения“82, при която на преден план са социално-
икономическите права, а политическият плурализъм – като нещо формално и 
не толкова съществено.

Идеята за предимствата на пряката демокрация е залегнала в основата на 
дейността на ОФ още при включването му в политическата системата на со-
циализма, а през 80-те години тя се изразява в тенденцията да бъде постоянен 
контрольор и коректив на местната власт. Критичността е официално поощре-
на: „Не бива да се заобикалят острите въпроси, онова, което оправдано безпокои 
хората, проблемите, които чакат своето решение. Дух на неудовлетвореност 
и непрестанно търсене, на градивни критика и самокритика трябва да се чув-
ства в предизборните срещи с населението“83. Разбира се, като се има предвид, 
че държавната дейност е изцяло платена, а тази на ОФ разчита на обществено 
ангажирани ентусиасти и на по-ниско платен апарат, йерархичният принцип 
не позволява ефективен контрол. Но при всички случаи контролната функ-
ция на ОФ съдейства за възпитаване на населението в гражданска позиция 
и е сред дейностите, които могат да определят ОФ като основа за бъдещото 
гражданско общество в България84.

3. Социално-икономически дейности

Когато става дума за основни дейности на ОФ, на първо място хронологиче-
ски стоят неговите политически характеристики, свързани в социалистическия 
период с подготовката за изборите, но с трансформирането на ОФ от полити-
ческа коалиция в обществено-политическа организация все по-голямо място 
заемат социално-икономическите му функции. Само че поради спецификите 
на социалистическата система постепенно икономическите задачи на ОФ за-

81. Пак там, а.е. 15, л. 4.
82. Това е виждането на юриста проф. Борис Спасов, защитено на Десетия конгрес на ОФ на 
15 май 1987 г. – Пак там, л. 10.
83. Пак там, а.е. 38, л. 50.
84. Днес трябва да се признае, че не става дума просто за интерпретация на дейността на ОФ, 
а за формулирана от ръководството на ОФ през 80-те години истинска цел, макар и украсена с 
прилагателното социалистическо. Доказателството може да се открие в думите на председате-
ля на организацията Пенчо Кубадински: „Всичко това води до по-масовото въвличане на 
хората в управлението на териториалните единици и разгръщането на формите на 
пряката демокрация. Така наречените съвети и кметствата постепенно се превръ-
щат от органи, управляващи от името на трудещите се, в органи на самите труде-
щи се, на социалистическото самоуправление на народа“. – Пак там, л. 38.
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почват да изпреварват социалните дейности, независимо че именно послед-
ните очертават цялостния облик на тази организация.

Какви задачи изпълняват структурите на ОФ през 80-те години в икономи-
ческата сфера? През това десетилетие икономиката играе особено голяма роля 
в историята на социалистическа България и на Източния блок като цяло, тъй 
като общата криза на социализма е пряко повлияна от техните икономически 
и финансови проблеми, включително и попадането им в т.нар. дългов капан85. 
С проявите на икономическата криза и в България може да се обясни ударе-
нието, поставено от ОФ върху задачата да бъдат организирани българите за из-
пълнение на различни икономически задачи, в повечето случаи на обществени 
начала, сиреч без заплащане. През 80-те години на преден план в държавната 
политика е развитието на т.нар. селищни системи, разделени на пет „функцио-
нални типа“ с оглед географския район и възможностите в тях да се осъщест-
вяват стопански дейности, като специално внимание ОФ трябва да обърне на 
нерешените социални проблеми на четвъртия и петия тип селищни системи – 
планинските и граничните райони, най-вече Странджа–Сакар, за които тряб-
ва да се положат специални грижи за изравняването им с развитите райони86. 
Сведенията за тази дейност можем да намерим в отчетите и изказванията на 
местни дейци на ОФ от цялата страна.

На първо място в икономическата дейност, организирана благодарение на 
усилията на ОФ, бих поставила безплатния труд по благоустрояване на прос-
транството около дома, квартала или населеното място. То няма съществен 
принос за икономическото развитие на страната, но е най-близо до същински-
те функции на ОФ да възпитава своите членове в „социалистически начин на 
живот“, разбиран като предимство на общественото благо пред личния проспе-
ритет. Дискусиите на Деветия конгрес на ОФ, проведен през юни 1982 г., сви-
детелстват за положения от членовете на ОФ доброволен труд за обществото.

Ще започна с по-общата постановка, тъй като в дейността си ОФ е пряко 
зависим от позицията на властите. През 80-те години окончателно се осъ-
ществява обратът от пълно господство на общественото производство към 
все по-голямо ангажиране на частната инициатива и това задава нова посока 
в дейностите, организирани от ОФ. Пред Деветия конгрес на ОФ заместник-
председателят на Министерския съвет Григор Стоичков в началото на своето 
изказване подчертава пряката връзка между ОФ и правителството: „Важна за-
дача пред отечественофронтовските комитети е широко и всеобхватно да раз-
ясняват мероприятията на правителството и да мобилизират населението за 
тяхното изпълнение“87 (това е ролята на трансмисия). След това обаче подчер-

85. Повече за механизмите на „дълговия капан“, в който попадат почти всички европейски 
социалистически страни през 70-те години, виж: Дьорд Матолчи. Принудителното задлъж-
няване на Унгария. – В: Двуликият Янус. Предизвикателствата на прехода към демокрация в 
Унгария. С., 2000, 54–87.
86. Такава задача пред ОФ формулира заместник министър-председателят Григор Стоичков. – 
Пак там, а.е. 5, л. 60–61.
87. Пак там, л. 59.
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тава и ролята на ОФ за разширяване на частната инициатива: „Отечественоф-
ронтовските комитети и организации следва да съдействат за превръщане на 
личното стопанство в естествено продължение на общественото. Да изискват 
ръководствата на АПК да изпълняват своите задължения към личните стопан-
ства – обслужване с техника, предоставяне на препарати, торове, семена, осигу-
ряване на животни и т.н. Не навсякъде обаче това става... Тук именно трябва 
да помогнат комитетите и организациите на ОФ“88. От думите на премиера 
личи, че и представителите на изпълнителната власт виждат в ОФ балансираща 
и координираща организация – от една страна, тя трябва да мобилизира насе-
лението, а от друга – да следи и контролира държавните организации. И това 
не е всичко – на ОФ му се вменява правото и задължението да бъде морален 
коректив: „Освен това отечественофронтовските комитети и организации 
следва с различни форми на обществено въздействие да воюват срещу отрица-
телните прояви в селското стопанство – печалбарството, отклоняване от об-
щественото стопанство и др.“89

Председателят на Градския комитет на ОФ в столицата Лазар Стамболиев 
разказва за резултатите от движението „Да превърнем София в образцов со-
циалистически град“ (разбира се в духа на времето представен като реплика на 
подобно движение в „братска“ Москва). Целта на движението е амбициозна, за-
щото предвижда да се стимулират „в нашите домове, квартали, заводите и ин-
ститутите, обслужващите организации да работят образцово и по изпълнение 
на стопанските планове, и по външния облик на града, и по възпитанието на хо-
рата“, а задачата на структурите на ОФ е да разпространяват сред населението 
инициатива „Моята отговорност за моя град“90. Тези организационни усилия 
имат характер по-скоро на призиви за доброволно, а по силата на действащия 
модел и принудително, участие на населението в различни акции по благоус-
трояване на градското пространство. Тези акции обикновено са наричани „ле-
нински съботници“, но всъщност става дума за колективна грижа да се почисти 
и разкраси мястото, където хората живеят. Те се провеждат обикновено през 
третата десетдневка на април около рождената дата на основателя на съветската 
държава Владимир Улянов–Ленин 22 април 1870 г. Провеждането им съвпада 
с великденските празници, преди които според стара българска традиция се е 
осъществявало основното почистване на дома – това е добър пример за умело 
използване от страна на ОФ на традициите, наситени с ново съдържание. Това 
вероятно е причината, поради която и след 1989 г. по същото време в цялата 
страна по призива на местните власти се организират акции за почистване на 
пространството около домовете. Не може да се отрече, че идеята да се работи 
доброволно и безплатно за собственото жизнено пространство принадлежи на 
ОФ.

88. Пак там, л. 65; а.е. 38, л. 38.
89. Пак там.
90. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 5, л. 28–29.
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Във времето между двата конгреса на ОФ столичани могат да се похвалят 
с голямо количество свършена работа: „1,8 млн. трудови дни по благоустроя-
ването, за изграждане на нови културно-битови обекти, за крайградското сел-
ско стопанство, за събиране на вторични суровини“; изработени са 5 млн. лв. 
от т.нар. ленински съботници, които средства впоследствие са използвани за 
различни социални мероприятия, за младежки дейности и за „естетизиране 
на градската среда“; доброволен труд при изграждането на НДК, където за-
седава и Деветият конгрес на ОФ, на паркове, спортни площадки и квартални 
клубове. Нещо повече, доброволният труд в този период е бил използван и в 
строителството на сгради – отчетено е, че по такъв начин в София са изградени 
4800 жилища91.

Има с какво да се отчете и организацията на ОФ във втория по големина 
град Пловдив. В изказването си пред конгреса представителят на ОФ от Плов-
див Стоян Кошулев разказва, че благодарение на пловдивската инициатива 
„Моят град, мое дело, моя отговорност!“ са реализирани 7 млн. трудови дни за 
хигиенизирането и благоустрояването на селищните системи. Благодарение на 
доброволния труд са разширени с 27 хиляди декара зелените площи, а в помощ 
на селското стопанство, главно по прибирането на реколтата (урбанизацията 
довежда до намаляване и застаряване на селското население и съответно до не-
достиг на работна ръка) организациите на ОФ успяват да осигурят 6 хиляди 
души, които отработват 4 700 000 трудови норми92.

Отчетът за доброволния труд, организиран от ОФ, е продължен от председа-
телката на ОК на ОФ от Михайловград (дн. Монтана) Бойка Бонева. Местно-
то ръководство е успяло да убеди 86 % от домакинствата да поемат лични обе-
щания, че ще участват в изпълнението на социално-икономическите задачи. 
Това става, след като местните народни съвети сключват договори с организи-
раните от ОФ граждани, след което им отпускат средства и техническа помощ, 
за да създадат различни социални проекти и впоследствие да се погрижат за 
тяхното благоустрояване93. Тази практика е пример за официално лансирана-
та по това време идея за съчетаване на държавната с обществената инициатива 
(„държавно-общественото начало“). Истинската специфика на Михайловград-
ски окръг е използването на доброволния обществен труд в селското стопан-
ство. Отново с оглед на общодържавните икономически задачи местните ор-
ганизации на ОФ организират местното население във временни бригади от 
пенсионери и домакини за прибиране на реколтата, както и за семеен акорд 
(ангажиране с договор на отделно семейство за селскостопанска дейност). Бла-
годарение на системата на акордите са обработени допълнителни 40 хил. дка 

91. Пак там, л. 29.
92. Кошулев отчита още, че в Пловдивски окръг – един от най-плодородните в страната, през 
последната петилетка в личните стопанства на членовете на ОФ са произведени „48 хиляди 
тона месо, 116 хиляди литра мляко, 4 729 000 яйца и 160 хиляди тона плодове и зелен-
чуци“. – Пак там, а.е. 6, л. 19.
93. Пак там, а.е. 5, л. 37.



Отечественият фронт в последното десетилетие на социализма  |  335

площи, от които са получени средно по 5500 кг. домати от декар (с. Якимово), 
два пъти по-висока реколта на чушки от държавните стопанства (с. Мадан), по 
3 тона ягоди от декар (с. Замфирово и Берковица)94. Издигнатият нов държа-
вен призив за „самозадоволяване“, независимо от двусмисленото му наимено-
вание, цели да облекчи дефицита на хранителни стоки (характерен за системата 
на централно планиране), като даде поле на частната (наричана тогава лична) 
инициатива. Става дума за възможността в масово раздаваните от 60-те години 
парчета земя в околоградските зони и в личните стопанства на селяните да се 
произвежда продукция, която не само разнообразява трапезата на собствени-
ците, а и е продавана на пазара95. Подобни действия дотогава са били квалифи-
цирани като спекула и черен пазар, но снабдяването на нарастващите градове 
с плодове и зеленчуци става все по-трудно, затова властите смекчават отноше-
нието си към частната инициатива, която става съставна част от новия иконо-
мически механизъм. Резултатите от „самозадоволяването“ в Михайловградско 
като част от дейността на ОФ са докладвани с гордост: в личните стопанства 
са произведени 35 % от месото, 26 % – от млякото, 47 % – от яйцата, 74 % – от 
плодовете, 51 % – зеленчуците96.

Сведения за добри резултати от личната инициатива намираме в изказва-
нията на още много други дейци на ОФ от цялата страна. Героят на социалис-
тическия труд от с. Пиргово, Русенски окръг, Иванаки Бесарабовски отчита 
усилията на ОФ: „Ние обръщаме особено внимание на самозадоволяването на 
населението. В резултат на проведените индивидуални срещи и разяснителна 
работа... от всичко 860 домакинства в селото 842 са сключили договор за про-
даване на държавата на 62 тона месо, 11 хиляди литра мляко, 410 хиляди яйца 
и над 180 хиляди килограма плодове и зеленчуци“97. Като истински опитен про-
изводител той посочва и недостатъците при организирането на тази дейност: 
„Въпреки резултатите считам, че възможностите на самозадоволяването на 
селищната система са значително по-големи. Все още не е организирано разнася-
нето на фуражите и изкупуването на животните по домовете, не се намира ма-
логабаритна техника за обработка на земите по 11 Постановление на Минис-
терския съвет. Ниски останаха пенсиите на кооператорите на възраст 65–70 
години, които са основатели“98. С други думи, хората по места приветстват въз-
можността да използват скритите възможности на частната инициатива в сел-

94. Пак там, л. 38.
95. Според данни на Националния аграрно-промишлен комплекс над 450 хиляди българи 
получават като лични стопанства 922 хиляди декара изоставена земя, от които се произвеждат 
40 % от месото, 27 % от млякото, 55 % от яйцата, 25 % от плодовете и 40% от зеленчуците за 
трапезата на българите. Благодарение на тази форма на активизиране на частни интерес през 
1981 г. са осигурени равнища на средна консумация на българските граждани по 63 кг. месни 
продукти, 198 л. мляко и млечни произведения, 209 броя яйца, 123 кг. плодове и 125 кг. 
зеленчуци.
96. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е., 5, л. 39.
97. Пак там, л. 54.
98. Пак там, л. 56.



336  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

ското стопанство, но искат по-добра организация, както и признание за своя 
допълнителен труд.

С успехи, изразяващи се в допълнително произведени стоки от личното 
стопанство, се отчита и председателката на ОФ от с. Бегуново, Благоевградско, 
Надежда Бисерова: „Само през м.г. от личния сектор са изкупени 194 тона до-
мати, 200 тона ранно зеле, 117 тона дини, около 8 тона фъстъци, картофи, 
маруля, зелен кромид и др. Всяко семейство предава по над един тон зеленчуци... 
Не е нескромно да споделя, че нашето село се нарежда на едно от първите места и 
по предаване на животинска продукция“99.

Пернишката организация на ОФ има друг опит в мобилизирането на об-
ществените усилия за постигане на икономически резултати. Владимир Михай-
лов отчита, че в Пернишката селищна система за времето от началото на 1981 
г. са били осигурени 150 хиляди доброволни трудови дни, с които са изградени 
40 социални обекта за 50 млн. лв.100 Освен това с доброволен труд 26 бригади са 
телефонизирали квартали и села, изградили са улици и тротоари, водопроводи 
и канализация, търговски, комунално-битови и други обекти, създадени са 60 
помощни стопанства към големите промишлени предприятия, изградени са 50 
магазини и ателиета за услуги, които са произвели стоки за широко потребле-
ние на стойност над 100 млн. лв.101

Обобщението за реализирания икономически ефект от дейността на ОФ е 
направено в отчетния доклад на Пенчо Кубадински. В него той потвърждава 
правителствената теза за ролята на организацията: „ОФ се отнася с голяма от-
говорност към партийната задача наред с укрепването на обществения сектор 
в селското стопанство да се използват още по-пълно възможностите на личното 
стопанство за получаването на допълнително количество селскостопански про-
дукти – месо, мляко, яйца, плодове и др. ... ОФ мобилизира хората за осъществя-
ване на социално-икономическата политика на БКП“102. И отчита: „С повече от 
500 хиляди души се увеличиха гражданите, занимаващи се със селско стопанство 
в свободното си време при условията на петдневна работна седмица. В изгра-
дените повече от 6 хиляди декара полиетиленови оранжерии се отглеждат до-
мати, краставици и други ранни и средни зеленчуци. Пловдивски, Русенски, Па-
зарджишки окръг – произвеждат по две-три реколти в личното стопанство... 
Организациите на ОФ в Русе, Шумен, Толбухин, Силистра (районите) положи-
ха усилия и увеличиха броя на животните в личния двор. Личното стопанство 
произвежда около 41 % от месото, 28 % от млякото, 52 % от яйцата, 25 % от 
зеленчуците, 45 % от плодовете. С това то допринесе потреблението на глава 
от населението да се увеличи – на месото с 3,4 кг. годишно, на млякото – със 
17 литра, на яйцата – с 38, на зеленчуците – с 19,5 кг. и на плодовете – със 17 

99. Пак там, а.е. 6, л. 66.
100. Пак там, л. 50.
101. Пак там, л. 54.
102. Пак там, а.е. 7, л. 42–43.
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кг.“103 ОФ не само е пропагандатор на новата форма – използването на личните 
стопанства за самозадоволяване на местния пазар, а и продължител на старата 
традиция от бригадирския труд, който в отчетния период се осигурил 118 млн. 
трудови дни. През 80-те години бригадирската традиция е „обогатява“ с нови 
форми – пенсионерски бригади в помощ на селското стопанство, като повече 
от 260 хиляди пенсионери работят в звена и бригади. За благоустрояването на 
населените места организациите на ОФ осигуряват 49 млн. трудови дни, благо-
дарение на които са „построени 825 юбилейни обекта, създадени са хиляди дека-
ра нови паркове и лесопаркове, завършени са 207 495 декара нови горски насажде-
ния и са изградени хиляди километри нови улици и тротоари, детски градини и 
културно-битови сгради“. По т.нар стопански начин (чрез личното участие на 
бъдещите собственици) с помощта на ОФ са изградени нови 74 500 жилища104.

Разбира се, трябва да се направи уговорката, че тези допълнително произ-
ведени количества не могат да се впишат в сметката само на ОФ, тъй като той 
е една от най-важните, но не е единствената структура, организираща частна-
та инициатива на гражданите. Независимо от тази уговорка, икономическият 
ефект от дейността на ОФ, насочена към оползотворяване на продукцията от 
личните стопанства на пазара, е внушителен. Това личи и от факта, че безплат-
ният труд на гражданите и стимулирането на частната им инициатива в личните 
стопанства продължава да бъде една от основните задачи на ОФ и през следва-
щите години.

В работата на Десетия конгрес на ОФ (14–16 май 1987 г.) отново са отчете-
ни икономическите резултати от организационната дейност на ОФ. В доклада 
на Кубадински е посочено съучастието на ОФ при изграждането на законова-
та рамка за икономическите ангажименти на ОФ: „В отчетния период бяха 
приети редица съвместни постановления с Министерския съвет за решаване 
на широка обществена основа на важни проблеми за задоволяване на потреб-
ностите на населението... Постановлението за по-нататъшно изпълнение на 
Декемврийската програма за повишаване на жизненото равнище; за самозадо-
воляването на населението с основни хранителни продукти; за строителство 
на жилища по стопански начин; за подобряване на услугите“105. Само че този 
път председателят на ОФ предпочита не толкова да докладва количествените 
успехи, колкото наред с тях да постави и проблемите: „Натрупан е богат опит 
и хубави традиции за подпомагане на общественото селско стопанство, за раз-
витие на системата за самозадоволяване и използване на възможностите за лич-
ното стопанство. Сега далеч по-добре се задоволяват нуждите на населението с 
основни хранителни продукти... слабости – намалява ефективността в рабо-
тата на помощните бригади, раздава се земя, а не се използва за селскостопанско 
производство, намалява броят на животните в личния двор, с години се търпят 
неизпълнени задължения по предоставянето на фураж, много бюрократични 

103. Пак там, л. 43–44.
104. Пак там, л. 49–52.
105. Пак там, а.е. 9, л. 46.
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трудности се създават при изкупуване на селскостопанската продукция и др.“106 
Тази умереност и критичност на председателя на ОФ лесно може да се обясни с 
влошаващото се общо икономическо положение в страната, което само два ме-
сеца и половина по-късно ще накара партийното ръководство да направи рязък 
завой в умереното до момента преустройство с Юлската концепция.

Наближаващите промени, въпреки че не са обсъждани по време на диску-
сиите на конгреса, са очертани като перспектива в последния ден, когато из-
казването си прави Тодор Живков. Трябва да се признае, че тревога за бъдеще-
то Живков е изразил още на пленума на НС на ОФ, проведен на 17 декември 
1984 г. Тогава той предупреждава: „Трябва ясно и открито да се говори, че ние 
нямаме време. Ние водим жестока борба. Нас искат да ни унищожат враговете 
ни. Ние нямаме време да се мотаем с некадърни хора или хора кариеристи, хора, 
които се движат от други стимули. Нас ни интересуват способните хора. Ня-
маме време да се занимаваме с некадърните, да ги превъзпитаваме... ОФ трябва 
да вземе да си върши своята работа... Оказа се, че историята ни е предоставила 
много малък период, много малък исторически етап. Ние трябва това добре да 
разберем. Много добре трябва да го разберем. Трябва да се дава ход на кадърно-
то. А нашето общество гъмжи от талантливи хора – и научни работници, и 
други, но те са потиснати. Над тях стои някакъв похлупак, който ги натиска, 
натиска, натиска и те не могат да се проявят“107. Още тогава той предлага да 
се излезе от описаната ситуация посредством „Широка демокрация и свобода на 
творчеството. Всеки да си поеме правата, задълженията и отговорностите в 
нашето общество“108.

Очевидно, че за отминалите две години и половина нещата не са се подо-
брили, защото на конгреса на ОФ Тодор Живков излиза с още по-ясна идея за 
промени. Той обявява: „Необходима е нова концепция, почиваща върху принци-
пите на самоуправлението“ и продължава с предложението: „да превърнем те-
риториалните единици в самоуправляващи се общности със съответни органи 
на самоуправление, а населението – в стопанин на съответната територия... 
Общината трябва да получи нови права, възможности и отговорности самосто-
ятелно да решава въпросите на жилищата, тяхното строителство и разпре-
деление; местното снабдяване със стоки, битовото обслужване, общественото 
хранене, транспорта и съобщенията; непосредственото поликлинично меди-
цинско обслужване; отдиха и спорта; предучилищното възпитание; основното и 
средното образование; задоволяването на непосредствените културни потребно-
сти; опазването и възстановяването на природната среда; самозадоволяването 
с основни хранителни продукти и т.н.“109 Най-общо тази концепция на Живков 
може да се оцени като признание за неуспеха на централното планиране и като 
опит всички решения и отговорности да се прехвърлят в най-малката админи-

106. Пак там, л. 57.
107. Пак там, а.е. 37, л. 20–21.
108. Пак там, л. 21.
109. Пак там, а.е. 12, л. 20–21.
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стративна единици – общината, откъдето трябва да дойде стабилизирането на 
системата. Всичко това е облечено в най-модерната за времето дума – демокра-
тизация. Такъв е духът както на съветската „перестройка“, така и на ускорилия 
своя ход общоевропейски процес, затова Тодор Живков се опитва да налучка 
правилно посоката и да заеме своето предпочитано място – като най-близко 
следващ съветската линия.

Как в новата обстановка Живков вижда мястото и ролята на ОФ? Той пред-
лага разгърната програма за промени в ОФ, чиято сърцевина е вече позна-
тата идея за „сливане на държавното и общественото начало“. По-конкретно 
Живков предлага: „ОФ трябва да бъде силна обществена опора на територи-
алните самоуправляващи се единици и техните органи на самоуправление; ОФ 
съдейства за масовото включване на населението от територията в процесите 
на самоуправление, активно подпомага органите на самоуправлението, става 
школа за самоуправлението на населението по местоживеене; ОФ съдейства за 
утвърждаване на новата позиция на човека като гражданин и труженик... бори 
се за укрепване на реда и дисциплината... Разбира се, той ще критикува, ще бъде 
опонент на ония органи, които не осъществяват своите права и задължения, 
ще се бори срещу отрицателните явления. Следователно ОФ е и партньор и 
опонент на органите на управлението“110. Както се вижда, ОФ получава твър-
де всестранни и всеобемащи задачи в почти всички обществени сфери, което 
увеличава неговите отговорности, но без ОФ да получи адекватно засилване 
на организационните му структури и финансовите му възможности. При това 
положение не е трудно да се направи заключението, че лансираната от Живков 
програма не може да даде желаните резултати.

Все пак не бива да се забравя, че с изказването на Живков завършва работата 
на Десетия конгрес, след като повечето изказвания са били насочени към успе-
хите и проблемите в дотогавашната работа на ОФ. Много малко са изцяло опти-
мистичните изказвания, но има и такива. Полка Алексиева, активистка на ОФ 
от Брезник, Пернишко, се опитва да види позитивното дори и в негативните 
тенденции: „Въпреки че в редица села населението е предимно възрастно, в пенси-
онна възраст, 85 % от домакинствата произвеждат селскостопанска продукция 
в личното стопанство – само през 1986 г. предадохме за изкупуване 22 % месо 
18 % мляко и 52 % яйца над обещаното, което ни даде първо място в окръжното 
съревнование“111. Пенчо Карагьозов от Плевен също хвали дейността на ОФ: 
„Успешно се развива и личното стопанство. От него окръгът сега получава вече 
40 % от животинската продукция, 33 % от зеленчуците, 50 % от плодовете и 
гроздето, а окръгът ни като цяло осигурява повече от 6 % от цялата годишна 
селскостопанска продукция на страната“112. Позитивно настроена е и председа-
телката на комитета на ОФ в с. Любенова махала, Сливенско, Кица Михалева: 
„С прилагането на индивидуалния подход всички домакинства поемат обеща-

110. Пак там, л. 28–30.
111. Пак там, а.е. 10, л. 55.
112. Пак там, а.е. 13, л. 20–21.
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ния за производство на селскостопанска продукция в личния двор, за изграждане, 
благоустрояване, озеленяване и хигиенизиране на селото, за икономично потреб-
ление на вода и енергия за събиране и оползотворяване на вторичните суровини... 
Активна помощ оказваме на бригадата в прибирането на селскостопанската 
продукция. Всяка година незаетите в селското стопанство отработват над 
4500 трудодни. Една незначителна част от тях се използват в брането на до-
мати, пипер, освобождаването на площите от царевица и цвекло“113. Изцяло в 
тържествен дух е изказването за резултатите от личните стопанства в Плевен: 
„Спрямо 1980 г. месото, произведено в личния двор през 1986 г, се е увеличило с 
28,8 %, млякото – с 23,6 %, яйцата – с 18,2 % или личното стопанство се пре-
връща в естествено продължение на общественото производство“114.

В повечето от изказванията, посветени на икономическите задачи на ОФ, 
наред с отчитането на положителни резултати, се поставят критични или нере-
шени проблеми. Тон за критицизма дава председателят на ОФ Пенчо Кубадин-
ски с признанието: „Нашата дейност, участието ни в борбата с отрицател-
ните явления не доведе до очакваните резултати“, а вместо това продължават 
да се ширят „безстопанственост, разпиляване на общественото общонародно 
имущество, безгрижие към посегателствата върху социалистическата собстве-
ност, незачитане на обществения ред, нарушаване на дисциплината“115. Това е 
само началото.

Дори когато избраната форма е да се отчитат успехите, пак се усеща недо-
волство, както става в изказването на представителя на ОФ от Стражица, пре-
живяла тежко земетресение на 7 декември 1986 г., Георги Евтимов: „Не може 
всичко да се сложи на мястото с една магическа пръчица. И сега животът в 
Стражица е строен на колела, управлението е в дървени къщички... в палатката 
на оперативния щаб се проведе отчетно-изборната конференция на ОФ, както 
и сватба, наименуване на новородено и т.н.“116 Впечатленията на Крум Найденов 
от Плевен за промените в обществените нагласи и безсилието на ОФ също са 
тревожни: „Не успяваме да се преборим с консумативните и потребителски на-
строения в част от населението. Налице са прояви на влошаване на междулич-
ностните отношения. Често срещано явление е оеснафяването. Все още е силно 
изразено чувството на стопани на личното – жилище, кола, вили, а отговор-
ността за обществото е принизена“117. Може би най-откровено за състоянието 
на ОФ говори Трифон Пашов, първи секретар на ОК на БКП в Габрово: „Не е 
странно, че има случаи касиерите на такива организации като низовите на ОФ 
вместо членски внос да получават отправени към тях упреци, че в квартала не е 
решен нито един въпрос. Подобни конфликтни ситуации са показател, че хора-
та не са безразлични към ОФ, че те очакват от него много, но тези очаквания 

113. Пак там, л. 62–63.
114. Пак там, а.е. 14, л. 41.
115. Пак там, а.е. 9, л. 48.
116. Пак там, а.е. 10, л. 4.
117. Пак там, а.е. 14, л. 44.
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по редица пунктове не се оправдават... А сега положението на редица места е 
такова, че дори председателите на низови организации не без основание питат: 
„гарант или буфер е ОФ?“... Ето защо нашето внимание е насочено към тяхно-
то бързо преустройство, към приземяване, към повече конкретни дела, без праз-
ни обещания“118. Тези думи показват какво се крие зад тържествените отчети, 
но стават възможни само благодарение на новата атмосфера за стимулиране на 
критичността, родена под съветско влияние, но поощрявана и в България с цел 
да се открият решения за нарастващите икономически и обществени проблеми.

Атмосферата на преосмисляне на ценностите повишава стойността на кри-
тичното говорене, както личи от бурните реакции на делегатите по време на 
изказването на Славчо Трънски, представител на Президиума на НС на ОФ. 
Той започва, какъвто е редът от онова време, с цитат на Живков от Х конгрес 
на БКП, но цитат, който се говори за необходимостта от остър завой – на 180 
градуса. След което Трънски прави извода: „Не виждам покритие в доклада и 
изказванията. Не чух нито от кои досегашни форми и прийоми се отказваме, 
нито какви нови форми и прийоми се препоръчват. Онова, което чух, е по-скоро 
усъвършенстване на сегашните форми, но в никакъв случай не е преустройство... 
и занапред ли ОФ ще се занимава с всичко, което има в нашата действителност, 
или ще му се определят няколко основни задачи... Боя се да не останем с приказки 
за преустройство“119. Критичните думи са посрещнати с ръкопляскания, които 
осмеляват стария партизански командир да продължи: „Няколко думи искам да 
кажа за личното стопанство, което е обект на ОФ. Задачата е да го укрепваме, 
за да получаваме повече месо, мляко и други продукти. Да го укрепваме, но за смет-
ка на кого и какво, като се има предвид, че личното стопанство си има стопанин, 
а общественото е почти безстопанствено... Какво е положението със земята? 
Не помня в кой партиен документ е казано, че около 15 % от обработваемата 
земя е станала вече необработваема, окислена и изоставена. И тъй – едната 
част става необработваема, а друга – полека-лека преминава в личното сто-
панство. Вече е всеизвестно, че някои стопани с три-четиричленни семейства 
притежават по 10–15 и повече декара земя. И за реална представа ще кажа, че 
моят баща с 10-членно семейство притежаваше само 10 декара земя. Пита се 
как да постъпим с тези селяни и заграбената от тях земя? Да им я отнемем, тя 
пак ще пустее, ако се даде на АПК. Може би е по-добре да им я оставим, но да ги 
задължим чрез договор да дават срещу нея на държавата определено количество 
продукти. Появиха се някои неразбории и в животновъдството. С Постановле-
ние на Министерския съвет № 11 се разрешава на пастирите да отглеждат в ко-
оперативното стадо свое стадо до 10 овце. Обаче хитрите пастири значително 
са увеличили своето стадо за сметка на кооперативното, а освен това овцете от 
личното са къде-къде по-добре гледани и с по-висока плодовитост“120. И въпреки 
че тази част от изказването на Трънски е в противоречие с партийната линия за 

118. Пак там, а.е. 10, л. 74.
119. Пак там, а.е. 15, л. 16.
120. Пак там, л. 19–20.
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поощряване на частната инициатива, то често е прекъсвано от ръкопляскания. 
Това показва, че Трънски е напипал важни за обществото проблеми – посте-
пенното превръщане на обществената собственост в частна и нееднозначното 
отношение на хората към тази тенденция. Разгръщането на процесите на при-
ватизация и обществените реакциите към тях ще се разразят с мащабна сила в 
годините на прехода.

Изказването на Славчо Трънски показва несъгласието на традиционните ко-
мунисти с ориентацията към пазарните принципи, идентифицирани с капита-
лизма. На този извод не противоречи „революционният“ пасаж от изказването 
на Трънски, че „трябва да разширяваме демокрацията. Какво е това – кандида-
тираме един човек и го наричаме избор? Избор значи да избереш или да предпоче-
теш един измежду двама или трима, а другото е само гласуване“121. Защото той 
говори само за голямото объркване на идеологически понятия и политически 
идеи, настъпило в годините на живковото преустройство и продължило в нача-
лото на прехода на България към парламентарна демокрация след 10 ноември 
1989 г.

  

Друга важна функция на ОФ през 80-те години, свързана с икономическите 
усилия на държавата, е модерната проблематика за опазване на околната сре-
да. В средите на ОФ тя е интерпретирана като движение, „зародило се в недрата 
на ОФ“122. Грижата за природата е лансирана още в предходното десетилетие, 
но през 80-те години придобива както чисто „зелени“ измерения, така и ико-
номически, каквито са усилията за събиране и рециклиране на вторични от-
падъци и за намаляване енергоемкостта на производството. Още през 1982 г. 
софийският лидер на ОФ Лазар Стамболиев подчертава „зелените“ ангажи-
менти на местната организация, като предупреждава, че „в София недостатъч-
но се прави за опазването на природната среда. Ние ще засилим обществения 
контрол, участието в завършване на пречиствателната станция, възстановя-
ване на земните и водни площи край София, залесяването на пустеещите земи 
и т.н., благоустройството на езерата по поречието на Искър“123. Има с какво 
да се похвалят по тази дейност и от Михайловградската организация на ОФ: 
„През последните три години завоювахме последователно първите места по за-
лесяването. За 1981 г. окръгът е комплексен първенец в движението на защита 
на природата“124.

Министърът на горите и горската промишленост Янко Марков свързва дей-
ността по залесяването също с ОФ и с призива на Георги Димитров: „По този 
призив залесяването се превърна във всенародно движение. ОФ разгърна широко 
121. Пак там, л. 19.
122. Пак там, а.е. 203, л. 35.
123. Пак там, а.е. 5, л. 30.
124. Пак там, л. 37.
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съревнование за създаване на нови гори... за 1300-годишнината бе лансирана ини-
циатива за създаване във всеки окръг на 1300 декара пионерска гора“125.

На 24 юли 1978 г. Президиумът на НС на ОФ приема специална програма 
за „разгръщане на всенародно движение за опазване на природата“126, чието из-
пълнение е отчетено през 1984 г. В този отчет е критикувано „неразбирането и 
омаловажаването“ на екологичните проблеми от местните държавни ръковод-
ства и е подчертана необходимостта да се съчетава държавното и общественото 
начало при решаването на природозащитните проблеми. Основната роля на 
ОФ в тази дейност са контролните функции при опазването на питейните води 
и на въздуха от промишлени замърсявания, както и пропагандата на жизнено-
важната връзка между човека и природата, на която са посветени многоброй-
ни конкурси и изложби като „Човекът и природата“, „Човекът и биосферата“ и 
др.127

Природно-икономически аспекти имат и такива дейности на ОФ като бор-
бата за икономии на ресурси. В резултат на съвместната инициатива на ръко-
водството на ОФ с Министерството на енергетиката през 1987 г., изразена в 
лозунга „Пестеливо и ефективно използване на енергията и горивата – дълг на 
всеки гражданин“, през 1981 г. е отчетено спестяването на 800 млн. киловат-
часа електроенергия и на 530 тона условно гориво в сравнение с 1980 г.128 На 
пръв поглед дейността по спестяване на суровини е далеч от разбирането за 
екология, но по това време стават популярни докладите на Римския клуб, които 
пропагандират вижданията си за скорошното изчерпване на земните ресурси. 
От тази гледна точка, енергийните икономии несъмнено играят голяма роля 
за отдалечаването на катастрофалните сценарии и формират модерното раз-
биране за защита на околната среда. Смесен икономическо-екологичен харак-
тер има движението за събиране на вторични суровини, което намира място 
в отчета за дейността на ОФ за VІІ петилетка (1976–1980), когато са събрани 
и оползотворени 5 831 хиляди тона суровини, от които 1 038 хиляди тона от 
населението (това са плодовете на дейността на ОФ). Според отчета, „така са 
осигурени 5 296 хиляди тона свежи суровини за народното стопанство, които 
заменят употребата на около 40 663 хиляди тона метални руди и над 3 100 
хиляди кубически метра дървесина“129.

През първата половина на 80-те години движението за опазване на природ-
ната среда се възприема и като част от усилията за благоустрояване не само на 
градското и селското пространство, а и на природата. Докато през втората по-
ловина на 80-те години то се превръща в част от политиката и то от голямата 
политика – международните отношения и общоевропейския процес. За голя-
мото значение на тази дейност, вече наричана екологична, говори в отчетния 

125. Пак там, а.е. 6, л. 129.
126. Пак там, а.е. 44, л. 1–83.
127. Пак там, а.е. 203, л. 35–47.
128. Пак там, а.е. 6, л. 155.
129. Пак там, а.е. 7, л. 55.
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си доклад на Десетия конгрес (1987 г.) Пенчо Кубадински. Той обръща специ-
ално внимание на: „въпроса за незадоволителното състояние на екологичното 
възпитание. В много селищни системи и особено в градовете голяма тревога буди 
екологичната обстановка и опазването на природната среда... ОФ трябва да 
подобри коренно работата на Движението за защита на природата. Да се раз-
гръща по-широка възпитателна дейност за постоянен контрол за отстранява-
не на източниците на замърсяване. Наистина се налага да се търси отговорност 
от всеки ръководител и всеки гражданин, които допринасят или допускат да се 
влошават жизнените условия на човека. Изхождайки от глобалния и континен-
талния характер на този проблем, през м.г. по инициатива на ОФ се създаде 
световно движение „Екофорум за мир““130. Знаменателно е и това, че екологията 
е поставена на едно и също равнище с борбата за мир, която е основното про-
пагандно послание на „перестройката“ на Горбачов. Екологията се превръща в 
един от българските приноси към процеса на преодоляване на противоречията 
между Изтока и Запада.

Опазването на природата е една от функциите, с които ОФ се нагърбва още 
по времето, когато става „чадър“ за повечето обществени организации, но през 
втората половина на 80-те години тя излиза на преден план. Пак тогава е създа-
ден и Общонародният комитет за защита на природата. За ролята на ОФ за про-
пагандирането на екологията говори главният редактор на специализираното 
издание на ОФ „Защита на природата“ Веселин Нейков, който е избран и за 
главен секретар на новосъздадено Международно движение Екофорум за мир. 
Той признава ролята на ОФ: „В недрата на ОФ се роди и разви Общонародното 
движение за защита на природата. В неговата среда се роди и разви то – друга 
по-естествена среда от средата на тази всенародна организация, то не би могло 
и да има“131. След което изброява осъществените с помощта на ОФ дейности: 
„залесяване, възстановяване и обогатяване на родната природа, хиляди зелени и 
сини патрули, ученически гори, стопански, воински гори, народни университети 
и факултети, кръжоци и школи, окръжни и междуокръжни обществени комите-
ти и комисии, масова природозащитна агитация и пропаганда, близо триста 
хиляди са само активистите на това движение“132. Най-големият успех на ОФ 
в тази сфера е организираната между 25 и 28 август 1986 г. международна кон-
ференция „Екология и мир“ във Варна, в която участват 88 представители на 
32 страни и 12 международни организации, между които е и ООН.

Международната екологична конференция във Варна е голям успех не само 
за ОФ, а и за България. Тя прокарва пътя на „специализацията“ на България в 
тази проблематика в общоевропейския процес, благодарение на което страна-
та ни успява да получи домакинството на Екологичния форум през октомври 

130. Пак там, а.е. 9, л. 64–65.
131. Пак там, а.е. 11, л. 149.
132. Пак там.
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1989 г.133, поставил началото на откритите дисидентски протести на 3 ноември 
1989 г. От Варненската екологична конференция тръгва инициативата да се 
сключи договор за екологична защита на Балканите и да се проведе общоев-
ропейска екологична среща. Както обаче отчита Веселин Нейков, задачата не 
е лесна, тъй като: „Нашата страна стана родина на движение, което съдържа 
предпоставките да се превърне в едно от най-широкообхватните движения в све-
та. Но като ни носи честта, то в същото време носи и тежестта и отговор-
ността да бъдеш пример“134.

В духа на новия критицизъм, роден от преустройството, когато говорят за 
природата, представителите на ОФ са не само тържествени, а и критични. Ор-
ганизациите на ОФ са се нагърбили със защитата на застрашени видове, дори 
когато тази дейност влиза в противоречие с официалните държавни плано-
ве – Константин Свободков, секретар на Градския комитет на ОФ в София, 
припомня, че са успели да предотвратят „изсичането в Западния парк на над 
25 хил. дървета по новостроящото се трамвайно трасе за жилищен комплекс 
„Люлин““135. На свой ред Симеон Недялков обявява пред конгреса на ОФ: 
„Само ще ви кажа, че в България, която е богата на растителен и генетичен 
фонд, има 3500 висши растения, но 763 вече влязоха в Червената книга – зна-
чи са на пътя на изчезването. И това прави 24,5 %. Накъде отиваме?... Това в 
крайна сметка се дължи на това, че ние не затваряме триъгълника: екологиза-
ция на науката, на образованието, на общественото производство... войната 
и опазването на природната среда са свързани. Ако от едното не загинем много 
бързо, от другото ще загинем по-бавно“136. Той дори си позволява да припом-
ни, че Българският съюз за защита на природата е създаден още през 1928 г., 
че съществуват отдавнашни традиции и „сигурно ще трябва да се обърнем към 
тези традиции и да ги включим в новите форми за екологическо образование и 
възпитание“137. Изказването на Свободков демонстрира достатъчно ясно но-
вия подход – самокритичност, признаване на традициите и търсене на изход 
от кризата навсякъде, включително и в отдавна отричани и забравени решения.

  

Немалко място в работата на ОФ и през 80-те години заема работата с же-
ните. Тя изглежда относително странична за ОФ, тъй като в тази сфера същест-
вува отделна структура, макар и присъединена към ОФ – Движението на бъл-
гарските жени. Всъщност жените са не само по-голяма част от членовете на ОФ 
и преобладаващо мнозинство сред масовите активисти, но и една от основните 

133. Писма за срещата на Международната Хелзинкска конференция за правата на човека – 
септември–октомври 1989 г. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 101, а. е. 2279, л. 5; а. е. 2280, л. 1–5.
134. Пак там, а.е. 11, л. 153.
135. Пак там, а.е. 14, л. 131.
136. Пак там, л. 102.
137. Пак там, л. 104.
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групи, към които е насочена просветителската и организационната дейност – 
модернистичната идея за изравняване на половете и прагматичната за включва-
не на жените в трудовия процес.

През 80-те години дейността на структурите на ОФ за подпомагане на 
жените продължава по очертания вече път: повишаване на битовата култура, 
педагогическа, правна и здравна просвета, организация на свободното време, 
подготовка за семеен живот и родителство, осигуряване на стабилността на 
семейството и отговорностите му пред обществото, курсове за битова култу-
ра, организиране на клубове на семейството138. Най-голямата грижа на ОФ и 
на Движението на българските жени в рамките на ОФ съвпада с държавната 
тревога за намаляващата раждаемост139. Тя продължава да спада въпреки уве-
личените отпуски по майчинство, нарасналото жилищно строителство и обхва-
щането на все повече деца в детски заведения – ясли и градини. За съпричасти-
ето на ОФ към проблемите с раждаемостта, говори разширеното заседание на 
Президиума на НС на ОФ от 14 април 1982 г. Кубадински изнася доклада за 
бъдещето на българското семейство и обществената му роля, в който критикува 
практиката на „закрепостяване“ на младите семейства към предоставяното им с 
предимство едностайно жилище и предлага броят на децата в семейството да се 
отразява не само на обема, но и на цената на жилището (тоест за многодетните 
семейства жилището да е с по-ниска цена)140. Скоро след заседанието започ-
ва формулирането на причините, „задържащи раждането на второ и на всяко 
следващо дете“, между които са изброени такива като „психическата бариера за 
раждането на повече деца“, „второстепенните цели“, които изместват „детето 
в ценностната система на младите хора“. В ОФ виждат изхода от положението 
по традиционния, но доста нереалистичен начин – чрез възпитанието: „лични-
те убеждения трябва да станат обект на възпитание, за да се изменят в съзву-
чие с обществените интереси“141.

С навлизането в последното десетилетие на социализма в България вижда-
нията в ОФ по въпросите на жените, семейството и раждаемостта стават все 
по-трезви. Делегатката на Десетия му конгрес от Варна Елена Патронова, пред-
седателка на Движението на българските жени в окръга, споделя тревожно, че 
„нееднократно сме поставяли и днес отново се връщаме към някои въпроси, чието 
неефективно решение води до разминаване на действителността с очакваното в 
работата със семейството... социалната програма в т.ч. и нормативната база 
на страната ни е твърде щедра по въпросите на семейството. Малко страни мо-
138. Пак там, а.е. 5, л. 131.
139. Пенчо Кубадински е тясно свързан с проблемите на демографското развитие на Бълга-
рия, тъй като е първият, който представя тревожен доклад за намаляването на раждаемостта 
пред пленума на ЦК на БКП от 27 декември 1967 г. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 34, а.е. 89, л. 37–54.
140. Кубадински, П. Ролята на семейството в изграждането на развитото социалистическо 
общество и задачите на обществеността. Встъпително изложение на разширеното заседание 
на Президиума на Националния съвет на Отечествения фронт 14 април 1982. – В: ОФ и 
изграждането на развитото социалистическо общество. С., 1982.
141. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 5, л. 133.
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гат да се похвалят с това. Но когато става дума за социални придобивки, имат 
значение не толкова глобалната социална политика и правните гаранции, а пре-
чупването им през потребностите на отделното семейство“142. Тя разшифрова 
бележките си така: готовите детски храни в търговските щандове са почти лукс, 
нормативните наредби по прилагане на Кодекса на труда по трудоустрояването 
на бременни жени практически не се изпълняват, тъй като се сблъскват с жела-
нието за повишаване на производителността на труда и с липсата на места за 
бременни: „просто няма места и подходяща работа за тях“; липсва и надомна 
работа за майките на деца до 3 години. Силно въздействащ е нейният краен 
извод, сочещ голямото противоречие между идеологическите цели и социална-
та практика: „За съжаление, родителството и майчинството не са престижен 
факт в нашето общество, защото ние продължаваме да поставяме на „пиедес-
тал“ амбициите и постиженията на трудовата жена“143.

Усилията за съживяване на демографския ръст в ускорено модернизиращо-
то се българско общество пораждат всякакви идеи, включително и за създаване 
на клубове на многодетните семейства, клубове за запознанства (във Варна се 
появява клуб „Импулс“). Недоволство обаче изразяват и многодетни майки, 
някои от които с пропагандна цел са избрани за делегатки на конгреса на ОФ. В 
изказването си Ася Калчева, майка на три деца от София, се оплаква, че целият 
живот в големия град е обърнат към модела на семейство с едно или две деца – 
апартаменти, почивни станции, мебели и т.н., което силно затруднява бита на 
семействата с повече деца. Тя дори се обижда от наименованието „многодетна 
майка“, защото според нея: „Ние не сме многодетни. Бедата е, че другите са ма-
лодетни“ 144. Калчева вижда част от проблема и в съпътстващото еманципаци-
ята нараснало самочувствие на жените, които предпочитат професионалната 
кариера пред семейния бит. Изказването ѝ завършва с емоционален призив: 
„Искам да кажа, другари, че въпросът за раждаемостта е въпрос на целия българ-
ски народ и ако някой си въобразява, че е вън от него, значи бяга от отговорност, 
значи не обича България. Назрял е моментът да раждаме не само по едно дете 
от любопитство, две – от необходимост, а три – от родолюбие за оцеляване на 
българския род“145. Нейното изказване предизвиква смях, бурни и продължи-
телни ръкопляскания и ставане на делегатите на крака, ритуали, които инак са 
запазени само за водещите държавни ръководители.

Пак в рамките на дейността на ОФ през 80-те години се налага и една нова 
практика в семейните отношения, която ще получи развитие в годините на 
прехода – нещо средно между приемно семейство и SOS-Детски селища. За 
първите ѝ прояви, наречени тогава „семеен дом“, разказва Цветана Донева от 
Перник. Такъв е организираният от нея за първи път в Перник дом „за деца без 
родители, които обикновено са със значими патологии и неприети за осиновява-

142. Пак там, а.е. 9, л. 121–122.
143. Пак там, л. 123–128.
144. Пак там, а.е. 11, л. 80.
145. Пак там, л. 86.



348  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

не“, като „нова форма за отглеждане и възпитаване на тези деца, които без да 
бъдат осиновявани, чрез семейно общуване имат създадени условия за пълноценен 
живот“. В тристаен апартамент тя е прибрала и отглежда три момчета, съответ-
но на 7, 9 и 10 години, които ще живеят с нея до 18-годишна възраст, след което 
ще им намерят работа146. И в това отношение през втората половина на 80-те 
години България влиза в крачка със световните тенденции.

Последният извод се отнася и за тревогата, изразена пред конгреса на ОФ – 
от разпространяването на „чумата на ХХ век“ СПИН. В годините на социа-
лизма господства тезата, че пороците на капитализма като проституция, нар-
комания и т.н., не са характерни за социалистическите страни. Но през 1987 г. 
СПИН се превръща в тема за обществено обсъждане и в България. На конгре-
са на ОФ този проблем е поставен в контекста на отварянето на България към 
света: „Засега за нас не е проблем. Предвид обаче на неизбежните международни 
контакти, които непрекъснато ще се разширяват, ние не сме застраховани от 
появата му... Здравните органи провеждат мерки за предотвратяване разпрос-
транението на СПИН у нас. Изключително важно е към тези мерки да се при-
бави и активното участие на цялата наша общественост, която посредством 
разяснителна и конкретна дейност да съдейства за пресичане на пътищата за 
появата и разпространението на това заболяване“147. На 19 септември 1988 г. 
ОФ инспирира обсъждането и приемането на специална национална програма 
за борба със СПИН148. Дискутирането на проблема със СПИН демонстрира 
широтата на спектъра от въпроси, с които се ангажира ОФ през 80-те години.

Пак свързана със семейството и здравето е дейността на ОФ за поддържане 
на трезвеността в обществото. Сред задачите на ОФ е възпитанието на подра-
стващите „в трезвеност, срещу злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето, 
за здравословен начин на живот“149. Движението за трезвеност е присъедине-
но към ОФ с решение на Политбюро на ЦК на БКП. В това ново положение 
журналистът Спас Гергов вижда възможност ОФ да впрегне материалната база 
и огромния кадрови потенциал на организацията, за да осигури „грижата за 
трезвеното възпитание на подрастващите и възрастните“, като според резо-
люцията: „Системно и последователно, на всенародна основа да подема борбата 
срещу злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето, за опазване здравето на се-
гашните и бъдещите поколения“150. Съвместно с други обществени и държавни 
структури на 3 април 1987 г. ОФ организира специално заседание, посветено 
на борбата за трезвеност151.

146. Пак там, а.е. 16, л. 64–67.
147. Предупреждението е отправено от министъра на здравеопазването Радой Попиванов. – 
Пак там, а.е. 11, л. 78.
148. Пак там, а.е. 254, л. 1–94.
149. Пак там, а.е. 9, л. 63.
150. Пак там, а.е. 15, л. 50–51.
151. Пак там, а.е. 51, л. 1–131.
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Към здравето и доброто самочувствие е насочена дейността на ОФ за раз-
витие на спорта. Организацията на спорта е включена в структурите на ОФ 
като колективен член, така че председателят на Българския съюз за физическа 
култура Трендафил Мартински отчита пред Деветия конгрес на ОФ (1982 г.) 
строителството на спортната база – с 800 000 трудови дни доброволен труд са 
изградени нови 9504 спортни обекта в Толбухински, Софийски, Варненски, 
Ловешки окръг. Като се има предвид бройката, очевидно става дума за мно-
жество малки спортни игрища, зали и площадки, които показват, че в центъра 
на вниманието е поставена „масовата физкултура и масовия спорт особено по 
местоживеене“. А целта на масовия спорт е „да се превърнат физическите уп-
ражнения и спортът в жизнена потребност за българските граждани, в активен 
фактор за увеличаване на дееспособността на народа... за изграждане на нови и 
укрепване на съществуващите клубове за физическа култура и спорт в кварта-
лите и по селата“. Организират се спартакиади на кварталните клубове, летни 
лагери за активен отдих на децата, полагат се грижи за разумно използване на 
свободното време, за укрепване здравето на населението, като всичко това в 
края на краищата е насочено към утвърждаването на социалистическия начин 
на живот152.

За това, че ударението в спортните усилия в онзи период е поставено имен-
но върху масовия спорт, говори пет години по-късно пред Десетия конгрес на 
ОФ и председателката на федерацията по художествена гимнастика Мария Ги-
гова: „Сега у нас съществуват над 540 квартални спортни клуба... това е широ-
ка инициатива, поле за апостолска работа на ОФ и спортните кадри, в името 
на здравето и жизнеността на хората“153. Усилията за развитието на масовия 
спорт, реализирани последователно през 80-те години, се превръщат в основа 
за спортните успехи на България на световната арена. Сравнението с мястото 
на български спорт в света ясно показва, че пренебрегването на масовия спорт 
през последните две десетилетия погребва и елитния спорт.

Дейците на ОФ отчитат и още много разностранни дейности. Такива като 
подкрепата за читалищата, за които Кубадински казва: „Ние трябва да пазим 
и развиваме българското читалище – това самобитно и стародавно творение 
на нашия народ“. Поставената пред читалищата задача е да се превърнат „в по-
дейни единни средища на културния живот в селата, кварталите и малките 
градове, в селищните системи“, които трябва да издигнат „културното равнище 
на народа, да формират социалистическо съзнание, висок естетически критерий 
и вкус у хората“154. Освен високопарните общонационални цели, погледнати 
от провинцията, читалищата имат и други задачи – както споделя секретарката 
на ОК на ОФ в Стара Загора, читалищата и особено техните филиали в ново-
изграждащи се райони на големите градове, са „много функционални, не много 
големи по обем, способни да се превръщат в определени моменти в клуб, в танцова 

152. Пак там, а.е. 6, л. 78–81.
153. Пак там, а.е. 11, л. 46.
154. Пак там, а.е. 7, л. 77.
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площадка, в изложбена зала, в киносалон, малки библиотеки, кафе-сладкарници, 
място за тихи игри“ и могат да осигуряват „условия да бъде отворена винаги 
вратата на съседа, да се топят ледовете на отчуждението в големия град“155. 
ОФ подпомага организационно и обърнатата към най-малките Детска асам-
блея „Знаме на мира“, както и зародилото се през 80-те години движение на 
потребителите.

  

В рамките на ОФ продължава да се развива дейността и на другарските съ-
дилища. Тази институция, която погледната отвън прилича на механизъм за 
наказване на „нарушения спрямо принципите на „социалистическия начин на 
живот““156, през 80-те години вече изглежда отживяла времето си. „Другарски-
те съдилища“, също както и „бележките“-характеристики от ОФ са осигурявали 
нещо като своеобразен обществен контрол върху поведението и реализацията 
на членовете на общността по местоживеене, но с развитието на обществото и с 
напредналата урбанизация, съпътствана от алиенацията, значението на малката 
общност по местоживеене постъпателно намалява. Промените в обществените 
отношения проличават и при обсъждането на ролята на „другарските съдили-
ща“ в ОФ. Вярно е, че в отчетните доклади продължават да фигурират фразите: 
„ОФ работи за укрепване и активизиране на другарските съдилища, за издига-
не на тяхната роля като самодейни органи. В продължение на две десетилетия 
другарските съдилища се утвърждават като важна трибуна по местоживеене 
в борбата с нарушенията и другите отрицателни прояви. През последните го-
дини по-често отделни граждани, колективи, държавни и обществени органи 
търсят съдействието на другарските съдилища за решаване на възникналите 
конфликти, за защита на накърнени обществени интереси“157. Но на практика 
„другарските съдилища“ като форма на обществен контрол остават встрани от 
общественото внимание, тъй като „народните съвети, кметствата, държавни-
те и стопанските органи предпочитат да налагат административни санкции, 
вместо да предават нарушителите на другарските съдилища“158. В резултат на 
признатите вече тенденции през 1987 г. следва предложението на Николина 
Драгийска от софийската организация на ОФ, която реагира на предложението 
да се разширят компетенциите на „другарските съдилища“ така: „Според мен, 
те са достатъчно широки, тяхната компетентност е законодателно уредена, 
но не се реализира... Не се реализира и примирителната функция на другарските 

155. Пак там, а.е. 11, л. 13.
156. Така определя функциите на другарските съдилища австрийският изследовател Брунбау-
ер. – Брунбауер, У. Цит. съч., с. 345.
157. Цитатът е от отчетния доклад на Пенчо Кубадински пред Деветия конгрес на ОФ на 14 
май 1982 г. – ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 7, л. 35–36.
158. Пак там, а.е. 9, л. 49.



Отечественият фронт в последното десетилетие на социализма  |  351

съдилища главно в семейно-брачните отношения за укрепване на семейството. 
Да не говорим за тяхната превантивна дейност“159.

Многозначително е и това, че добри думи за „другарските съдилища“ се чу-
ват само от малките общности – селата. Румяна Желева от Селския комитет 
на ОФ в с. Тулово, Старозагорско, споделя, че благодарение на „другарските 
съдилища“ са успели да предотвратят дребните кражби сред младежите: „Преди 
години пред нас стоеше с цялата си сложност въпросът за дребните кражби, из-
вършвани от малки деца на родители с ниска битова и обща култура. Сериозен 
проблем беше и редовното посещение на децата в училище... така и не успях-
ме да постигнем 100 % обхват. Тогава решихме въпросът да бъде разгледан на 
заседание на другарския съд. Проведохме добра разяснителна работа с участие-
то на училищното настоятелство и работата потръгна. През настоящата 
година трудностите вече са преодолени“160. Дали проблемите с циганите (тъй 
като обикновено те се крият зад фрази като хора с „ниска битова и обща кул-
тура“) наистина са преодолени или изказването показва пожелателно мислене 
е въпрос, на който днес трудно може да се отговори. Но е ясно, че времето на 
„другарските съдилища“ е безвъзвратно отминало, а в малките общности прос-
то могат да се мобилизират обществените фактори, които да повлияят върху 
неспазващите правилата, особено ако те са малцинство.

Свързана със задачата да подпомага спазването на обществения ред е функ-
цията на ОФ да излъчва кандидатури за съдебни заседатели и да повишава 
правната култура на своите активисти. Тази дейност на ОФ е интерпретирана 
като път към демократизирането на правораздавателната дейност и се изразява 
в „участие като съдебни заседатели, обществени обвинители и защитници в съ-
дебния процес и с обществено поръчителство“161.

Необходимостта ОФ да се включи в усилията за „спазването на законност-
та, обществения ред и в борбата срещу отрицателните явления“ е предизви-
кана от засилената престъпност през 80-те години162. Тази функция ОФ из-
пълнява с помощта на Съюза на юристите в България, като ролята на ОФ се 
свежда до обществения контрол, а именно „издирването на лицата, които не 
учат и не работят, водят паразитен начин на живот с оглед тяхната ресо-
циализация, тъй като тези лица обикновено извършват престъпления и други 
правонарушения“163. Икономическите промени, насочени към стимулиране на 
частната собственост, естествено водят до нарастване на явления като „при-
добиване на нетрудови доходи“. Те демонстрират противоречията, които бъл-

159. Пак там, а.е. 15, л. 128.
160. Пак там, л. 181–182.
161. Пак там, а.е. 7, л. 36.
162. За „отрицателни явления, които са бреме за обществото“ се говори в Докладната 
записка на Тодор Живков от 13 август 1985 г. и в решението на Политбюро на ЦК на БКП от 
18 септември 1985 г.
163. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 11, л. 66.
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гарското преустройство поражда, когато елементи от пазарната икономика се 
конфронтират с идеологическата основа на социализма, изповядвана и от ОФ.

За да реализират защитата на „социалистическата законност“ през 1985–
1986 г. комитетите и организациите на ОФ периодично провеждат правно 
обучение в създадените самодейни 642 правни факултета по 16 специализира-
ни програми с над 39 хиляди слушатели във всички окръзи. Подготвяните по 
този начин кадри са използвани във всички обществени контролни органи – 
от съдебни заседатели в държавните съдилища до членове на домсъвети или 
другарски съдилища164. Но и в тази сфера, както и в много други, през 80-те 
години възникват все повече проблеми – заместник-министърът на правосъди-
ето Иван Мавров се оплаква, че сред обществените съдебни заседатели има и 
такива, които „не вникват задълбочено в разглеждане на делата, в някои случаи се 
поддават на внушения и ходатайства. Някои под предлог, че са служебно заети, 
не се явяват на заседанията и с това създават затруднения“165. Като цяло обаче 
общественият ангажимент на кадрите на ОФ в съдопроизводството е една от 
големите и успешни дейности, координирани и осъществявани от структурите 
на организацията.

  

ОФ реализира обществените си функции и като подпомага подготовката и 
реализацията на важни чествания и при отбелязване на паметни за българска-
та история събития. В началото на новото десетилетие в центъра на внимание-
то на структурите на ОФ продължава да стои общонационалната кампания за 
отбелязване на 1300-годишнината от създаването на българската държава166. Не 
само декларираният в документите на ОФ патриотичен характер на организа-
цията, а и неговата най-масова основа го прави най-подходящ за пропаганда на 
общонационалните тържества. Не е случайно, че ОФ организира населението 
за доброволен труд, отбелязващ внушителната годишнина и за изграждането на 
многобройните паметници по този случай. Най-яркият пример за съпричасти-
ето на ОФ дава Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“, 
издигнат в геометричния център между старите български столици Плиска и 
Преслав край Шумен167. Изграждането му е организирано от Пенчо Кубадин-
ски, а комплексът е открит на 28 ноември 1981 г. от Тодор Живков. ОФ е и сред 
организаторите на тържественото заседание на 20 октомври 1981 г., посветено 
на 1300-годишнината от основаването на българската държава. Мястото на ОФ 
само като масова опора на БКП проличава и в тържественото слово на Тодор 

164. Сведенията са дадени от председателя на Съюза на юристите в България Иван Велинов. 
– Пак там, л. 67–68.
165. Пак там, а.е. 15, л. 39.
166. Пак там, а.е. 30, л. 106.
167. Михов, Н. Forget your Past. Монументалните паметници от времето на комунизма. 
Жанет-45, 2012, 78–85.
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Живков. Той споменава ОФ само веднъж и то не във връзка с организирането 
на съпротивата и спечелването на властта на 9 септември 1944 г., а като важна 
опора и съюзник на БКП: „Днес БКП е по-силна от всякога. Тя е силна със своя-
та генерална ленинска априлска линия, със своята Програма и с конкретните 
очертания на Дванадесетия конгрес за построяване на зрелия социализъм. Тя е 
силна с доверието на народа в нейните идеи, цели и политика, с политическата 
и трудовата активност на работническата класа, селскостопанските труже-
ници, научната и художествената интелигенция, младежта. Тя е силна със своя 
изпитан съюзник – БЗНС, с всестранната подкрепа и съдействие на ОФ, БПС, 
ДКМС“168.

Втората голяма проява на ОФ, свързана с чествания на забележителни дати, 
е отбелязването на 100-годишнината от раждането на създателя на ОФ Георги 
Димитров. Тя съвпада и със собствения юбилей на ОФ – 40-годишнината от 
учредяването му като нелегална и съпротивителна организация през 1942 г. И 
двете годишнини се превръщат в повод не толкова за чествания, макар че и та-
кива са организирани, колкото за усилена дейност „в чест на юбилеите“ – тези 
събития, канализирани в рамките на „социалистическото съревнование“, целят 
подобряването на жизнената среда посредством „изграждане, благоустроява-
не и хигиенизиране на населените места“. Отчетът за свършеното по повод на 
юбилея посочва следния брой на доброволни трудови дни в страната: в Кюс-
тендилски окръг – 170 000, в Ловешки – 169 800, в Бургаски – 120 000, в Сли-
венски – 101 000, в Пазарджишки – 92 800, в Старозагорски са залесени 9 000 
декара нови гори, построени и обзаведени са нови 9 клуба на Движението за 
опазване на околната среда, проведени са многобройни лектории и викторини, 
посветени на Георги Димитров. Обявен е и „димитровски“ прием в ОФ, благо-
дарение на който организацията получава 7000 нови членове в Пазарджишки 
окръг, 5432 в Смолянски, 5000 във Варненски, 4000 в град София, 3360 в Ста-
ра Загора, 2000 в Толбухински окръг и на 9000 в Старозагорски169.

Прегледът на разнообразните дейности на структурите на ОФ показва ясно 
колко голямо е било значението на най-масовата обществена организация за 
съществуването и функционирането на системата. Макар и да не е в центъра 
на вниманието на медиите, тя е в основата на повечето инициативи и акции 
на правителството, най-вече на управляващата БКП. Огромна е ролята и учас-
тието на ОФ и в най-мащабната кампания през 80-те години, която разтърсва 
цялата държава и до голяма степен съдейства за рухването на системата в края 
на 1989 г. – става дума за „възродителния процес“, както е наречено насилстве-
ното преименуване на над 800 хиляди български турци със славянски и христи-
янски имена с цел налагането на идеята за „единна българска нация“.

168. Живков, Т. Отечественият фронт – наше историческо завоевание. Изд. на ОФ, С., 1982, 
575–576.
169. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 177, л. 6–15.
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4. Позиции и участие във „възродителния процес“

Още със своята идея и създаване ОФ има двойнствен характер – патриоти-
чен и интернационален. Патриотичен, защото обединението на всички анти-
фашистки сили цели да изведе България от грозящото я поражение като съюз-
ник на нацистка Германия, а интернационален, защото е част от международна 
стратегия на комунистите, чиято идеология е интернационалистична. Но само 
няколко години след като коалицията ОФ взема властта на 9 септември 1944 г. 
организация е обезличена и напълно подчинена на интернационализма, раз-
биран като съветско влияние и временно патриотичните ѝ функции заглъхват. 
Но дори и в този най-тежък период от историята на ОФ той остава патрио-
тично настроен, тъй като провежда последователна политика на приобщаване 
на етническите групи, преди всичко на турците и циганите, към които прилага 
политиката на цивилизационно приобщаване с основна роля на школите за ак-
тивистки.

Водещата линия на ОФ във всеки от етапите на развитието му се определя 
не автономно, а от „ръководната“ сила в страната – БКП. Именно от линията 
на БКП зависи и завръщането на ОФ към първоначалните му патриотични ха-
рактеристики в годините на десталинизация. Това става особено видимо, след 
като от края на 60-те години започва постепенното обръщане на БКП към на-
ционализма. Тази тенденция е приветствана от дейците на ОФ, които винаги са 
се опирали на местните традиции. Още повече се засилват патриотичните на-
гласи в ОФ, когато той е оглавен от Пенчо Кубадински, принадлежащ към тяс-
ното ръководство на БКП. Както поради произхода си – роден е в разградско-
то българо-турско село Лозница, така и поради специалния си личен интерес 
към българската история, Кубадински е сред националистите в ръководството 
на БКП. Вижданията му напълно съвпадат с тези на ръководството на БКП за 
задачите на ОФ, както личи от изказването на Тодор Живков на 14 октомври 
1980 г.: „Смятаме, че е справедливо да изискваме от ОФ много по-дейна и ефек-
тивна работа по отношение на патриотичното възпитание на нашия народ, за 
опознаване на прогресивните традиции, усвояване и по-нататъшно развитие на 
добродетелите, наследени от историческото минало, за възпитаване на чувство 
на национална гордост от настоящето и бъдещето на нашата социалистиче-
ска родина“170. Тези обстоятелства и всеобхватните организационни структури 
на ОФ го правят подходящ инструмент за реализирането на „възродителния 
процес“.

И до днес е трудно да се проследи начинът, по който се стига до решението 
за масово преименуване на българските турци, тъй като никъде в архивните ма-
сиви не е открит документ с такова съдържание171. Процесът на смяна на име-

170. Живков, Т. Отечественият фронт – наше..., с. 518.
171. Това личи и от най-пълната документална сбирка, посветена на „възродителния процес“. 
– „Възродителният процес». Българската държава и българските турци (средата на 
30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Съст. И. Баева, Е. Калинова. Държавна 
агенция «Архиви», Т. 55, С., 2009.
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ната на обособени групи от населението на България не е нов – той е започнал с 
българите мюсюлмани и с циганите и винаги е получавал логистична подкрепа 
от структурите на ОФ. Затова подкрепата на ОФ за неочакваната кампания (не-
очаквана, защото няколко месеца преди началото на масовото преименуване 
в Кърджалийско в края на 1984 г. официалната линия е за популяризиране на 
културата и обичаите на българските турци, а натискът за преименуване е насо-
чен само към смесените бракове172) изглежда сигурна. Тя наистина е такава, но 
със значителни нюанси. Първият и най-значителен идва от особената позиция 
на председателя на ОФ Пенчо Кубадински към „възродителния процес“.

Пенчо Кубадински е български патриот и радетел на идеята в България 
(разбира се, социалистическа) към българската нация да бъдат „приобщени“ 
всички етнически общности с традиционните средства – образование, при-
вличане към масовите организации, към политическите елити, модернизиране 
чрез социално и икономическо развитие на смесените райони173. Той подкрепя 
преименуването на българите-мюсюлмани и на циганите, но когато се стига до 
турците, позицията му е различна. Както по-късно сам разказва: „В Политбюро 
единствен остро се възпротивих, като започнахме да обсъждаме възродителния 
процес“. Дори им казах: „От българин турчин става, но от турчин българин – 
не.“ Затова, по-късно, като трябваше да гласуват за възродителния процес, про-
ведоха заседание, когато ме нямаше, да не объркам нещо“174. „Въздържаната пози-
ция“ на Кубадински в момента, когато ръководството на БКП взема решението 
за „възродителния процес“, е потвърдена и по време на разследването срещу 
виновниците за „възродителния процес“, осъществено в началото на 90-те 
години. От това разследване става ясно, че още през декември 1984 г., когато 
Живков обявява, че започналото в Кърджалийско преименуване трябва да про-
дължи в цялата страна, Кубадински се противопоставя, като казва, че „не бива 
да се сменят имената по този начин, прибързано, на основната част на населе-
нието, а трябва да продължат в Южната част на България, където те вървя-
ха и в някои райони на северната част на Родопите... в централната част на 
Кърджалийски окръг основната група от около 160–200 000 души не трябва да 
се закача... както и по отношение на Лудогорието“. Той се опитва да убеди дру-
гите членове на Политбюро на ЦК на БКП, че „не познават манталитета на 

172. На 8 май 1984 г. Политбюро на ЦК на БКП обсъжда въпроса за „за по-нататъшното 
сплотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма“, при 
което, както личи от темата, се признава, че в България има „турци“, което с началото на „въз-
родителния процес“ само седем месеца по-късно категорично се отрича. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 67, 
а. е. 3090, л. 58–139.
173. Тези грижи между другото се изразяват и в изграждането на „40 цеха с хиляди нови ра-
ботни места и то предимно в селищните системи от ІV и V функционален тип. Нови 
измерения добиха машиностроенето и леката промишленост“. – Пак там, ф. 28, оп. 24, 
а.е. 10, л. 7.
174. Бакалов, И. Превратаджии от първо лице. Заговорите срещу Тодор Живков. Millenium, 
С., 2008, с. 102.
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турците в Делиормана и там положението може да стане взривоопасно“175. Но, 
независимо че е единственият член на тясното партийно ръководство, който по 
същество разбира от отношенията с българските турци, никой не му обръща 
внимание – машината е пусната в действие и няма как да бъде спряна.

Трябва да се признае обаче, че несъгласието на председателя на ОФ с „въз-
родителния процес“ остава скрито за българското общество, а много наблюда-
тели дори обвиняват именно него, че е сред авторите на тази трудно защитима 
в условията на Европа и света през 80-те години идея. Това е така, защото по-
голямата част от обществените дейности за реализиране на „възродителния 
процес“ по места е възложена именно на ОФ. Репресивните функции се изпъл-
няват от държавните органи – ОФ не участва в преименуването, но истинското 
приобщаване към българските традиции, бит, обичаи могат да бъдат осъщест-
вени единствено от ОФ, който работи по места и има вече богат опит в модер-
низирането на това население и на неговия начин на живот176.

Още през първата година от „възродителния процес“ структурите на ОФ 
отделят голяма част от вниманието си на мерките за утвърждаването му. Акти-
визират се образователните усилия на ОФ, а в дневния ред на Бюрото на НС на 
ОФ влизат периодичните отчети на организациите на ОФ от смесените райо-
ни. На 6 декември 1985 г. е обсъдена информацията на ОК на ОФ–Кърджали 
за „класово-партийното и патриотичното възпитание на населението“, под 
което се разбира реализацията на „възродителния процес“177. Секретарката на 
НС на ОФ Сийка Нейкова прави оценка на свършеното от колегите в Кърджа-
ли с думите: „Постигнати са определени успехи в усвояването на българските 
имена, в говоренето на български език на обществени места, в прилагането на 
социалистически празници и обреди и др.“178 Едновременно с отчетените успехи, 
още в този момент е изразена и тревогата на ръководството на ОФ, че „този 
акт е само началото на продължителен и сложен процес“179. Затова усилията на 
ОФ са насочени към създаване на „система за развитието на празнично-обред-
ната система по местоживеене“ и към споделяне на опита от смяната на имена-
та в Смолянски окръг180.

„Възродителният процес“ принуждава организациите на ОФ в смесените 
райони да изпълняват специфични задачи по работата с преименуваните си 

175. Цитатите са от: http://desebg.com/-a-/373--6, достъпен на 2 септември 2011 г.
176. През май 1975 г. ръководството на ОФ провежда специални обсъждания, посветени на 
организирането на курсове по български език за турци, на възпитаването на циганите и на 
грижата за граничните райони, където живеят големи маси български турци. – ЦДА, ф. 28, 
оп. 24, а.е. 74, л. 1–99; а.е. 73, л. 1–112. Отново на усилията да бъде осигурено овладяването 
на български език от турците е посветено и заседанието на Бюрото на НС на ОФ от 26 януари 
1976 г. – Пак там, а.е. 86, л. 1–93.
177. Пак там, а.е. 219, л. 21–26.
178. Пак там, л. 67.
179. Пак там, л. 68.
180. За създаване на такива система Бюрото на НС на ОФ отпуска сумата от 800 лв. – Пак 
там, а.е. 223, л. 12, 14.
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членове. Но и в цялата страна в дейността на ОФ на преден план са изведени 
патриотичните нотки и обръщането към миналото (може би и защото моти-
вацията за „възродителния процес“ е историческа). През първите две години 
и половина от „възродителния процес“ ОФ си поставя задачата: „Да се разши-
рява изучаването на миналото, настоящето и бъдещето на родния край – ето 
един чист извор на патриотично възпитание! Да се разгръща родовоизследова-
телската дейност, да се повишава патриотичното и емоционално въздействие 
на народните и семейните празници и обреди“181. Тя е в пълно съзвучие със стра-
тегическата цел на „възродителния процес“ – унифициране на българската 
нация, което в бъдеще би трябвало да осигури стабилна позиция на България 
на Балканите. Проблемът е, че както е типично за системата, властите искат да 
постигнат тази цел с насилие, като разчитат, че с течение на времето насилието 
ще се забрави, а целта ще бъде постигната. Такова време не им е дадено, а и чес-
то използваният на Балканите в миналото модел на насилствена асимилация 
през 80-те години няма шанс да се утвърди заради променената европейска и 
глобална ситуация в края на Студената война.

Днес оценката на „възродителния процес“ е изцяло осъдителна, същевре-
менно, както показват документите от петте години – 1985–1989, отношени-
ето на участниците и потърпевшите от „възродителния процес“ тогава е било 
доста по-сложно и нееднозначно. Вярно е, че на официалните места, каквито 
са форумите на ОФ, изказванията са били по-скоро пропагандни, а и предва-
рително проверени, но въпреки това някои от речите на представителите на 
преименуваните български турци правят силно впечатление с емоционалния 
си заряд. Ще ги цитирам, първо, защото такива са историческите извори и вто-
ро, защото съм убедена, че никое историческо събитие не се възприема от хора-
та еднопосочно и историците трябва да представят различните гледни точки. 
Ще цитирам няколко изказвания от Десетия конгрес на ОФ (май 1987 г.), като 
правя уговорката, че всички цитирани по-долу делегати на Десетия конгрес на 
ОФ са със сменени имена.

Зарко Хранов, делегат на конгреса на ОФ от Кърджали, обосновава офи-
циалната държавна позиция, която е посрещната с „бурни ръкопляскания“: 
„През изтеклия период най-значимото събитие в живота на окръжната органи-
зация на ОФ е изкристализирането на историческата правда за родовия корен 
на част от нашето население. Историческите факти и дълбоките революцион-
ни изменения в условията на социализма, натрупванията в националното би-
тие обективно и закономерно доведоха до преосмисляне на собственото минало 
от всеки гражданин на нашия окръг. Трудовите хора спонтанно изразиха волята 
си да възстановят българските си имена и да се върнат обратно към своя бъл-
гарски род. Това е преди всичко проявление на жизнения закон, че човекът е като 
реката, тя не може да се откъсне от изворите си, защото човекът е като дърво-
то, а то не може да се откъсне от корена си. Възстановяването на българските 
имена е исторически акт, който създаде условия за пълното преодоляване на про-

181. Пак там, а.е. 9, л. 61.
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тиворечието между новата социалистическа действителност и чувството на 
раздвоеност у нашето население и веднъж завинаги заличи един от най-тежките 
белези на турското робство върху снагата на нашия народ“182. Подобна гледна 
точка днес, разбира се, не може да се чуе, но заслужава да се припомни, защото 
може ди ни помогне да си представим атмосферата от времето на „възродител-
ния процес“183.

ОФ гради своята дейност в районите със смесено население върху вече по-
стигнатото от школите за активистки – през 25-годишната история на шко-
лата в Кърджали през нея са преминали 3800 родопчанки, а в 250-те курса по 
битова култура, възприемани като „малки училища по родолюбие“, са се обуча-
вали над пет хиляди жени само в Кърджалийски окръг184.

Пак от Родопите идва и делегатката Златина Алексиева – учителка и предсе-
дателка на низова организация на ОФ в с. Звъница, селищна система Перперек, 
Кърджалийско. Тя не само разказва за „битовите вечери, седянките, вечерите 
на семейството“, чрез които се утвърждават „българските обичаи и традиции“, 
за новите сватбени и погребални ритуали, но и предупреждава за „проявявана-
та от някои семейства двойнственост: да се говори на български език и да се упо-
требяват българските имена само на обществени места, а у дома сред близките, 
всичко да върви по старому“. Накрая споделя личния си опит: „Мога да кажа, че 
аз самата, като председател на низова организация, отдавна съм се преборила с 
някои съмнения и недостатъци и съм решила веднъж завинаги този проблем. В 
моето семейство се говори на родния, звънлив български език. Звучат хубавите 
български имена на моите деца и на моите близки. Ние сме младо семейство“185. 

Не по-малко емоционално е изказването и на представителя на българските 
турци от Североизточна България Алекси Рангелов – родоизследовател и ди-
ректор на училище „Петър Берон“ в Кубрат, Разградско. Той декларира: „От 
конгресната трибуна произнасям и аз своята изповед на българин, като един от 
потомците на големия и славен род на Тончо Бозмаров и на неговия син – Илий-
чо – ислямизиран по време на турското робство, съхранил в паметта и сърцето 
всичко българско и завещал на поколенията словата: „Знам, че съм българин и 
българин ще си остана. Нека моите деца и правнуци да знаят, че аз съм Илийчо“. 
Проведената родова среща през 1981 г. в с. Осенец събра около 6 000 души от всич-
ки краища на страната – тя е апогей на събирателската дейност и разкриване 
на общия български родов корен. Тук бе началото на изживяването на различни-
те наслоения от миналото и като предизвикателство срещу отчуждението и 
182. Пак там, а.е. 10, л. 8.
183. Ще цитирам още една част от изказването на Зарко Хранов: „Ние, възстановилите 
своите имена, изцяло принадлежим на българската нация и социалистическа ни 
родина – НРБ. У нас всичко е свързано с България. Нашите мисли и възприемането на 
най-възвишените духовни ценности в живота носят в себе си духа на българщината. 
Ние изцяло сме свързани с българската земя. 13-вековните корени на нашия български 
род никой и никога не е успял и не ще може да изтръгне“. – Пак там, л. 12.
184. Пак там, л. 10.
185. Пак там, а.е. 13, л. 45–46.
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алиенацията на съвременния динамичен свят кръвта заговори. Човекът тръгна 
към човека, братът към брата, младостта и децата към своите мечти“186.

Пак от този регион идва и един от малкото разкази за начина, по който е 
осъществен вторият етап на „възродителния процес“ в началото на 1985 г. Той 
е на Рангел Калайджийски от Търговище: „Търговищки окръг е един от тези, в 
които на част от нас през годините на османското робство са наложени тур-
ски имена. Ние сме свидетели как се стигна до историческия акт за възстано-
вяване на българските имена. По време на антифашистката борба много от 
това население в окръга взе участие в нея. Имахме и двама партизани. То взе 
активно участие в строителството на социализма. Когато стана известно, че 
в родопския край засегнатите от времето на асимилаторската политика, въз-
становяват имената на прадедите си, отделни лица и семейства около Попово 
сами тръгнаха към общините с искане и те да сторят същото. В с. Черковна, 
запазило старото си българско име и наименованията на околните местности 
и българските традиции и обичаи, се събира широк ОФ актив и решават: в оп-
ределен ден всички жители дружно да възстановят имената си. За целта изпра-
щат представители в ОНС–Търговище да съобщят това решение, да искат 
компетентни служители за оформяне на документите. Малко по друг начин се 
процедира в с. Голямо Църквище, но все така мирно и единно. Така стана и още в 
много села“187. В това изказване най-ясно личи пропагандната теза на властите, 
че движението за смяна на имената в Лудогорието (Делиормана) е възникнало 
спонтанно и тамошните турци сами и едновременно са поискали да получат 
български имена. Но дори в думите и на този делегат се прокрадва тезата, че 
някъде се е процедирало по „малко по друг начин“ и че има „смущения“ 188.

Трудно е от позициите на днешния ден да се оцени доколко искрени или 
принудителни са цитираните изказвания на най-високия форум на ОФ. При 
всички случаи обаче те говорят за официалната позиция на повечето членове 
на ОФ към този болезнен процес и че поне част от засегнатите от него са го 
приели и са решили да съобразят житейските и професионалните си планове 
с промените. От гледна точка на историческия анализ би било добре да се про-
следи съдбата на изказалите се на конгреса на ОФ и след 1989 г., но това едва 
ли е възможно, тъй като тя трудно може да се проследи след решението на ЦК 
на БКП от 29 декември 1989 г., с което „възродителният процес“ е отхвърлен. 
За 1987 г. може да се каже, че отношението към „възродителния процес“ е раз-
лично в различните райони на България в зависимост от това дали там живеят 
турци или не, дали те са мнозинство или малцинство, дали живеят компактно 
или смесено с българи, дали са близо до границите с Турция или далеч от тях, 

186. Пак там, а.е. 11, л. 165–166.
187. Пак там, а.е. 11, л. 172–173.
188. От неговото изказване личи, че не всичко е толкова триумфално, колкото е било пред-
ставено: „Сега ако има смущения в някои хора, не малък дял за това има пропагандата 
от Анкара и Истанбул“. Независимо как обяснява недоволството, то несъмнено е налице. 
– Пак там, л. 173.
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дали си изкарват прехраната от селското стопанство или в индустрията, дали 
живеят в селата или в градовете. Известно е, че процес на поединична смяна 
на имената от турски на български е съществувал до 1984 г., но само в големите 
градове и като личен избор, свързан с професионалната реализация (разбира 
се, подобни преименувания говорят и за съществуващата скрита дискримина-
ция по етнически белег в българското общество, но този феномен не е българ-
ски и дори не е само балкански).

За различното отношение на българските турци към „възродителния про-
цес“ в зависимост от обкръжаващата среда говори активистката на ОФ от Кре-
миковци Катя Димитрова: „Искам да кажа, че в нашия Кремиковски район не 
съществува проблем с възродителния процес. Ще ви кажа, че от 40 години този 
процес при нас е започнал – още с изграждането на Кремиковската мина и на 
Кремиковския комбинат. Реалните резултати вече са налице. Мога да ви кажа, 
че в нашата низова организация, на която съм председател, има хора, които са 
с възстановени имена, които обаче не усещат този факт така остро, както 
например другите хора. Всъщност, този процес, започнал преди 40 години, вече е 
намерил своя завършек при нас“189. На пръв поглед това изказване изглежда като 
пропаганда на „възродителния процес“, но може да се интерпретира и като 
критика срещу начина на реализирането му, защото Димитрова обосновава 
липсата на проблеми с кремиковските турци с дългогодишното им приобща-
ване в хода на съвместната работа с българите. Един процес, който контрастира 
с внезапността и липсата на предварителна подготовка за „възродителния про-
цес“. На конгреса на ОФ се чуват и други изказвания, направени от делегати със 
сменени имена, като естествено всички те повече или по-малко емоционално 
одобряват „възродителния процес“190.

През последните години на „възродителния процес“ усилията на ОФ в не-
говото налагане и защита са трайни и последователни. Всеки месец до края на 
1987 г. в ръководството на ОФ се обсъждат доклади на Е. Лагадинова, С. Ней-
кова и Вл. Димитров за направеното по „възродителния процес“ в различни 
местни организации191. В края на 1987 г. подробно са планирани усилията за 
„разширяване мрежата от курсове за битова култура и тяхното рационално 
използване като резултатна форма за патриотично възпитание на жените 

189. Пак там, а.е. 16, л. 126.
190. Такива изказвания правят: зам.-главният редактор на сп. „Нов живот“ Андрей Андреев, 
Стоянка Валавска от Кърджали, Валентин Здравков от с. Богров, Беленска селищна система, 
Благой Кокудов от с. Борино, Смолянско, Мирена Соколова, която заявява: „за нас възро-
дителният процес не е само възстановяване на българските имена, за нас – селото 
и населението, то е възраждане в истинския смисъл на думата – а за мен самата – 
нещо естествено и логично. В действителност аз живеех с българско самочувствие и 
съзнание още след първите уроци по родолюбие, получени от моите родители, моите 
учители. И аз съм доволна и горда, че днес моето име и моите думи звучат в подкрепа 
на тази разкрепостена правда“. – Пак там, л. 75.
191. Пак там, а.е. 245.
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и останалото население от община Момчилград“192 и в другите засегнати от 
„възродителния процес“ райони на страната. Когато се погледне и списъкът за 
набиране на курсистки и курсисти193 става ясно, че проблемите при реали-
зирането на „възродителния процес“ съвсем не са отминали или намалели, че 
пропагандните изказвания за радостното приемане на новите имена са били 
твърде далеч от действителността. И през следващата година в ОФ продължават 
периодичните обсъждания на „възродителния процес“ по същата линия – „за 
по-нататъшно издигане на българското социалистическо национално съзнание 
за преодоляване следите от турското робство“194. Няма съмнение, че линията 
на ОФ се определя от ръководството на БКП, както ясно личи от решението на 
Секретариата на ЦК на БКП от февруари 1988 г. „за работата на Отечестве-
ния фронт за развитието на възродителния процес“, в което е оценена свърше-
ната до момента работа и са възложени нови задачи195.

Въпреки всички положени и от ОФ усилия в първите месеци на 1989 г. „въз-
родителният процес“ рязко променя своя ход и навлиза в своя заключителен 
етап. Той настъпва след Майските вълнения на българските турци и послед-
валото ги изявление на Тодор Живков от 29 май 1989 г.196 В него той заявява: 
„Както беше съобщено в печата през последните дни във връзка с приетите от 
Народното събрание закони за задграничните паспорти и за българското граж-
данство в определени райони на страната сред някои групи от населението, под-
стрекавани от външни сили, възникна напрежение... Ислямизираното българско 
население не е дошло отникъде другаде. България е неговата единствена родина. 
То е живяло, живее и ще живее в България... на всеки български гражданин се дава 
възможност да пътува където поиска, в която и да е част на света... Убедени сме, 

192. Пак там, а.е. 247, л. 7.
193. Той изглежда така: Шумен, Хитрино, Смядово, Провадия, Преслав, Никола Козлево, 
Нови Пазар, Каспичан, Каолиново, Дългопол, Георги Трайков, Върбица, Вене Ветрино, Бяла, 
Аврен, Толбухин, Тервел, Суворово, Крушари, Каварна, Добрич, Девня, Генерал Тошево, 
Вълчи дол, Варна, Белослав, Балчик, Аксаково, Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Са-
муил, Хлебарово, Антоново, Попово, Омуртаг, Опака, Търговище, Ценово, Алфатар, Борово, 
Бяла, Ветово, Главница, Дулово, Две могили, Иваново, Кайнарджа, Русе, Силистра, Ситово, 
Сливо поле, Тутракан, Пловдив, Хисаря, Карлово, Съединение, Асеновград, Брезово, Раков-
ски, Марица, Садово, Първомай, Родопи, Калояново, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, 
Лисичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера Ракитово, Септември, Стрелча, Баните, Борино 
Девин, Доспат, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино Рудозем, Смолян, Чепеларе, Станке Дими-
тров, Рила, Кочериново Кюстендил, Бобов дол, Перник, Радомир, Брезник, Трън, Средного-
рие, Сливница, Годеч, Своге Ботевград, Етрополе, Ихтиман, Самоков, Костенец, Гоце Делчев 
– Благоевград, Симитли, Кресна Струмяни, Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Разлог, 
Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово. – Пак там, л. 6–10.
194. Пак там, а.е. 257, л. 113–116.
195. ЦДА, ф. 1 Б, оп. 71, а. е. 70, л. 49–60.
196. Живков, Т. Единството на българския народ е грижа и съдба на всеки гражданин 
на нашето мило отечество (Изявление на председателя на Държавния съвет на НРБ Т. 
Живков по Бълтарската телевизия и Българското радио, 29 май 1989 г.). – Междуна-
родни отношения. 1989, № 5, 3–7.
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че дори и онези, които са напуснали страната ни, рано или късно ще се върнат, 
за да отдадат силите си на България... Времето за заиграване премина – Турция 
би следвало да отвори границите си за света съгласно международните норми и 
договорености, така както направи НРБ...“197 Както личи от тези цитати, раз-
хвърляни из посланието, политиката към българските турци прави остър завой 
и въпреки че продължава да ги смята за част от българската нация, Живков се 
обръща към Турция с призив да отвори границите си за онези български турци, 
които пожелаят да заминат за там.

Структурите на ОФ отново безрезервно подкрепят новата линия. Именно 
Градският комитет на ОФ под ръководството на своя председател Лазар Стам-
болиев организира на 31 май 1989 г. в София митинг в подкрепа на изявлени-
ето на Тодор Живков от 29 май. Митингът събира пред НДК многохилядно 
множество, което след речите се излива в шествие по бул. „Толбухин“ (дн. „В. 
Левски“) и спира пред посолството на Турция до ул. „Гурко“. Според различни 
сведения в митинга вземат участие от 20 до 50 хил. души, които носят плакати 
с надписи: „Българската нация – единна и неделима“, „Съд над родоотстъпни-
ците и подстрекателите“ (визиращ новосъздадените дисидентски организации, 
подкрепили вълненията на турците), „Българските мюсюлмани – достойни 
граждани на НРБ“. Сътрудниците в Турското посолство отказват да приемат 
декларацията на Градския комитет на ОФ и тя е предадена на Министерство-
то на външните работи, което я връчва служебно на турския посланик198. Със 
задълбочаването на икономическата криза, допълнително интензифицирана 
от започналото масово изселване на българските турци, ОФ се ангажира и 
с преодоляването на последиците – прибиране на реколтата и заместване на 
хилядите работници, напуснали предприятията в районите със смесено насе-
ление199.

Сериозните ангажименти на ОФ в реализирането на „възродителния про-
цес“ по-късно водят до сериозни проблеми в структурите на ОФ. Става дума 
за трудностите, възникнали в районите със смесено население, когато през ес-
ента на 1989 г. част от заминалите започват да се връщат, а работните им места 
са заети, домове им продадени, а българите, поели тежестите по прибирането 
на реколтата и организирането на производството, гледат върналите се с не-
приязън и недоверие200. При тези обстоятелства отношенията между българи и 

197. Пак там.
198. История на България по дати. Българската хроника. С., 2003, с. 407.
199. Дейци и организации на ОФ участват в организирането на „отряди със специал-
но предназначение“, които трябва да се борят с последиците от кризата, освен това те се 
включват в частичната гражданска мобилизация, обявена от правителството. – Баева, И. 
Социално-икономически предпоставки за и последици от «възродителния процес». – 
В: Евразийски хоризонти: минало и настояще. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери 
Стоянов. ИИИ-БАН, С., 2011, 154–170.
200. За това говорят множество сведения от тези райони на кореспондентите на централните 
вестници и на структурите на МВР. – „Възродителният процес“. Българската държава и..., 
596–600.
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турци се изострят, а именно структурите на ОФ са тези, които в продължение 
на десетилетия са осигурявали безпроблемното съжителство между граждани-
те от различни етноси в смесените райони. Затова промените, които настъпват 
след 10 ноември 1989 г. и по отношение на „възродителния процес“, нанасят 
сериозен удар върху функционирането и на организациите на ОФ.

5. Печатна и пропагандна дейност

За да реализира ефективно своята дейност, ОФ винаги е разчитал не само 
на преките си контакти с хората и на многобройните си активисти, а и на опо-
средстваното въздействие върху тях с помощта на печатното слово. Още след 
своето създаване през 1942 г. ОФ използва за пропагандата си своя нелегален 
вестник със същото име Отечествен фронт, който публикува основните доку-
менти и ги разпространява сред българите. След 9 септември 1944 г. в. Оте-
чествен фронт става един от основните централни вестници, тъй като макар и 
формално, но политическата основа на всички правителства е ОФ. През 80-те 
години печатната дейност на ОФ вече е широко развита, затова се налага да ѝ 
бъде отделено специално внимание. Така с решение на Бюрото на НС на ОФ 
е създадена нарочна Комисия по печата и издателската дейност при НС на 
ОФ, като помощен орган на Бюрото за осъществяване на ръководството над 
периодичните издания – в. Отечествен фронт и Нов път, сп. „Отечество“, сп. 
„Родопи“, както и над издателската дейност (Издателството на ОФ)201. Сред за-
дачите на новата комисия е и сътрудничеството на структурите на ОФ с другите 
средства за масова информация в страната.

Първата пропагандна кампания, в която се включва ОФ още в началото на 
десетилетието, е подготовката на общонационалните чествания на 13-вековния 
юбилей на българската държава. Особено активен в тази кампания е главният 
редактор на най-престижното издание на ОФ, което по това време е единстве-
ното цветно – списанието „Отечество“, Серафим Северняк. Заслужава внима-
ние неговата гледна точка за величието на народите и характера на делниците 
им: „Както е известно в областта на големите идеи и на голямото творчество 
няма малобройни и велики народи. Но едновременно с това е известно, че изме-
ренията на един народ в координацията на времето му се изчисляват с неговия 
делник, с извършеното, с постиженията на хората“202. Още тук, в началото на 
80-те години, прозира недоволството на българите от икономическите труд-
ности и от постоянния дефицит на делнични стоки.

И следващите пропагандни кампании, които трябва да осигурят печатни-
те издания на ОФ, са насочени към важни за политическата система историче-
ски дати, като 110-годишнината от раждането на Владимир Улянов–Ленин и 

201. Това става с Протокол № Б-9 на Бюрото на НС на ОФ от 10 октомври 1980 г. – ЦДА, ф. 
28, Историческа справка на опис 24.
202. Пак там, оп. 24, а.е. 30, л. 23–24.
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100-годишнината на Георги Димитров203, 40-годишнината от края на Втората 
световна война204. Печатната подготовка за тези годишнини показва както по-
литическия облик на печатните издания на ОФ, така и общонационалния им 
характер. Комисията по печата и издателската дейност се нагърбва със задачата 
да поръча на Агенция „София-прес“ изданията „Георги Димитров за единния 
и народните фронтове“, „Идеите на Георги Димитров за единния и народния 
фронт и тяхната актуалност в съвременното развитие“ и „40 години от създа-
ването на ОФ по инициатива на Георги Димитров“. Последната трябва да бъде 
преведена на руски, английски, френски, немски, испански, арабски и порту-
галски, за да послужи като средство за външна пропаганда. Любопитното в слу-
чая е това, че ОФ се обръща не към своето издателство, а към „София-прес“, но 
това се дължи на факта, че в този период само Агенция „София-прес“ разполага 
с достатъчно качествена печатна база, поради което се утвърждава като основ-
но средство за реализиране на българската външна пропаганда205. Единствено 
сп. „Отечество“ може да се сравнява като пропагандно въздействие с изданията 
на „София-прес“, но има много по-широк обществен спектър и се превръща в 
едно от най-търсените български списания. То се включва в отбелязването на 
годишнината на Георги Димитров с поредица от материали и със специален 
брой206.

Специфично място в пропагандната дейност на ОФ заема създаденото в рам-
ките на организацията сп. „Родопи“. Инициативата за появата му е на талант-
ливия, но и предизвикващ остри полемики с позициите си писател Николай 
Хайтов, който остава негов главен редактор от първата книжка на списанието, 
излязла през 1966 г., до 1995 г. Основната задача на сп. „Родопи“ е да съдейства 
за „избистряне на националното съзнание на насила помохамеданчените в мина-
лото българи и за успешното решение на проблемите, свързани със социално-ико-
номическото и културното развитие на родопските окръзи“. Тази формулировка 
фигурира в решението на Бюрото на НС на ОФ от 12 януари 1981 г.207 и говори 
достатъчно ясно за патриотичната функция на ОФ. Всъщност списанието има 
много по-широки функции от така формулираните, тъй като се занимава още с 
краеведческа дейност, със съвременните проблеми на този специфичен българ-
ски край, опазването на местното архитектурно наследство и на околната среда, 
проблемите на младежите от Родопите208. Както се вижда, сърцевината на спи-
санието е утвърждаването на „културните и социално-битовите възродителни 

203. Пак там, а.е. 20, л. 106.
204. Пак там, а.е. 206, л. 39.
205. Баева, И. Българската външна пропаганда в епохата на социализма – 
институционални и съдържателни проблеми. – В: Известия на Българското 
историческо дружество, Т. 41, С., 2011, 380–392.
206. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 159, л. 43.
207. Пак там, а.е. 159, л. 62.
208. Така очертава облика на списанието и бъдещите му задачи в Доклада си за по-нататъшно 
подобряване на работата на сп. „Родопи“ Николай Хайтов. – Пак там, л. 68–75.
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процеси“ в Родопите, под който термин се разбира приобщаването на българите 
мюсюлмани от Родопите към българската нация и държава, но с ударение върху 
„съвременния родопчанин – неговия труд, образование, поведение, бит, лична и 
колективна изява“209. С други думи, почти две десетилетия преди кампанията 
по преименуването на българските турци подобни процеси с подобно наиме-
нование се осъществяват сред помаците, както се наричат българите с ислямска 
вяра. А принадлежността на сп. „Родопи“ към структурите на ОФ предшества и 
предопределя включването на ОФ в предстоящия „възродителен процес“, като 
вероятно този термин, вече като официален, е заимстван от названието на тран-
сформациите с българите мюсюлмани.

На Деветия конгрес на ОФ (юни 1982 г.) Пенчо Кубадински отчита раз-
растването на печатните издания на ОФ, към които са се прибавили местни 
издания, както и сп. „Защита на природата“210. В дискусиите на Деветия кон-
грес на ОФ е отделено място и за издателската дейност на ОФ. Представя я 
в изказването си главният редактор на в. Отечествен фронт Генчо Бъчваров. 
След като говори за необходимостта печатните издания на ОФ да направят 
необходимото за обогатяване на познанието за миналото на ОФ, отбелязващ 
своята 40-годишнина, той декларира: „Количествената структура на печат-
ната пропаганда на организацията е ясна: два вестника, три списания, един 
бюлетин и едно авторитетно издателство с много широки граници в подбора 
на авторите и книгите, които издава. Осъществена е обаче другата, качест-
вената страна на тази структура. Три от изданията имат общонационален 
характер, другите разработват регионални проблеми или са предназначени за 
определени групи от нашия народ. Но към това трябва да се прибавят и 28-те 
окръжни вестници, които са издания на комитетите на ОФ, няколко издания 
на движения и организации, които имат общи задачи с ОФ... Печатната ни 
пропаганда обхваща най-широк кръг от читателите“211. Той формулира зада-
чите на печатните издания на ОФ като „пропагандатори и агитатори, като 
организатори на разностранната дейност на ОФ“, което ги поставя в ролята 
по-скоро на изпълнители на политическата воля на организацията, отколкото 
на колектив и фактор, който може да подпомогне развитието на организацията 
с нови идеи и с посочването на възникналите проблеми212.

Политическата зависимост на печатните издания на ОФ и ангажираността 
на ОФ с приобщаването на етническите групи към българската кауза предопре-

209. Пак там, л. 63.
210. Пак там, а.е. 7, л. 81.
211. Пак там, а.е. 6, л. 168.
212. Безсилието на критичната функция на печата на ОФ е добре усетена и очертана в изказ-
ването на Генчо Бъчваров: „Не е ли време ОФ-организациите да поемат на отчет онези 
критични публикации, които са се засилили да решават важни въпроси и да помогнат 
със своите форми за контрол и обществено въздействие? Защото ние всички вярваме 
в силата на печатното слово. Но още повече сме сигурни в силата на словото, когато 
то е очи в очи и особено, ако то стане слово на цяло едно събрание на един колектив, 
на хората, които се познават и пред които ти си отговорен“. – Пак там, л. 171.
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деля включването на в. Отечествен фронт в политиката на БКП към българ-
ските турци. И тук отново откриваме посочената вече непоследователност на 
тази политика. Ето един многозначителен пример: на 2 ноември 1984 г., сиреч 
по-малко от два месеца преди началото на „възродителния процес“, на съвеща-
ние с ръководните идеологически кадри, организирано от отдел „Идеологиче-
ска политика“ на ЦК на БКП, главният редактор на в. Отечествен фронт Генчо 
Бъчваров изнася доклад за ангажирането на български турци в работата на 
вестника: „Наши съветници и сътрудници в организационната редакционна 
работа са колеги от изданията на турски език. В постоянния авторски актив 
са и имената на някои български турци. Наш кореспондент в Силистра е Али 
Ризов. До скоро имахме и стажантка българска туркиня“. Следва разказът му 
за дейността на вестника сред българските турци: „Във връзка с 1300-годишни-
ната на нашата държава вестник „Отечествен фронт“, заедно с Българското 
радио и вестник „Йени ъшък“ – „Нова светлина“ пое шефството над народните 
борби, които се проведоха в Преслав. Събраха се повече от 30 хиляди посетители 
и то предимно български турци. Преди състезанието, по наше настояване, бяха 
проведени демонстративни фолклорни борби. Като се започне от старобългар-
ските борби на коне и се стигне до така наречените мазни турски борби. Ние 
не спестихме нищо от народната традиция, имаше дори и имам, който според 
обичая благослови състезателите. По време на състезанията изведнъж борбите 
бяха спрени и тържествено бе връчен орден „Георги Димитров“ на Исмаил Аби-
лов, олимпийски първенец“. В края на изказването си Генчо Бъчваров изброява 
имената на български турци, участвали в съпротивителното движение в годи-
ните на Втората световна война, с което иска да демонстрира ангажираността 
на българските турци към позициите на БКП и ролята на ОФ за това213.

Изказването на Генчо Бъчваров на форум, организиран от ръководството на 
БКП, по същество отчита изпълнението на задачата за ангажиране на колкото 
се може повече български турци в дейността на ОФ, но тази задача съвсем ско-
ро ще се окаже в рязко противоречие с основната теза на „възродителния про-
цес“: че в България етнически турци няма, а всички, които се смятат за такива, 
всъщност са българи, ислямизирани в различни исторически периоди в мина-
лото. Това видимо несъответствие не е грешка на ОФ, а проблем на линията 
на БКП по етническите проблеми. То ни най-малко не пречи на включването 
на печатните издания на ОФ в започналата от 1985 г. пропагандна кампания, 
свързана с „възродителния процес“, но значително намалява достоверността на 
вестника и на другите издания по този въпрос, защото всеки може да направи 
сравнение между публикациите от 1984 и 1985 г. и да види коренната разлика 
в позициите към българските турци. Неефективността на подобни резки про-
мени е в основата на несъгласието на Пенчо Кубадински с начина, по който е 
реализиран „възродителният процес“.

213. Това е съдържанието на документ № 87 от: „Възродителният процес“ Българската държа-
ва..., 187–188.
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Настъпилите в средата на 80-те години промени, свързани с лансираната 
от Михаил Горбачов в СССР „перестройка“, не могат да не окажат влияние и 
върху нагласите на ОФ, особено като се има предвид, че в неговите структури 
се намира и движението за българо-съветска дружба. Съветското влияние е 
отразено особено силно в печата, тъй като именно от Москва идва лозунгът 
за „гласност“, разбиран и в България като мека форма на свободата на печата. 
Новият дух проличава и в работата на Десетия конгрес на ОФ (май 1987 г.), на 
който се чуват призиви за разширяване на възможностите на пресата да въз-
действа върху обществото. В изказването си пред конгреса заместник-предсе-
дателят на Съюза на българските журналисти Стойне Кръстев казва: „Оте-
чественият фронт при преустройството на своята разнообразна дейност и 
особено в осъществяването на идейно-възпитателната си дейност не може да 
мине без помощта на средствата за масова информация. Макар и да има свои 
издания – в. Отечествен фронт, сп. „Отечество“ и други, само с тях не може да 
обхване всички слоеве на обществото. Гласността се нуждае от широката база 
на всички средства за масова информация – и печата, радиото и телевизията, 
така както и средствата за масова информация – от своя страна, се нужда-
ят от подкрепата и доверието на обществените организации и на цялото 
население“214. Всъщност Кръстев поставя под въпрос влиянието на изданията 
на ОФ, в което не е съвсем прав, тъй като по време на българското преустрой-
ство в. Отечествен фронт е едно от най-смелите издания, готово да публикува 
значително по-критични материали, отколкото са другите всекидневници от 
неговия мащаб. Прав се оказва обаче в призива си българските политически 
медии да се посветят на борбата „срещу отрицателните явления“, за да могат 
да станат истински „гарант на социалната справедливост“. Откриването на не-
достатъците на системата се превръща в скритата цел на средствата за инфор-
мация през последните години от съществуването на социализма, но втората 
им задача – да се превърнат в гарант на социалната справедливост, трудно може 
да се реализира, особено след като цялата система рухва.

Новите възможности на преустройството изискват и ново, по-добро качест-
во на печатните издания, тъй като далеч отишлото отваряне на България към 
света създава все по-големи възможности на българите да сравняват качеството 
на българските издания с чуждестранните. За да отговори на новите изисква-
ния, в края на 1987 г. – по-точно на 29 декември, Бюрото на НС на ОФ обсъж-
да Докладна записка, внесена от секретарите на НС на ОФ Димитър Виячев и 
Христо Маринов и от директора на Издателството на ОФ Слав Караславов, в 
която се иска създаването на офсетова полиграфична база за издателството 
и за другите печатни нужди на ОФ. Приетото решение, както и отпуснатите 
финансови средства, дават възможност на ОФ да изгради печатна база с обем 
12 млн. тиражно-издателски коли с оборудване „по световните изисквания“215.

214. ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 10, л. 100.
215. Решението дава възможност необходимото оборудване да се закупува не само от социа-
листическите страни, а и от капиталистическите. – Пак там, а.е. 247, л. 13.



368  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Равносметката за печатната дейност на ОФ показва, че през 80-те години 
организацията разполага с широко изградена мрежа от издания, четени в ця-
лата страна. Към периодиката трябва да се прибавят и книгите, носещи знака 
на Издателството на ОФ, сред които наред със задължителните политически 
издания фигурират художествени произведения на българската и световната 
класика, книги за важни моменти и личности от историята на България. В ре-
дакциите на изданията на ОФ се възпитават и трупат опит много журналисти, 
фотографи, редактори, преводачи. Вестник Отечествен фронт и сп. „Отечест-
во“ през 1989 г. публикуват статии, които се дискутират в цялото общество и по 
този начин прокарват пътя на обществения и политическия плурализъм, които 
се оказват и най-големият успех на започналите в края на същата година тран-
сформационни процеси. 

6. Външнополитически функции

Основните цели на най-масовата обществена организация в България са 
вътрешнополитически, но наред с тях и особено с развитието на ОФ в социа-
листическа България той приема все по-многобройни и многопосочни външ-
нополитически функции. Те могат да се разглеждат в две посоки. Първата се 
определя от външния интерес към опита на организацията, създадена по 
идея на Георги Димитров и осигурила организационната база на властта в след-
военна България. На тази основа се развиват отношенията с многобройните 
националноосвободителни организации в Третия свят, създадени в хода на 
деколонизацията, като в тези отношения ОФ заема патерналистична позиция 
на по-старата и опитна организация, която може да подпомогне по-младите, 
борещи се за независимост на своите държави. Като отношения между равноп-
равни организации се развиват контактите на ОФ с фронтовете от социалис-
тическите страни, но позицията на ОФ при тях варира според това дали става 
дума за европейски или неевропейски социалистически страни, за членуващи 
в Източния блок или не и дали България има специфични отношения с тези 
страни. Втората посока на връзките на ОФ с външния свят е държавно-поли-
тическа. При нея ОФ поддържа такива външни връзки, които са от полза за 
държавата или за управляващата БКП, но при които е за предпочитане парти-
ята и държавата да останат на заден план. Подобен характер имат отношенията 
на ОФ с обществени организации, които трябва да бъдат подпомагани, но без 
да се ангажира пряко държавата, например националноосвободителни или съ-
противителни движения, въвлечени в глобалното противопоставяне на Студе-
ната война. Тези обстоятелства правят външнополитическата дейност на ОФ 
през 80-те години изключително оживена.

На пленум на НС на ОФ от началото на десетилетието е потвърдена тради-
ционната външнополитическа линия на масовата организация: „за мир и социа-
лен прогрес, за разширяване и задълбочаване на всестранното сътрудничество 
и сближаване със Съветския съюз и другите братски социалистически страни, 
за утвърждаване на националната независимост и суверенитета на всички 
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народи... за добросъседство и сътрудничество между страните на Балканския 
полуостров“216. Преди да се приеме цитираното решение, пленумът изслушва 
доклад на Тодор Живков, който не пропуска да уважи ръководството на орга-
низацията, представляваща формалната основа на държавната власт. В тази реч 
в типичния си стил Живков отговаря на популярните и тогава подигравки, че 
България е сателит на Съветския съюз, като ги определя като опит „да ни уяз-
вят, да накърнят притегателния пример и международния авторитет на на-
шата страна“. Според него България „никога не е имала по-верен и по-сигурен 
съюзник от Съветския съюз; никога не е била толкова свободна, така независи-
ма, така уверена в своето настояще и бъдеще, както в братското семейство на 
страните от социалистическата общност“217. Думите на Живков очертават и 
позициите на ОФ по отношение на страната с най-голямо значение за България 
в годините на социализма – Съветския съюз.

Що се отнася до външнополитическите инициативи на ОФ с държавно зна-
чение, през 1980 г. най-голяма стойност има организирането на Световния 
парламент на народите за мир в София от 23 до 27 септември 1980 г. В него 
участват 2260 представители на 135 страни и над 100 международни организа-
ции, между които са 18 специализирани учреждения на ООН, Организацията 
на африканско единство и др. Форумът приема два документа – Обръщение и 
Харта на Световния парламент на народите за мир218.

Втората международна проява на ОФ има значение по-скоро за отноше-
нията между сродните движения – това е конференцията „Ролята на ОФ за 
по-нататъшно утвърждаване на социалистическия начин на живот“ (24 и 25 
април). Както личи от темата, тя е обърната само към „братските фронтове“ от 
социалистическите страни Полша, ГДР, Чехословакия, Унгария, Румъния, Куба 
и НДР Йемен. Основният доклад е изнесен от съветския представител – проф. 
д-р Анатолий Бутенко, който в годините на „перестройката“ ще се превърне в 
един от най-големите критици на системата, но през 1980 г. утвърждава „Со-
циалистическия начин на живот“219.

Освен двете международни срещи, организирани от ОФ, през 1980 г. ОФ 
приема 28 чуждестранни делегации, между които са тези на: СССР, Нацио-
налния фронт на ГДР, Унгарския отечествен народен фронт, Фронта на социа-
листическата демокрация и единство на СР Румъния, Единния фронт за на-
ционално спасение на Кампучия, Народнорепубликанската партия на Турция, 
Комитетите за защита на революцията в Куба, Комитетите за народна защита 
на НДР Йемен, Демократическата партия в Кипър, Португалското демокра-
тично движение, Народно-националната партия в Гана, както и сборни делега-
ции от Мексико и Аржентина. ОФ изпраща 19 свои делегация в други страни 
за обмяна на опит, например в Унгария, ГДР, Куба, Йемен, Югославия и Из-

216. Пак там, а.е. 30, л. 6.
217. Пак там, л. 74–75.
218. Пак там, а.е. 159, л. 14–15.
219. Пак там, л. 15.
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раел, където по повод откриването на новия Български дом е уредена фото-
изложбата „Спасяването на евреите в България“220. Дори и само изброяването 
на международните активности на ОФ през 1980 г. позволява да се направи 
изводът, че наред със своите организационни задачи ОФ изпълнява и важни 
държавни функции. През тази година особено място заема запазването на 
връзките с българските евреи в Израел във време, когато България не поддържа 
дипломатически отношения с тази държава (отношенията са прекратени след 
Шестдневната война от 1967 г. в знак на солидарност с победените арабски дър-
жави). Към държавно ориентираните задачи трябва да се отнесе и приетата на 
20 април 1982 г. Декларация на НС на ОФ в защита на Никарагуа221.

Деветият конгрес на ОФ (юни 1982 г.) предоставя добра възможност да 
се демонстрира неговият международен престиж. Действително за конгреса 
пристигат делегации от 55 страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Аме-
рика, някои от които отправят приветствия към делегатите. Тъй като конгресът 
се провежда в юбилейна година както за ОФ, така и за Георги Димитров, то в 
повечето от изказванията се изразява уважение към неговото дело и благодар-
ност към ОФ за споделения опит. Сред поздравилите конгреса представите-
ли на европейските социалистически страни заслужава да се изброят: Зинаида 
Круглова – председателка на Президиума на Съветските дружества за дружба и 
културни връзки с чужбина, д-р Дитер Еберт – зам.-председател на Национал-
ния съвет на Националния фронт на ГДР, Вит Драпих – зам.-председател на 
Общополския комитет на Фронта на националното единство на Полша, Михай 
Бурка – зам.-председател на Националния съвет на Фронта на демокрацията и 
социалистическото единство в Румъния, Томаш Травничек – зам.-председател 
на Националния фронт на ЧССР, д-р Гюлане Сентищвани – секретар на На-
ционалния съвет на Унгарския отечествен народен фронт, Зора Томич – член 
на Председателството на Социалистическия съюз на трудовия народ на Юго-
славия. В техните изказвания водещо е желанието да се задълбочи споделянето 
на опит, особено на негативния, натрупан при социалнополитическите кризи, 
през които са преминали някои социалистически страни. Така поляците гово-
рят за необходимостта от „димитровската мисъл, димитровския опит, дими-
тровската практика“от „неопетненото от грешки и извращения теоретично 
наследство на марксизма и полските и международни прогресивни, революционни 
традиции“, румънците – за възраждане на „връзките на добросъседство, соли-
дарност и взаимопомощ“, унгарците – за завръщане към „принципите и прак-
тиката на народнофронтовската политика“, югославяните – за желанието за 
сътрудничество, което да „отговаря на жизнените интереси както на българ-
ския, така и на сръбския, и на македонския народ, и на останалите народи и на-
родности на нашата страна“222.

220. Информация за международната дейност на НС на ОФ през 1980 г., 17 декември 
1980 г. – Пак там, л. 14–21.
221. Пак там, а.е. 32, л. 18.
222. Пак там, а.е. 5, л. 71–72, 116–118, 171–173, 174–178, 180–182; а.е. 6, л. 82–86, 87–91.
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От името на неевропейските социалистически страни приветствия отпра-
вят Хуан Куок Виет – председател на ЦК на Отечествения фронт в СР Виет-
нам, Рьо Йон Гу – началник на секретариата на ЦК на Единния демократичен 
отечествен фронт на Корейската НДР, Нямин Лувсанчултен – председател на 
Изпълнителния съвет на Федерацията на монголските организации за мир и 
дружба, Мария Тереса Малмиерка – зам.-национален координатор на Комите-
тите за защита на революцията в Република Куба. В техните послания надделя-
ва благодарността за различните форми на помощ, оказана на тях и на техните 
народи от българския ОФ223. Подобни чувства изразяват и гостите от повечето 
останали организации: Йос Пор – генерален секретар на Единния фронт за на-
ционално изграждане и защита на Кампучия, Боланг Буалафа – зам.-председа-
тел на Фронта за национално изграждане на Лаоската демократична република, 
Саалахи Мохамед зе Рай – член на секретариата на ЦК на Национално-демо-
кратичната партия на Афганистан, Сюлейман Насър Мохамед – председател на 
Организацията на комитетите за народна защита на НДР Йемен, Густаво Та-
блада – генерален секретар на Патриотичния фронт на революцията в Никара-
гуа, Патрик Магапатона – от Африканския национален конгрес в ЮАР, Дейвид 
Мероро – национален председател на Народната организация на Югозападна 
Африка (СУАПО), Ана Мария – член на Единното ръководство на Фронта за 
национално освобождение „Фарабундо Марти“–Салвадор. Последните изказ-
вания се отличават от онези на социалистическите страни, тъй като съдържат 
в себе си силен революционен апел, отговарящ на проблемите, стоящи пред 
техните народи. Ето как звучат част от посланията им: „в света е назряла револю-
ционна ситуация... Ние всички, членовете на нашата организация, сме добре за-
познати с живота на Георги Димитров – българския борец, интернационалист, 
революционер и идеолог, изиграл героична роля в борбата срещу фашизма и импе-
риализма, записал светли страници в борческата история на България, човек, с 
когото се гордеят борците от всички краища на света. Тези борци черпят опит 
от неговите революционни идеи, използват революционните му уроци в борбата 
срещу империализма и фашизма, в борбата за свобода, независимост, социален 
прогрес, мир и социализъм“; „Победихме, свободни сме, никога не ще бъдем отново 
роби! Единство за родината и революцията!“; „Чувстваме интернационализма 
като солидарност на всички комунистически партии с всички революционни, 
прогресивни и демократични сили в света срещу всякакъв вид дискриминация, 
срещу империалистическата интервенция за прогрес и мир“224.

Последната група поздравления имат по-скоро държавно значение, защото 
идват от партии и организации, които имат важна роля във външната политика 
на България. Такава е делегацията на ПАСОК, от чието име приветствие от-
правя членът на Изпълнителното бюро Андреас Христодулипис. Той използва 
случая, за да изрази надеждата си, че „добрите отношения, установени от пре-

223. Пак там, а.е. 5, л. 110–115, 124–127, 137–138, 62–164.
224. Пак там, а.е. 5, л. 119–122, 158–160, 169–170; а.е. 6, л. 92–95, 96–99, 100–103, 118, 
133–137.
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зидента на НР България Живков и президента на Република Гърция Караманлис 
ще се развият още повече с предстоящото посещение на новия министър-пред-
седател на нашата страна и председател на ПАСОК Андреас Папандреу“225. 
Важна роля в междудържавните отношения играе и Индийският национален 
конгрес. Ръководителят на делегацията на ИНК Шри Бхику Рам Джаин при-
знава близостта между ОФ и ИНК, той говори за еднаквите идеали и за тяхната 
готовност да се поучат „от опита на българския народ и неговите усилия за по-
добър живот и мир“, припомня приноса за сближаването между двете страни на 
покойната Людмила Живкова, „в памет на която нашият министър-председа-
тел [Индира Ганди] реши да даде нейното име на една от катедрите на Делхий-
ския университет“226. Престижно е присъствието и посланието на зам.-пред-
седателя на Световния съвет на мира Америго Теренци, който високо оценява 
дейността на ОФ и използва случая, за да отправи едно политическо послание, 
отговарящо и на българската външнополитическа линия: „Безсмислена и тра-
гична е пролята кръв за Фолклендските острови поради имперския железен инат 
на г-жа Тачър и мисля, че сега името „кървавата лейди“ ще ѝ приляга най-добре... 
Патриотичните фронтове по целия свят трябва повече от всякога да се заемат 
с пропагандирането на мирното разбирателство и разведряването“227.

Работата на конгреса на ОФ завършва с приемането на политическа де-
кларация, в която са заявени и външнополитическите цели на ОФ. Тяхната 
сърцевина е желанието за: „превръщане на Балканите в безядрена зона с дълбо-
кото убеждение, че това ще съдейства за създаването на още по-благоприятен 
политически климат в отношенията между балканските държави, климат на 
добросъседство и сътрудничество, който ще спомага за укрепването на мира и 
сигурността в Европа и в целия свят“228.

В същия дух – поддържане на многобройни контакти в трите географски 
кръга: балкански, европейски и световен, продължава външнополитическа-
та дейност на ОФ и през следващите години. Ударението продължава да бъде 
поставено върху отношенията с организации, представящи различни нацио-
налноосвободителни движения и фронтове по света, и със сродните фронтове 
от социалистическите страни. Международните контакти стават все по-много-
бройни, както показва отчетът за международната дейност на ОФ за 1985 г. – 
през тази година ОФ е приел 27 чужди делегации, а негови представители са 
посетили 21 страни229. Продължават и усилията за подпомагане на фронтове-
те от Третия свят, главно с подготовката на техни кадри в структурите на ОФ. 
През 1987 г. стипендиите, отпускани от НС на ОФ, са разпределени по след-
ния начин: една за Куба, две за НДР Йемен, една за Мароко, една за Сирия, 

225. Пак там, а.е. 6, л. 105–106.
226. Пак там, л. 110–111.
227. Пак там, л. 139–140.
228. Пак там, л. 189.
229. Пак там, а.е. 219, л. 27.
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две за Никарагуа, една за Лаос, две за Афганистан, една за Бангладеш, две за 
Ангола, една за Индия, една за НР Бенин, една за Гана230.

Нови моменти във външнополитическата дейност на ОФ се появяват след 
началото на преустройството. Те проличават на Десетия конгрес на ОФ, кой-
то се провежда през пролетта на 1987 г., повратна за българското преустрой-
ство. По това време ОФ поддържа връзки с близо 60 национални фронта, 
организации и движения из цял свят, а основната му външнополитическа цел 
продължава да бъде в съзвучие с декларираната най-важна цел на Източния 
блок – запазването на мира, но не просто заради самия себе си, а с много по-
прагматични цели: „защото като държава и социалистическо общество пред нас 
стоят големи цели – да превърнем България в една от най-развитите в икономи-
ческо и културно отношение страни“231.

В работата на Десетия конгрес и в неговите дискусии участват многобройни 
представители на чуждестранни организации. Само че този път изказванията 
им имат по-малко тържествен характер, докато повече се говори за търсене на 
пътища за излизане от задълбочаващата се криза. Тази нова тенденция най-яр-
ко се проявява в пространното изказване на съветския представител Владимир 
Орлов, който между другото заявява съветското виждане, че: „В развитието на 
демокрацията партията вижда и целта, и главният лост на преустройството 
във всички области на нашата политическа, социална и стопанска практика и 
духовен живот“232.

В дух на самокритичност и търсене на нови идеи за развитие са повечето 
изказвания на представители от социалистическите страни, само че те виждат 
пътищата за изход в различни посоки – поляците и унгарците в ускорените 
икономически и политически реформи, представителите на Чехословакия и 
ГДР в продължаването на дотогавашната линия, а румънците и югославяните в 
засилването на националната си обособеност и специфичните решения. Най-
любопитно от българска гледна точка е изказването на Васо Папандреу, пред-
ставителката на ПАСОК, защото в него е заявено не само съвпадението между 
балканската политика на Гърция и България: „Истинско завоевание на народи-
те ни е, че съумяха да превърнат Балканите, за които в миналото се казваше, че 
са барутен погреб, в полуостров на сътрудничеството и мира“, а и солидарност с 
българите: „за съжаление и приятелският български народ е обект на експанзи-
онистичните претенции на правителството на Турция“233. Неочакваното е, че 
става дума за две съседни държави със сложна история през ХХ в., която почти 
винаги ги е изпращала във враждебни коалиции, но в момента те се радват на 
почти пълно съвпадение на интересите. Тази промяна представлява поредното 
свидетелство за наближаващия край на Студената война.

230. Пак там, а.е. 247, л. 6–7.
231. Пак там, а.е. 9, л. 61.
232. Пак там, л. 117.
233. Пак там, а.е. 10, л. 32–33.
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Водещата външнополитическа идея на ОФ по време на Десетия му конгрес 
може да се обобщи с думите на Александър Стамболийски (зам.-завеждащ от-
дел в НС на ОФ), който цитира устава на ЮНЕСКО: „Тъй като мислите за 
война се пораждат в умовете на хората, именно в умовете на хората трябва да 
бъдат изградени защитните линии на мира“234. В такава посока вървят усилия-
та на ОФ във връзките му с чуждестранните партньори.

Промените, настъпили в България след приемането на Юлската концепция 
(1987 г.), оказват влияние и върху външнополитическата линия на ОФ. Про-
мяната не е рязка, тя не може да се сравни с преориентацията след 10 ноември 
1989 г., но може да се усети в търсенето на нови партньори в социалистическите 
страни и на нова информация за обществените промени в тях. Още през 1987 г. 
полската криза принуждава българските политици да се обърнат и към нови об-
ществени структури. Това личи от предложението на ОФ да установи контакти 
с Дружеството на светските католици „ПАКС“ като най-голямата светска ор-
ганизация, свързана с господстващия в Полша католицизъм235. Инициативата 
за установяване на тези контакти не противоречи, а допълва традиционните 
връзки с наследника на Фронта за национално единство – Патриотично дви-
жение за национално възраждане236, затова тя показва по-скоро новия стремеж 
за разширяване на рамките на политическата система. А и идеята на БКП за 
постепенното въвеждане на политически плурализъм се базира върху структу-
рите на ОФ.

Не по-малък интерес в ръководството на ОФ предизвиква политическата 
еволюция в Унгария. Пряко свързан със започналото там плурализиране на по-
литическия живот, олицетворено от учредяването на Унгарския демократичен 
форум (спечелил през пролетта на 1990 г. първите свободни избори), се оказват 
Унгарският отечествен народен фронт и неговият председател Имре Пожгай. 
Пожгай присъства и се изказва при учредяването на новата формация на 27 
септември 1987 г. в Лакителек и с това привлича вниманието на българските 
фактори, между които е и ОФ237. Интересът на ОФ към унгарските колеги се 
материализира във визитата на Ищван Хусар – секретар на Унгарския отечест-
вен народен фронт, реализирана от 8 до 11 ноември 1988 г. В разговорите си 
с Пенчо Кубадински и други дейци на ОФ той споделя най-важните моменти 
от дейността на своята организация, като поставя ударението върху ролята ѝ 
за плурализирането на унгарската политическа система238. Споделеният от ун-

234. Пак там, а.е. 11, л. 164.
235. АМВнР, оп. 44-2, а.е. 161, л. 3–5.
236. Пак там, оп. 45-2, а.е. 139, л. 3.
237. Пак там, оп. 45-2, а.е. 255, л. 2–3.
238. Хусар очертава желанието на Унгарския отечествен народен фронт „да се прекрати 
традиционната му роля като трансмисия на партията. Фронтът трябва да има 
самостоятелен характер. Не само да приема задачи, но и да подработва алтернати-
ви, да бъде активен... да обсъжда общонародни проектозакони“, както и да поддържа 
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гарските гости опит ще се окаже много полезен за ОФ, когато идва времето за 
големите промени и в България.

Но през 1988 г. нагласите в ОФ приличат не на тези в Полша и Унгария, а 
на господстващите в чехословашкия Национален фронт. Моделът на Нацио-
налния фронт в рамките на „социалистическата демокрация“ в Чехословакия 
е описан в специална Докладна записка от юли 1988 г. по следния начин: „На-
ционалният фронт на ЧССР със своите 25 обществени организации и съюзи 
представлява основата на политическата система на ЧССР. Общият брой на 
членуващите в отделните съставни части на Националния фронт е 28 мили-
она [при над 15 милионно население], тъй като много граждани членуват в 
няколко орган едновременно... [Националният фронт] дава възможност за хармо-
низиране на различни социални групи и групировки и за разгръщане на практика 
на социалистическата демокрация“239. Така формулираното място и роля в по-
литическата система на социализма с пълна сила може да се отнесе и към ОФ 
и отговаря на нагласите сред ръководството и членския състав на ОФ. Затова 
идеите на ОФ за трансформация, обсъдени в края на март 1989 г. 240, много 
повече приличат на чехословашките, отколкото на унгарските. Нежеланието на 
ОФ да предприема драстични промени личи и от външнополитическите цели, 
които в променящите се условия си поставя ОФ. Те са формулирани по след-
ния начин: „Преустройството на международната дейност на ОФ трябва да 
увеличи неговия принос в подкрепа на външната политика на НРБ... Следва да се 
разширяват връзките на ОФ с прогресивни фронтове, демократични движения 
и подходящи партньори в други държави... контакти с развиващите се страни 
от Азия, Африка и Латинска Америка, като с оглед на общоевропейския про-
цес се засили сътрудничеството и с обществено-политическите организации от 
Европа... провеждане на курсове, размяна на работни групи, канене на отделни 
видни обществени дейци, които имат бъдеще в своята страна“241. Ако може да 
се говори за нещо ново, то е в разширяването на контактите с европейски орга-
низации и личности, но за останалия свят всичко е по старому.

Може би най-любопитният епизод от международните контакти на ОФ в 
последните години на съществуването му е свързан с процесите, извършващи 
се в Съветския съюз. Голямото внимание, което в ОФ се отделя на ставащото в 
Съветския съюз е напълно естествено не само заради геополитическата зависи-
мост на България, но и заради уникалната за Източния блок близост на Бълга-
рия до СССР, в когото българите виждат наследник на Русия. В края на 1988 г. 
в резултат на либерализацията, предизвикана от ускорения етап на „перестрой-

връзки с партии и организации, различни от онези, с които другите унгарски формации имат 
контакти. – Пак там, а.е. 258, л. 9–10.
239. Пак там, а.е. 303, л. 51–52.
240. Повече за това може да се види в пространния документ на НС на ОФ „Насоки за по-
нататъшно преустройство на ОФ“, датиран 30 март 1989 г. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 101, а.е. 2388, л. 
2–36.
241. Пак там, л. 26–27.
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ката“, в СССР се оформят центробежни процеси, възражда се регионалният 
национализъм, в резултат на което се появяват първите национални фронтове. 
Това става в западната част на страната и още по-точно в Прибалтика, къде-
то съветската система е съществувала най-кратко – едва след Втората световна 
война. Първите подобни организации са: Обединеният съвет на трудовите ко-
лективи в Естония, Националният фронт на латвийците, Интернационалният 
фронт на трудещи се (обединяващ руско говорещите в Латвия), фронтът „Са-
юдис“ (Движение) и „Единство“ в Литва. Съветските власти са разтревожени 
от тази неочаквана гражданска активност на прибалтийците, най-вече защото 
някои от фронтовете започват да търсят контакти и сътрудничество с подобни 
организации от Молдавия, Армения, средноазиатските републики, а и с фрон-
товете от социалистически страни като Унгария, Полша, Чехословакия. Очер-
тава се опасност от обединение на повече антисъветски настроени организа-
ции, затова през декември 1988 г. властите в Съветския съюз подхвърлят на 
българското посолство в Москва идеята, че „ще е полезно да се изучи историята 
и съвременната роля на ОФ в нашето развитие и ако някои дейци на фронтове-
те от Прибалтика проявят интерес и желание за връзки трябва да им се даде 
възможност да се запознаят с българския опит“242.

В съветското предложение проличава уважението към ролята на ОФ в Из-
точния блок – като първообраз на останалите фронтове и основа за специфич-
ната политическа система на държавния социализъм от съветски тип. В ОФ те 
виждат и възможността примерът и опитът на ОФ да бъдат използвани, за да 
се предотврати опасността от създаването на нови обединителни структури, но 
извън тази политическа система. Знаменателен е фактът, че независимо от нара-
стващите по това време различия между българското и съветското политическо 
ръководство в лицето на Тодор Живков и Михаил Горбачов, Съветският съюз 
продължава да вижда в ОФ структура, която може да бъде използвана и в нови-
те условия. Съветското виждане съвпада с българското, както се вижда от по-
следните идеи на българското преустройство. Политическите трансформации, 
лансирани в Юлската концепция, предвиждат ОФ да стане средище и основа 
и за новите „самодейни“ организации, като по този начин пред външния свят 
ще бъде демонстрирано въвеждането на плурализъм, но без да се прекрачват 
границите на социализма като обществено-политическа система. Тази идея не 
е и не може да бъде реализирана, тъй като дисидентските организации не жела-
ят да станат придатък към ОФ, но тя показва, че до края на социализма ОФ си 
остава заложник на политическата воля на управляващата БКП.

  

В края на 1989 г. приключва още един важен етап от съществуването на ОФ. 
Етап, в който тази организация се опитва да обхване в структурите си цяло-
то общество, да го включи в политическите, икономическите и обществените 

242. АМВнР, оп. 46-1, а.е. 30, л. 7–14.



Отечественият фронт в последното десетилетие на социализма  |  377

преобразования, да създаде условия за утвърждаването на „социалистическия 
начин на живот“. Събитията, настъпили след свалянето на Тодор Живков от 
властта на 10 ноември 1989 г., показват цялата условност и нереалистичност на 
амбициозните задачи на ОФ. По-голямата част от формулираните идеологиче-
ски цели не са постигнати, а много от реализираното е отхвърлено от българ-
ското общество, тръгнало по пътя на плурализма. Но не може и не бива да се 
отрича постигнатото. Дори от дистанцията на вече отминалия почти четвърт 
век от края на социализма, е лесно да се забележи, че благодарение на усилия-
та на ОФ е осъществена модернизацията на българското общество и големи 
групи от българските граждани са ангажирани в обществените процеси.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ 
В ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА 

В БЪЛГАРИЯ

Искра Баева1

Фактът, че ОФ е исторически феномен, роден в хода на Втората световна 
война, поставила под въпрос съдбата на България, е потвърден и в края 

на 1989 г., когато започва нова епоха в българското развитие. Начало на но-
вата епоха и за ОФ става свалянето на Тодор Живков от власт и последвало-
то го разграждане на системата на държавния социализъм от съветски тип. За 
разлика от излизането на ОФ на българската историческа сцена през 1942 г., 
през 1989 г. ОФ не е сред политическите сили, които подготвят и извършват 
промяната. Напротив, за тази най-масова обществена организация промени-
те започват доста неочаквано. Това става в разгара на кризата, свързана както 
с „възродителния процес“ и неговия крах, така и в хода на промени на систе-
мата отгоре след Юлската концепция от 1987 г. ОФ е важно действащо лице 
и в двата процеса – чрез структурите на ОФ се провеждат много от акциите, 
налагащи и утвърждаващи „възродителния процес“, а инспирираната от БКП 
политическа реформа е базирана именно върху ОФ. Тясната връзка между ОФ 
и БКП прави от ОФ основа на социалистическата политическа система, затова 
началото на прехода го засяга в почти равна степен като БКП. Все пак, за раз-
лика от БКП, чието ръководство само отстранява Живков, и до края на 1989 г. 
е основното действащо лице в преобразованията, ОФ не се и опитва да изиграе 
някаква видима роля. В първите дни след отстраняването на Живков от властта 
ОФ е затворен в собствените си проблеми, опитва се да се приспособи към 
променената ситуация и да очертае възможностите си за бъдещо развитие.

  

За да стане ясно пред какви въпроси е изправен ОФ, трябва накратко да се 
очертаят събитията от ноември и декември 1989 г. За необходимост от сериоз-
ни промени в гражданските отношения в България започва да се говори в на-
чалото на 1989 г., когато на 19 януари е подписан Заключителният документ на 
Виенската среща от Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа. 

1. Искра Баева е доктор по история, професор в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски.
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В този документ са записани задълженията на държавите от Хелзинкския про-
цес да гарантират: „правата на човека и основните свободи на всички, на тяхна 
територия и под тяхна юрисдикция“ (т. 13, 7), „свободата на индивида, да изпо-
вядва и практикува религия или убеждения“ (т. 16, 1), задължението да уважават 
„напълно правото на всеки: - на свобода на придвижване и заселване в пределите 
на всяка държава; - на напускане на всяка страна, включително своята собствена 
и на завръщане в нея“ (т. 20)2. Тези решения и предстоящата през пролетта на 
1989 г. среща в Париж по човешкото измерение на Хелзинкския процес при-
нуждават Политбюро на ЦК на БКП на 14 февруари 1989 г. да обсъди налага-
щите се промени3. Резултатът от обсъждането е решението на партийното ръко-
водство, пренесено и на държавно равнище, за промяна в поредица от закони: 
Наказателния кодекс, Закона за българското гражданство и Закона за задгра-
ничните паспорти (до септември 1989 г. всички български граждани трябва да 
получат паспорти за свободно движение извън България), Закона за амнистия4. 
И този път решенията са взети без допитване до ръководството на ОФ, както 
е правено много пъти преди това. Става ясно, че макар ОФ да е обявен за ос-
нова на политическата система, промените се извършват от ръководството на 
БКП – този път набързо и под външен натиск. Всичко това оставя структурите 
на ОФ без информация и те се оказват силно объркани, когато през юни–август 
настъпва „голямата екскурзия“ и системата започва да ерозира. Организациите 
на ОФ продължават да изпълняват утвърдената политическа линия и в този мо-
мент, когато в ръководството на БКП тя рязко се променя. На разминаването 
между практиката по места и новите решения в центъра на държавата се дължи 
объркването в редиците на ОФ в момента, когато на организацията ѝ предстои 
да се съобрази с поредната голяма промяна в България.

Събитията от 9 и 10 ноември 1989 г., когато първо на заседание на Полит-
бюро на ЦК на БКП Тодор Живков е принуден да подаде оставка като гене-
рален секретар, а после на пленум оставката е гласувана, се осъществяват без 
участието на ОФ. Всъщност председателят на НС на ОФ Пенчо Кубадински 
присъства и гласува и на едното, и на другото място, но не като ръководител 
на ОФ, а като част от партийното ръководство. Ръководството на ОФ реагира 
с декларация доста по-късно – едва на 1 декември, но в нея няма нищо ново и 
запомнящо се, затова тя е определена като „голословна и високопарно деклара-
тивна“ дори от представители на същия орган5.

Трябва да мине повече от месец след началото на промените, както и да за-
почне възстановяването на политическия плурализъм (на 7 декември е учре-
ден СДС) преди НС на ОФ да обсъди въпроса какво трябва да прави в новата 
ситуация. Това става на 21 декември 1989 г. Пленумът на ръководството на 

2. ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 3591, л. 42–43, 45–47.
3. Пак там, л. 8–32.
4. На 14 април 1989 г. с решение № 63 Министерският съвет приема проектозаконите. - 
ЦДА, ф. 136, оп. 82, а.е. 165, л. 1.
5. Прави го в по-късно изказване Златко Попзлатев. – ЦДА, ф. 28, оп. 24, а.е. 39, л. 8.
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ОФ е свикан, за да разгледа „организационни въпроси“, което обикновено се 
разбира като необходимост някой да бъде свален и заменен с друг. Работата 
започва с доклад, изнесен от Пенчо Кубадински, чието заглавие „ОФ и преу-
стройството“ показва, че в ръководството на ОФ продължават да господстват 
рефлексите от предходния период. Истинската причина за заседанието е фор-
мулирана в по-нататъшната работа на пленума: свикване на извънреден кон-
грес на ОФ и смяна на Бюрото на НС на ОФ6. Идеята на свикване на извън-
реден конгрес може да изглежда и като събуждане на ОФ и търсене на своето 
ново място в преобразяващото се общество. Всъщност това не е така, защото 
идеята за извънреден конгрес на ОФ е лансирана едва след като подобно реше-
ние взема ЦК на БКП и дори започва подготовката му за края на януари 1990 г. 
Усещането за забавяне на процесите в ОФ е изразено и от събралите се на 21 
декември 1989 г. членове на ръководството му. По-активните издигат допълни-
телни искания в духа на обществените нагласи – за свободни избори, за нова 
конституция, за „действително демократизиране“7.

На пленума се чуват остри критики не само към пасивността на ОФ след 
10 ноември 1989 г., а и към цялостната дейност на организацията в епохата на 
социализма. Иван Викторов изброява грешките, които ОФ е направил, по 
следния начин: „Погрешният политически курс за ликвидирането с позволени и 
непозволени средства на политическата опозиция“ и обезличаването на БЗНС8. 
Представителят на БЗНС и активист на ОФ от Хасково Теньо Черкезов си 
служи с най-популярната тогава терминология, за да разкритикува подчинената 
роля на ОФ: „Получи се така, че населението приемаше тази организация като 
проводник на командно-административни разпоредби извън самата нея. Собст-
вените ни инициативи се възприемаха не съвсем като действително наши, а 
като пренесени отвън. Така се стигна до днешното ни незавидно положение, до 
съществуването на една организация без собствен политически облик, без авто-
ритет и тежест“9.

Въпросите, които най-силно вълнуват българското общество, са за това кои 
са виновниците за кризисното състояние. Те не могат да заобиколят и ОФ, 
както личи от въпроса на Вълчо Турийски: „От това, което чух за цялата де-
формация отгоре до долу в ОФ е виновен само Тодор Живков и неговата команд-
но-административна система. Има ли виновни в НС на ОФ и само един ли? И 
ако има, кои са и в какво са виновни?“10 Участниците в заседанието се вълнуват 
силно и от изказаните в започналата обществена дискусия от представители 
на ръководството на ОФ (Елена Лагадинова) твърдения, че „ОФ е излишен“. 
Всъщност идеята за ликвидиране на ОФ въобще не се обсъжда, но тя става по-
редната тема, по която се критикуват представителите на НС на ОФ. Според 

6. Пак там, л. 4.
7. Пак там, л. 11.
8. Пак там, л. 49–50.
9. Пак там, л. 33.
10. Пак там, л. 21.
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Васил Минков от Михайловград (дн. Монтана) те „пропуснаха да проявят ини-
циатива и да предложат идея за обединяването на всички здравомислещи сили на 
патриотична основа, в подкрепа на започналото наистина революционно обно-
вление на социализма в нашата родина“11.

Един от най-важните въпроси, по които структурите на ОФ трябва да взе-
мат отношение, е появата на СДС като ново явление в българския политически 
живот – политическа опозиция. Пръв поставя въпроса Златко Попзлатев: „И 
след като в началната си декларация този съюз [СДС] оповести, че не желае 
конфронтация, то аз не виждам защо да не му подадем настойчиво ръка, след 
като актуалните цели на ОФ от днес нататък и целите на този съюз съвпа-
дат? Затова предлагам още сега да изберем комисия, която да установи неза-
бавен контакт, независимо от контактите на ЦК на БКП и ПП на БЗНС, 
с ръководните представители на този съюз, като предварително се подготвят 
конкретни предложения за обединяване на усилията ни в този незавиден, кри-
тичен за страната период, от който можем да излезем само при положение, че 
съхраним единството на съзидателните сили, чиито движещи пориви са подчи-
нени на добруването на народа“12. Предложението за контакти със СДС не е 
изключение, а по-скоро правило за представителите на ОФ, които много добре 
знаят, че ОФ е започнал своето съществуване именно като коалиция на поли-
тически партии. Идеи за превръщането на ОФ в партийна коалиция ланси-
рат и други участници в заседанието. Милка Първанова предлага „да се оти-
де на открит диалог с всички формални, независими алтернативни сдружения 
партии и организации и след изясняване на позициите им, да се поканят и да се 
включат в състава на новото общо ръководство“13. Но тези нагласи в ОФ се от-
личават коренно от реално развиващите се политически процеси и особено от 
господстващата в СДС увереност, че новата плуралистична политическа сис-
тема трябва да започне на чисто без създадените от БКП организации, основ-
но място между които заема ОФ. Областният лидер на ОФ в Пловдив Стоян 
Ляхов изразява надеждата, че ОФ може а се завърне към корените си, като се 
превърне в „обединение на политически партии, организации и движения, а също 
и на сдруженията“14 (като под „сдружения“ се разбират неформалните органи-
зации както още известно време ще продължават да бъдат наричани нововъз-
никващите политически организации). В този момент на ОФ му се налага да 
плати сметката за дългата си еволюция от политическа коалиция в придатък на 
системата, лансиращ „социалистическия начин на живот“. Това личи дори и от 
условията, които в НС на ОФ поставят за сътрудничество със СДС и другите 
нови формации: да действат „в името на демокрацията и социализма“15; както и 

11. Пак там, л. 22.
12. Пак там, л. 11.
13. Пак там, л. 103.
14. Пак там, л. 69.
15. По думите на Павел Николов от Подуене. – Пак там, л. 81.
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вярата, че „друга алтернатива за България като обществено-политическа фор-
мация, освен социалистическата няма“16.

Друг въпрос, който силно вълнува събралите се, е за кадровите промени. Не 
е странно, че и в ОФ, също както и във всички други съществуващи в епохата на 
социализма формации, на преден план е изведено желанието за обновление и 
то преди всичко с млади хора. Най-ясно го изразява председателят на Област-
ния комитет на ОФ в Русе Петър Иванов с предложението си ръководството 
на ОФ да се обнови с „нови млади хора, доказали на дело своята преданост и 
възможности“17. Още една посока на промените е лесно обяснима – изтъкване 
на преден план на безпартийните. Златко Попзлатев припомня, че до момента 
в ръководството на ОФ е имало един безпартиен – Гиньо Ганев, въпреки че ОФ 
е „организация, чиято основна маса са безпартийните“18. Тези нагласи предве-
щават дълбоките организационни сътресения в ОФ, но за момента обосновават 
необходимостта от незабавни промени още преди извънредния конгрес.

Как изглеждат предложените в края на декември 1989 г. промени? Никаква 
дискусия не предизвиква отстраняването на Пенчо Кубадински, възприеман 
с основание като съратник на Тодор Живков. Още в доклада си Кубадински 
предлага да бъде гласувана колективната оставка на Бюрото на НС на ОФ, а 
това негово предложение е прието само с 4 гласа против. Оставката на Бюрото 
е само начало на чистката, в резултат на която от ръководството на ОФ са от-
странени Тодор Живков, Милко Балев, Владимир Живков, Гриша Филипов, 
Димитър Стоянов, Никола Стефанов, Огнян Дойнов, Васил Цанов, Ярослав 
Радев, Станиш Бонев, Христо Русков и Христо Малеев19. Тя повтаря ставащо-
то в ръководството на БКП, но все пак на заседанието на НС на ОФ се чува и 
въпросът дали предложените за отстраняване са били поканени на заседанието, 
на който водещият това важно заседание Гиньо Ганев отговаря, че на всички е 
изпратена писмена покана с изключение на Тодор Живков и на сина му Влади-
мир20. С единодушно решение на пленума отстранените са лишени и от почет-
ните звания на ОФ. Кадровите промени могат да се интерпретират и като раз-
чистване на сметките с миналото с цел по-нататъшният път на ОФ да започне 
на чисто. По-важни изглеждат идеите за бъдещето, които могат да се открият 
в предложението за ново временно ръководство на ОФ. Кооптирани са нови 
членове на НС на ОФ, като тези предложения изцяло следват дотогавашната 
практика – да се включват председателите на различни обществени и творчески 
организации21.

16. По думите на Златко Попзлатев. – Пак там, л. 14.
17. Пак там, л. 38.
18. Пак там, л. 12.
19. Пак там, л. 129.
20. Пак там, л. 130.
21. Между новите членове на ръководството на ОФ, предложени на този принцип, заслужава 
да се изброят: Александър Янков – председател на Съюза на научните работници, Лъчезар 
Аврамов - председател на Български туристически съюз, Мако Даков – председател на Общо-
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В началото изглежда, че новото Бюро на НС на ОФ ще бъде избрано по 
известния единодушен маниер. Кадровото предложение е следното: нов пред-
седател Живко Живков, който до момента е член на ЦК на БКП и на Дър-
жавния съвет, заместник-председатели Янка Брезовска, която е и член на Упра-
вителния съвет на БЗНС, безпартийният Гиньо Ганев, Асен Нейков и Васил 
Иванов, който е и представител на Обществен форум за защита на социализма, 
секретари – Димитър Виячев, който е член и на Управителния съвет на БЗНС, 
и Сийка Нейкова, до момента секретар на ОФ, членове Христо Маринов и 
Иван Викторов22. Както се вижда от списъка, предложението предлага съчета-
ние между промяна и приемственост.

Гладкият предварителен сценарий по избора е нарушен от изказването на 
Паунка Гочева, която се обявява срещу кандидатурата на Живко Живков. Тя 
изразява съмнение както в неговите способности да се справи с изцяло новите 
предизвикателства, така и несъгласие с напредналата възраст на новото ръко-
водство23. Действително, бързо представената справка за възрастта показва, че 
Гочева е била права: Живко Живков е на 74 г., Янка Брезовска – на 40 г., Ги-
ньо Ганев – на 60 г., Асен Нейков – на 71 г., Васил Иванов – на 66 г., Димитър 
Виячев – на 64 г., Сийка Нейкова – на 60 г., Христо Маринов – на 58 г., Иван 
Викторов – на 60 г. Въпреки това, след кратка дискусия, предложението за ново 
ръководство е прието със значително мнозинство. А краткото благодарствено 
слово на новия председател Живко Живков има не толкова политически ха-
рактер, колкото патриотичен: „Сега искам само да кажа, че съм роден от майка 
българка, че съм дишал български въздух, че съм греян от българско слънце, че съм 
се възхищавал от българската природа и още от 15-годишна възраст, когато съм 
се ориентирал в политическия живот и съм вземал участие във всички етапи на 
нашето развитие...“24

Най-важното решение на пленума на НС на ОФ от 21 декември 1989 г. е 
това за свикване на извънреден конгрес на ОФ за началото на април 1990 г. 
Кръстьо Тричков прави предложението със следната мотивировка: „В нашата 
страна протичат сложни и динамични процеси, свързани с обновлението и преу-
стройството на нашето общество. След историческия Ноемврийски пленум от 
т.г. настъпи истински прелом. Разкрепостена е народната енергия, активизи-
раха се всички политически и обществени сили. Обстановката се изменя всеки 
ден и всеки час. ОФ трябва да е в крак с времето“25. Като изказ обосновката напо-

народния комитет за опазване и възпроизводство на природната среда, Никола Попов – рек-
тор на СУ, Стефан Манолов – председател на Българския ловно-рибарски съюз, Тодор Батков 
– секретар на комисия в ръководството на ОФ, Чавдар Кюранов – дисидент от Института по 
социология, Алексей Рафаилов, Стоян Ангелов, Георги Христов – председател на Българския 
съюз за физкултура и спорт. – Пак там, л. 131–133.
22. Пак там, 133–134.
23. Пак там, 139–144.
24. Пак там, л. 154.
25. Пак там, л. 126.
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добява духа на преустройството, а и предложената дата на конгреса – началото 
на април 1990 г., потвърждава вторичния характер на ставащото в ОФ, тъй като 
БКП е свикала своя извънреден конгрес за края на януари.

Събитията, които настъпват в България в началото на 1990 г., ускоряват 
промените, включително и тези в ОФ. Най-важното политическо събитие не-
съмнено е Националната кръгла маса, чиято цел е да договори между новите 
и старите политически сили механизмите за извършване на трансформа-
цията от еднопартийна система към политически плурализъм. В България 
предложението за Кръгла маса идва от новите политически сили. На 10 декем-
ври 1989 г., на един от първите митинги на новоучредения СДС, е издигнато 
искане да се проведе българска Кръгла маса (резолюцията е прочетена от со-
циалдемократа Ангел Ахрянов)26. Официално ръководството на СДС поставя 
идеята си за Кръгла маса в края на декември 1989 г. на среща с ръководството на 
БКП в Народното събрание във връзка с изострения национален конфликт – 
отмяната на „възродителния процес“ на 29 декември 1989 г. и острата реакция 
срещу това решение на българите от смесените етнически райони. Според д-р 
Желю Желев предложението да се договорят основните етапи на политическия 
преход е прието с ентусиазъм от Александър Лилов от БКП, но той е поискал 
това да стане като съвместна декларация на ръководствата на СДС и БКП за 
основните характеристики на новата политическа система: разделяне на вла-
стите, върховенство на закона, правова държава. Подобен механизъм обаче не 
отговаря на вече натрупания опит в Полша, Унгария и Чехословакия, върху 
който се гради стратегията на СДС. Затова д-р Желев отхвърля предложението 
на Лилов и налага своето виждане и в България да се проведат истински прего-
вори между различните политически сили27.

Както се вижда, ръководството на ОФ не е участник в раждането на идеята 
за Кръгла маса, но като основна формация от политическата система на социа-
лизма ОФ заявява желанието си да участва в преговорите. Прави го най-оп-
итният, а и най-подходящият за новите условия деец на ОФ – безпартийният 
юрист Гиньо Ганев. Той прави необходимото да се включи в преговорите на 
Кръглата маса, където успява да направи силно впечатление с умението си да 
постига компромиси и да облича в подходящи фрази спорните позиции. Ус-
пешното участие на Гиньо Ганев в преговорите на Кръглата маса утвържда-
ва присъствието на ОФ в политическия живот и му позволява да продължи 
съществуването си в съзнанието на българските граждани, въпреки острите и 
силни атаки от страна на СДС, които възприемат ОФ само като продължение 
на БКП. Активността на Гиньо Ганев в преговорния процес има и друг ре-

26. Искам да изразя несъгласие с тезата на Иван Кръстев, че българската Кръгла маса „е роде-
на от телевизионния образ на румънската Коледа през 1989 г.. В този смисъл българ-
ската кръгла маса е румънска. Тя е родена от страховете, че в България е възможно 
политическо развитие, сходно с това в Румъния“. – Кръстев, Ив. Конституцията като 
политическа история. – Демократически преглед, № 8–9, 1996, с. 15.
27. Желев, Ж. Въпреки всичко. Моята политическа биография. Colibri, 2005, с. 323.
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зултат – на 15 февруари 1990 г. заседанието на НС на ОФ избира именно 
него за временен председател на мястото на Живко Живков, който се оказва 
неадекватен на променящите се обществени нагласи.

Преговорите на Кръглата маса позволяват на ръководството на ОФ да раз-
бере по-добре дълбочината на настъпващите промени и по този начин оказ-
ват въздействие върху подготовката и решенията на извънредния конгрес на 
организацията. Единадесетият конгрес на ОФ се провежда малко по-рано от 
предвиденото – не в началото на април, а в самия край на март – на 30 и 31 март 
1990 г. Този конгрес играе ролята на нов дълбок поврат в дейността на най-ма-
совата обществена организация.

Единадесетият конгрес поставя ново начало за ОФ, тъй като усилията на 
делегатите му са насочени към цялостна трансформация на организацията в съ-
ответствие с условията в демократизираща се България. Както казва във встъ-
пителното си слово Гиньо Ганев: „ОФ също е изправен пред повелите на новото 
време и трябва да намери истинското си място в неговия календар. Зад гърба си 
той има близо половинвековна многообразна, но докрай осмислена и даже проти-
воречива история. Там има какво да се осъди, какво да се отхвърли и решително 
да се изостави.Но заедно с това там има съхранено през годините богатство от 
обединителни идеи и действия, много живи и конкретни дела, извършени в полза 
на хората“28. Той определя мястото на ОФ между двете полярни сили – БКП и 
формиращата се около СДС опозиция.

Може би най-важното решение, което взема Единадесетият конгрес, е смя-
ната на името на организацията. С основание се приема, че наименованието 
„фронт“ е свързано повече с времето след Втората световна война, когато воен-
ното противопоставяне още не е забравено и военната лексика е повсеместна, 
докато в началото на 90-те години на преден план трябва да излезе обединени-
ето. Затова организацията получава ново име – Отечествен съюз, което съче-
тава добрите традиции от миналото с новото демократично начало. Идеята за 
съюз е разшифрована и като възможност „партии, обществени сили и граждани 
да застанат под трицветното знаме на България“29.

Още в началото на своята нова дейност ОС издига исканията за децентра-
лизация на държавното управление и засилване на местното самоупра-
вление30. По-късно новото начало на най-масовата обществена организация в 
България е оценено като превръщане на ОС в: „самостоятелна, патриотична 
и социално ангажирана обществена организация, прокламираща в обществото 
разум, разбирателство и национално единение в името на бъдещото развитие и 
модернизация на България. Ние издигнахме валидния и до днес призив за нацио-

28. „За ОФ под трицветното знаме на България. Встъпително слово на председателя на НС на 
ОФ Гиньо Ганев“ – В: 65 години Отечествен фронт–съюз, с. 326. С., 2008,
29. Пак там, с. 330.
30. Сираков, Ст. ОФ – масова обществено-политическа организация и движение и плодот-
ворните му дела. – В: 65 години Отечествен фронт–съюз с. 122.
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нално съгласие в името на европейското демократично бъдеще и социален проспе-
ритет на нацията“31.

На конгреса временният избор на Гиньо Ганев за председател се превръща в 
постоянен. Той се оказва подходящ не само с това, че няма партийно минало, 
но и с авторитета, извоюван по време на преговорите на Кръглата маса. Ново-
то начало проличава и в приетата от конгреса Платформа на ОС, както и в 
новия Устав. Според Платформата основна цел на ОС е „да участва активно 
в изграждането на гражданското общество, гарантиращо демократичните сво-
боди, социалните и икономическите права на населението върху основата на за-
кона, запазването на националните и общочовешките ценности, защитата на 
жизнените интереси на всеки гражданин по местоживеене“32. Заявен е и прин-
ципът на приемствеността с ОФ, но и това, че ОС е „независима, самостоятел-
на и надпартийна обществена организация“ с цели като патриотизъм и остра 
социална чувствителност33. ОС не се отказва от наследството на ОФ, но иска да 
излезе от дотогавашното си подчинено политическо положение.

Конгресът приема и Етичен кодекс за предизборната кампания, предиз-
викан от водещата се по това време остра и непримирима кампания за Велико 
народно събрание. Етичният кодекс показва желанието на обновения ОС да 
продължи да участва в провеждането на изборите, като се наложи и като мора-
лен арбитър в политическото противопоставяне между левица и десница.

Най-важното събитие през 1990 г. за цялата страна са първите плуралистич-
ни избори, насрочени за 10 и 17 юни. За пръв път от десетилетия ОС се явява 
самостоятелно на изборите, като се възползва от смесената пропорционално-
мажоритарна избирателна система и издига свои кандидати в мажоритарни ра-
йони. ОС е в трудна позиция, тъй като е атакуван от опозицията заради тесните 
си връзки с БКП (от април 1990 г. тя се преименува на БСП) и за да се пребори 
за ново бъдеще, трябва да очертае своя собствена физиономия. За целта ОС 
се явява самостоятелно на изборите, но тъй като си дава сметка, че повечето 
от членовете му ще подкрепят някоя от двете основни сили – БСП или СДС, 
избира да заложи на сигурно, като издигне кандидати в такива мажоритарни 
райони, в които БСП не издига свои (по предварителна договореност). Так-
тиката са оказва успешна, особено като се имат предвид и издигнатите канди-
датури – във ВНС от името на ОС влизат председателят на организацията 
Гиньо Ганев и старозагорският митрополит Панкратий, а националният 
резултат на ОС възлиза на 0,5 % от националния вот. Срещу кандидатури-
те на ОС в мажоритарните райони не се кандидатират представители на ле-
вицата, но СДС има такива и по този начин предизборната кампания на ОС 
естествено се насочва преди всичко срещу СДС. Първоначалното желание за 
сътрудничество и включване на СДС в структурите на ОС бързо се изпарява, 

31. http://www.os-bulgaria.org/osd.html, достъп на 22 август 2012 г.
32. Платформа на Отечествения съюз. – В: 65 години Отечествен фронт–съюз, с. 331.
33. Симеонов, С. ОС – еволюция, съвременност и бъдеще. – В: 65 години Отечествен 
фронт–съюз, с. 175.
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след като се развихря изцяло негативната предизборна кампания на СДС, от-
ричаща всичко от епохата на социализма. От първите свободни избори ОС на-
мира място си в умерения ляв политически спектър, като противник на СДС и 
естествен политически партньор на БСП. Обединява ги желанието да защитят 
положителните неща от отминалата епоха, но и да отрекат недемократичното 
минало.

Докато се развива предизборната борба за ВНС, ОС не изоставя започна-
тите преди промените дейности, свързани с присъдружни организации. Ини-
циираният от ОФ нов проектозакон за читалищата (публикуван е като осно-
ва за обсъждане на 14 август 1989 г.) довежда до провеждането на 12 януари 
1990 г. на Национална читалищна среща, в която участват представители на 
451 читалища. На срещата, открита неслучайно от Сийка Нейкова, която по 
това време е секретар на НС на ОФ, е решено да се подготви Двадесет и шести-
ят конгрес на българските читалища. Конгресът е свикан за 12–13 май 1990 г. 
в София (в изградения и с усилията на ОФ Национален дворец на културата), 
а делегатите му решават да възстановят дейността на Читалищния съюз34. ОС 
съдейства и за приемането на новия закон за читалищата през 1996 г., благода-
рение на който тази най-стара българска културна институция – читалищата, 
получава възможност да продължи своето развитие и да се справи с предиз-
викателствата на прехода, оказал се унищожителен за много други български 
традиции.

Още първите действия на ОФ в бурните и ожесточени години на прехода 
показват колко верен е бил традиционният девиз на ОФ: „От дребното и мал-
кото се гради голямото и великото“.

Има и други организации, които в годините на социализма са били присъе-
динени към структурите на ОФ, но в началото на прехода виждат своя шанс да 
се отделят и да започнат самостоятелно съществуване. Това се случва с Екофо-
рума за мир и солидарност. Цялата природозащитна дейност на ОФ попада 
под ударите на новите дисидентски екологични организации, които в периода 
1988–1989 г. обвиняват, често несправедливо35, официалните защитници на 
природата, че по политически причини не искат да защитят населението на 
Русе от обгазяване36. В тази обстановка Екофорумът за мир и солидарност се 
насочва към други проблеми – екологичен проблем с международно значение 
е например състоянието на Черно море. Във врящата от политически страсти 
България през 1990 г. организирането на конференция, посветена на дълго-
срочните проблеми на Черно море, се оказва невъзможно, затова тя е прове-

34. Лазаров, Ст. Българските читалища и ОФ. – В: 65 години Отечествен фронт–съюз, с. 131.
35. Станалите достъпни в годините на прехода документи на ЦК на БКП показват, че 
въпросът за обгазяването на Русе е многократно поставян пред румънското ръководство, но 
единственият резултат е влошаването на двустранните отношения.
36. Проблемът с Гюргевския химически комбинат, обгазяващ периодично Русе, става повод 
за създаването на първата дисидентска организация в България на 8 март 1988 г. – Обществе-
ният комитет за защита на Русе. Тя просъществува кратко, но слага началото на дисидентски 
организации като Екогласност и по-късно Зелената партия.
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дена с помощта на Руския комитет за мир на кораба „Академик Вернадски“. 
Напълно в съзвучие с темата на конференция корабът осъществява 10-дневно 
пътуване в Черно море от Одеса до Истанбул, което дава възможност на 120-
те специалисти от 11 страни не само да обсъждат, но и да видят с очите си как 
изглеждат проблемите на Черно море37. Екофорумът за мир и демокрация про-
дължава своята самостоятелна дейност и в следващите години, но по-скоро на 
международната арена, благодарение на което успява да получи признание от 
ООН и дори от папа Йоан Павел ІІ.

Другата формация, която се отделя от ОФ/ОС в началото на 1990 г., е Феде-
рацията на потребителите. Тази своеобразна гражданска организация, демон-
стрираща широтата на функциите на ОФ, е създадена в България под влияние 
на чуждия опит. През 1987 г. в НС на ОФ пристига информация за създаденият 
през 1982 г. към Унгарския отечествен народен фронт Съвет на потребители-
те38. Ръководството на ОФ веднага вижда големия потенциал на тази дейност и 
създава подобни структури. Промените в началото на прехода обаче показват 
ясно, че новият стеснен параметър на ОС не може да създаде база за толкова 
много и различни обществени организации и съдейства за тяхното отделяне. 
Така на 10 май 1990 г. е учредена Федерацията на потребителите в България, 
която още на 20 август 1990 г. е регистрирана по съдебен ред като сдружение с 
нестопанска цел39. Заслужава да се отбележи, че учредяването на Федерацията 
на потребителите показва, че средите, свързани в миналото с ОФ продължават 
да се съобразяват със ставащото в света, защото учредяването на Федерацията 
на потребителите става в контекста на призива на 39-та сесия на ООН в защита 
на потребителите. Възможност за разширяване на тази дейност дава и новото 
законодателство, инспирирано от началото на плурализма. От недрата на ОФ/
ОС възниква и потребителското движение, което в годините па прехода ще до-
бие свой собствен живот и ще продължава и до днес да стимулира гражданската 
позиция на българите.

Пак със съдействието на ОС е поставено начало на поредица от органи-
зации, които продължават патриотичните традиции на ОФ – през 1990 г. са 
учредени Българското генеаложко дружество „Родознание“ и Съюзът на 
землячествата „Роден край“40. Специално място в съвременната история на 
България заема още една нова организация, възникнала в рамките и с помощта 

37. Нейков, В. ОФ, Защита на природата и международното движение „Екофорум за мир и 
солидарност“. – В: 65 години Отечествен фронт–съюз, 37–38.
38. В информацията пише още: „Този съвет работи с малко щатни бройки, а по-голя-
мата част от апарата е на обществени начала. Такива съвети има изградени и в 
окръзите. Те имат право на инициатива за проверки и за изследване, ако има според 
тях нарушения. Могат да правят предложения за санкциониране и препоръки към 
промишлеността“. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 101, а.е. 1699, л. 20.
39. Минкова, И. ОФ и обществената защита на потребителите. – В: 65 години Отечествен 
фронт–съюз, с. 141.
40. Сираков, Ст. Цит. съч., с. 123.
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на ОС – това е Общобългарският комитет „Васил Левски“ и свързаната с 
него фондация, учредени на 21 април 1991 г.

След отделянето на включените в ОФ организации (напр. женското движе-
ние), създаването на нови и асистирането в разширяването на политическия и 
обществен плурализъм в България функциите на ОС значително се стесняват и 
той се насочва в една определена посока – търсенето на възможност за изява в 
новите политически условия.

Търсенето на мястото на ОС в новата политическа система на демократична 
България се оказва трудна задача, преди всичко тъй като в първите години на 
прехода системата е в непрекъснато движение и е под влиянието на силните по-
литически страсти, предизвикани от желанието за разправа с миналото, а ОС 
се възприема като част от това минало. На първо място стои въпросът дали ОС 
трябва да стане политическа партия или да запази облика си на обществе-
на организация. Законодателството в началото на прехода позволява подобна 
двойственост, но впоследствие с приемането на Закона за политическите пар-
тии всички активни политически сили са принудени да направят своя избор. 
Верен на своите традиции ОС предпочита да остане широка обществена орга-
низация, която се стреми да защитава населението в сътрудничество с левите и 
центристките политически партии, които се противопоставят на политическо-
то разделение и ожесточение.

Шанс за запазване на общественото положение на ОС дава парламентарно-
то му присъствие във ВНС и по-специално позициите и дейността на Гиньо 
Ганев, който е избран за заместник-председател на парламента и същевременно 
ръководи работата на най-важната комисия във ВНС – по изработването на 
новата конституция. Вероятно и заради академичния стил на председателя на 
ВНС акад. Николай Тодоров, оказал се неподходящ за острите политически 
борби в размирния плуралистичен парламент, се утвърждава фигурата на Гиньо 
Ганев, способен да излезе и от най-тежките ситуации и да помири и най-непри-
миримите позиции. Така новият председател на ОС се превръща в знакова за 
новия български парламентаризъм и неслучайно е наречен „човек-парламент“41.

Независимо че основната цел на ВНС е изработването на новата консти-
туция, острите политически спорове я изтласкват на заден план и за нея се се-
щат едва в края на 1990 г. Изработването на конституцията, координирано от 
Гиньо Ганев, става в обстановката на широка кампания на радикалното кри-
ло на СДС срещу приемането на конституцията, достигнала до обявяване на 
„гладна стачка“ от 39 депутати. Несъмнена заслуга на председателя на ОС за-
едно с мнозинството от юристите е изработването и приемането на консти-
туцията, въпреки яростното противопоставяне. В крайна сметка, на 12 юли 
1991 г. конституцията е подписана от значително мнозинство от депутатите 
във ВНС – 309 (плюс 4 по-късно) или 78,25 % от общо 400-те депутати (при 

41. За популярността и ораторските умения на Ганев говори и успехът на книгата с негови 
цитати от работата на ВНС. – Ганев, Г. Style. С., 1991.
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необходим минимум от 267 или 66 %)42. Участието на представителите на ОС 
в изработването на новата демократична конституция придава легитимност на 
организацията и демонстрира заслугите ѝ за запазване на обществената стабил-
ност в бурите на прехода. С появата на Конституцията на Република България 
приключва учредителният период на прехода и започва периодът на нормално 
функциониране на парламентарната демокрация.

Първата предизборна кампания за редовен парламент се провежда през 
есента на 1991 г. в коренно променена в сравнение с лятото на 1990 г. ситу-
ация. Политическото ожесточение в предизборната кампания за 36 Народно 
събрание е още по-силно, отколкото година по-рано, защото СДС не може да 
си позволи втора изборна загуба и е готов да спечели изборите на всяка цена. 
Създаден като пъстра политическа коалиция СДС не издържа на вътрешното 
напрежение и се разцепва, преди всичко заради различното отношение на със-
тавящите го партии към новата конституция. Като парламентарно представе-
на организация ОС получава правото да има свои представители в изборните 
комисии и по този начин продължава традициите на ОФ за участие в избо-
рите. Ожесточената борба между двете основни политически сили – СДС и 
БСП, принуждава председателя на ОС Гиньо Ганев да се кандидатира като не-
зависим. Поляризираният български политически живот прави невъзможно за 
който и да било независим кандидат да събере достатъчно гласове в изборите 
от 13 октомври 1991 г. Затова в първия парламент след приемането на новата 
конституция представител на ОС няма.

През есента на 1991 г. СДС най-после успява да спечели парламентарните 
избори и обявява своето желание да управлява „с малко, но завинаги“ (по ду-
мите на един от знаковите представители на СДС от онова време Георги Мар-
ков). Желанието на СДС да утвърди своята власт го тласка към приемането на 
поредица от декомунизаторски закони, някои от които засягат и ОС. Първи-
ят и най-важния от тях е Законът за конфискация на имуществото на БКП, 
БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюза на активните борци против фашизма и капита-
лизма и Българските професионални съюзи43. С него първото правителство 
на СДС под ръководството на Филип Димитров се стреми да лиши от матери-
ална база основния си политически противник БСП, но законът засяга и много 
други обществени организации. За ОС той означава загуба на материалната 
база и сериозни затруднения във всекидневната организационна дейност.

За последиците на закона за конфискация на имуществото активистката на 
ОС Мариана Узунова разказва следното: „Така нареченият Закон за конфиска-
ция на имуществата лиши Отечествения съюз от материална база и средства 
за нормална дейност. Отнето му беше не само това, което е предоставила дър-
жавата, но и всичко постигнато със собствени сили от дарения на физически 
лица. Голяма част от щатния и обществения потенциал се оттегли, търсейки 

42. Тодоров, Н. VII Велико народно събрание зад кадър. С., 1993, 144–147.
43. Държавен вестник, 19 декември 1991 г.
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изява на други поприща“44. Въпреки закона някои организации на ОС успяват 
да избегнат най-тежките последици от закона. Например организация на ОС 
в Русе успява по думите на Вяра Косева да „прехвърли две от най-добрите си 
клубни помещения на организацията на инвалидите и слепите хора, които и до 
днес са там и не получават нищо повече“45. Като се има предвид съдбата на кон-
фискуваното имущество на клубове и оборудването им, разпродадени на безце-
ница и преустроени за частни, а не за обществени нужди, може да се направи 
изводът, че истинската цел на закона е била да се унищожат политическите опо-
ненти на управляващите. В този период ОС губи и много активисти, някои 
от които се чувстват застрашени от ожесточения политическия живот, дру-
ги са принудени да потърсят нова работа, за да изхранват себе си и семей-
ствата си във все по-трудните условия на задълбочаващата се икономическа 
криза. Отново на преден план излиза ентусиазмът на обществениците, готови 
да работят в името на разбирането, че „демокрацията носи обща полза само ко-
гато се прави не от отделни партии или групи от хора, колкото и да са големи 
те, а от всякакви (като различие) и от всички, които са национално отговорни 
и социално ангажирани“.

Репресивните действия на правителството на Филип Димитров срещу ОС 
принуждават тази обществена организация да потърси своето място в ляво-
центристкото пространство, а организационното ѝ отслабване я принуждава 
още по-активно да търси коалиционни партньори. През 1992 г. Националната 
конференция на ОС приема „Основни насоки за развитие на социалните функ-
ции на ОС“. Програмните документи на ОС потвърждават социалния ангажи-
мент на ОС, изразяващ се преди всичко в реализирането на актове на социална 
взаимопомощ и защита на най-засегнатите от тежестите на прехода слоеве от 
населението.

През 1994 г., когато обществените настроения в България се променят и се 
оформя тенденция за завръщане на левицата на власт, ръководството на ОС 
решава отново да се включи в политическата борба, като за целта през август 
1994 г. е учредена политическата партия Съюз за отечеството, оглавена от пред-
седателя на ОС Гиньо Ганев. Съюзът за отечеството е партийна еманация на 
ОС за участие в изборите за 37 НС, проведени през декември с.г. За съвместно 
участие в изборите през октомври 1994 г. Съюзът за отечеството подписва Де-
кларация за патриотично единодействие и сътрудничество с: Демократичния 
съюз на жените, Българската партия либерали, Отечествената партия на тру-
да, Движението „Воля за България“ и Партията „Нова България“. Направен е 
опит и за разширяване на предизборната коалиция със създаването на Патри-
отичния съюз. Предвидено е в съюза да се включат и организации като БЗНС 

44. Узунова, М. Отечественият съюз в първите години на прехода и неговата роля за постига-
не на разум, реализъм и разбирателство в българското общество. – В: 65 години Отечествен 
фронт–съюз, с. 157.
45. Косева, В. Отечественият съюз и националното съгласие в първите години на прехода. – 
В: 65 години Отечествен фронт–съюз, с. 151.
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„Ал. Стамболийски“ и ПК „Екогласност“, но това не се случва. Последните 
две формации сключват самостоятелно коалиционно споразумение с БСП за 
съвместно участие в изборите и в бъдещото управление. При това положение 
ръководителите на Патриотичния съюз в последния момент започват разго-
вори с коалицията Демократична алтернатива за републиката (ДАР) за нова 
предизборна коалиция „Патриотичен съюз – ДАР“. По вина на ръководството 
на БСДП тази идея не се реализира и на 18 декември 1994 г. нито Патриотич-
ният съюз, нито ДАР успяват да прескочат парламентарната бариера от 4 % и 
да влязат в 37 НС.

Независимо от втория неуспех на представители на ОС да влязат в парла-
мента, организацията продължава сътрудничеството си с БСП, в резултат на 
което на 11 април 1995 г. е подписано Споразумение за взаимодействие и съ-
трудничество между ОС и БСП. Завръщането на БСП на власт през януари 
1995 г. с правителството на Жан Виденов не продължава дълго. На това прави-
телство му се налага да плати високата цена за започналата структурна рефор-
ма, а и опитът на младия лидер на БСП да запази държавните предприятия в 
условията на неолиберален преход завършва с неуспех. През 1996 г. в България 
възниква банкова криза, последвана от хлебна и недоволството ескалира до ма-
сов обществен натиск, принудил правителството на Виденов да подаде оставка 
през декември 1996 г. След едномесечни протестни демонстрации на 4 февру-
ари 1997 г. БСП в лицето на новия си лидер Георги Първанов и номинирания 
за премиер Николай Добрев обявява своя отказ да състави ново правителство 
и така БСП за втори път се отказва от властта. Събитията от началото на 1997 г. 
променят посоката на българския преход, тъй като и БСП разбира, че трябва 
да се откаже от принципите на социализма и да приеме капиталистическата ре-
алност. Носител на това разбиране става Георги Първанов, който полага мно-
го усилия да изведе БСП от политическата изолация. Повратът се оказва бла-
гоприятен за ОС, който успява да се включи в предизборната борба на БСП, 
съставила коалицията Демократична левица. Благодарение на това ОС отно-
во има парламентарно присъствие в 38 НС (1997–2001) в лицето на своя 
председател Гиньо Ганев. В този период левицата е в изолация и опозиция, но 
ОС получава възможност да си върне част от доверието на населението, което 
започва да усеща негативните последици от преструктуриране на икономиката. 
Проблемът на ОС, както и на БСП е, че въпреки желанието си да подпомогнат 
социално слабите гражданите те вече не разполагат с материалните ресурси за 
това. Но ОС може да изразява социални позиции и го прави в приетата на 18 
ноември 2000 г. Програмна декларация.

Успехът на коалицията на ОС с БСП е потвърден в навечерието на нови-
те избори, когато на 28 януари 2001 г. тържествено е обявен съюзът между 
15 организации, с които БСП възнамерява се яви на изборите под името 
„Коалиция за България“. Сред важните елементи на „Коалиция за България“ 
е ОС. Политическото споразумение предвижда коалицията да се яви на избо-
рите с общи листи и да подкрепя общи кандидатури и в президентските избо-
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ри, предстоящи в края на годината. На парламентарните избори, проведени 
на 17 юни 2001 г., „Коалиция за България“ получава 17,24 % от гласовете и в 
парламента влизат 48 депутати, които не ѝ позволяват да се върне на власт. Ос-
новната причина за неуспеха на лявата коалиция се крие в неочаквания успех, 
постигнат от формацията НДСВ („Негово величество Симеон Втори“), съз-
дадена непосредствено преди изборите от завърналия се след десетилетно из-
гнание бивш български цар Симеон Сакскобургготски. За ОС изборите пред-
ставляват успех, тъй като чрез своя председател Гиньо Ганев организацията си 
връща парламентарното присъствие в 39 НС. В края на 2001 г. „Коалиция за 
България“ постига и най-големия си успех с избирането на Георги Първанов за 
президент на Република България. Неговата кандидатура е подкрепена както 
от ОС, така и от партийната му еманация Съюз за отечеството.

В края на мандата на 39 НС – на 13 април 2005 г. е взето едно решение, кое-
то пряко засяга ОС – Гиньо Ганев е избран за първи омбудсман на България. 
Този избор е престижен, но налага организационни промени. Функциите на 
председател на ОС временно са поети от Симеон Симеонов, а Гиньо Ганев 
е обявен за почетен председател. На 25 ноември с.г. Общото събрание на ОС 
избира Симеон Симеонов за постоянен председател, като едновременно с това 
приема нов устав и взема решение за закриване на партията Съюз за отечест-
вото. Така окончателно ОС се отказва от самостоятелна политическа дейност и 
се утвърждава като обществена организация с граждански функции. Това не оз-
начава, че ОС се отказва от участие в политическия живот, но остава по-скоро 
коректив и организатор на гражданската инициатива на населението.

През следващите години ОС осъществява контакти и влиза в съюз с мно-
жество организации. Между тях заслужава да се споменат следните споразу-
мения: от 1 март 2006 г. със Съюза за стопанска инициатива; от 6 юни 2006 г. 
с Българския антифашистки съюз и с Националното сдружение на кметствата 
в България; от 1 август 2007 г. с Национална асоциация „Св. Иван Рилски“; 
от май 2009 г. с БСП и със седем граждански сдружения за подкрепа в пред-
стоящите местни и парламентарни избори; от 1 октомври 2010 г. с ПП „Обе-
динена социалдемокрация“; от 6 октомври 2010 г. с Отечествената партия; от 
11 октомври 2010 г. с ПП „Нова зора“; от 12 октомври 2010 г. със Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва, със Съюза на военноинвалидите и 
военно пострадалите, със Съюза на ветераните от войните и с Конфедерацията 
на организациите за социална защита на пенсионерите в България; от 19 ноем-
ври 2010 г. с „Партньорство за справедлива България“, с ПП „Българска леви-
ца“, с Националното движение „Русофили“ и с Националния антикриминален 
и антитерористичен форум; от 20 декември 2010 г. с Партията на българските 
комунисти; от 31 януари 2011 г. с БСП; от 11 март 2011 г. с Национална асо-
циация „Сигурност“; от 12 април 2011 г. с Националния център за развитие на 
ромите; от 8 юли 2011 г. с ПП „Лидер“; от 14 юли 2011 г. със ЗС „Александър 
Стамболийски“; от 3 август 2011 г. с ПД „Социалдемократи“ и с фондация Ин-
ститут за модерна политика; от 4 юли 2012 г. с Демократичния съюз на жените. 
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Тези договорености и съглашения на ОС демонстрират приемствеността му 
с ОФ от предишната епоха – новите му съюзници приличат на предишните, 
защото са леви, социално ориентирани и граждански организации. Във всички 
избори – местни, парламентарни, президентски, европейски, организациите и 
членовете на ОС подкрепят кандидатите на левите партии и преди всичко на 
БСП.

Индивидуално или с други организации ОС изработва и огласява пред об-
ществото поредица от декларации. Някои от тези тях припомнят важни съби-
тия от миналото, като например онази, внесена в парламента на 12 юли 2006 г. 
във връзка с 15-годишнината от приемането на конституцията. В нея е заяве-
но, че с конституцията е „положен крайъгълният камък на изграждането на на-
шето отечество като демократична, правова и социална държава“, утвърдени 
са „принципите на републиканизма и на парламентарната форма на управле-
ние“, като същевременно е изразено съжаление, че записаните в конституцията 
ценности и права „все още са далеч от реалността“. Именно в стремежа за реа-
лизирането им вижда своята роля ОС.

ОС оповестява и декларации с актуално политическо значение. През де-
кември 2010 г. НС на ОС приема специално обръщение, в което изразява 
безпокойство от управлението на ГЕРБ във връзка с погазването на демокра-
цията и публичния живот. На 23 януари 2011 г. следва Декларация на ОС по 
повод задълбочаването на финансовата криза и неспособността на ГЕРБ да 
се справи с нея. На 4 февруари 2011 г. ОС протестира срещу наложеното в 
новия изборен кодекс назначаване на кметове на райони в София, Пловдив и 
Варна и на населени места с по-малко от 350 жители, вместо те да бъдат изби-
рани, както е дотогава – тази промяна е интерпретирана като ограничаване на 
правата за местно самоуправление. Политически характер има и декларацията 
на НС на ОС от 28 януари 2011 г., в която се протестира срещу решението на 
Министерския съвет за обявяването на 1 февруари за Ден на признателност и 
почит към жертвите на комунистическия режим. Политическите декларации 
на ОС показват критичното му отношение към управлението на ГЕРБ заради 
неговия недемократичен характер – с такъв мотив ОС участва и в протестния 
митинг срещу управлението на Бойко Борисов, проведен на 26 март 2011 г.

В края на първото десетилетие на ХХІ в. ръководството на ОС изработва 
и приема нови програмни документи. На 17 април 2010 г. Общото събра-
ние на ОС одобрява платформата на ОС „Отечественият съюз днес“, Про-
грама за работа на ОС за периода 2010–2014 г. и променя Устава, като въ-
вежда званието „почетен член“. Водещите ценности и идеи на ОС, записани 
в платформата, са в духа на формулираните в началото на прехода: „политиче-
ски плурализъм, равнопоставеност на гражданите пред закона и върховенство 
на конституционализма, републиканизма и парламентарното управление“, 
„национално съгласие и единение, разум и разбирателство“, „патриотизъм“46. 
Наред с класическите ценности в платформата „Отечественият съюз днес“ са 

46. http://www.os-bulgaria.org/osd.html, достъп на 22 август 2012 г.
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добавени нови цели и задачи на организацията, предизвикани от особено бо-
лезнените за българските граждани явления, продължаващи и след приемането 
на страната като пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. В 
документа те са формулирани по следния начин: борба с корупцията, стремеж 
към утвърждаване на „действен и справедлив правов ред“, „осигуряване на достой-
ни старини на всички български граждани“, осигуряване на „участие на гражда-
ните в контрола върху дейността на органите на местната власт и местното 
самоуправление“47.

От своя страна конкретната програма за дейността на ОС за периода 2010–
2014 г. детайлизира общите принципни положения. В нея на преден план са 
изведени социалните проблеми, безспорно най-болезнени за българските 
граждани в годините на прехода. Очертаната картина е тревожна: „не достигат 
средства за социалните програми, за здравеопазването и образованието, за об-
щините, за подпомагане на децата и майките, все повече млади хора не свързват 
своето бъдеще с България, голямата част от пенсионерите живеят в недоимък“. 
Тези условия насочват усилията на организациите на ОС към защитата на за-
писаните в конституцията права и свободи: на труд, безплатно образование и 
медицинска помощ, достойни старини на възрастните хора. Като специфич-
ни за независимата надпартийна и самодейна организация ОС са формулира-
ни следните дейности: „гарантиране на сигурността на хората и на тяхното 
имущество“, организиране на гражданите „да облагородяват, хигиенизират и 
озеленят кварталите и селищата си“, ограничаване на неразумната „строи-
телна инвазия“, както и утвърждаването на „истинския патриотизъм“, съхра-
няването на „националната памет и култура“, укрепването на „националното 
самочувствие и гордост на българските граждани“ и на „връзките с българската 
диаспора и с българските граждани, живеещи извън страната“. Към поощря-
ване на гражданските инициативи и обществено полезните дейности на ОС 
е насочена подкрепата на „дребния и средния национален бизнес, на местните 
стопански инициативи, на традиционното за нашата страна кооперативно 
движение“ 48.

На 4 юни 2011 г. ОС провежда нов конгрес, на който за пореден път под-
чертава необходимостта в България да се изгради широко представителен 
и равнопоставен лявоцентристки коалиционен политически проект на пар-
тии, граждански сдружения и личности. Решенията на конгреса, както и цялата 
дейност на ОС през последните години показва, че организацията, създадена 
преди 70 години в далечната 1942 г., продължава да работи сред хората, да бъде 
съпричастна с техните нужди, да ги стимулира за изразяване на гражданските 
им позиции.

47. Пак там.
48. Пак там.
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17 юли 1942 г. – по радиостанция „Христо Ботев“ е оповестена Програмата 
на ОФ.

Август 1943 г. – създаден е Национален комитет на ОФ.
7 август 1944 г. – легалната опозиция и ОФ правят декларация за промяна на 

външната политика.
20 август 1944 г. – от Москва Г. Димитров нарежда БРП да се бори за самосто-

ятелно правителство на ОФ.
26 август 1944 г. – БРП издава Окръжно № 4, с което призовава към поемане 

на властта от ОФ.
9 септември 1944 г. – ОФ, съставен от 10 комунисти, леви земеделци, социал-

демократи и ПК „Звено“, овладява властта и съставя коалиционно прави-
телство на Кимон Георгиев.

9 септември 1944 г. – излиза първият легален брой на в. „Отечествен фронт“.
11 септември 1944 г. – проведено е Съвещание на Националния комитет на 

ОФ с жени активистки.
17 септември 1944 г. – Кимон Георгиев чете на митинг програмата на първото 

правителство на ОФ.
30 септември 1944 г. – Министерският съвет единодушно приема “Наредба-

закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в 
световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея”.

12 октомври 1944 г. – централните ръководства на партиите от ОФ подписват 
Декларация за отношенията помежду си и за изграждане на комитетите на 
ОФ.

14 октомври 1944 г. – Светият синод изпраща писмо до министър-председа-
теля Кимон Георгиев, в което го уверява в благосклонното отношение на 
Българската църква към политиката на ОФ.

20 октомври 1944 г. – прието е правителствено Постановление, което узако-
нява правото на комитетите на ОФ да упражняват контрол върху органите 
на властта.

25 октомври 1944 г. – Правителството приема наредба-закон за разпускане 
на кметствата и замяната им с временни общински управи с участието на 
комитетите на ОФ.

28 октомври 1944 г. – в Москва е подписано Съглашение за примирие между 
България и Съюзените народи.

21-23 ноември 1944 г. – в София се провежда конференция на областните 
икономически комисии на ОФ.
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8 декември 1944 г. – Националният комитет на ОФ издава Окръжно № 6 за 
изграждането и задачите на комитетите на ОФ и за профгрупите в предпри-
ятията и учрежденията.

17 януари 1945 г. – Политбюро на БРП (к) набелязва мерки за „оказване по-
мощ на здравите отечественофронтовски сили“ в БЗНС.

2-3 февруари 1945 г. – провежда се Първа национална конференция за жен-
ските комисия на ОФ, която приема резолюция.

5 февруари 1945 г. – Правителството на ОФ обявява Заем на свободата за из-
веждане на страната от финансовата криза и стопанската разруха.

9–12 март 1945 г. – провежда се Първи конгрес на ОФ, който обявява ОФ за 
боеви съюз на всички демократични и прогресивни сили в България.

3 май 1945 г. – Националният комитет на ОФ излиза с декларация за борбата 
с „вътрешната реакция“ и за укрепване на единството на ОФ.

24 юни 1945 г. – Националният комитет на ОФ отправя Манифест към бъл-
гарския народ за задачите на властта на ОФ след края на Втората световна 
война.

30 юли 1945 г. – главният секретар на НК на ОФ Цола Драгойчева произнася 
по радио София реч срещу Никола Петков.

5–7 август 1945 г. – 37 конгрес на БРСДП, организиран от привържениците 
на единодействието с комунистите в ОФ.

21 септември 1945 г. – Радикалната партия приема програмата на ОФ и влиза 
в коалицията.

8–11 октомври 1945 г. – съвещание на НК на ОФ с политическите партии 
обсъжда икономическата политика.

18 ноември 1945 г. – проведени са избори на 26 ОНС, на които листите на 
ОФ получават 88,18 % от гласовете.

17 януари 1946 г. – НК на ОФ провежда разширено заседание във връзка с 
препоръките за разширяване на състава на българското правителство.

31 март 1946 г. – съставено e второто правителство на ОФ с министър-предсе-
дател Кимон Георгиев.

15 септември 1946 г. – проведен е референдум, на който 91.67 % от гласопода-
вателите се обявяват за република

27 септември 1946 г. – НК на ОФ приема съглашението между партиите в ОФ 
за участие в изборите за ВНС за изработване на нова конституция.

4 октомври 1946 г. – НК на ОФ публикува своя проект за нова конституция.
27 октомври 1946 г. – на изборите за ВНС кандидатите на ОФ получават 70,1 

% от гласовете, а опозицията – 28.67%
22 ноември 1946 г. – съставено е трето ОФ правителство с министър-предсе-

дател Георги Димитров.
28 ноември 1946 г. – Георги Димитров прочита Програмната декларация на 

правителството на ОФ във ВНС за сключване на справедлив мирен дого-
вор, за изпълнение на двугодишния стопански план и за изработване на 
нова конституция.
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10 февруари 1947 г. – правителството на ОФ подписва Парижкия мирен до-
говор.

8 юни 1947 г. - Върховният съюзен съвет на БЗНС избира Постоянно при-
съствие с преобладаващо влияние на привържениците на ОФ.

28 август 1947 г. - забранен е БНЗС–“Никола Петков“.
5–7 октомври 1947 г. – 38 конгрес на БРСДП изразява готовността си да взе-

ме активно участие в „по-нататъшното утвърждаване на ОФ власт“.
26 октомври 1947 г. – НК на ОФ приема Декларация по международното и 

вътрешното положение и задачите на ОФ.
30 октомври 1947 г. – прието е Решение на НК на ОФ за създаване на Единен 

съюз на демократичната младеж в България.
1-3 ноември 1947 г. – Пети конгрес на РМС решава да се създаде единна мла-

дежка организация – Съюз на народната младеж (СНМ).
4 декември 1947 г. – приета е Конституция на НРБ.
21-22 декември 1947 г. – проведен е учредителен конгрес на СНМ.
27 декември 1947 г. – 27. конгрес на БНЗС се отказва от съсловната теория.
4 януари 1948 г. – Пленум на ЦК на БРП (к) обсъжда подготовката на втория 

конгрес на ОФ и новото административно деление на страната.
25-26 януари 1948 г. – ВПС на БРДСП взема решение за вливането на парти-

ята в БРП (к).
2–3 февруари 1948 г. – Вторият конгрес на ОФ превръща ОФ от партийна 

коалиция в Единна обществено-политическа организация.
29 февруари 1948 г. – Вторият конгрес на Общите работнически професио-

нални съюз се обявява за изпълнение на Програмата на ОФ за изграждане 
на социализма.

26 май 1948 г. – Националният съвет на ОФ обявява преустройството на пар-
тиите, влизащи в състава му.

1948 г. – създадено е издателството на ОФ, първоначално като Издателство на 
НС на ОФ.

5 февруари 1949 г. – НС на ОФ приема решение за политическо и организа-
ционно укрепване на ОФ.

19 февруари 1949 г. – Народният съюз „Звено“ решава да прекрати съществу-
ването си и призовава членовете си да се влеят в ОФ.

6 март 1949 г. – 23 конгрес на Българската радикална партия решава партията 
да се саморазпусне, а членовете ѝ да влязат в ОФ.

15 май 1949 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за народни съвети и 
съдебни заседатели.

25 юли 1949 г. – НС на ОФ приема решение за укрепване и активизиране на 
ОФ.

18 декември 1949 г. – листите на ОФ печелят изборите на І НС.
9 март 1950 г. – на заседание на НС на ОФ В. Червенков изнася доклад, в кой-

то посочва перспективите за развитие на ОФ като единна обществена орга-
низация.
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27 ноември 1950 г. – Националната женска конференция взема решение да 
преустанови дейността на БНЖС като отделна организация и да се влее в 
ОФ.

16 април 1951 г. – Комитетите на ОФ започват кампания за събиране на под-
писи под Обръщението на Световния съвет на мира за сключване на Пакт 
на мира.

28 май 1952 г. – проведен е Трети конгрес на ОФ, на който Вълко Червенков 
изнася доклад „ОФ и неговите предстоящи задачи“, насочен към по-близко 
сътрудничество на ОФ с народните съвети.

7 юни 1952 г. – на съвместно заседание Президиумът на народното събрание и 
НС на ОФ вземат решение за провеждане на общи събрания на комитетите 
на ОФ с местните народни съвети.

17 юли 1952 г. – тържествено е отбелязана 10-годишнината от създаването на 
ОФ.

7 октомври 1952 г. – ОФ се включва в кампанията за събиране на средства за 
Заема за развитие на народното стопанство.

14 декември 1952 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за народни съвети.
6 февруари 1953 г. – Народното събрание и НС на ОФ приемат Декларация 

по повод на Виенския конгрес на народите за защита на мира, в която отно-
во се поставя въпросът за приемането на България в ООН.

3 март 1953 г. – проведен е Пети конгрес на Съюза на българо-съветските дру-
жества.

20 декември 1953 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за ІІ НС.
14 юли 1955 г. – съвместно заседание на ЦК на БКП, НС на ОФ и на Централ-

ния съвет на Съюза на българо-съветските дружества на съвместно заседа-
ние решават СБСД да се слее с ОФ.

16 юли 1955 г. – обявено е Постановление на правителството, ЦК на БКП и 
НС на ОФ за предстоящата дейност на народните читалища, с което е пре-
установено самостоятелното им съществуване и те се вливат в ОФ.

12 февруари 1956 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за народни съвети, 
за народни съдии и съдебни заседатели.

19 февруари 1956 г. – проведен е в Шести конгрес на Съюза на българо-свет-
ските дружества.

12–21 март 1956 г. – в София е проведен национален преглед на читалищната 
театрална самодейност по случай 100-годишнината на българските читали-
ща.

17 януари 1957 г. – ЦК на БКП приема решение „За значението и задачите на 
ОФ в сегашната обстановка“.

11–12 февруари 1957 г. - Четвърти конгрес на ОФ, който извършва промяна 
в политиката на организацията, насочена към възстановяване на нейната са-
мостоятелност. За председател е избран Енчо Стайков.

13 февруари 1957 г. – като част от ОФ е учреден Общонародният комитет з 
българо-съветска дружба с председателка Цола Драгойчева.
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7 октомври 1957 г. – в София е проведено тържествено събрание по случай 
100-годишнината от основаването на първите женски дружества в България.

22 декември 1957 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за ІІІ НС.
23 януари 1959 г. – издаден е Указ на Президиума на Народното събрание за 

промяна на административно-териториалното деление, в резултат на което 
са създадени 30 окръга, по-късно намалени до 28.

5 април 1959 г. – в изборите за народни съвети, народни съдии и съдебни засе-
датели кандидатите на ОФ получават 99,82 % от гласовете.

25 април 1959 г. – с Разпореждане на правителството са създадени школи за 
активистки на ОФ в Смолян, Гоце Делчев, Велинград, Кърджали, Шумен и 
Разград.

4 април 1960 г. – НС на ОФ изработва указания до комитетите и организаци-
ите на ОФ за участие в обществения контрол и за стимулиране на критиката.

25 февруари 1962 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за ІV НС.
7 декември 1962 г. – проведен е пленум на НС на ОФ, на който Тодор Живков 

„по поръчение на правителството“ дава информация пред НС на ОФ за „за-
дачите на МС, неговата реорганизация и подобряване на работата на дър-
жавното и стопанско ръководство“. Зад тази формулировка се крие инфор-
мацията за свалянето на А. Югов и на В. Червенков.

14–16 март 1963 г. – Петият конгрес на ОФ обсъжда и приема решенията на 
Осмия конгрес на БКП.

3 юли 1963 г. – заседанието на НС на ОФ приема решение за преструктурира-
не във връзка с намаления бюджет на организацията.

20–25 октомври 1964 г. – в София се провежда Сесия на Съвета на Междуна-
родната демократична федерация на жените.

10 ноември 1965 г. – Бюрото на НС на ОФ приема решение за работата по 
отглеждане и възпитаване на децата и облекчаване на домакинския труд на 
жените.

1 януари 1966 г. – във в. „Отечествен фронт“ са публикувани новогодишни-
те изявления на министър-председателите на България, Гърция, Турция и 
Югославия, призоваващи за добросъседски отношения и мир на Балканите.

27 февруари 1966 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за V НС.
30 юли 1966 г. – НС на ОФ решава да обособи Върховния читалищен съвет, 

окръжните читалищни съвети и читалищата, които преминават на отделна 
бюджетна издръжка.

15–17 май 1967 г. – Шестият конгрес на ОФ приема поправки в Устава, в 
които е записано, че „по същество член на ОФ може да стане всеки български 
граждани, който има избирателни права“. За председател е избран Боян Бъл-
гаранов, а за главен секретар на ИК на ОФ – д-р Владимир Бонев.

23-24 септември 1968 г. – проведена е Първа национална конференция на Ко-
митета на българските жени.
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11 февруари 1969 г. – в писмо до ЦК на БКП председателят на ОФ Боян Бъл-
гаранов прави предложение творческите съюзи да станат колективни члено-
ве на ОФ.

23 февруари 1969 г. – НС на ОФ заедно с други обществено-политически ор-
ганизации подписва Възвание към българския народ по случай 25-годишни-
ната от 9 септември 1944 г.

4 април 1969 г. – Политбюро на ЦК на БКП взема решение за разширяване на 
функциите на ОФ и преустройство на дейността му.

12 май 1969 г. – НС на ОФ извършва преструктуриране на апарата си, при 
което 11 комисии са заменени от 6 отдела.

1 август 1969 г. – приет е „Правилник за задачите и функциите на окръжни-
те и общински народни съвети и техните органи“, който предвижда те да 
финансират и да подпомагат организационно културно-масовите и трудови 
инициативи на ОФ.

16–23 юни 1969 г. – на посещение в Чехословакия е делегация на ОФ, водена 
от председателя Боян Българанов.

8 септември 1969 г. – НС на ОФ участва в тържественото отбелязване на 
25-годишнината от 9 септември 1944 г.

31 декември 1970 г. – ОФ има 3 753 533 членове.
25 март 1971 г. – ОФ организира в Габрово теоретична конференция на тема 

„Отечественият фронт – рожба на БКП“.
16 май 1971 г. – ОФ организира референдума за приемането на новата консти-

туция.
28 май 1971 г. – провежда се Трета конференция на българо-съветската друж-

ба.
27 юни 1971 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за VІ НС.
20–22 април 1972 г. – Седмият конгрес на ОФ обявява близкото сътрудни-

чество на ОФ с Комитета на българските жени, Движението за трезвеност, 
комитетите за защита на мира и за солидарност с Виетнам, Съюза на българ-
ските автомобилисти, ЦКС, БТС, БСФС, Ловно-рибарския съюз, Съюза 
на юристите, творческите съюзи. За председател е избран Георги Трайков.

18 юни 1973 г. - Бюрото на НС на ОФ разисква „Основните насоки за между-
народните връзки на ОФ и перспективите за тяхното развитие“.

26 септември 1973 г. – в София се провежда ІХ национален конгрес на мира с 
участието на Ромеш Чандра.

13 януари 1974 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за народни съвети.
16–19 февруари 1974 г. – в София се провежда заседание на Световния съвет 

на мира.
29 март 1974 г. – към НС на ОФ е учреден Български комитет за солидарност 

с чилийския народ.
8 септември 1974 г. – НС на ОФ участва в тържественото събрание по случай 

30-годишнината от 9 септември 1944 г.
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18–19 октомври 1974 г. –ОФ организира във Варна научно-практическа кон-
ференция „Отечественият фронт и социалистическата демокрация“.

20 ноември 1974 г. – на пленум на НС на ОФ за председател на НС на ОФ е 
избран Пенчо Кубадински, а Георги Трайков е обявен за „почетен председа-
тел“.

28 май 1975 г. – ОФ организира в Ямбол Национално съвещание, посветено 
на участието на ОФ в борбата с отрицателните явления.

30 май 1976 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за VІІ НС.
27 януари 1976 г. – приети са „Тезиси за състоянието и развитието на БКП и 

обществените организации и движения“, които задължават промишлените 
предприятия и АПК да оказват материална и организационна подкрепа на 
културно-масовите и трудови инициативи на ОФ.

1 февруари 1977 г. – по решение на ПБ на ЦК на БКП към ОФ се прехвърля 
дейността и имуществото на Съюзите на македонските и тракийски култур-
но-просветни дружества.

14–16 юни 1977 г. – Осмият конгрес на ОФ приема решения, насочени към 
подобряване на ролята на ОФ в управлението на обществото.

20 октомври 1977 г. – публикувано е Постановление на ЦК на БКП, прави-
телството, УС на БЗНС и НС на ОФ за самозадоволяване на населението 
от селищните системи с плодове, зеленчуци, месо, мляко, яйца и риба чрез 
максимално използване на възможностите на селското стопанство.

5 юни 1978 г. – НС на ОФ създава Комисия по икономии на електроенергията 
и горивата на обществени начала.

9 януари 1979 г. – НС на ОФ е сред организаторите на Националното съвеща-
ние за изпълнение на плана за социално-икономическото развитие на стра-
ната.

25 март 1979 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за окръжни, общински 
и районни народни съвети, за кметове и народни съветници в кметствата.

11 май 1979 г. – проведена е Трета национална конференция на движението на 
българските жени.

22 ноември 1979 г. – ОФ организира в Кърджали зонално съвещание по са-
мостоятелната контролна дейност на ОФ.

20 декември 1979 г. – ОФ организира в Плевен съвещание по самостоятелната 
контролна дейност на ОФ.

11 февруари 1980 г. – на заседание на НС на ОФ е обсъден докладът на Тодор 
Живков „България е за мира, за разведряването, за сътрудничеството“.

10 октомври 1980 г. – създадена е Комисия по печата и издателската дейност 
на ОФ.

26 декември 1980 г. – НС на ОФ участва в съвместното заседание на държавни 
и обществени структури, което излиза с Обръщение към българския народ 
по случай 1300-годишнината от основаването на българската държава.

20 март 1981 г. – на разширено заседание на НС на ОФ са обсъдени задачи за 
повишаване на жизненото равнище на народа.
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7 юни 1981 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за VІІІ НС.
22 юни 1981 г. – публикуван е Призив-обещание на ОФ, БПС, ДКМС, НТС 

и Министерството на енергетиката за ефективно използване на горивата и 
енергията.

20 октомври 1981 г. – на тържествено заседание с десетки чуждестранни гости 
е отбелязана 1300-годишнината от създаването на българската държава.

4–10 февруари 1982 г. – делегация на НС на ОФ с Пенчо Кубадински и на 
посещение в Гърция.

23 февруари 1982 г. – публикувано е Постановление за изпълнение на осмата 
петилетка, в чието изработване участва и НС на ОФ.

14 април 1982 г. – Президиумът на НС на ОФ обсъжда въпроса за „Ролята 
на семейството в изграждането на развитото социалистическо общество и 
задачите на обществеността“.

21–23 юни 1982 г.– Деветият конгрес на ОФ преминава под знака на 40-го-
дишнината от създаването на ОФ и 100-годишнината от рождението на Ге-
орги Димитров.

4–8 октомври 1982 г. – делегация на НС на ОФ, водена от Пенчо Кубадински, 
е на посещение в Югославия.

11–12 февруари 1983 г. – на съвместно заседание на партийни и обществени 
структури с участието и на НС на ОФ е взето решение за по-нататъшно из-
пълнение на Декемврийската програма за повишаване на жизненото равни-
ще.

1–6 април 1983 г. – посещение в Индия на делегация на НС на ОФ, водена от 
П. Кубадински.

21–26 юни 1983 г. – делегация на НС на ОФ, водена от Пенчо Кубадински, 
участва в Световната асамблея „За мир и живот, против ядрената война“, 
проведена в Прага.

15 юни 1983 г. – излиза Постановление на правителството, НС на ОФ и ЦС 
на БПС за развитие на системата за комплексно обществено обслужване на 
населението.

4 октомври 1983 г. – публикувано е решение на НС на ОФ за предстоящите 
местни избори.

4 декември 1983 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за окръжни, общин-
ски и районни народни съвети, кметове и народни съветници в кметствата.

25 и 28 юни 1984 г. – ръководството на ОФ обсъжда възможностите за участие 
на организациите на ОФ в борбата за опазване на природата.

17 декември 1984 г. – НС на ОФ обсъжда политическата ситуация и приема 
бюджет и щат на ОФ за 1984–1985 г.

8 април 1985 г. – ръководството на ОФ обсъжда дейността на организациите 
на ОФ по пестенето на енергия.

8 май 1985 г. – ръководството на ОФ обсъжда участието на неговите структу-
ри в ХІІ световен фестивал на младежта и студентите.
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19 декември 1985 г. – ръководството на ОФ обсъжда работата по комплексно-
то обслужване на населението.

Януари 1986 г. – председателят на ОФ Пенчо Кубадински участва в честването 
на 100-годишнината на Индийския национален конгрес в Делхи.

26 януари 1986 г. – ръководството на ОФ обсъжда изучаването на български 
език от българските турци и мерките за защита на природата.

13 март 1986 г. – ръководството на ОФ обсъжда включването си в инициати-
вата „Балканите – свободни от химическо оръжие“.

8 юни 1986 г. – кандидатите на ОФ печелят изборите за ІХ НС.
25–28 август 1986 г. – с помощта на ОФ е организирана международната кон-

ференция „Екология и мир“ във Варна, в която участват представители на 32 
страни и 12 международни организации, вкл. и ООН.

6 октомври 1986 г. – ръководството на ОФ обсъжда дейността си за опазване 
на околната среда и за защита на световния мир.

Януари 1987 г. – НС на ОФ взема решение за оказване на помощ на Фронта 
Палисарио.

3 април 1987 г. - разширено заседание с НС на ОФ, ръководството на ДКМС, 
Движението на българските жени обсъжда мерките за борбата за трезвеност.

7 май 1987 г. – НС на ОФ утвърждава документите за Х конгрес на ОФ.
14–16 май 1987 г. - Десетият конгрес на ОФ оценява преустройството като 

фактор за правилното функциониране на обществото и се обявява за само-
управление на селищните системи и за защита на природата. Конгресът от-
чита наличието на над 35 хиляди организации на ОФ с повече от 4,5 млн. 
индивидуални членове.

26 май – 7 юни 1988 г. – посещение в Китай на делегация на НС на ОФ, водена 
от Пенчо Кубадински.

19 септември 1988 г. – ръководството на ОФ обсъжда националната програма 
за борба със СПИН.

2 март 1989 г. – ръководството на ОФ обсъжда дейността за патриотичното 
възпитание на населението.

30 март 1989 г. – председателят на ОФ Пенчо Кубадински предлага „Насоки 
за по-нататъшно преустройство на ОФ“.

31 май 1989 г. – Градският комитет на ОФ в София организира митинг в под-
крепа на изявлението на Тодор Живков от 29 май във връзка с вълненията 
на българските турци.

21 декември 1989 г. – заседание на НС на ОФ обсъжда политическите про-
мени, настъпили след отстраняването на Тодор Живков от властта след 10 
ноември 1989 г. и избира за временен председател Живко Живков.

12 януари 1990 г. – с усилията и на ОС е организирана Национална читалищ-
на среща, в която участват 451 читалища от цялата страна.

Януари–март 1990 г. – ОФ участва със свои представители в Кръглата маса за 
договаряне на прехода към демокрация в България.
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8 февруари 1990 г. – със съдействието на ОФ в салона на Националния съвет 
на Отечествения фронт и в присъствието на близо 130 родоизследователи, 
краеведи, научни работници и общественици е създадено Българското гене-
аложко дружество „Родознание“.

15 февруари 1990 г. – заседание на НС на ОФ избира за временен председател 
Гиньо Ганев.

30–31 март 1990 г. - Единадесетият извънреден конгрес на ОФ извършва дъл-
боки промени в ОФ – сменя името му на Отечествен съюз, и избира за по-
стоянен председател Гиньо Ганев.

10 май 1990 г. – Създадена Федерацията на потребителите в България, като 
правоприемник на съществуващия в структурата на ОФ Национален съвет 
на потребителите.

12–13 май 1990 г. – с помощта на ОС е проведен възстановителен конгрес на 
читалищния съюз.

10–17 юни 1990 г. – ОС участва в първите плуралистични избори за VІІ ВНС, 
на които получава 0, 5 % от гласовете и два мажоритарни мандата – на пред-
седателя на ОС Гиньо Ганев и на старозагорския митрополит Панкратий.

10 юли 1990 – 2 октомври 1991 г. – председателят на ОС Гиньо Ганев е избран 
за зам.-председател на VІІ ВНС и председател на Комисията за изработка на 
конституцията.

24 април 1991 г. – с помощта на ОС е създаден Общобългарският комитет 
„Васил Левски“.

12 юли 1991 г. – с активното участие на Гиньо Ганев е изработена и гласувана 
демократичната Конституция на Република България.

13 октомври 1991 г. – председателят на ОС Гиньо Ганев се кандидатира като 
независим в изборите за 36 НС, но не е избран.

19 декември 1991 г. –в Държавен вестник е обнародван Законът за конфиска-
ция на имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, САБФК и БПС, който 
се нанася тежък удар по възможността за организационно развитие на ОС. 
Разгърната е мащабна репресивна кампания спрямо актива и кадрите на ОС.

1991/1993 г. – двукратен отказ на председателя на ОС Гиньо Ганев да оглави 
правителство на националното съгласие на Република България.

Август 1994 г. - учредена се политическа партия Съюз за отечеството начело с 
Гиньо Ганев като партийна еманация на ОС за участие в изборите за 37 НС.

Октомври 1994 г. – Подписана е Декларация за патриотично единодействие и 
сътрудничество между Демократичния съюз на жените, Българската партия 
либерали, Отечествената партия на труда, Движението „Воля за България“, 
Партията Нова България и структурата на ОС Съюз за отечеството.

Декември 1994 г. – създадена е лявоцентристката коалиция Патриотичен съюз 
(Съюз за отечеството, партия „Либерали“, Демократичен съюз на жените, 
„Воля за България“). Преговорите с евентуалните членове на коалицията 
БЗНС „Ал.Стамболийски“ и ПК „Екогласност“ не завършват с успех, тъй 
като двете формации сключват самостоятелно коалиционно споразумение с 
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БСП. За да избегнат очертаващия се провал, ръководителите на останалите 
партии от Патриотичния съюз започват интензивни разговори с ръководи-
телите на партиите от коалиция ДАР (ГОР, БСДП, Зелената партия и Ал-
тернативната социаллиберална партия) за създаване на предизборна коали-
ция „Патриотичен съюз – ДАР“. По вина на ръководството на БСДП тази 
печеливша идея не се реализира и на изборите нито Патриотичният съюз, 
нито ДАР успяват да преминат бариерата от 4 %.

1994–1997 г. – председателят на ОС Гиньо Ганев е назначен за председател на 
„Агенцията за българите в чужбина“, чрез което е реабилитирана водещата 
ценност на Отечествения съюз – съвременния патриотизъм и национално-
то единение в името на България.

11 април 1995 г. – подписано е Споразумение за взаимодействие и сътрудни-
чество между ОС и БСП.

19 април 1997 г. – председателят на ОС Гиньо Ганев е избран за депутат в 38 
НС от гражданска квота на доминираната от БСП коалиция Демократична 
левица.

18 ноември 2000 г. – ръководството на ОС приема Програмна декларация на 
Отечествения съюз и Съюза за отечеството.

юни 2001 г. – Съюз за отечеството/Отечествен съюз влизат в широката лява 
„Коалиция за България“, а председателят на ОС Гиньо Ганев на 17 юни 
2001 г. е избран за депутат в 39 НС.

11/18 ноември 2001 г. – Георги Първанов е избран за президент на република 
България от името на Коалиция за България, в която участват Съюз за оте-
чеството и Отечествения съюз.

Април 2005 г. – председателят на ОС Гиньо Ганев е избран от 39 НС за първи 
национален омбудсман. Функциите на председател на ОС са поети от Симе-
он Симеонов, а Гиньо Ганев е обявен за почетен председател.

 – ОС подписва Споразумение с БСП за подкрепа в изборите за 40 НС.
25 ноември 2005 г. – Общото събрание на ОС избира за председател Симеон 

Симеонов, приема нов устав на организацията и закрива партията Съюз за 
отечеството.

1 март 2006 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и съвместна 
дейност със Съюза за стопанска инициатива (ССИ).

6 юни 2006 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и съвместна 
дейност с Българския антифашистки съюз и с Националното сдружение на 
кметствата в България.

Септември 2006 г. – ОС подкрепя кандидатурата на Георги Първанов за вто-
ри мандат в президентските избори, които са спечелени на 22/29 октомври 
2006 г.

 – Председателят на ОС Симеон Симеонов става индивидуален член на 
Инициативния комитет за издигане на кандидат-президентската двойка Ге-
орги Първанов–Ангел Марин.
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12 юли 2006 г. – ОС внася в Народното събрание декларация по случай 15-та 
годишнина от приемането на Конституцията, подкрепена от 7 военно-па-
триотични съюзи и граждански сдружения.

30 септември 2006 г. – общо събрание на ОС приема Програмни направления 
за дейността на ОС до 2010 г., одобрява новото лого и запазен знак на ОС, 
както и проекта за електронна страница в интернет. Огласена е Декларация 
за предстоящите президентски избори.

22 март 2007 г. – заседание на НС на ОС приема решение за тържествено от-
белязване на 65-та годишнина на ОФ–ОС и избира Комисия на НС наче-
ло с доайена Станьо Сираков. Обнародвана е Декларация на ОС по повод 
предстоящите първи избори в България за членове на Европейския парла-
мент след приемането ни за пълноправен член на ЕС.

25 юли 2007 г. – Управителният съвет на ОС взема решение ОС да участва в 
местните избори в съответствие с Меморандума между политическите пар-
тии и движения за съвместно участие.

 – Заседание на НС на ОС одобрява състава на Националния инициативен 
комитет начело със Симеон Симеонов за отбелязване на 65-та годишнина 
на ОФ–ОС, утвърждава националната програма за честванията и Почетни-
ят знак на Отечествения съюз, както и юбилеен медал „65 години ОФ–ОС“ 
с грамота за награждаване на дейци.

1 август 2007 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и съвместна 
дейност с Национална асоциация „Св. Иван Рилски“.

21 септември 2007 г. – ОС организира „кръгла маса“ по случай 65-годишнина 
на ОФ в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб на тема „Отечес-
твеният фронт–съюз – история, еволюция, съвременност“. Изпълнен е тър-
жествен концерт за 65-годишнината, огласени са приветствията за празника 
на Президента, Министър-председателя на Република България, на ръково-
дители на политически партии и гражданки съюзи и сдружения.

22 септември 2007 г. – Общото събрание на ОС приема Становище за участи-
ето на ОС в Местни избори 2007 г.

25 октомври 2008 г. – Общото събрание на ОС се запознава с юбилейния 
сборник „65 години ОФ-ОС“, съдържащ статии от „кръглата маса“ и автен-
тични документи за историята на организацията. ОС отхвърля оставката 
на председателя на ОС Симеон Симеонов във връзка с инсценираното от 
кмета на столична община Бойко Борисов съдебно преследване срещу него.

25 април 2009 г. – Общото събрание на ОС изработва Декларация по повод 
предстоящите избори за 41 НС и за Европейски парламент и издига кан-
дидатурата на председателя на ОС Симеон Симеонов за депутат от граж-
данската квота на „Коалиция за България“, но преговорите с БСП завърш-
ват неуспешно. Одобрен е основополагащият граждански проект на ОС 
за участие на гражданите в управлението и в контрола върху органите на 
властта „Изграждане и функциониране на местни (селски, квартални, об-
щински) обществени съвети като партньор, коректив и опонент на органите 
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на местната администрация (кметовете) и на местното самоуправление (об-
щинските съвети)“.

Май 2009 г. – ОС подписва Споразумение за подкрепа на предстоящите пар-
ламентарни и европейски избори с БСП и 7 граждански сдружения и съ-
юзи, но Коалиция за България остава чисто партийна формация и ОС пре-
кратява участието си в нея.

8 септември 2009 г. – Председателят на ОС Симеон Симеонов огласява на 
митинга на Братската могила в София Декларация и Обръщение по случай 
65-годишнината от Девети септември 1944 г.

29 декември 2009 г. – НС на ОС приема Декларация за състоянието на дър-
жавата и заплахите за демокрацията след спечелването на парламентарните 
избори от ГЕРБ и установяването на еднопартийна власт.

24–25 март 2010 г. – делегация на ОС е на посещение в Брюксел, където осъ-
ществява срещи в Европарламента, в Европейската комисия, в Комитета по 
регионите и в българската дипломатическа мисия към Европейския съюз.

17 април 2010 г. – Общото събрание на ОС приема платформа на ОС „Оте-
чественият съюз днес“, нова Програма за работа на ОС за периода 2010–
2014 г., нов НС и КС, а за председател на Отечествения съюз е преизбран 
Симеон Симеонов, променен е Уставът на ОС и е въведено званието „по-
четен член“, прието е решение за тържествено отбелязване през 2012 г. на 
70-годишнината от създаването на ОФ–ОС и е огласено Обръщение по слу-
чай 65-годишнината от разгрома на хитлерофашизма във Втората световна 
война.

2 юни 2010 г. – делегация на ОС начело с председателя Симеон Симеонов е 
на посещение в Букурещ, където поставя венци на гробницата на Евлоги 
Георгиев и паметниците на Христо Ботев и Васил Левски по случай деня на 
падналите за национално освобождение.

1 октомври 2010 г. – ОС подписва споразумение за сътрудничество с ПП 
„Обединена социалдемокрация“.

6 октомври 2010 г. – ОС подписва споразумение за сътрудничество с Отечес-
твената партия.

11 октомври 2010 г. – ОС подписва споразумение за сътрудничество с ПП 
„Нова зора“.

12 октомври 2010 г. – ОС подписва споразумение за взаимодействие и съ-
трудничество със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, със 
Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите, със Съюза на ветера-
ните от войните и с Конфедерацията на организациите за социална защита 
на пенсионерите в България.

19 ноември 2010 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и сътруд-
ничество с „Партньорство за справедлива България“, с ПП „Българска леви-
ца“, с Националното движение „Русофили“ и с Националния антикримина-
лен и антитерористичен форум.



410  |  ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Декември 2010 г. – Със специална декларация НС на ОС изразява безпокой-
ство от състоянието в държавата и нейните институции, на демокрацията и 
публичния живот.

20 декември 2010 г. – ОС подписва споразумение за сътрудничество с Парти-
ята на българските комунисти.

23 януари 2011 г. – НС на ОС излиза с Декларация по повод на задълбоча-
ването на кризата в България и неспособността на ГЕРБ да се справи с нея.

28 януари 2011 г. – НС на ОС излиза с протестна декларация срещу Реше-
нието на Министерския съвет от 19 януари 2011 г., с което 1 февруари се 
обявява за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия 
режим.

31 януари 2011 г. – ОС сключва споразумение за взаимодействие и сътрудни-
чество с БСП.

4 февруари 2011 г. – НС на ОС излиза с протестна декларация срещу про-
мените в Изборния кодекс, с които се премахва избирането на кметове на 
райони в София, Пловдив и Варна и на населени места с по-малко от 350 
жители.

11 март 2011 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и сътрудни-
чество с Национална асоциация „Сигурност“.

26 март 2011 г. – ОС участва в протестния митинг срещу управлението на 
ГЕРБ и на премиера Бойко Борисов.

12 април 2011 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и сътрудни-
чество с Национален център за развитие на ромите.

14 април 2011 г. – обнародвано е Становището на ОС по инициативата на ПП 
„Българска левица“ за създаване на Движение за алтернатива и съпротива.

4 юни 2011 г. – Проведен е конгрес на ОС, на който в присъствието на гос-
ти от 15 политически партии и граждански сдружения е обявена необхо-
димостта от раждането на нов, широко представителен и равнопоставен 
лявоцентристки коалиционен политически проект на партии, граждански 
сдружения и личности в навечерието на президентските и местни избори 
2011 г.

8 юли 2011 г. – ОС подписва споразумение за сътрудничество с ПП „Лидер“.
14 юли 2011 г. – ОС подписва споразумение за сътрудничество със ЗС „Алек-

сандър Стамболийски“.
18 юли 2011 г. – ОС и още 10 политически партии и движения подкрепят кан-

дидатурата на Георги Кадиев за кмет на София.
3 август 2011 г. – ОС подписва споразумения за сътрудничество с ПД „Со-

циалдемократи“ и с фондация Институт за модерна политика.
14 октомври 2011 г. – НС на ОС приема решение за подкрепа в президент-

ските избори на кандидат-президентската двойка Ивайло Калфин–Стефан 
Данаилов и огласява Обръщение за президентските избори в тяхна подкре-
па.
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23 юни 2012 г. - учреден е Национален инициативен комитет начело с Гиньо 
Ганев за тържествено отбелязване на 70-годишнината от създаването на 
ОФ–ОС.

4 юли 2012 г. – ОС подписва Споразумение за взаимодействие и сътрудни-
чество с Демократичния съюз на жените.

14 юли 2012 г. – Общото събрание на ОС одобрява Програма за отбелязване 
на 70-годишнината на ОФ–ОС, графичен дизайн на знака за „почетен член“ 
и юбилейния медал и грамота 70-годишнината на ОФ–ОС, както и матери-
алите за обявяване на дарителска акция за поставяне на камбана в българска-
та църква „Св. св. Константин и Елена“ в Одрин по случай юбилея на ОС и 
100-годишнината от Балканските войни и Одринската епопея.

17 юли 2012 г. – на пресконференция на НИК и НС на ОС по случай 70-го-
дишнината от обявяването на Програмата ва ОФ е огласено Обръщение до 
българския народ за консолидация на патриотичните сили за преодоляване 
на кризата и спасение на нацията и държавата от разруха.

Председатели на Отечествения фронт и Отечествения съюз

От създаването на ОФ до Втория му конгрес 
секретар на НК на ОФ е Цола Драгойчева
Георги Димитров (3 февруари 1948 – 1949 г.)
Васил Коларов (1949 – 1950 г.)
Вълко Червенков (1950 – 1956 г.)
Енчо Стайков (12 февруари 1957 – 17 май 1967 г.)
Боян Българанов (17 май 1967 – 22 април 1972 г.)
Георги Трайков (22 април 1972 – 20 ноември 1974 г.)
Пенчо Кубадински (20 ноември 1974 – 21 декември 1989 г.)
Живко Живков (21 декември 1989 – 13 февруари 1990 г.)
Гиньо Ганев (15 февруари 1990 – 13 април 2005 г.)
Симеон Симеонов (13 април 2005 г. – до ден днешен)
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