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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Вивчення історії розвитку аграрних відносин в 

Болгарії в 1944 – 1989 рр. є важливим і актуальним, оскільки розкривають 

масштабність не тільки суспільно-економічного експерименту, але й 

показують глибину радикальних змін в болгарському суспільстві. Звичайно, 

що зміни та реформування аграрного сектору Болгарії потребували врахування 

набутого болгарами історичного досвіду, а ретельний аналіз і наукове 

узагальнення стану аграрних відносин повинно сприяти визначенню 

оптимального напрямку аграрної сфери в сучасній державі. 

Необхідність дослідження історії аграрних відносин полягає також в 

тому, що національна самосвідомість болгар завжди ґрунтувалась на 

землеробських традиціях. Тому аграрна сфера у зазначений період повинна 

розглядатися як складова частина народногосподарського комплексу Болгарії, 

при вивченні якої необхідне урахування існувавших тоді  особливостей 

болгарського села. Дослідження аграрних відносин потребує також врахування 

історичної специфіки розвитку народних традицій та ментальності населення, 

що складалося в різних регіонах країни.  

До того ж у вітчизняній історіографії фактично відсутні роботи з історії 

аграрних відносин в Болгарії другої половини ХХ ст. Все це зумовлює 

необхідність вивчення та глибокого аналізу розвитку аграрного сектора 

економіки цієї балканської країни.  

Таким чином, наукова значущість зазначених проблем історії Болгарії 

(1944 – 1989 рр.) та  недостатнє вивчення й зумовили вибір теми дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у відповідності до тематичного плану 

науково-дослідної роботи історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 
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реєстраційний номер 11 БФ046-01) та в руслі наукової роботи кафедри історії 

слов’ян. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження державної політики в 

аграрній сфері економіки Болгарії у 1944 – 1989 рр., що передбачає визначення 

напрямів та методів здійснення в її реалізації.  

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні  завдання: 

 проаналізувати стан наукової розробки проблеми; 

 вивчити та систематизувати джерельну базу дослідження; 

 розкрити передумови необхідності аграрних перетворень в 

Болгарії;  

 виявити головні напрями здійснення земельної реформи; 

 з’ясувати зміст і напрями кооперування на селі; 

 визначити особливості реалізації політики по вдосконаленню 

кооперування в сільськогосподарському виробництві; 

 дослідити сутність та складові механізму державного регулювання 

аграрного сектора економіки;  

 висвітлити специфіку сільськогосподарського районування та 

означити їх виробничу спеціалізацію; 

 визначити наслідки концентрації аграрного сектора економіки; 

 окреслити напрями політики управління Державним земельним 

фондом. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є аграрні відносини в Болгарії у 

1944 – 1989 рр. 

Предметом дослідження є формування та реалізація державної політики 

у аграрній сфері економіки в Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження. Нижня межа 

визначається державним переворотом, який відбувся 9 вересня 1944 р.; верхня 

межа визначається обранням Болгарією нового політичного курсу, який 

відбувся в листопаді 1989 р. 
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Георгафічні межі дослідження визначаються територіально-

адміністративним поділом Болгарії в 1944 – 1989 рр.  

Методологічною основою дисертації є комплексне, всебічне 

дослідження проблеми на основі принципів історизму, критичного та 

структурно-системного підходів до джерельного матеріалу. Методологічна 

основа дисертації ґрунтується на основі цілісного підходу в історії. При 

написанні дисертації широко застосовувалися традиційні методи дослідження: 

аналітичний, конкретно-історичний, порівняльний, ретроспективний, 

системно-структурний,  проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний 

методи дослідження. Метод періодизації, верифікації історичних джерел та 

відбору статистичної інформації посідають важливе місце у дослідженні. 

Концептуальні засади роботи ґрунтуються на основі історичної науки, 

агротехнічних знань, правознавства та соціології.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що є першим у вітчизняній 

історіографії дослідженням державної політики аграрного сектора економіки 

Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Вперше:  

 комплексно проаналізовано основні напрями розвитку аграрної 

сфери економіки в Болгарії;  

 до наукового обігу введені неопубліковані архівні джерела; 

        досліджено структуру сільськогосподарського виробництва, 

особливості реформування аграрного сектора економіки країни. 

Удосконалено: 

        знання про сутність та динаміку змін, яка відбувалась в характері 

відносин в аграрній сфері; 

        вивчено процес утвердження нових організаційно-виробничих 

структур в аграрному секторі економіки країни. 

Набуло подальшого розвитку: 

 систематизація джерел та наукової літератури з 

проблеми дослідження; 
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 узагальнення теоретичних концепцій державного 

регулювання аграрним сектором економіки Болгарії. 

Практичне значення полягає в тому, що результати дисертаційного 

дослідження, теоретичні узагальнення, практичні висновки щодо передумов та 

реалізації аграрних перетворень, формування соціально-виробничого укладу 

болгарського села можуть бути основою подальшої поглибленої наукової 

розробки проблем аграрних відносин. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи можуть бути корисними в діяльності структур та органів 

місцевого самоврядування при визначенні ними шляхів удосконалення 

регіональної політики щодо розвитку сільських територій та переорієнтації її 

на підвищення рівня продуктивності сільськогосподарського виробництва;  

узагальнення, зроблені в дослідженні можуть бути використані при вивченні 

історії аграрних відносин Болгарії в другій половині ХХ ст. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Дисертація 

обговорювалась на кафедрі історії слов’ян Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Окремі положення й аспекти 

дослідження пройшли апробацію на наступних наукових конференціях: 

Міжнародні наукові конференції "Одеські читання" (м. Одеса, 2012, 2013 

рр.); Міжнародна наукова конференція "Дні науки Історичного факультету" (м. 

Київ, 2012 р.); Міжнародна наукова конференція "Каразінські читання" (м. 

Харків, 2013 р.); Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 

викладачів Національного транспортного університету (м. Київ, 2013 р.).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено у 4 

публікаціях у вітчизняних фахових виданнях, в 1 фаховій публікації в 

зарубіжному виданні та у 5 тезах, опублікованих у матеріалах конференцій.  

Структура роботи визначається сутністю проблеми, метою та 

завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків (167 сторінки – основний текст), списку використаних джерел та 

літератури (48 сторінки, 386 найменування). 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Проблема розвитку сільського господарства Болгарії в 1944-1989 рр. в 

аспектах суспільно-політичного і науково-організаційного контексту не була 

предметом спеціального дослідження і систематичної розробки як у 

вітчизняній, так й в зарубіжній історичній науці, хоча певні сторони питання 

досліджувались в працях болгарських науковців. Специфіка досліджуваної 

теми потребує залучення не тільки праць істориків, а також певних 

економістів та аграріїв. 

Питання державного регулювання аграрним сектором економіки Болгарії 

знайшло відображення в працях вітчизняних, радянських, російських та 

болгарських дослідників. Дослідження аграрних відносин в Болгарії 

розпочалося з другої половини 1940-х рр. і триває до сьогодення. Праці, 

присвячені цій проблемі можна класифікувати за наступною моделлю: 

 - Перша група: праці про розвиток аграрних відносин в Болгарії в період 

1944 – 1989 рр., які містять оцінку суспільно-політичним, економічним та 

іншим процесам в цей період;  

 - Друга – роботи про зміну форм земельної власності, створення 

кооперативних господарств та політику Вітчизняного фронту (ВФ) та 

Болгарської комуністичної партії (БКП) в аграрній сфері;  

 - Третя – загальні праці з історії Болгарії в соціалістичний період;  

 - Четверта група - праці, в яких розкриваються окремі проблеми з 

обраної теми; 

 - П’ята група – дисертаційні дослідження, в яких аналізуються окремі 

проблеми розвитку аграрних відносин Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Перша група запропонованої класифікаційної моделі містить праці 

вітчизняних, радянських та зарубіжних дослідників, які присвячені питанню 
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суспільно-економічних та політичних змін, що проходили в Болгарії в 1944 – 

1989 рр. 

Питання розвитку болгарської промисловості були розглянуті в статті А. 

Чернія
1
. Автор в своїй статті розкрив питання державного контролю в 

промисловості, аналізуючи при цьому стан державного регулювання 

економікою країни. 

Стан сільськогосподарського виробництва в Болгарії в період 1944 – 

1950 рр. розглядається О. Ступовим, який на основі статистичних даних 

проаналізував реформування аграрного сектору економіки країни та роль в 

цьому процесі співпраці з Радянським Союзом
2
. 

М. Позолотін присвятив статтю питанню соціалістичних перетворень в 

др. пол. ХХ ст. в Болгарії, в якій висвітлив основні засади аграрних відносин 

та  їх особливості в 1948 – 1958 рр. Автор дослідив завдання розвитку 

сільськогосподарського виробництва та кооперативів, наголошуючи на 

необхідності покращення матеріально-технічного оснащення кооперативних 

господарств для підвищення їх продуктивності
3
. 

Питанню соціально – економічного розвитку болгарського села у 40 – 50-

ті рр. ХХ ст. присвячена монографія М. Груєва. Автор на основі соціологічних 

досліджень окреслив основні тенденції та проблеми в процесі кооперування 

аграрного сектору економіки Болгарії. М. Груєв вперше в болгарській 

історичній науці проаналізував та співставив основні стратегії державної 

інтервенції в сільськогосподарську дійсність та втручання держави в розвиток 

                                                           
1
 Черній А. Організація державного контролю в болгарській промисловості в 

перші роки соціалістичної революції ( вересень 1944 – грудень 1947) / А. І. Черній 

// УІЖ. – 1965. – № 8. – С. 105 – 108; Черній А. Проблеми соціалістичної 

індустріалізації НРБ у радянській і болгарській літературі / А. І. Черній // УІЖ. – 

1981. - №6. – С. 139 – 145. 
2
 Ступов А. Развитие социалистического сельского хозяйства Болгарии  / А. Д. 

Ступов. – М.: Госполитиздат, 1960. – 193 с. 
3
Позолотин М. Социалистические преобразования сельского хозяйства 

Болгарии / М. Е. Позолотин // Новая и новейшая история. – 1959. - № 5. – С. 

33 – 39; 
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кооперативних господарств. Зокрема, автор виокремив основні прояви цієї 

інтервенції: система державних поставок та пов’язані з нею посівні плани, 

цінова політика, купонна система, податкова політика, а також ціла низка 

політичних та ідеологічних засобів впливу на селянство, фізичний тиск. 

Проблемі невдоволення селянства процесом кооперування болгарського села 

присвячений розділ згадуваної монографії, де автор розглянув основні форми 

спротиву селян та проаналізував процес адаптації селян до нових умов 

розвитку аграрного сектору економіки країни
4
. 

В монографії Б. Ілієва проаналізовано аграрну реформу, проведену в 

Болгарії в 1944 – 1946 рр. Звернув увагу на питання земельної власності та 

процесу залучення селян до кооперативних господарств
5
. 

Соціальну структуру болгарського села напередодні та на початку 

процесу кооперування сільського господарства Болгарії в 1944 – 1947 рр. 

висвітлено у працях М. Ісусова. Однак поза увагою автора залишилося 

питання умов життя та праці селян в кооперативах
6
. 

В працях С. Сюлємєзова розглядаються переваги кооперативних 

господарств над приватними, зазначаючи, що головним пріоритетом ТКЗГ є 

можливість вдосконалення матеріально-технічного оснащення виробництва, 

покращення умов праці товаровиробника, запровадження наукових досягнень 

у сільськогосподарське виробництво та можливість збуту виробленої продукції 

на міжнародному ринку
7
. 

                                                           
4
 Груев М. Преорани слогове: Колективизацията и социална промяна в Българския 

северозапад 40-те – 50-те години на ХХ век/ М. И. Груев. – София: Ciela, 2009. – 

364 с. 
5
 Илиев Б. Кооперативного стопанисване на земята и аграрната реформа / Б. С. 

Илиев. – С.: БАН, 1946. – 488 с.; Илиев Б. Кооперативното земеделие у нас – 

значение и предимства / Б. С. Илиев. - С.: Земиздат, 1948 – 118 с. 
6
 Исусов М. Движението за кооперативно обработване на земята в България (1944 

– 1947 г.) / М. Ц. Исусов // ИИИБКП. – 1969. – Т. 5. – С. 69 – 92; Исусов М. О 

социальной структуре болгарской деревни после Второй мировой войны / М. Ц. 

Исусов // Etude Istoriqe. – 1970. – Vol. 5. – С. 589 – 615. 
7
 Сюлемезов С. Превъзходството на ТКЗС над едноличното стопанство / С. А. 

Сюлемезов // Кооперативно земеделие. – 1946. – № 6. – С. 6 – 11; Сюлемезов С. 
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Колективна праця Д. Вачкова та М. Іванова "Болгарський зовнішній борг 

1944 - 1989", в якій висвітлюється криза Болгарії в післявоєнний період, ріст 

боргових зобов’язань. Зокрема, автори подали власну оригінальну хронологію 

накопичення Болгарією боргових проблем в 1944 – 1989 рр.
8
. 

Фінансова криза та дестабілізація економіки Болгарії в 1948 – 1989 рр. 

розглядались болгарським дослідником Р. Аврамовим
9
. На думку автора, 

кризові явища в світовій економіці призвели до зменшення експорту 

болгарської сільськогосподарської продукції. 

Земельні відносини та спеціалізацію сільськогосподарських районів 

Болгарії розглянуто Д. Велчановим. Зокрема, автор аналізує форму земле 

власності до вересневого перевороту 1944 р. та після
10

. 

Соціально-економічну політику БКП в болгарському селі та діяльність 

по створенню мережі сільських партійних організацій та їх функціонування в 

період 1944 – 1958 рр. розкрила в своїх дослідженнях Р. Канациєва
11

. 

Тему модернізації Болгарії в 40 – 50-х рр. ХХ ст., зокрема сільського 

господарства розкрила в своїй публікації І. Марчєва
12

. Питанню реформування 

економіки країни та запозичення основних ідей економічної політики у СРСР 

                                                                                                                                                                                                      

Развитие на кооперативното движение в България : [Изследване] / С. А. 

Сюлемезов. – С.: Партиздат, 1975. – 235 с. 
8
 Вачков Д., Иванов М.  Българският външен дълг 1944 – 1989: Банкрутът на 

комунистическата икономика/Д. Х. Вачков, М. И. Иванов. – София: Институт за 

изследване на близкото минало, 2009. – 456 с. 
9
Аврамов Р. Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989 / Р. Л. Аврамов. – 

София: Институт за изследване на близкото минало, 2008. – 340 с. 
10

Вълчанов Д. История на поземелните отношения и земеустройство / Д. 

Вълчанов. – С.: Наука и изкуство, 1954. – 172 с. 
11

 Канациева Р. Социално – икономическата политика на БРП (к) по отношение на 

селото (9 септември 1944 – 1948 г.) / Р. Канациева // ИИИБКП. – Т. 48. – 1983. – С. 

120 – 152; Канациева Р. Дейността на БКП за изграждане и укрепване на селските 

първични партийни организации през преходния период (1944 – 1958 г.) / Р. 

Канациева // ИИИБКП. – Т. 51. – 1984. – С. 93 – 133. 
12

И. Марчева. Предизвикателствата на модернизацията в България след Втората 

световна война / И. И. Марчева. // Ново време. – 1995. – № 1. – С. 47 – 60. 



14 
 

було присвячено статтю "Радянська модель в болгарській економіці"
13

. 

Співпрацю Радянського Союзу та Болгарії в сільському господарстві в другій 

половині 80-х рр. також було висвітлено дослідницею. Основною сферою 

співпраці двох країн І. Марчєва називає аграрний сектор, оскільки саме він є 

основною складовою економіки обох країн
14

. Період 1953 – 1964 рр. в 

болгарському політичному та економічному бутті І. Марчєва окреслює як 

період Т. Живкова
15

.  

Розвиток аграрних відносин в Болгарії в 1958 – 1971 рр. досліджено в 

роботі А. Атанасова. Автор розкрив питання форм земельної власності, 

створення та діяльність ТКЗГ, ДЗГ та АПК, висвітлив взаємодію між 

кооперативами та сільськими організаціями БКП
16

. 

У збірці "Модерна Болгарія" розглянуто окремі аспекти економічного 

розвитку країни, зокрема І. Марчєва розкрила основні проблеми аграрного 

сектору економіки Болгарії наприкінці 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.
17

. 

Дослідження В. Пєткова містить огляд реформування економіки Болгарії, 

зокрема аграрного сектору. Автор зазначає, що сільське господарство країни в 

післявоєнний період було на досить низькому рівні розвитку і тільки перегляд 

форм власності на землю та впровадження реформ, дозволило підняти рівень 

                                                           
13

И. Марчева. Съветският модел в българската икономика. Основни проблеми, 

идеи и перспективи на изследване / И. И. Марчева. // Исторически преглед. – 

1996. – № 3. – С. 64 – 82. 
14

И. Марчева. Съветският фактор в българското преустройство през втората 

половина на 80-те години на ХХ век. Гласността срещу Тодор Живков / И. И. 

Марчева // Минало. – 2004. – № 2. – С. 75 – 83. 
15

 И. Марчева. Тодор Живков – пътят към властта. Политика и икономика в 

България1953 – 1964 / И. И. Марчева. – София: Ин-т по история, 2000. – 281 с. 
16

А. Атанасов. Земеделската политика на България 1958 – 1971 г. / А. Д. Атанасов. 

– Добрич: Аве факта, 2004. – 343 с. 
17

 Модерна България: Сборник исторически изследвания в чест на 65 – годишните 

на проф. д-р Величко Георгиев и акад. Илчо Димитров / [С. Трифонов, И. Баева и 

др.] – София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1999. – 396 с. 
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економічного розвитку країни. Автор висвітлив та дав оцінку меті та змісту 

реформ в період 1944 – 1989 рр.
 18

. 

Визначальні етапи та зміст економічної історії Болгарії містяться в праці 

І. Тютюнджиєва
19

. Автор розкрив стан аграрного сектору країни до 

вересневого перевороту 1944 р. та основні принципи його реформування 

урядом ВФ та БКП. 

Проблема економічного розвитку Болгарії висвітлено М. Тодоровим
20

. 

Автор стисло розкрив окремі аспекти розвитку аграрних відносин Болгарії до 

1981 р. Автор подає окремі дані щодо післявоєнного стану економіки країни, 

реформування галузі та наслідків для загального розвитку виробничих 

відносин. У праці висвітлено зміни життєвого рівня населення, 

характеризується соціальна політика БКП в 1950 – 1970-х рр.  

Другу класифікаційну модель становлять праці, в яких висвітлено процес 

кооперування аграрного сектору економіки, зміну форм земельної власності та 

господарювання, формування державного механізму управління та контролю 

виробничих відносин на селі, політику ВФ та БКП в аграрній сфері в період 

1944 – 1989 рр. 

Публікація В. Голуба
21

 містить відомості дотичні до теми дисертаційного 

дослідження. В статті містяться статистичні дані стану болгарського села та 

інформацію щодо ролі БКП у його розвитку. Автор розкриває діяльність 

Політбюро ЦК БКП по створенню системи управління кооперативами та 

сільськогосподарськими відділами. 

                                                           
18

 Петков В. Пътят на България към Просвещението или преходите от 1944 и 1989 

г.: (Философско – икономически анализ на основните мисловни схеми) / В. П. 

Петков. – Пловдив: Акад. изд. на Аграр. унив., 2012. – 238 с. 
19

 Cтопанска история на България / [ред. И. Тютютнджиев]. – София: Ровита, 

2011. – 204 с. 
20

 Стопанска история на България 681 – 1981 / [ред. Н. Т. Тодоров. – С.: Наука и 

изкуство, 1981. – 615 с. 
21

 Голуб В. Роль БКП у зміцненні союзу робітничого класу та селянства в період 

будівництва соціалізму / В. І. Голуб // УІЖ. – 1970. – № 8. – С. 51 – 58. 
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Радянські вчені на першому етапі вивчення кооперування в НРБ вельми 

гостро ставили питання щодо збереження приватної власності на землю в 

трудових кооперативних землеробських господарств (ТКЗГ) та виплату ренти 

за землю в кооперативах. Стаття В. Стародубровської висвітлює окремі 

питання створення трудових колективних землеробських господарств (ТКЗГ)
22

.  

Питанню реформування сільського господарства Болгарії присвячена 

стаття М. Пухлова
23

, в якій увага акцентується на причинах радикального 

реформування аграрного сектора економіки, оскільки країна потребувала 

відновлення економічного розвитку. 

У праці В. Тихомирова проаналізовано економічні та політичні аспекти 

реформування аграрного сектору економіки Болгарії в другій половині 1940-х 

рр. Зокрема, автор дослідив заходи Вітчизняного Фронту (ВФ) щодо 

кооперування сільського господарства, дослідив питання правового статусу 

земельної власності, проаналізував Закон "Про трудову земельну власність" 

1946 р.
24

 В статті проаналізовано процес розукрупнення великих 

землеволодінь в Болгарії в 1940-х рр., та висвітлив зміни у формах власності 

на землю
25

.  

В монографії Ф. Константінова піднімалося питання про збереження 

приватної власності на землю в ТКЗГ як складова частина ширшої проблеми - 

чи можливо взагалі реформування сільського господарства без націоналізації 

землі
26

. Рента, що виплачувалась в ТКЗГ оголошувалася аналогом 

                                                           
22

Стародубровская В. Н. Строительство трудовых кооперативных 

земледельческих хозяйств в Болгарии// Социалистическое сельское хозяйство. 

1949. - № 8. – С. 77 – 79. 
23

 Пухлов Н. Переустройство сельского хозяйства в странах народной 

демократии / Н. Г. Пухлов // Вопросы экономики. – 1949. - № 10. – С. 33 – 36. 
24

 Тихомиров В. Социалистическое переустройство сельского хозяйства 

Болгарии / В. П. Тихомиров. – М.: Госполитиздат, 1951. – 140 с. 
25

 Тихомиров В. П. Социалистическое переустройство сельского хозяйства 

Болгарии и классовая борьба в болгарской деревне / В. П. Тихомиров // 

Вопросы экономики. – 1949. - № 11. – С. 11 – 16. 
26

 Константинов Ф. Второй пятилетний план развития Народной Республики 

Болгарии / Ф. Т. Константинов [пер. з болг.]. – М.: Изд – во иностр. лит., 1954. 
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капіталістичної абсолютної ренти і оголошувалася формою куркульської 

експлуатації безземельних і малоземельних членів ТКЗГ. 

Автором, при аналізі здійснення аграрних реформ в Болгарії, звертається 

увага на ліквідацію великої приватної земле власності та забезпечення 

безземельних селян земельними наділами
27

. 

Радянські історики приділяли увагу аналізу земельних відносин в 

Болгарії. У монографії І. Козодоєва ґрунтовно досліджено питання земельної 

ренти в Болгарії. Поземельна рента розглядалася автором не як основу 

капіталізму в ТКЗГ, а як специфічна економічна категорія перехідного періоду, 

притаманна не тільки НРБ, але і ряду інших країн народної демократії
 28

. 

Аналізу аграрної політики уряду ВФ в 1944 – 1953 рр. присвячена  стаття 

А. Кіршевської, в якій аналізується його заходи щодо реформування аграрного 

сектору економіки країни, а також засади соціально - економічної політики в 

період 1944 – 1953 рр.
29

.  

Процес кооперування болгарського села, створення агро-промислових 

комплексів та наслідки цих процесів присвячені праці Б. Матєєва. Автор 

дослідив процес виникнення перших болгарських кооперативів, показав їх 

характер та ставлення селян до цих процесів
30

.   

                                                                                                                                                                                                      

– 171 с.; Константинов Ф. Т. Болгария на пути к социализму / Ф. Т. 

Константинов. – М.: Госполитиздат, 1953. – 384 с. 
27

 Петрушов А. Характер аграрных реформ в европейских странах народной 

демократии / А. М. Петрушов // Социалистическое сельское хозяйство. 1952. – 

№ 7. – С. 74 – 77 
28

 Козодоев И. Земельные отношения в социалистических странах: очерки 

теории / И. И. Козодоев. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 352 с. 
29

 Киршевская А. Отечественный фронт и аграрный вопрос в Болгарии в 

первый период развития народной демократии (1944 – 1953) / А. Н. 

Киршевская // Учен. зап. / Ин-т славяноведения АН СССР. В 7 т. – М., 1952. – 

Т.5. – 457 с. 
30

 Матеев Б. Движението за кооперативно земледелие в България при 

условията на капитализм / Б. П. Матеев. – София: БАН, 1967. – 214 с.; Матеев 

Б. Творческо приложение на ленинския кооперативен план в България (1944 – 

1951) / Б. П. Матеев. – София: БАН, 1967. – 482 с. 



18 
 

Розвитку аграрних відносин в Болгарії була присвячена колективна праця 

"Появление и развитие кооперативного земледелия в Болгарии", в якій вперше 

було піднято питання приватної земельної власності, зокрема процес 

розукрупнення великих земельних ділянок та надання землі безземельним 

селянам в користування. Колектив авторів (М. Мінков, С. Сюлємєзовов, Б. 

Ілієв, Т. Дончєв) проаналізували принципи, характер, основні організаційні 

форми кооперативного землеробства, дають аналіз дискусії, що відбувалась в 

другій половині 1930-х рр. в болгарському суспільстві стосовно кооперування 

землеробства
31

.  

Проблеми кооперування аграрного сектору економіки Болгарії 

досліджували В. Мігев, С. Гюрова, Б. Ілієв, М. Ісусов, Н. Манолова та інші 

дослідники. Головною причиною реформування сільського господарства 

автори називають відсталість галузі. 

Монографія В. Мігева присвячена кооперуванню болгарського села в 

період 1948 – 1958 рр. Аналізуються економічні та політичні засади процесу 

кооперування, його наслідків для розвитку економіки країни в цілому. Автор 

на основі архівних джерел дослідив політику БКП в сільському господарстві, 

специфіку питання приватної земельної власності та ставлення селян до 

створення ТКЗГ
32

. В. Мігєв окрім питання кооперування аграрного сектору 

економіки Болгарії, розкрив періодизацію цього процесу та питання 

одержавлення земельної власності селян та залучення їх до ТКЗГ
33

. 
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Поява и развитие на кооперативното земеделие в България: историческо и 

стопанско изследване / [ред. М. Минков]. – София: Земиздат, 1968. – 376 с. 
32

 Мигев В. Колективизацията на българското село (1948 – 1958 г.) / В. Т. Мигев.  

– София: Унив. Изд. Стопанство, 1995. – 326 с.; 
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 Мигев В. Периодизация на социалистическото коопериране на българското село 

през преходния период (1944 – 1959 г.) / В. Т. Мигев // Векове. – 1984. - № 1. – С. 

47 – 59; Мигев В. Борбата срещу кулачеството и неговото ликвидиране в България 

(1944 – 1958) / В. Т. Мигев // Известия на Института по история. – 1984. – Т. 

XXVII. – С. 40 – 84; Мигев В. Проблеми на аграрното развитие на България (1944 

– 1960) / В. Т. Мигев. – С.: K&M, 1998. – 267 с. 
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В роботі С. Гюрової висвітлюється процес кооперування сільського 

господарства в Плевенській області в 1949 – 1951 рр. Авторка показала 

основні вектори розвитку кооперації в селі, діяльність ТКЗГ  цієї області, їх 

матеріально-технічне забезпечення та результати роботи за показниками 

посівних
34

. 

В монографії М. Мінкова висвітлена поява та основні етапи 

кооперування аграрного сектору економіки Болгарії. Автор дослідив історичні 

та економічні передумови кооперування болгарського села
35

. 

Тему розвитку кооперативного руху в Болгарії в 1944 – 1954 рр. розкрито 

в дисертації Н. Манолової. Авторка проаналізувала процес формування 

кооперативного руху в Болгарії, зокрема в аграрному секторі економіки 

країни, показала результати кооперування болгарського села
36

. 

Проблемі створення трудових кооперативних землеробських господарств 

(ТКЗГ) присвячена низка праць болгарських дослідників. 

В колективній праці "Поява та розвиток ТКЗГ в Болгарії" на основі 

аналізу масиву архівних джерел розкриваються особливості створення ТКЗГ, 

форм та методів залучення до них селян, питання наділення кооперативи 

землею та їх матеріально-технічне забезпечення
37

. 

У працях І. Ранчєва розглядається початок заснування кооперативів та 

проблеми пов’язані з їх існуванням та діяльністю, залученням селян до роботи 

в ТКЗГ. Автор висвітлив питання приватної землевласності, наголошуючи на 

необхідності залучення крупних землевласників та їх землі до роботи в 

                                                           
34

 Гюрова С. Коопериране на селското стопанство в Плевенски окръг 1949 – 1951 

г. / С. Р. Гюрова // ИМСБ. – 1989. – Т. 15. – С. 144 – 189. 
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 Минков М. Поява и развитие на кооперативното земеделие в България: 

[Историческо и стопанско изследване]/ М. Минков. – София: Земиздат, 1968. – 

376 с. 
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 Манолова Н. Кооперативното движение в България (1944 – 1954 г.): автореф. 

дис.  на д. на ист. науките/ Н. И. Манолова. – София, 1990. – 22 с.; Манолова Н. 

Обединение и реорганизация на българското кооперативно движение в средата на 

40-те години / Н. И. Манолова // ИПР. – 1990. – № 2. С. 18 – 29. 
37

 Поява и развитие на ТКЗС в България: Принос към историята на българското 

кооперативно движение / [ред. М. Минков и др]. – София: Земиздат, 1979. – 191 с. 
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кооперативах та зрівнянні всіх селян між собою в майновому та соціальному 

контексті
38

. 

Питанню створення та розвитку ТКЗГ в Михайловоградській області 

присвячено дослідження В. Антонової
39

. Автор розкрила матеріально-технічне, 

кадрове забезпечення кооперативів та їх співпрацю із науково-дослідними 

станціями.  

Проблема діяльності ТКЗГ була предметом наукового дослідження Т. 

Танєва. Зокрема, автор розглянув аспекти політики БКП щодо кооперативних 

господарств, їх функціонування, технічного забезпечення, кадрового складу та 

науково-освітнього підґрунтя діяльності ТКЗГ
40

. 

Темі залучення нових членів ТКЗГ з метою збільшення кількості 

кооперативів, окремих аспектів політики БКП щодо виконання завдань 

розширення мережі кооперативних господарств присвячена праця колективу 

авторів "Боротьба БКП за розширення ТКЗГ в північно-західній Болгарії (1949 

– 1951)"
41

. 

Процес створення перших кооперативних господарств, їх діяльність та 

значення для розвитку аграрного сектору економіки країни аналізує в своїй 

роботі М. Русенов
42

. 

Кооперування аграрного сектору економіки Болгарії супроводжувалося 

застосуванням владою примусу, насилля по відношенню до селян. К. Йосифов 
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 Ранчев И. ТКЗС – Път за социалистическото переустройство на селското 

стопанство / И. А. Ранчев. - С.: Земиздат, 1956. – 126 с.; Ранчев И. Кооперирането 
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// Научни трудове на ВСИ. – 1961. – Т. 9. – С. 295 – 310. 
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 Антонова В. Създаване и масовизация на ТКЗС в Михайловградска околия /В. 

Й. Антонова. – Шумен: Дом на науките за човека и обществото, 2002. – 233 с. 
40

 Танев Т. Борбата на БКП за организационно –  стопанско и политическо 

укрепване на трудовокооперативните земеделски сто панства/ Т. Г. Танев. – 

София: БКП, 1964. – 184 с.  
41

 Манова В., Стефанова Н., Никодимов П. Борбата на БКП за масовизиране на 

ТКЗС в Северозападна България (1949 – 1951) / [ред. В. И. Манова]. – С.: Нар. 

Просв., 1984. – 312 с. 
42

 Русенов М. Кооперативни земеделски стопанства в България: развой, същност и 

значение / М. В. Русенов. – Свищов: печ. Т. А. Славков, 1945. – 214 с. 
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дослідив різні форми та методи насилля селянства при вступі до кооперативів. 

Основною причиною небажання великих землевласників входити до 

кооперативів автор називає необґрунтований розмір ренти на землю, яка 

виплачувалась селянам та загальну збитковість роботи в кооперативах
43

. 

Роль БЗНС в процес кооперування аграрного сектору економіки Болгарії 

висвітлив в своїй праці  В. Йотов
44

. Автор розкрив частку членів БЗНС в 

обласних та сільських радах, та їх роль в реформуванні аграрного сектора 

економіки країни. 

Політику БКП та її напрями щодо кооперації болгарського села в 1970-х 

роках розкрив в своїй роботі А. Танов
45

. В дослідженні висвітлено заходи 

партії щодо реформування аграрної сфери економіки країни, зміни у формі 

земле власності та питання співпраці НРБ з іншими країнами 

Роль БКП в процесі кооперування безземельних та малоземельних селян 

в період 1948 – 1953 рр. дослідила В. Нікова. Авторка на основі наявних 

архівних джерел та статистичних даних робить висновок, що БКП мала 

виключне значення в цьому процесі, вдало організовуючи роботу партійних 

осередків на місцях та координуючи їх діяльність, спрямовану на створення 

нових ТКЗГ та залучення до них нових членів, головним чином – 

малоземельних селян
46

. 
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44

 Йотов В. Приносът на БЗНС за победата на кооперативния строй на село:  [1944 

– 1958]: Монография / В. С. Йотов. – София: БЗНС, 1968. – 96 с. 
45

 Аграрната политика на БКП на съвременния етап / [ред. А. Д. Танов]. – С.: 
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М. Іванов розглянув процес реформування аграрного сектору економіки 

Болгарії в контексті політичного розвитку країни. Дослідив заходи  БКП щодо 

впровадження реформ в сільське господарство країни
47

. 

Дослідження економічної політики уряду ВФ здійснив З. Златєв, в роботі 

якого Автор висвітлено заходи уряду ВФ, срямовані на реформування 

аграрного сектору економіки Болгарії в 1944 – 1949 рр.
48

. 

Серед наукових праць, які належать до третьої групи класифікаційної 

моделі та присвячені загальній історії Болгарії в досліджуваний період, можна 

виділити наступні. 

Третю групу історіографічних джерел становлять загальні праці з історії 

Болгарії. 

Дослідження відомого українського вченого В. Чорнія
49

 присвячено 

новітньому періоду історії країни та її політичному та суспільно-економічному 

розвиткові.  

П. Сохань висвітлив деякі питання політичного, економічного розвитку 

Болгарії, дотичні до нашої теми
50

. В його роботі розглядається діяльність БКП, 

її програма щодо суспільно-економічного та політичного розвитку Болгарії. 

Проаналізовано етапи становлення взаємин між БКП та Комінтерном. 

В. Стародубровська
51

 аналізує політичний та економічний розвиток 

Болгарії. У її дослідженні містяться дані про становлення та функціонування 
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ВФ, аналізуються його програмні документи та заходи щодо реформування 

аграрного сектора економіки Болгарії другої половини 1940-х рр. 

У статті П. Фігурнова було поставлене питання про те, що заперечення 

соціалістичного характеру ТКЗГ на підставі виплати ренти неправомірний, бо 

це веде до забуття суспільного характеру виробництва, керівної ролі 

коммуністічної партіі в процесі кооперування
52

.  

Праця Л. Валєва присвячена головним напрямам економічного розвитку 

країни в 1940-х рр., зазначено, що у період 1944 – 1948 роках уряд ВФ 

спрямував свою діяльність на кооперування аграрного сектору та зміцнення 

кооперативів, але при цьому не модернізуючи матеріально-технічну базу
53

. 

В праці "Історія Болгарії" за редакцією П. Третьякова розкривається 

питання внеску БЗНС у впровадженні аграрної реформи в період 1944 – 1946 

рр. При цьому, розкрито процес створення ТКЗГ, подано статистичні дані про 

кількість створених кооперативів. Однак, наведені дані використані без 

першоджерел та охоплюють вузьке коло інформаційних даних
54

. 

Важливі відомості по дослідженню питання розвитку аграрних відносин 

в Болгарії в соціалістичний період містить праця колективу авторів "Коротка 

історія Болгарії". Автори висвітлюють питання впровадження аграрної 

реформи, створення ТКЗГ та залучення до них селян. Хоч в праці не 

розкриваються важливі аспекти кооперування аграрного сектору економіки 

такі, як невдоволення процесом відчуження земельних ділянок у заможних 

селян, матеріальне заохочення селян
55

. 

                                                           
52

 Фигурнов П. К. Переходный период от капитализма к социализму в 

европейских странах народной демократии / П. К. Фигурнов // Вопросы 

философии. – 1950. - № 1. – С. 20 – 24. 
53

 Валев Л. История Болгарии / Л. Б. Валєв. – М., 1955. – 378 с.; Валев Л. Из 

истории Отечественного фронта Болгарии: (июль 1942 – сент. 1944 г.) / Л. Б. 

Валев. – М.: Изд – во АН СССР, 1950. – 104 с. 
54

 История Болгарии: в 2-х т. / [ред.. П. Н. Третьяков]. – Т. 2. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. – 611 с. 
55

 Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней / [Г. Г. 

Литаврин, М. А. Бирман, Б. Н. Билунов]. – М.: Наука, 1987. – 567 с. 



24 
 

Монографія М. Овсяного присвячена економічному розвитку НРБ 

соціалістичного періоду. Автор не розкриває питання державного управління 

аграрним сектором економіки країни, ролі політичних партій в реформуванні 

сільського господарства
56

. 

Книга Г. Матвєєва містить загальний огляд економічного розвитку 

Болгарії в період 40 – 90-х рр. ХХ ст. Автор розкриває проблему інтеграції 

аграрного та промислового виробництва
57

. 

В колективній праці Д. Вачкова, М. Іванова, М. Груєва, М. Методієва, І. 

Знєпольського розглянуто політичний та економічний розвиток Болгарії в 1944 

– 1989 рр. В роботі розкриваються питання економічної кризи в післявоєнний 

період та початок реформування аграрного сектору економіки країни, 

досліджується процес кооперування болгарського села
58

. 

Четверту групу класифікаційної моделі становлять праці, які дотично 

стосуються теми дисертаційного дослідження. 

Окремі аспекти співпраці СРСР та Болгарії в суспільно-економічній та 

політичній сферах, їх законодавчо-правової бази, дипломатичних зносин двох 

країн проаналізовано у праці П. Соханя
59

 . Автор подав інформацію стосовно 

співпраці СРСР та Болгарії в агротехнічній сфері, питаннях кадрового 
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забезпечення болгарського села, обмін досвідом, але його праці не позбавлені 

традиційної для радянської історіографії заідеалігізованості в аналізі 

суспільних процесів. 

Проблеми становлення болгарсько-радянської співпраці у сфері 

сільськогосподарської вищої освіти були підняті в статті В. Бойко
60

. Автор 

розкрив напрями радянсько-болгарських взаємин на рівні 

сільськогосподарських науково-дослідних установ. В статті висвітлено 

питання обміну досвідом та кадровим потенціалом. При цьому не зазначається 

соціальна структура сільськогосподарських працівників. 

Г. Томов в своїй статті аналізує роль співпраці Радянського Союзу та 

Болгарії в сільському господарстві та промисловості, наголошуючи на 

винятковості цієї співпраці
61

.  

Стаття С. Пархомчука займає важливе місце в дослідженні питання 

співробітництва Української РСР з європейськими соціалістичними країнами. 

На основі великого масиву архівних джерел в статті розглядається, зокрема, 

питання взаємин в аграрному секторі економіки, його науково-технічного 

забезпечення
62

. 

Зовнішньоекономічні відносини Болгарії із Радою економічної 

взаємодопомоги (РЕВ) з 1949 року, зокрема в аграрній сфері  розглянула Г. 

Нікова
63

. В дослідженні містяться статистичні дані щодо експорту 
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сільськогосподарської продукції в країни-учасниці РЕВ, обміну науково-

технічною інформацією. 

Взаємини Болгарії із СРСР в аграрній сфері економіки, обмін науково-

технічними здобутками в аграрній науці в 1944 – 1958 рр. дослідив З. Златєв
64

. 

Автор висвітлив основні напрями співпраці двох країн, надання Радянським 

Союзом Болгарії своїх фахівців-аграріїв для обміну досвідом та підготовки 

фахівців в болгарському селі. 

В праці Г. Йовчєвої показано процес реформування сільського 

господарства Болгарії у період 1944 – 1989 рр. Авторка в своєму дослідженні 

систематизувала нормативно-правову базу цього процесу
65

. 

Роль Болгарського народного банку (БНБ) в розвитку сільського 

господарства Болгарії було проаналізовано О. Недялковим. Автор комплексно 

висвітлив внесок БНБ в розвиток кооперації в сільському господарстві 

Болгарії, кредитування ТКЗГ, ДЗГ та АПК
66

. 

П’яту  групу історіографічних джерел становлять дисертаційні 

дослідження вітчизняних, радянських, болгарських та російських дослідників. 

У дисертаційній роботі В. Круглова показано співпрацю Болгарії з СРСР 

в економічній та науково-технічній сфері. Зокрема, автор розкриває залучення 

сільськогосподарських науково-дослідних станцій Болгарії до програми 

обміну досвідом та розробками із СРСР. Однак, автор не наводить даних щодо 

кількості задіяних в програмах співпраці сільськогосподарських виробництв 

двох країн
67

. 
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У дослідженні Е. Бахмета показано процес становлення взаємовідносин 

НРБ та СРСР в 1958 – 1971 рр. і висвітлено роль співпраці двох країн в 

науковій сфері, діяльність аграрних науково-дослідних станцій
68

. 

Процес кооперування болгарського села, створення ТКЗГ та МТС, 

діяльність політичних партій щодо реформування аграрного сектору 

економіки, залучення селян до кооперативів в період 1950 – 1970-х рр. 

розглянуто у роботі Е. Кумченко
69

. 

У праці С. Бакаленко показано процес становлення болгарсько-

радянських взаємин в сільськогосподарській сфері
70

. 

В дисертаційному дослідженні Р. Ачагу показано процес створення та 

функціонування кооперативних землеробських господарств в період 1958 – 

1965 рр. і висвітлено їх діяльність щодо кооперування селян, розвитку 

матеріально-технічної бази кооперативів, ліквідації безробіття серед 

болгарського селянства та збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції. Автор уникає розгляду питань причин повільних темпів розвитку 

аграрного сектору економіки країни, порушення принципу добровільності при 

вступі до кооперативів
71

. 

Важливу групу історіографії досліджуваної проблеми становлять 

дисертаційні дослідження російських істориків. 
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Дисертаційне дослідження С. Малоземова
72

 присвячене проблемі 

кооперування аграрного сектору економіки Болгарії. Автор дослідив причини 

появи кризових явищ в сільському господарстві НРБ в період 1970 – 1990-х рр. 

та означив методи БКП по відновленню продуктивності аграрного сектору 

економіки Болгарії. 

Е. Вартаньян в дисертаційному дослідженні зосередила свою увагу на 

ролі сільськогосподарської науки в розвитку економіки Болгарії, створенні  

науково-дослідних станцій, агрономств. Дослідниця наголосила на  важливій 

ролі співпраці СРСР та НРБ в галузі. Е. Вартаньян висвітлила питання 

кадрового забезпечення ТКЗГ, професійну підготовку працівників та їх 

соціально-економічне становище
73

. 

Таким чином, аналіз наукових праць вітчизняних, радянських та 

зарубіжних дослідників дає можливість узагальнити історіографічну базу 

обраної теми. Такі аспекти дисертаційної теми, як кооперування аграрного 

сектору економіки країни, створення ТКЗГ, ДЗГ та АПК, їх матеріально-

технічне забезпечення, організація науково-освітньої підготовки кадрів-

аграріїв не були предметом наукового інтересу вітчизняних дослідників. 

Створення кооперативних аграрних господарств, їх функціонування та внесок 

в економічних розвиток країни було висвітлено в болгарській історіографії. 

Питання спеціалізації сільськогосподарських районів країни, кадрове 

забезпечення кооперативів, початок кризових явищ в економічному розвитку в 

80-х рр. ХХ ст. майже зовсім не розглядались болгарськими науковцями. 

Окремі аспекти реформування аграрної сфери знайшли лише часткове 

висвітлення у працях болгарських дослідників.  
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  1.2. Джерельна база та дослідження 

 

 У процесі дослідження теми було виконано роботу щодо виявлення, 

вивчення та систематизації джерел. На цій основі було сформовано 

джерельний комплекс дисертаційної роботи. Специфіка теми, об’єкту та 

предмету дисертаційного дослідження, можна окреслити класифікацію 

конкретно-історичних джерел: 

 документи вищих органів державного управління, 

сільськогосподарських організацій, державних банківських 

установ, наукових сільськогосподарських установ; 

 виступи, статті, твори державних діячів та керівників; 

 матеріали болгарської періодичної преси; 

 матеріали з’їздів, конференцій, пленумів та нарад ЦК БКП та 

обкомів партії. 

Дисертаційне дослідження, зокрема базується на: 1) неопублікованих; 2) 

опублікованих джерелах; 3) матеріали періодичної преси  Болгарії.  

Перша група посіла домінуюче місце в дисертаційному дослідженні. До 

неї віднесені матеріали фондів центральних та обласних державних архівів 

Болгарії.  

Друга група містить залучені до наукового обігу джерела. Опубліковані 

джерела представлені матеріалами з'їздів, пленумів, конференцій, 

багатосторонніми угодами між науковими сільськогосподарськими 

організаціями, установами, центрами аграрної науки.  

Третю групу джерел склали матеріали болгарської періодики, в якій 

висвітлюються питання аграрного законодавства соціалістичного і 

постсоціалістичного періодів, виступи державних діячів, представників 

аграрної науки,  

В ході наукового пошуку головне місце належить архівним матеріалам, 

зосереджених у фондах Центрального державного архіву в м. Софія, 
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Державного архіву Софійської, Варненської, Великотирновської, Добрічської, 

Монтанської, Плевенської, Сілістринської, Пловдивської, Старозагорської, 

Хасковської областей.  

Значна частина документів знаходиться у фондах Центрального 

державного архіву Болгарії. Так, у фонді "Центрального комітету Болгарської 

комуністичної партії" (ЦК БКП) (Ф. 1-Б) знаходиться документальна база, яка 

розкриває діяльність одного з вищих органів БКП в період 1944 – 1989 рр. 

Фонд містить виступи,  пропозиції, доповідні записки щодо економічного 

розвитку країни, кооперування сільського господарства, які розглядалися на 

засіданнях Політбюро ЦК БКП. Фонд також містить більше сотні тисяч 

архівних одиниць, що охоплюють період діяльності БКП. Також у фонді 

містяться документи сільськогосподарського відділу ЦК БКП – доповіді, 

програми та переписка відділу з партійними комітетами, міністерствами та 

організаціями з питань розвитку та становища сільського господарства. 

З фонду "Державної планової комісії" (Ф. 130) використані  річні звіти 

різних підрозділів Міністерства землеробства (МЗ) з питань спеціалізації та 

кооперації сільського господарства, створення аграрно-промислових 

комплексів, плани розвитку економіки країни в період 1949 – 1958 рр. та звіти 

щодо їх виконання. Фонд містить документи, які свідчать про середній та 

максимальний розмір врожаю зернових та технічних культур в 1950 р., а також 

про розмір посівних площ в країні в період 1950 – 1951 рр.  

Фонд "Тимчасового президентства Народної республіки Болгарії" (Ф. 84) 

включає матеріали діяльності щодо конфіскації та викупу крупної 

сільськогосподарської техніки у селян на користь ТКЗГ та машино-тракторних 

станцій (МТС), листування прем’єр-міністра В. Коларова з ТКЗГ. 

Матеріали фонду "Президіуму Народних зборів" (Ф. 117) стосуються 

процесу націоналізації землі, викупу землеробського інвентарю, погодження 

розміру пенсій робітникам сільськогосподарських підприємств.  
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Фонд "Міністерства правосуддя" (Ф. 88) надав можливість розглянути 

накази щодо затвердження Примірного Статуту ТКЗГ та державного 

управління ТКЗГ. 

Інформація щодо ухвалення плану економічного розвитку країни на 1947 

– 1948 рр., діяльності Міністерства землеробства у 1945 – 1947 рр., виконання 

посівних планів в роки неврожаю 1946 – 1947 рр., про оренду державних 

земель міститься у фонді "Верховної економічної ради" (Ф. 77). 

Серед архівних джерел фонду "Комісії партійного та державного 

контролю" (Ф. 375) містяться дані щодо виконання місцевими органами БКП 

Закону про аграрну реформу. 

Матеріали фонду "Верховної Економічної палати" (Ф. 113) дали 

можливість розглянути правову базу кооперування аграрного сектору 

економіки Болгарії. Стан сільського господарства в 1946 – 1947 рр. в гірських 

районах Болгарії також можна дослідити за матеріалами фонду.  

Дані щодо розміру державних закупівель сільськогосподарської 

продукції, співвідношення необхідного та наявного обсягу запасів пшениці у 

період 1949 – 1952 рр. містяться у фонді управління "Зернових культур" (Ф. 

305). 

Справи фонду Союзу тютюнових кооперацій Болгарії (Ф. 58) подають 

інформацію щодо розвитку тютюнництва, зокрема створення після 

вересневого перевороту 1944 р. Державною тютюнової монополії, кооперацію 

тютюнових господарств. 

Матеріали з фонду Міністерства землеробства Болгарії (Ф. 89) дала 

можливість проаналізувати діяльність відомства щодо кооперування аграрного 

сектору економіки країни, створення МТС, ТКЗГ, АПК, кваліфікаційний 

рівень працівників кооперативних господарств, освітню підготовку кадрів. 

Відомості про матеріально-технічне оснащення державних 

землеробських господарств (ДЗГ), їх розвиток та взаємодію з місцевими 

органами БКП відображені у фонді управління (Ф. 292). 
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Створення та діяльність машино-тракторних станцій широко 

представлені у фонді Управління "Машино-тракторних станцій" (Ф. 346). 

Унікальні відомості щодо сільськогосподарського районування земель в 

Болгарії, освоєння нових земельних ділянок в гірських районах, надання 

кооперативним господарствам земельних ділянок висвітлюються в матеріалах 

фонду Організації "Землеустрій" (Ф. 301). 

Джерельні свідчення фонду Державного господарського підприємства 

"Земснаб" (Ф. 370) дозволили вивчити питання постачання кооперативних 

господарств посівним матеріалом та інструментами. 

Дослідження фонду Міністерства лісового господарства (Ф. 256) сприяло 

дослідженню проблем, пов’язаних із освоєнням земельних ділянок в лісових 

районах Болгарії. Фонд охоплює період 1949 – 1951 рр., з 1951 до 1958 р. 

інформація щодо розвитку аграрної сфери в лісових районах країни міститься 

у фонді Управління лісового господарства при Раді Міністрів (Ф. 406). 

В документах фонду "Болгарського земельного та кооперативного банку" 

(БЗКБ) відображені відомості про сприяння БЗКБ в розвитку аграрного 

сектору економіки Болгарії, у тому числі кредитування ТКЗГ, співпраця в 

реалізації сільськогосподарської продукції, фінансування плану економічного 

розвитку країни в 1947 – 1948 рр. та про розмір допомоги аграріям 

постраждалим від неврожаю в період 1944 – 1948 рр. відображені в 

документах фонду БЗКБ (ф. 119). 

У справах фонду Національного комітету ВФ в період 1944 – 1958 рр. (ф. 

28) відображено законодавчу основу аграрної реформи в Болгарії в 1944 – 1946 

рр. 

Дослідження матеріалів фонду Політичного управління при Міністерстві 

землеробства Болгарії (ф. 382 Б) дають змогу розкрити процес кооперування 

аграрного сектору економіки Болгарії. 

У фондах Державного архіву Софійської області містяться дані про 

землеустрій області, створення ТКЗГ, кількість сільськогосподарських 

підприємств та їх діяльність. 
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Інформація щодо діяльності ТКЗГ міститься у справах фондів районних 

народних рад м. Ботєвград (ф. 457), м. Самоков (ф. 872) та м. Слівніця (ф. 

462),Обласної народної ради м. Софія (ф. 614). Унікальні відомості щодо 

створення та розвитку ТКЗГ в Софійській області містяться у фондах ТКЗГ 

"Чавдар" в с. Александр Войков (ф. 2065), ТКЗГ "Іскор" в с. Враждєбна (ф. 

1265), ТКЗГ "Мірсько Райчєв" в с. Горні Богров (ф. 1639), ТКЗГ "Вітоша" в с. 

Сімеоново (ф. 1312) та ТКЗГ "Нов Живот" в с. Долна Маліна (ф. 1758). 

Важлива інформація щодо кількості кооперованих та приватних селян, 

форм земле власності та їх оцінки, декларації селян щодо їх власності на 

землю, сільськогосподарський інвентар, худоби подається у фондах сільських 

народних рад с. Божурище (ф. 897), с. Горна Маліна (ф. 639), с. Горубляне 

(848) Софійської області. 

У фондах районних агрономічних дослідних станцій м. Софія (ф. 10) та 

м. Елін Пелін (ф. 200) є відомості про розмір посівних площ, засіяні ділянки 

земельного фонду, відчуження приватної земле власності, розвиток 

кооперативних господарств. 

Фонд Обласного агро0промислового союзу (ОАПС) Державного архіву в 

м. Софія (ф. 2566) дає змогу висвітлити питання діяльності ОАПСу, 

запровадження науково-технічних досягнень в сільськогосподарське 

виробництво, розвиток аграрного сектору в Софійській області. 

Діяльність окремих АПК в Софійській обл. можна дослідити у фондах 

АПК "Кирил Лазаров" в с. Долна баня (ф. 3879) та АПК "Слівниця" в м. 

Слівниця (ф. 3925). 

Свідчення про забезпечення аграрних господарств посівним матеріалом 

містяться у фонді "Державного господарського об’єднання "Сортове насіння" 

(ф. 1799). 

Технічне забезпечення аграрного сектору економіки Болгарії можливо 

дослідити у матеріалах фонду Машино-тракторних станцій в м. Ботєвград (ф. 

1429), м. Софія (ф. 2004) м. Слівниця (ф. 1743) та с. Горна Маліна (ф. 2644).  
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Державний архів Варненської області містить інформацію про розмір 

посівних площ по області, рівень врожайності та свідчення про викуп 

крупного сільськогосподарського інструменту в період 1944 – 1948 рр. У фонді 

"Обласної служби з питань землеробства" (ф. 27) міститься інформація щодо 

розподілу земельних площ по області. 

У фонді Обласного агро-промислового союзу – Варна (ф. 1405) є 

відомості про розвиток аграрного сектору економіки Варненської області в 

період 1979 – 1987 рр. 

Інформація з фондів АПК "Дімітар Кондов" в м. Варна (ф. 1146), АПК 

"Георгі Петлєшев" в с. Аксаково (ф. 1380) та АПК "Дружба" в с. Вєтріно (ф. 

970) дала можливість дослідити устрій, діяльність АПК у Варненській області. 

Державний архів Великотирновської області дає можливість 

проаналізувати процес кооперування аграрного сектору економіки 

Великотирновської області. Матеріали фондів ОТКЗГ "Толбухін" в с. Ново 

село (ф. 473) та ТКЗГ "А. Стамболійський" в с. Палиці (ф. 1115) розкривають 

процес створення кооперативів, їх діяльності. 

Державний архів Добрічської області містить інформацію щодо обсягу 

відчужених у приватних землевласників ділянок. Зі справ фондів ТКЗГ "Ангел 

Атанасов" в с. Божаново (ф. 532), ОТКЗГ "Златен клас" в с. Вакліно (ф. 985) та 

АПК "Георгій Дімітров" в м. Тервел (ф. 1243) проаналізована інформація про 

діяльність ТКЗГ та АПК в Добричській області. У справах фонду "Поземельної 

дирекції" (ф. 128) містяться дані про обсяг земельних площ області, 

співвідношення приватної і кооперативної землевласності. 

Монтанський державний архів дає можливість дослідити стан 

економічного розвитку області.  Джерельні свідчення фондів 

Михайловградського районного агрономства (ф. 1), ТКЗГ с. Боровці (ф. 158) 

розкривають процес кооперування аграрного сектору економіки в Монтанській 

області. 

Державний архів Плевенської області дає змогу дослідити розвиток 

кооперативного сектору сільського господарства. Документи фонду 
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"Профспілки сільськогосподарських працівників" (ф. 111) містять відомості 

про кількість працівників аграрного сектору Плевенської області, їх соціальне 

і матеріальне забезпечення. 

Фонд "Обласної служби з питань аграрного сектору економіки" в 

Плевенській обл. (ф. 12) містить інформацію щодо діяльності ТКЗГ в період 

1941 – 1948 рр., необхідну кількість посівного матеріалу та кількості засіяної 

ним площі. 

Унікальні відомості щодо розміру земельного фонду в Плевенській обл., 

загальної кількості жителів сільської місцевості та частка тих, які володіли 

земельними ділянками понад 120 га містить фонд обласного управління 

сільського господарства м. Плевен (ф. 22). 

Сілістринський державний архів дозволив висвітлити питання 

матеріально-технічного забезпечення аграрного сектору економіки в 

Сілістринській області. Інформація з фондів МТС м. Тутракан (ф. 454), МТС с. 

Сітово (ф. 256), МТС м. Сілістра (ф. 257)  

Справи фонду "Державного лісового господарства "Каракуз" в м. 

Сілістра (ф. 669) та Сілістринського лісового господарства (ф. 223) подають 

інформацію щодо розвитку аграрної сфери в лісових районах Сілістринської 

обл. 

Пловдивський державний архів дає змогу дослідити питання 

кооперування аграрного сектору економіки області, створення ТКЗГ, ДЗГ, 

АПК. Документи фонду "Сільськогосподарського відділу" Пловдивської 

обласної народної ради (ф. 693) Справи фонду містять інформацію щодо 

структури та організації сільськогосподарського виробництва, кадровий склад 

ТКЗГ, використання техніки у виробництві та впровадження наукових 

досягнень в сільськогосподарське виробництво в Пловдивській обл. 

Старозагорський державний архів містить інформацію щодо 

економічного та соціального забезпечення селян-членів кооперативів. Фонд 

Старозагорського обласного аграрного профсоюзу (ф. 36) дає змогу вивчити 

соціальну структуру болгарського селянства та їх майнове становище. 
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Хасковський державний архів містить відомості щодо трудових норм в 

ДЗГ, економічних балансів та виробничих планів в аграрній сфері Хасковської 

обл. У фондах Хасковських державних землеробських господарств в м. 

Харманлі (ф. 787) та м. Хасково (ф. 640) містяться дані про функціонування 

ДЗГ, їх матеріально-технічне оснащення та кількість працівників. 

Фонд ТКЗГ "Дімітар Благоєв" в с. Алєксандрово Хасковської обл. (ф. 

349) містить свідчення щодо вилучення земельних ділянок у крупних 

землевласників, укрупнення ТКЗГ та створення АПК в області. 

В процесі підготовки роботи виявлені та використані матеріали 180 

справ з 28 фондів 11-ти центральних та обласних архівів Болгарії. 

До другої групи джерел належать опубліковані документи, в яких 

висвітлено матеріали конференцій, з'їздів БКП з різних проблем аграрного 

будівництва, питання багатостороннього економічного співробітництва 

соціалістичних країн, матеріали наукових сесій установ аграрного профілю, 

звіти Академії сільськогосподарських наук Болгарії, міжурядові угоди про 

співпрацю, рекомендації країн-членів РЕВ з питань науково-технічного 

розвитку в аграрній сфері, договори радянсько-болгарської співпраці, плани 

економічної інтеграції на дво- і багатосторонній основі
74

. Розділ 

опублікованих джерел склали матеріали статистичних збірників, що містять 

відомості про стан і розвиток сільського господарства Болгарії, підготовці 

кадрів для аграрного сектору економіки, сільськогосподарської науки країни
75

 

.  Проте до статистичних  джерел слід ставитися з великою часткою критики, 

оскільки в них бувають хиби в кількісних показниках, а часом і фальсифікації. 
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Для написання дисертаційної роботи використовувалися матеріали 

болгарської періодики. Періодичні видання дали можливість виявити цінну 

інформацію про стан аграрних господарств, хід кооперування сільського 

господарства та вилучення у селян земельних наділів в кожному регіоні 

Болгарії. Автором були вивчені "Векове", "Държавен въстник", "Исторически 

преглед", "Народно дело". Всього в дисертаційному дослідженні було 

використано матеріали з 4 найменувань періодики періоду 1950 – 1989 років. 

 

Методологія та методика дослідження 

 

В методологічну основу дисертаційного дослідження покладено 

загальнонауковий принцип історизму, який дав можливість вивчити процес 

кооперування аграрного сектору економіки Болгарії зазначеного періоду. 

Розглянути які основні етапи розвитку аграрних відносин відбулись в Болгарії 

в період 1944 – 1989 рр. Принцип історизму дозволив відтворити реальний 

стан розвитку аграрної сфери, процес створення ТКЗГ, ДЗГ та АПК, їх 

матеріально-технічне забезпечення. Цей методологічний принцип забезпечив 

поєднання наукових підходів, таких як теоретичний та емпіричний. 

Принцип об’єктивності є основоположним в історичному дослідженні, 

оскільки завдяки  його використанню автор змогла уникнути упереджених 

оцінок та однобічних висновків. Принцип історизму сприяв подоланню 

суб’єктивних оцінок процесів в болгарському аграрному секторі економіки.  

Принципи всебічності та повноти є невід’ємною частиною 

дисертаційного дослідження. Він допоміг в ході пошуку документів щодо 

розвитку аграрного сектору економіки Болгарії залучити усіх різновидів 

архівних джерел та допоміг автору зробити обґрунтовані висновки, в основу 

яких покладені всебічне, повне та об’єктивне вивчення всіх процесів, які 

відбувались в болгарському селі в період 1944 – 1989 рр. 
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Дотримання принципу системності дозволив вивчити розвиток аграрних 

відносин в Болгарії у взаємозв’язку із історичними процесами в країні в 1944 – 

1989 рр., у сукупності їх зі змінами в зовнішній та внутрішній політиці країни. 

Крім того, для вивчення теми дисертаційного дослідження автором було 

використано спеціальні методи історичної науки:  

 історико-порівняльний (компаративний) метод сприяв визначенню 

змістовної відповідності теоретичних аспектів розвитку аграрного 

сектору економіки Болгарії; 

 історико-структурний метод дозволив виявити певні аспекти 

розвитку процесу кооперування болгарського села в соціалістичний 

період, зокрема відповідності створення кооперативних 

господарств отриманому рівню розвитку аграрного сектору 

економіки; 

 агрегативний метод дав змогу зібрати розрізнені документальні 

факти із джерел різнотипних джерел; 

 проблемно-хронологічний метод сприяв з’ясуванню часових 

особливостей розвитку процесу створення кооперативних 

господарств в болгарському селі та їх діяльність в період 1944 – 

1989 рр. Також цей метод дозволив виділити важливі етапи та 

періоди розвитку аграрних відносин в Болгарії означеного періоду.  

Метод періодизації дав можливість виділити основні періоди та етапи  

розвитку аграрних відносин в Болгарії досліджуваного періоду за спільними 

критеріями. Виявити та окреслити нові події та явища, виробничих та 

організаційних  структур в сільському господарстві дали змогу історико-

хронологічний та історико-ситуаційний методи. 

В ході виявлення та систематизації джерельної бази і проведення їх 

аналізу використовувалися: 1)агрегативний метод – допоміг зібрати розрізнені 

свідчення та факти з різних типів джерел; 2)метод історичного аналізу сприяв 

виявленню закономірностей розвитку аграрних відносин в Болгарії. 
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Соціологічні методи дозволили використати статистичні дані, довідки, 

включаючи періодичні видання у процесі дослідження питання розвитку 

аграрного сектору економіки Болгарії, які прямо стосувались питання 

життєвого рівня селян, кількості селян, залучених до кооперативів. 

Використання та дотримання вищезгаданих методологічних принципів та 

методів дослідження дало змогу автору дослідити політику Вітчизняного 

Фронту та БКП в аграрній сфері та її реалізацію в сільськогосподарському 

виробництві. 

Отже, виявлення та використання значного масиву опублікованих та 

неопублікованих джерел дали можливість цілісно розкрити проблеми 

поставлені в дисертаційному дослідженні. Уникнути суб’єктивності та 

неупередженості дозволило використання методологічних принципів. 

Всебічно висвітлити процес кооперування аграрного сектору економіки 

Болгарії та зробити об’єктивні висновки та узагальнення щодо стану аграрної 

сфери в результаті реформенної політики БКП. 
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РОЗДІЛ 2 

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ У СФЕРІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН 

(1944 – 1958 РР.) 

 

2.1. Зміна форм земельної власності та їх утвердження 

 

В період 1919 – 1941 рр. БЗНС проводив аграрні реформи. Так, аграрна 

реформа БЗНС була започаткована ще 1920 року із прийняттям закону "Про 

збільшення розміру державних земель" та закону "Про торгівлю та 

виробництво зернових культур"
76

. Згідно з якими: було спрощено боргові 

зобов’язання великої частини селян, посилювався державний протекціонізм в 

аграрному секторі економіки країни, часткова комасація земельних ділянок в 

деяких селах. Всі ці заходи, звісно полегшували становище селянства, але все 

ж не мали сталого, довготривалого результату. Приватна власність на землю 

залишалась основою сільського господарства держави, хоча в деяких районах 

(Монтанська, Русенська, Пловдивська та Софійська області) створювались 

кооперативи із колективною обробкою землі
77

. 

Центральне місце в законі "Про збільшення розміру державних земель" 

займала комасація, як передумова впровадження механізованої обробки землі 

та досягнень аграрної науки у сільськогосподарське виробництво. Комасація – 

була обрана урядом як засіб землевпорядкування, яке проводилось з метою 

ліквідації розпорошення земельних наділів, що знаходяться у власності одного 

власника.  

Передбачалось існування двох типів комасації – часткової та загальної. 

До першого типу було включено всі земельні ділянки, отримані від 
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висушування боліт та меліорації, та надавались у користування малоземельним 

та безземельним селянам. Другий тип – загальна комасація, яка передбачала 

об’єднання всіх земельних наділів селян у єдиний земельний фонд села
78

.  

У законі "Про кадастр та комасацію" (1941) який мав значення для 

розвитку сільського господарства країни, не передбачалось включення в 

комасаційні плани земель виноградників, гірських районів та деякі інші 

об’єкти
79

. Виявилось, що виконання подібних заходів було досить дорогим та 

складним, особливо в болгарських умовах, де віддати сімейний земельний 

наділ, навіть на рівноцінний обмін було зрадою пам’яті предків. Це було 

причиною того, що процес комасації проходив досить повільно. Технологічний 

термін здійснення цього процесу в одному селі було приблизно три роки. З цієї 

причини в період 1934 – 1944 років процес охопив тільки 47 сіл Болгарії
80

. 

Сільськогосподарські кооперативи в Болгарії існували в двох формах: 

перша форма – комуна, , як форма колективного обробітку землі,  яка існувала 

з 1907 р.
81

. Друга –  ТКЗГ.  

Своєю пропагандою Болгарська робітнича партія (БРП(к) бере за основу 

радянський досвід кооперації сільського господарства. Ще влітку 1936 року 

секретар ЦК БКП С. Дімітров інструктував членів партії стосовно масового 

залучення до кооперативного руху. З метою контролю кооперативних 

об’єднань було направлено голову Болгарського народного банку (БНБ) П. 

Куніна по областях Болгарії. На нього покладалась наглядова функція  над 

новоутвореною Кооперативною комісією
82

. В результаті, в 1939 р. було 

створено три дослідні землеробські господарства в Північній Болгарії з 

колективного обробітку землі, які ґрунтувались на принципах добровільності. 
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Але, варто зазначити, що перший кооперативний досвід в болгарському селі не 

отримав всестороннього поширення та підтримки у сільського населення
83

. 

До вересневого перевороту 1944 року земля в Болгарії знаходилась в 

приватній власності і складалася з понад 12 мільйон ділянок із середнім 

розміром кожної 1,5 га. В 1934 році 63% землевласників володіли 30% від усіх 

земельних площ в розмірі 20 га кожного землеволодіння, а 11% селян – 33% 

ділянок розміром понад 40 га. Стосовно форми власності на землю, станом на 

1937 – 1941 рр. 94% землі знаходилась в приватній власності, 1,5% - церковне 

та монастирське землеволодіння, 4,2% - державна
84

. За такого структурного 

розподілу форм власності на землю можна зазначити, що на початок 40 – х 

років ХХ ст. земля зосереджувалась у руках приватних товаровиробників та 

землевласників.  

На початок 1940–х років сільськогосподарська земля в Болгарії була 

поділена на 13 мільйон земельних наділів та господарств. Згідно з офіційною 

статистикою, розмір земельних ділянок в 1941 р. становив: до 20 га - 712 тис. 

господарств (37,5% усієї оброблюваної землі), від 20 до 40 га – 254 тис. 

господарств, і всього 200 господарств мали земельні наділи більше 200 га
85

. 

Все це ускладнювало реформування сільськогосподарського виробництва 

урядові Болгарії – впровадження механізації, агротехніки та наукових знань.  

Загальна територія країни становила в 1944 році 110 тис. 911 кв. км, з 

яких 110 тис. 643 кв. км складався суходіл. В 1945 р. сільськогосподарський 

земельних фонд охоплював 61,68% від загальної кількості земельних площ. 

Більшість з них мали невеликий розмір. Згідно із офіційною статистикою, 712 

тис. господарств мали розмір менше 20 га, що складало 37,5% від усієї 

оброблюваної землі, 254 тис. ділянок мали розмір 20 – 40 га і тільки 200 
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господарств мали більше 200 га
86

. Ця обставина значно ускладнювала 

проведення модернізації сільськогосподарського виробництва – впровадження 

механізації, агротехніки та хімізації. Досвід полегшення становища сільського 

господарства, притаманний й іншим країнам міжвоєнного періоду, був 

запозичений урядом ВФ у Радянського Союзу. Заходи запроваджені урядом 

ВФ такі, як спрощення боргових зобов’язань селянства, державний 

протекціонізм в аграрному секторі економіки країни, часткова комасація землі 

в деяких селах, мали досить скромні результати та не призвели до якісно 

нового модернізаційного скачку в сільському господарстві країни.  

У період 1934 – 1944 рр. головним знаряддям праці в аграрній сфері було 

дерев’яне рало, хоча 38% селян взагалі не мали цього сільськогосподарського 

знаряддя, 32% селян мали залізний плуг, 4% - кукурудзяні жатки, 1,1% - 

кінський плуг, 1,2% - кінські жорнова, 25% болгарських селян взагалі не мали 

власної худоби, 12% селян мали у володінні всього одну свійську тварину
87

. 

Переворот 9 вересня 1944 року вплинув на всі суспільні відносини в 

країні, в першу чергу на її сільськогосподарську сферу. Глибокі перетворення, 

які були започатковані призвели до переформатування всіх сфер суспільно-

політичного та економічного життя. А це повинен був визначати уряд 

Вітчизняного фронту, до якого входили партії: Болгарська робітнича партія (к) 

(БРП (к), політична група "Звено", Болгарська робітнича соціал-демократична 

партія (об’єднана) (БРСДП(о) та Болгарський землеробський народний союз 

(БЗНС) 9 вересня 1944 року декларував плани економічного розвитку країни.  

"Урядова програма" Вітчизняного Фронту від 17 вересня 1944 року
88

 

передбачала: 1) розвиток кооперативного сектору; 2) заохочення селян в 

кооперативному секторі сільського господарства; 2) підвищення ефективності 

виробничих відносин у кооперативах; 3) зміцнення кваліфікованими керівними 
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кадрами і спеціалістами сільськогосподарські підприємства. Окрім цього 

наголошувалося на необхідності "кодифікації кооперативного 

законодавства"
89

.  

Після державного перевороту 1944 року країна мала низький рівень 

сільськогосподарського товаровиробництва. Станом на 1944 р. частка 

сільського населення країни становило – 76%
90

. Процеси подрібнення великих 

ділянок землі на дрібніші, які були розпочаті ще в міжвоєнний період, досить 

ускладнили життя болгарського селянства, оскільки невеликі земельні наділи 

не покривали всіх потреб селян та не давали в результаті надлишкового 

продукту. Все це призвело до появи залежності дрібних товаровиробників від 

місцевих кредиторів, які змінювали на гірше становище селянства. Так, 

наприклад, в с. Бов Софійської області 77% селян мали земельні ділянки 

розміром до 3 га, на яких вони вирощували пшеницю і кукурудзу, квасолю і 

льон
91

.  

9 вересня 1944 року влада в країні перейшла до Вітчизняного фронту на 

чолі з головою НС "Звено" – К. Георгієвим
92

. З цього моменту можна говорити, 

що в країні започаткована аграрна політика БРП (к). До кінця 1958 року 

завершився основний етап процесу кооперації аграрного сектору економіки 

Болгарії, тобто процес залучення землевласників до Трудових кооперативних 

землеробських господарств (ТКЗГ). Цим характеризувався перший етап 

розвитку болгарського села в період 1944 – 1989 років. 

Коаліція партій, що входила до ВФ прийшла до влади в умовах глибокої 

сільськогосподарської кризи, поширеної спекуляції та чорного ринку, великого 

дефіциту в державному бюджеті, зростаючої інфляції. Болгарія була обтяжена 

великими витратами участю у війні. Головним завданням в післявоєнний час 

для економіки Болгарії було її відновлення та пришвидшення розвитку 
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аграрного сектору економіки країни із наголосом на всі сфери виробництва. 

Аграрний сектор економіки Болгарії на середину 1940 – рр. характеризувався 

досить низьким рівнем виробничих сил та продуктивності праці з недостатнім 

рівнем розвитку матеріально – технічної бази (за винятком деяких регіонів 

Добруджі, де матеріально – технічне оснащення сільськогосподарського 

виробництва було значно вищим)
93

.  

Великий прошарок в соціальній структурі болгарського селянства 

займали дрібні землевласники, що володіли земельними ділянками розміром 

від 8 до 16 га землі, при тому, що в 1946 р. приблизно 1,2 мільйон 

землевласників мали по 16 – 18 га землі. 

Голова уряду ВФ К. Георгієв – голова виконкому політичної партії 

Народний союз "Звено", обіцяв повну підтримку приватного сектору, а  в 

прийнятій програмі економічного розвитку країни від 17 вересня 1944 року 

передбачалось збереження старої системи економічних відносин, одночасно із 

реформуванням сільського господарства. В період 1944 – 1945 роках БРП (к) 

не виголошувала радикальних лозунгів, з огляду економічних реалій та 

необхідності досягнення єдності ВФ. БРП (к) обмежувалась декларуванням 

збереження гармонічного співіснування державного, кооперативного та 

приватного сектору сільського господарства країни
94

.  

Змагання між кооперативним та приватним секторами не були рівними. 

Приватна земельна власність визнавалась, згідно із законом "Про трудову 

земельну власність" тільки як "законна" чи "трудова". Натиск на приватний 

сектор здійснювався через державне регулювання, регламентування прибутку, 

нормування ціноутворення, контроль працівників проведенням податкової 

політики – прогресивне оподаткування прибутку, згідно закону "Про 

одноразовий майновий податок" (1947)
95

. 
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Формування державного сектора сільськогосподарського 

товаровиробництво ґрунтувалося на законі "Про конфіскацію майна, набутого 

шляхом спекулятивної та незаконної діяльності" (1946). Отже уряд ВФ своєю 

пріоритетною стратегією розвитку аграрного сектору економіки країни 

задекларував початок процесу кооперування сільського господарства країни. 

Це було добре відображено в "Урядовій програмі ВФ" від 17 вересня 1944 р.
96

 

та в документах керівної політичної сили ВФ – БРП (к). Так, наприклад, в 

рішенні Політбюро ЦК БРП (к) від 10 листопада 1944 р. підкреслювалося, що 

кооперативні сільськогосподарські товариства мали створюватись на 

добровільних засадах вступу селян до кооперативів та, відповідно, мали 

отримувати "справедливу орендну плату за користування їх земельними 

ділянками"
97

. Про всесторонню підтримку та впровадження 

сільськогосподарської виробничої кооперації говорилось і в рішенні VIII 

розширеного Пленуму ЦК БРП (к), який відбувався в кінці лютого – початку 

березня 1945 р.
98

. 

 

2.2. Здійснення кооперування сільського господарства       

                               

З жовтня 1944 р. план здійснення кооперування сільського господарства 

став на порядку денному у обласних партійних конференціях БРП (к) в жовтні 

1944 року, а також на обласних сільськогосподарських конференціях 

Вітчизняного фронту в листопаді 1944 року
99

. Національний комітет доручив 

обласним комітетам БРП (к) дослідити процес утворення Трудових 

колективних землеробських господарств (ТКЗГ) в окремих селах та  процес 

вступу до них селян. За допомогою у виконанні поставленого завдання районні 

комітети БКП звернулись до районних підрозділів Загального союзу 
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болгарських землеробських кооперацій (ЗСБЗК), філій Болгарського 

земельного і кооперативного банку (БЗКБ) та до обласних агрономних 

станцій
100

. 

Наприкінці 1944 р. було створено приблизно 80 – 85 ТКЗГ, до яких 

увійшло 5560 сільських індивідуальних господарств, які володіли 84,5 тисяч га 

землі
101

, що на 1944 р. становило 3,6% від усієї оброблюваної землі країни. В 

1944 році ТКЗГ отримали близько 6,6 тисяч га фондової землі від Державного 

земельного фонду
102

. Отже, наприкінці 1944 р. кожне кооперативне 

господарство мало в середньому по 13,2 га землі, в той час як середній розмір 

селянського землеволодіння в країні в 1946 р., яке не входило до ТКЗГ, 

складав 18,3 га. Це свідчило, зокрема, про те, що від самого початку існування, 

ТКЗГ об’єднували в своєму складі малоземельних та безземельних селян
103

. 

В результаті значної підготовчої роботи та обговорення 13 квітня 1945 р. 

Народними зборами (НЗ) було ухвалено закон "Про ТКЗГ". Проте новий закон 

значною мірю дублював основні положення Примірного статуту 

землеробських виробничих кооперативів, розроблений Болгарським 

Землеробським Кооперативним Банком (БЗКБ) ще в 1940 р.  В ньому 

зазначались основні принципи існування та діяльності трудових кооперативів, 

зокрема те, що до кооперативів могли бути приєднані земельні ділянки, худоба 

та сільськогосподарський інвентар, при цьому за долучену землю 

товаровиробник отримував орендну плату, яка могла досягати до 40% доходів 

кооперативу. Разом із цим за Радою виконкому кооперативу залишалось право 

вирішувати яку частину худоби та сільськогосподарської техніки, а також 
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землі залучати до робіт, а яку залишити у кооператора. Ці положення були 

запозичені також зі Статуту БЗКБ
104

. 

На початок 1945 р. в аграрному секторі економіки Болгарії 

продовжувалась лінія БРП (к), яка проводилась як напряму, так і через 

комітети ВФ, спрямована на подальше розширення мережі ТКЗГ. Про це 

свідчив той факт, що на нараді ЦК БРП (к) 10 липня 1945 р. із секретарями 

обласних комітетів зачитано спеціальну директивну доповідь про створення 

ТКЗГ на місцях
105

. 

Після ухвалення НЗ закону "Про ТКЗГ" на селі було розгорнуто масовий 

рух по створенню кооперативів. Так, Національний комітет ВФ оголосив 

початок проведення "кооперативної акції" в країні з метою масового залучення 

селян до ТКЗГ
106

. До них активно долучались члени БРП (к), які заявляли, що 

вже влітку 1945 р. процес кооперації аграрного сектору економіки Болгарії 

охопив 12 сіл в Русенській, Софійській, Плевенській областях та в м. 

Добруджа, в утворені ТКЗГ увійшли майже всі селяни
107

.   

Районним комітетам було доручено, за погодженням обласних комітетів 

ЦК БРП (к), розробити план подальшого кооперування аграрного сектору 

економіки країни та безпосередньо створювати ТКЗГ по своїх районах. 

Керівною силою в ній були структурні підрозділи БРП (к). В більшості сіл під 

натиском місцевого партійного керівництва були створені ініціативні комітети 

які впливали на хід вступу селянства до ТКЗГ. Застосовувався і політичний 

шантаж – ті, хто відмовлялись від вступу до кооперативів одразу 

кваліфікувались обласними комітетами ЦК БРП (к) як "ворог народної влади". 

Масово використовувались і прямі методи утиску – так, наприклад, 
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кооперативним господарствам надавались кращі сільськогосподарські земельні 

наділи, в той час як власники вилучених земель отримували нерівноцінну 

заміну своїй землі. Таким чином багато селян були вимушені увійти до 

трудових кооперативів. 

В період з кінця квітня – початку вересня 1945 р. було створено 400 

нових ТКЗГ (діючі з них – 232), які об’єднали 25,3 тисяч господарств, було 

кооперовано 388,5 тисяч га землі
108

, тобто кожне коопероване 

домогосподарство складало в середньому по 15 га. 

Восени 1945 р. в країні було започатковано процес кооперації аграрного 

сектору економіки. Після виборів до Звичайних Зборів 18 листопада 1945 р. 

політична ситуація в країні суттєво змінилася, були легалізовані опозиційні 

партії, які отримали право видавати власні друковані видання
109

. В цій ситуації 

до НК ВФ, Уряду, Міністерства сільського господарства та інших державних 

установ надійшло багато заяв від селян про зловживання, тиск та перевищення 

повноважень керівниками кооперативів в процесі вступу до ТКЗГ, про 

незаконне заволодіння землею та нерівноцінну заміну при створенні ТКЗГ. 

Загалом такі заяви були направлені від селян 205 сіл
110

. 

Результати реформування, що стали очевидними  в країні наприкінці літа 

1945 р. змусили уряд та ЦК БРП (к) зупинити курс на форсоване кооперування 

сільського господарства. В Декларації ЦК БРП (к) «Про сільськогосподарські 

питання» від 28 вересня 1945 р. підкреслювалось, що процес кооперування  

повинно бути призупинено, з ним не потрібно поспішати й він мав 

ґрунтуватись виключно на принципах добровільності. ТКЗГ не повинні 

наносити збитків селянам, а навпаки допомагати їм своєю 

сільськогосподарською технікою
111

. Але все ж політика неквапливості та 

виваженості в кооперативному процесі дотримувались недовго.  
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Наступний крок аграрної реформи було зроблено керівництвом компартії 

1945 р., коли Політбюро ЦК розглянув проект закону "Про трудову земельну 

власність"
112

, яким декларувався початок процесу здійснення аграрної реформи 

урядом ВФ. Надзвичайні народні збори (ННЗ) 12 березня 1946 р. ухвалили 

зазначений закон
113

, в якому встановлювалась межа розміру земельної 

власності одноосібного господарства (80 га, а в Добруджі – 120 га), та 

обмежувалась "нетрудова", тобто приватна земельна власність
114

.  

В цій редакції закон "Про трудову земельну власність" не зміг би довести 

до реального та відносно справедливого перерозподілу земельної власності в 

країні. Під час обговорення законопроекту в ЗНЗ зазначалось, що задля 

повного забезпечення безземельних селян земельними наділами розміром до 

20 га, потрібно виділити ще 4 млн. га землі
115

. На виконання цього закону у 3,6 

тис. крупних землевласників було відчужено 228 тис. га землі
116

. Виконання 

законопроекту було неможливим, оскільки існувала різниця в обсягах 

потрібної землі та наявної. Це свідчить, що прийняття закону "Про трудову 

земельну власність" було продиктовано не умовами розвитку аграрного 

сектору економіки Болгарії, а глобальною стратегією копіювання радянської 

моделі управління та управління економікою країни. Недопрацьоване питання 

масштабів реформи гальмувало темпи розвитку кооперації в аграрному секторі 

економіки. 

В другій половині 1946 р. компартія повернулася до курсу прискорення 

кооперування на селі, яке повинно було привести до примусових форм його 

реалізації до вступу в кооперативи. На засіданні Політбюро ЦК БРП (к) було 

прийнято рішення про необхідність прискорення кооперування сільського 

господарства
117

Примус на селянство відбувався у формі обов’язкових 
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державних поставок. На жаль, ця система кооперування на селі до 1959 р., 

видозмінюючись й врешті-решт себе віджила. Ще однією формою тиску на 

селян виступали "посівні плани". Подібна практика використовувалася 

царським урядом під час Другої світової війни, але в нових умовах вони 

повинні були відігравати роль своєрідної гарантії з боку держави, за якої 

кожен селянин повинен був виконувати свої зобов’язання в період посівної 

кампанії. Відповідно до плану державних закупівель, через Міністерство 

землеробства, держава надавала посівні плани обласним землеробським 

службам, а останні вже селянам. Саме на їх основі робились розрахунки 

обсягів державних поставок.  

Формою тиску на селян виступала також податкова система, в якій 

використовувалися 83 податків та різних державних зборів
118

. У 1946 р. 

прийняли ще й податок на прибуток, згідно з яким селянин, який володів 

ділянкою до 12 га, засіяної зерновими культурами, та до 8 га із овочевими, мав 

1 корову та до 5 овець, звільнявся від оподаткування
119

. Одним із важливих 

інструментів примусу селянства була цінова політика. Обмеження ринкових 

механізмів в аграрній сфері сільського господарства проходило через 

регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в країні. У 1945 р. були 

введені "граничні ціни", якими забезпечувався контроль державним 

асигнуванням та широкими повноваженнями держави у виконанні закону 

протидії спекуляції
120

.  

В лютому 1947 р. відбулась Перша національна конференція ТКЗГ, яка 

визначила створення кооперативних товариств в першу чергу в зернових 

районах країни
121

. Голова уряду Г. Дімітров висловився проти поспіху в 
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створенні нових ТКЗГ, наголошуючи на тому, що їх створенню мав передувати 

довготривалий період підготовки
122

. 

В 1948 році суперечливі тенденції в процесі кооперування продовжували 

поглиблюватись. З одного боку, виконання дворічного плану розвитку 

народного господарства в термін був неможливим. Задля виконання 

поставлених завдань в 1948 році до ТКЗГ потрібно було залучити близько 850 

га землі, це набагато більше ніж було кооперовано за період з 9 вересня  1944 – 

1947 рр. Так, згідно із планом розвитку аграрного сектору економіки країни в 

період 1947 – 1949 рр., розроблений Міністерством землеробства, за 1948 р. 

планувалось створити 210 нових ТКЗГ. При затвердженні дворічного плану в 

уряді кількість ТКЗГ була збільшена до 293
123

. 

Стимулююча політика влади по відношенню до аграрного сектору 

економіки країни досягла найвищого рівня восени 1947 р. із впровадженням 

політики держзакупівель, в тому числі з введенням натурального обміну 

сільськогосподарської продукції на промислові товари
124

. Для основної 

частини багатоземельних селян приєднання до ТКЗГ в цей період було 

невигідним і вони були проти кооперації. За таких обставин лінія 

прискореного процесу кооперування, яка проводилась БРП (к), набувала 

однобічного характеру: створювались нові ТКЗГ, до яких входили, як правило, 

безземельні та малоземельні селяни (близько 70 – 80 в одне господарство), при 

тому, що одному ТКЗГ належало 11 – 12 тис. га землі. Апогей цього процесу 

припадав на першу половину 1948 року, коли Міністерство землеробства 

вирішило затвердити ТКЗГ тільки для рівнинних районів країни. Але в цих 

районах прихильників кооперації серед сё1ёелян було небагато. Як вже 

зазначалось вище, створювались малочисельні господарства в середньому по 

33 – 34 фермерства в кожному з них. 
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Обкоми БКП провалили завдання розвитку кооперації в аграрному 

секторі економіки країни, поставлені в дворічному плані Міністерства 

землеробства. Замість запланованих 930 тис. га землі в період початку 1947 – 

кінця серпня 1948 рр. до ТКЗГ входило 9,8 тис. господарств, частка 

кооперованої землі збільшилась до 152,2 тис. га
125

. Якісно нові зміни в процесі 

кооперування аграрного сектору економіки Болгарії відбулись влітку – грудні 

1948 р., коли частка нової кооперативної землі складала 202,3 тис. га, а нових 

кооператорів – 12-13 тисяч осіб
126

. 

В резолюції пленуму зазначалось про "продовження лінії обмеження 

приватного землеволодіння – кулаків та надання допомоги трудовому 

селянству в розвитку кооперативного руху, із принципом добровільності 

вступу до ТКЗГ на першому місці в цьому процесі"
127

. Тобто, по відношенню 

до болгарського села рішення Липневого (1948) пленуму були зосереджені на 

боротьбі із крупним одноосібним землеволодінням та прискоренні процесу 

кооперування аграрного сектору економіки. 

В продовження лінії пленуму, за рішенням  Політбюро ЦК БРП (к) від 29 

липня 1948 р. був прийнятий комплекс практичних заходів проникнення 

процесу кооперації у всі сектори економічного життя країни, зокрема 

поглиблення в аграрній сфері. Було створено спеціальну комісію, на чолі із 

заступником міністра землеробства – Т. Черноколєвим, яка мала вивчити 

питання про соціальну структуру болгарського селянства та проблему великих 

землевласників в Болгарії. В результаті роботи комісія мала розробити способи 

вирішення проблеми боротьби із крупними землевласниками
128

. 20 серпня 1948 

р. комісія надала свій проект рішення завдань, поставлених перед нею. Перша 

редакція проекту (не збереглася), була піддана критичним зауваженням 

болгарського політика, члена БРП (к) В. Червенкова. В них він звинуватив 
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авторів проекту в максималізмі та зауважив, що в Болгарії  на той момент не 

існувало умов для повної ліквідації приватного великого землеволодіння та 

куркульства як верстви суспільства, як це пропонувалось в першій редакції 

проекту, запропонованого комісією. 

Єдиними правильним рішенням, на думку В. Червенкова було б 

обмеження крупного землеволодіння
129

. Ці зауваження були прийняті до уваги, 

оскільки в наступному варіанті проекту комісії вже не йшлося про ліквідацію 

великих землевласників як верстви. Тим не менше пропозиції залишились 

досить радикальними: обмеження розміру земельних наділів до 40 га для 

зернових районів (60 га – для Добруджі) та до 20 га для горбистих районів, 

заборона купівлі та продажу землі, крупні землевласники не могли прийматись 

до ТКЗГ, земля, яку вони не обробляли мала конфісковуватись, великі 

землевласники повинні були заплатити одноразовий податок
130

. 

В прийнятих рішеннях Політбюро від 14 жовтня 1948 р.
131

, головна увага 

приділялась тиску на заможних селян. 

Одними з найпоширеніших репресивних дій стосовно заможних селян, 

які почали застосовуватись наприкінці посівної кампанії 1948 р.,  було 

відчуження "незасіяних приватних земель" на користь малоземельних та 

безземельних селян для посівів сільськогосподарських культур
132

. 

В 1948 р. в зв’язку із неврожаєм зернових Міністерство землеробства 

переглянуло політику державних закупівель сільськогосподарської продукції, 

зокрема зернових. Влітку та на початку осені 1948 р. цілком була ліквідована 

система обміну сільськогосподарської продукції на промислові товари
133

. 

Замість неї в країні була введена система державних закупівель 

сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, Постановою 

Міністерства землеробства від 23 липня 1948 р. було введено квоту на 
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закупівлю квасолі та соняшнику. Постановою від 20 серпня 1949 р. було 

запроваджено квоту на м’ясо дрібної рогатої худоби та на рис–сирець
134

. 

Реалізація цих квот супроводжувалась рядом адміністративних заходів
135

. В 

середовищі болгарського селянства система квот отримала масове 

невдоволення серед селянства, відголос якого пролунав на V конгресі БКП у 

виступах делегатів
136

. 

Прогнозувалось, що найбільші труднощі очікувалися при зборі врожаю 

зернових. До середини серпня 1948 р. проблем із збором врожаю зернових не 

було. Постанова, прийнята наприкінці літа 1948 р., передбачала оподаткування 

середнього рівня, за яким у товаровиробника залишалась значна частина 

врожаю у вільному продажу. Ситуація докорінно змінилась наприкінці серпня. 

В багатьох селах партійні організації здійснили "перерозподіл" податків, на 

користь "куркулів", якими вони були і без того перевантажені. Так, наприклад 

в селах Летніца, Тетевен і Луковіт Ловечської області було звільнено від 

податку 393 незаможних селян, а проголошені "куркулями" 30 заможних селян 

отримали додатковий податок на 280 тон врожаю зернових
137

. В жовтні – 

грудні 1948 р. по всій країні були утворені "бригади", які формувалися з 

комуністів та членів БРП (к). Було багато випадків, коли селян штрафували, а 

також відправляли до виховних трудових таборів, декотрі селяни, в кого була 

знайдена прихована сільськогосподарська продукція були засуджені. 

В серпні 1948 р. Міністерство землеробства проголосило новий етап 

розширення ТКЗГ. Офіційний курс болгарського уряду на чолі з Г. Дімітровим 

почав відображати успіхи в процесі кооперування аграрного сектору 

економіки
138

. ВФ  знову почав скликати районні кооперативні наради в 

Плевенському, Врачанському, Новопазарському, Поповському, 

Михайловоградському, Тирновському, Ловечському, Пловдивському та 
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Варненському районах
139

. Міністерство землеробства звернулось з листом до 

голови уряду, в якому попросило надати певні виробничі привілеї ТКЗГ, такі 

як полегшення системи оподаткування, державних поставок, в тому числі і 

спеціальне постачання промисловими виробами членів кооперативів, а також 

надання переваги в постачанні будівельними матеріалами. Всі вимоги, 

зазначені в листі були виконані.  

Так, уряд в 1948 р. прийняв постанову, згідно з якою всі області країни 

було поділено на п’ять категорій відповідно до рельєфу, ґрунту і клімату. Було 

зменшено також розмір посівних планів для членів ТКЗГ
140

. Обласні комітети 

БРП (к) розробили і узгодили з ЦК свої плани в кооперуванні. По селах були 

відправлені спеціальні групи агітаторів, а разом із сільськими партійними 

організаціями була розроблена тактика агітації для окремих груп селян
141

.  

У вересні – жовтні 1948 р. в країні було створено 186 нових ТКЗГ, 

загалом у всі кооперативні господарства входило 6 тис. 933 господарств, а 

кооперована земля збільшилася майже на 133 тис. га
142

. Процес, розпочатий у 

вересні 1948 року, набув розмаху в листопаді та грудні того ж року. Партійні 

організації змагались у кількості новостворених ТКЗГ в своїх селах. Так 

наприклад, Софійський обласний комітет БРП (к) запланував до кінця 1948 

року створити 5 нових ТКЗГ, в результаті було засновано 18 нових 

кооперативних господарств. Разом із цим посилився натиск на членів БРП 

(к)
143

. За відмову від вступу до ТКЗГ почали виключати з партії
144

. 

Міністерство землеробства виступило із заявою, в якій чітко прописувалось, не 

створювати малочисельні ТКЗГ на місцях із невеликою кількістю землі у 
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користуванні. Зазначалось, що процес кооперування аграрного сектору 

економіки мав охопити аграрний сектор економіки всієї країни
145

.  

В країні розпочалось примусове залучення до ТКЗГ, а також 

перевищення повноважень і зловживання з боку державних органів влади. Так, 

Пернікський обласний комітет вирішив не створювати в селі ТКЗГ, оскільки на 

той час не було умов для його функціонування. Місцева партійна організація 

публічно заявила: "Візьмемо кращу землю для обробітку, а ті, хто не бажають 

приєднатись до нас, рано чи пізно все одно прийдуть"
146

. Так само вчинили і в 

с. Рельово та с. Самоковско Софійської обл., що і спричинило до напруження 

відносин між кооператорами і приватними землевласниками
147

. Такими діями 

було досягнуто 100 % - ї кооперації аграрної сфери в с. Кондофрей
148

, с. 

Муртінці, Конска, Долна Секирна, с. Кошарево
149

, Горіца, Водіца, Чахларе 

Пернікської обл.
150

.  

В листопаді – грудні 1948 р. було поглиблено процес розвитку 

кооперативного руху в сільському господарстві Болгарії. Було створено 196 

нових ТКЗГ. Загалом в цей період до кооперативів увійшло 21 тис. нових 

домогосподарств, кооперативна земля збільшилась на 239 тис. га
151

. 

Державний і кооперативний сектор охоплював 12 млн. 140 тис. га землі. 

Кількість ТКЗГ мала досягти 4 тис. господарств, в середньому одне 

господарство мало бути розміром 2,8 – 3 тис. га.
 152

. ТКЗГ набули форми 

"соціалістичної перебудови болгарського села", тобто не отримали колгоспної 

основи.  
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Отже, на кінець 1948 р. було затверджено та поглиблено процес 

кооперації в аграрному секторі економіки Болгарії за рахунок долучення нових 

кооператорів. 

На початку 1949 р. продовжилось створення нових ТКЗГ за річними 

планами, які були розроблені обласними комітетами БРП (к). Зокрема, 

головний наголос в поглибленні розвитку кооперативів робився на перші 

місяці 1949 р. Так, в програмі розвитку народного господарства Радомирського 

районного комітету планувалось створити 8 ТКЗГ до кінця січня та 2 – до 

кінця лютого. В планах Пернікського обласного комітету у с. Брезнік було 

розраховано кооперувати 50% землі
153

. З цього приводу голова уряду Т. 

Черноколєв зазначив: "ТКЗГ створювались нашвидкуруч, без підготовки, без 

будь – якої організаційної роботи. Люди скликаються на збори і в них 

питають: "Хто буде записуватись? Той, хто не хоче записуватись буде 

обкладений вищими податками". Збираються 40 осіб бажаючих вступити до 

кооперативу із земельною власністю у 283-323 га землі і починається 

перетасування села" – зазначав Т. Черноколєв
154

. Трохи пізніше, влітку 1950 р., 

перший секретар Пловдивського обласного комітету БКП, зазначив: "В 

минулому році кооперація в сільському господарстві нарощувалась стихійно. 

Ми й до нині не змогли ліквідувати наслідки до яких призвели помилки при 

цьому стихійному створенні нових кооперативів"
155

. 

Масове створення ТКЗГ зустріло невдоволення серед селянства. В 

багатьох селах почали лунати заклики проти створення в селах кооперативних 

господарств. Деякі районні комітети БКП почали перешкоджати стихійному 

створенню ТКЗГ, коли спротив селянства досягав високого рівня. Так 

наприклад, Маджаровський районний комітет БКП припинив процес 
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утворення кооперативних господарств в селах Горно Воден та Оряхово 

Хасковської області
156

. 

У Міністерстві землеробства стало очевидним, що насильницька 

пришвидшена кооперація аграрного сектору економіки була провальною. 

Створені маленькі, нежиттєздатні ТКЗГ поряд з грубим порушенням принципу 

добровільності викликало серед селян масовий спротив. Згідно із матеріалами 

Комітету Державної безпеки в січні – березні 1949 р. можна простежити 

загострення ситуації у вигляді жіночих бунтів в болгарських селах Ставерці 

Плевенської обл.
157

, Оряхово Хасковської обл. та протестні рухи селян в селах 

Врачанської області. В південній частині Болгарії були навіть випадки міграції 

крупних землевласників закордон
158

. Постійним явищем для країни стали 

протести селян. Це досить позитивно сприймав партійний актив, оскільки 

вбачали в цьому "загострення класової боротьби, як метод впливу на великих 

землевласників". 

За планом розвитку кооперації в сільському господарстві, розробленим 

Міністерством землеробства, на кінець 1949 р. планувалось утворити 496 

нових ТКЗГ, при цьому загальну кількість довести до 1,5 тис. господарств. 

Пріоритетним було створення кооперативних господарств в зернових районах 

країни
159

. На кінець січня 1950 р. в країні вже нараховувалось 1,4  тис. 

кооперативних господарств (в тому числі 200 незатверджених Міністерством). 

За підрахунками обласних комітетів БКП  до кінця року кількість ТКЗГ мало 

перевищувати 2 тисячі. 

На початку лютого 1950 р. Т. Черноколєв  направив листа до Політбюро, 

в якому вказував на необхідність гальмування темпів створення нових ТКЗГ. 

Наголошуючи на тому, що головним підґрунтям для успішного розвитку 

кооперації в аграрній сфері був принцип добровільності вступу селянства до 
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трудових кооперативних господарств. Також наголошувалось на недоцільності 

створення кооперативних господарств в гірських районах, таких як  с. Брезнік 

Пернікської області, Габровській та Відинській областях
160

. Зауваження 

викладені в листі були схвалені Політбюро. 

На лютневому (1949) пленумі ЦК БКП
161

 обговорювалися питання про 

планування розвитку кооперації аграрного сектору. З доповіддю по цьому 

питанню виступив голова уряду Т. Черноколєв, акцентуючи увагу на гострих 

проблемах в інфраструктурі ТКЗГ. Всі секретарі райкомів БКП відкинули 

пропозицію Т. Черноколєва, заявляючи, що здивовані та розчаровані заявою Т. 

Черноколєва, зокрема, так висловились члени БКПІ. Кінов, Д. Терпешев, Д. 

Дімов, С. Транськи, І. Бояджиєв, П. Кунін та І. Пашов
162

. Це свідчило про те, 

що велика частина членів партії все ж уявляла, що процес кооперації в 

аграрному секторі економіки країни мав незворотній розвиток та був  

«революційним реформуванням», яке потрібно поширювати та укорінювати. 

На підтримку пропозиції на пленумі виступив Генеральний секретар ЦК БКП 

Г. Дімітров. Основним аргументом його доповіді була теза, що пришвидшене 

та насильницьке кооперування створювало загрозу для нормального розвитку 

кооперативної ідеї в Болгарії.  

Пленум прийняв рішення призупинити процес створення нових ТКЗГ, всі 

зусилля потрібно зосередити на укріпленні раніше утворених кооперативів та 

продовжити організаційну роботу по формуванню нових господарств
163

. 

Очевидно, таке рішення пленуму було пов’язане із загрозою відійти від рішень 

V Конгресу та не відповідати меті БКП про прискорену кооперацію сільського 

господарства Болгарії. Такий половинчатий характер рішення на Лютневому 

(1949) пленумі все ж не зупинив розвитку кооперативного процесу, лише 

видозмінив його. Дійсно було пригальмовано створення нових ТКЗГ та їх 
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затвердження в Міністерстві землеробства. Але все ж від офіційного курсу не 

відмовились. На обласній конференції БКП в м. Смолян 6 – 7 березня 1949 р. 

представник ЦК БКП І. Балканджієв доповів, що "підготовка кооперації в 

сільському господарстві була однією з найважливіших завдань, яке мало бути 

виконане в найближчому майбутньому"
164

. 

На виборах до Народних зборів 18 грудня 1949 р. перемогли партії  ВФ 

набравши 97,6% голосів виборців. Але результати виборів були сфальшовані, 

оскільки були знищені опозиційні політичні сили – НС "Звено", Радикальна 

партія  та Суспільний робітничий професійний союз (СРПС).В дійсності про 

вибір говорити важко, оскільки де-факто опозиції не існувало, а суспільство 

охопило почуття невпевненості. На проведеному після виборів пленумі 

обласних комітетів БКП було оголошено однією з причин незадовільних 

результатів для ВФ насильницьку політику кооперації сільського 

господарства
165

. 

Важливим моментом стало негативне сприйняття рішень Червневого 

(1949) пленуму ЦК БКП серед активу партії. Зокрема, зазначалось, що ці 

рішення були "кроком назад в розвитку ТКЗГ та непослідовність виконання 

рішень V Конгресу БКП"
166

. В таких селах, як Повалираж Слівенської обл., с. 

Батковці і с. Безден Софійської обл., с. Бегуновці, с. Горно Романці та с. 

Брезнішко Пернікської обл., партійне керівництво не бажало змінювати 

систему утворення кооперативних господарств, порушуючи процес 

перерозподілу земельних ділянок. В деяких областях було порушено 

процедуру виконання рішень урядових комісій листопада–грудня 1949 р. В с. 

Слівниця Софійської області місцеве керівництво двічі не дозволяло комісії із 

землеустрою проводити перевірку кооперативних господарств сіл
167

.  
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Члени партії починали відходити від лінії обраної на Червневому (1949) 

пленумі ЦК БКП. Поступово, з осені 1949 р., було започатковано де- 

активацію практичного виконання рішень Пленуму ЦК БКП. Ці відхилення від 

рішень пленуму в аграрному секторі економіки країни були особливо 

помітними при зборі врожаю зернових культур в 1949 р. в цей час стали біль 

активними масові прояви насилля над селянами в зернових районах; створення 

загонів для пошуку в домогосподарствах селян додаткового зернового 

продукту; накладення штрафів; примусове відправлення селян до трудових 

виховних таборів (ТВТ) або на виправні роботи в межах сільської общини. В 

багатьох селах болгарські товаровиробники обурювались невиконанням 

рішень Червневого (1949) Пленуму ЦК БКП. Відновлені були і державні 

заготівлі картоплі та бавовни. Збір врожаю цих культур в 1949 – 1950 рр. 

супроводжувався свавіллям та насиллям з боку виконавчих органів влади
168

. 

Але все ж, Червневий (1949) пленум ЦК БКП став своєрідним етапом в 

створенні та затвердженні кооперації в аграрному секторі економіки країни. 

Пленум визнав необхідність виважених кроків в кооперативному русі. Та 

недопущення його стихійності в цьому процесі.  

З другої половини 1949 р. почалося копіювання структури радянської 

державно-партійної системи аграрному секторі, навіть були запозичені назви 

окремих підрозділів. 15 – 16 вересня 1949 р. в ЦК БКП відбулась національна 

нарада з питань виконання рішень Червневого (1949) пленуму. В завершення 

роботи наради перший секретар ЦК БКП В. Червенков заявив, що ЦК був 

одноголосним в питаннях перегляду темпів та масштабів реформування 

сільського господарства
169

.  

Наприкінці  1949 р. Міністерство землеробства звітувало про хід 

кооперування на період першої п’ятирічки: в 1950 р. ЦК БКП було створено 

200 нових ТКЗГ, які загалом об’єднували 607 га землі, тобто наприкінці року 

кількість кооперованої землі складала 2,8 млн. га. В 1951 р. ЦК БКП 
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запланував створення 600 нових ТКЗГ із 2 млн. 23 тис. га новоприєднаних 

земельних ділянок. В 1952 р. – відповідно 600 ТКЗГ і 2 млн. 833 тис. га землі; 

в 1953 р. – 500 ТКЗГ та 2 млн. 833 тис. га
170

. Міністр передав зазначений план 

кооперування аграрного сектору економіки Болгарії до ЦК із пропозицією 

використати зимові місяці для організації процесу кооперування. В листі  

Міністерства землеробства до ЦК БКП  було зазначено, що питання кооперації 

було вирішеним в постанові ЦК та Ради Міністрів та кооперативний процес 

був постійним, а не тимчасовим
171

.  

Наприкінці 1949 р. відновлено створення ініціативних комітетів із 

підготовки створення нових ТКЗГ. Стимулом до цих дій був неврожай 

поточного року, у зв’язку із цим питання врожаю для багатьох сільських сімей 

постав дуже гостро. Варто зазначити, що в період з вересня до кінця грудня 

1949 р. до складу ТКЗГ увійшло 9 тис. нових землеробських одноосібних 

домогосподарств. Ця цифра не була низькою, зважаючи на те, що на даний 

момент офіційна лінія залучення нових кооператорів була призупинена. На 

кінець 1949 р. в країні було 156 тис. кооперативів, які володіли 2,2 тис. га 

землі (11,5% усієї оброблюваної землі в країні). В 1949 р. до ТКЗГ 

приєднались 32 тис. домогосподарств, а кооперована земля збільшилась на 1,2 

тис. га землі
172

, тобто по 32 га землі в кожному приєднаному господарстві. 

Очевидно, що ці дані були завищеними, оскільки в цей період процес 

кооперування охопив насамперед малоземельних та безземельних селян в 

гірських районах країни. 

В період 1949 – 1950 рр. на кожного селянина, який вступав до ТКЗГ 

припадало 9 – 10 га землі. Тобто, процес кооперації, загалом охопив 

малоземельних селян. Ситуацію можна було змінити тільки шляхом 

приєднання до кооперативного сільського господарства великих 

землевласників. Станом на 1949 р. ЦК БКП опинився перед необхідністю 
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подальшого поглиблення розвитку кооперації в аграрній сфері та залучення до 

нього багатоземельних селян. 

Водночас, в селах машино–тракторні станції (МТС), створені задля 

обслуговування ТКЗГ, не ремонтували сільськогосподарську техніку, а також 

не оновлювалося технічне забезпечення виробництва. 

Отже, на кінець 1949 р. завершився перший етап процесу кооперації 

аграрного сектору економіки в Болгарії. Незалежно від того, що влітку 1948 р. 

в країні відбулись політичні зміни, які не призвели до якісних змін в ході 

кооперуванні аграрного сектору економіки країни. Період 1944–1949 рр. 

ознаменувався з одного боку, необхідністю ліквідації рівня бідності серед 

безземельних селян, а з другого боку – встановлення адміністративного та 

політичного впливу і тиску влади при створенні ТКЗГ. В зазначений період 

було кооперовано 12 – 13% сільського населення та, приблизно така ж 

кількість землі, в тому числі і тієї, яка була примусово вилучена у 

багатоземельних селян шляхом економічного та політичного утиску.  

1950 р. розпочався із проблем в сільському господарстві, коли після 

неврожаю 1949 – 1950 рр. в багатьох селах північно – західної Болгарії почала 

відчуватись нестача в продовольчих запасах. В перший рік першої п’ятирічки 

– 1949 р., було очевидно, що прискорений темп виконання плану розвитку 

народного господарства зустрівся зі значними труднощами на місцях. 

Оскільки основний наголос в пошуках виходу зі складного становища 

болгарського села було зроблено саме на збільшенні розміру оподаткування. 

Державна планова комісія збільшила розмір державних закупівель 

сільськогосподарської продукції в 1,5 рази, тобто 112% - продукції 

рослинництва та 168% - для продукції тваринництва
173

. Реалізація цього плану 

було розпочато із прийняттям 20 січня 1950 р. спільної  Постанови №138 уряду 
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та ЦК БКП, якою визначався розмір обов’язкових закупівель для Міністерства 

землеробства
174

.  

Найважливішим завданням, яке постало в 1950 р. стало значне 

підвищення рівня оподаткування в країні
175

. Державні закупівлі 

сільськогосподарської продукції за цінами 1950 р. мали збільшитись в 1,5 

рази
176

. Це зростання мало б забезпечуватися протягом поточного року. 

Особливо вражав рівень закупівель пшениці, який мав збільшитись в 3,26 

разів
177

.  

Прийняття Постанови №268 Радою Міністрів та ЦК БКП "Про збір та 

переробку м’ясної та молочної продукції" 4 лютого 1950 р. стало 

продовженням реалізації завдань виходу із економічної кризи, яка постала 

перед Болгарією в 1949 – 1950 рр. Цією постановою вводився тип обов’язкової 

поставки на овець та кіз, зокрема, планувалось зібрати 850 тис. голів загалом 

по країні. З цієї кількості ¼ планувалось зібрати з Відинської та Врачанської 

областей. Передбачалось, що кожен селянин, в господарстві якого більше 6 

овець або кіз мали віддати по 1 вівці та козі. Більш заможні селяни, в 

господарстві яких було більше 40 голів дрібно рогатої худоби, мали віддати 

40% худоби
178

. 

В межах виконання плану обов’язкових державних поставок планувалось 

в 1950 р. викупити у селян 172 млн. літрів молока. Що ж стосується вовни – 

держзакупівлі мали складати 65–70% від загального обсягу продукції
179

.  
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Нововведення, запроваджені в 1950 р., - держзакупівлі молока і вовни, 

вплинули на рівень доходів селян та сприяли поширенню невдоволення серед 

товаровиробників сільськогосподарської продукції. Разом із тим високий 

рівень оподаткування сприяв розвиткові процесу кооперування аграрного 

сектору економіки Болгарії, оскільки забезпечував додатковий тиск на 

селянство при вступі до ТКЗГ.  

Планування масштабів кооперації сільського господарства в 1950 р. 

пройшло через певну еволюцію. Перший варіант плану, розроблений на 

початку жовтня 1949 р., передбачав мінімальне збільшення кооперованої землі 

на 161,8 тис. га
180

. Це свідчило наскільки діючими були положення Червневого 

(1949) пленуму. Трохи пізніше Міністерство землеробства запропонувало 

збільшення кількості кооперованої землі на 607 тис. га, тобто на кінець 1950 р. 

кооперативна земля мала досягти 2 млн. 833 тис. га
181

. В опублікованій 20 

січня 138-й постанові Уряду та ЦК БКП було визначено залучення до 

кооперативів до 3 млн. 237 тис. га землі і вона була кінцевою у розробленому 

варіанті плану для 1950 р. Це означало, що в цьому році планувалось 

кооперувати 1 млн. 11 тис. га землі, охоплюючи насамперед рівнинні зернові 

райони
182

. 

Про характер процесу кооперації аграрного сектору економіки Болгарії 

початку 1950 р. в сільському господарстві можна прослідкувати за спільною 

Постановою Ради Міністрів та ЦК БКП "Про керівництво, завдання та 

поліпшення роботи Міністерства землеробства" від 4 квітня 1950 р.
183

. Згідно 

із прийнятою постановою, загальне керівництво сільськогосподарським 

виробництвом на місцях здійснювали місцеві державні та партійні органи 

управління. ТКЗГ переходили у підпорядкування до обласних рад, а отже і до 
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обласних комітетів БКП. Міністерство землеробства зберегло своє загальне 

управління ТКЗГ, воно зрештою було реорганізоване в Міністерство ТКЗГ. 

Керівним органом в ньому стала Дирекція ТКЗГ, яка була згодом 

трансформована в організаційно – кооперативне управління. Цей орган 

вирішував основні питання організаційного, фінансового та економічного 

регламентування діяльності кооперативних господарств. Решта відділів 

Міністерства були тісно пов’язані із організаційно – кооперативним 

управлінням. 

Другим питанням в Постанові була конкретизація програми розвитку 

сільського господарства в період першої  п’ятирічки (1949 – 1953 рр.). 

Важливим моментом було регламентування, як необхідних агротехнічних та 

зоотехнічних заходів, так і масштабів їх здійснення. Всі зазначені заходи були 

частиною державного плану і за його невиконання передбачалась кримінальна 

відповідальність. Важливо, що також регламентувались терміни проведення 

всіх сільськогосподарських робіт
184

. В цьому був і позитивний момент – 

зазначені вище заходи були спрямовані передусім на модернізацію 

сільськогосподарського виробництва в Болгарії. Разом із цим, затверджувалася 

стандартизація в агротехніці та зоотехніці, що в свою чергу наносило значний 

збиток болгарській економіці. 

Наприкінці 1949 р. був розроблений проект статуту ТКЗГ, в основу якого 

покладено статут радянських сільськогосподарських артілей від 1935 р. 

Проект статуту обговорювався на внутрішніх форумах Міністерства 

землеробства 15 – 17 листопада 1949 р. спільно з відділом сільського 

господарства ЦК БКП 24 листопада 1949 р. Проект статуту був опублікований 

для всенародного обговорення наприкінці 1949 р
185

. За дорученням ЦК БКП 

від 19 січня 1950 р. районні комітети БКП спільно із структурами 

Вітчизняного Фронту організували сільські народні збори по обговоренню 

Примірного статуту. Метою цього було сканування готовності  селян та їх 
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ставлення до приєднання до ТКЗГ. На зібраннях зазначалось, що із прийняттям 

статуту буде покладено край анархії та нехтуванню прав селян в ТКЗГ, тобто 

кооперативи мали переформатовуватися в організацію для працелюбних і 

старанних аграрників. Збори супроводжувались суперечками між 

малоземельними та багатоземельними селянами в питанні розміру ренти
186

 . 

Наприкінці 1949 р. ЦК БКП погодився на проект статуту ТКЗГ, 

запропонований Міністерством землеробства. Протягом лютого 1959 р. 

Міністерство почало роботу по розробці індивідуальних показників плану по 

окремим областям, які узгоджувались із обласним партійним та державним 

керівництвом. На початок березня 1949 р. робота над розробкою плану 

розвитку кооперації в аграрній сфері було завершено та розіслано на місця. 

4 квітня 1950 р., за день до відкриття Другої національної конференції 

ТКЗГ, було скликано пленум ЦК БКП. Завданням пленуму стало затвердження 

проекту Статуту ТКЗГ та основних принципів запропонованої нової системи 

оподаткування поставок зерна. З порядку денного пленуму очевидно, що 

керівництво країни вже вирішило, що 1950 рік стане переломним моментом в 

кооперуванні зернових районів країни і розпочне залучення до ТКЗГ селян із 

великими наділами землі. 

2 – 4 квітня 1950 р. відбулась обласна партійна підготовча Конференція в 

м. Карнобаті. В складі Карнобатської області було 58 сіл та на 1950-ті рр. мали 

статус провідного регіону в Південній Болгарії з виробництва зерна. 

Представник ЦК на конференції у своїй доповіді підкреслив важливість 

створення ТКЗГ у всіх, без винятку, селах області. Секретар Бургаського 

обласного комітету БКП – С. Неделчєв заявив: "Ми повинні не допустити 

збагачення великих землевласників, а повинні надати їм нову перспективу – в 

ТКЗГ"
187

. В своїй доповіді на Квітневому (1950) Пленумі ЦК в заключному 

слові В. Червенков акцентував увагу на необхідності недопущення поспіху та 
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насильства при вступі до ТКЗГ
188

. Друга національна конференція ТКЗГ 

започаткувала залучення "середняків" до ТКЗГ в зернових районах країни на 

принципах добровільності, але при цьому робився наголос на необхідності 

розширення вже створених кооперативних господарств. 

Досить важливим був і той момент, що в своїй доповіді на пленумі 4 

квітня 1950 р. Т. Черноколєв наголосив на необхідності зниження ренти в 

ТКЗГ задля залучення "селян - середняків". На ці ж проблеми звернув увагу і 

перший секретар Бургаського обласного комітету БКП – Н. Янєв
189

. Очевидно, 

одна частина партійного керівництва Болгарії бажала якомога швидше 

ліквідувати інститут ренти в кооперативних господарствах; друга частина – 

вбачала доцільним повільне зменшення ренти, що врешті – решт призведе до 

повної її ліквідації. На цій позиції наполягав і Голова уряду – В. Червенков. В 

своїй доповіді під час конференції він заявив, що потрібно зменшити ренту на 

20–25%
190

. Заступник міністра землеробства Т. Черноколєв та Н. Янєв 

наголосили на необхідності зменшення ренти на 40%. Компромісним 

варіантом було обрано варіант – 30% як максимальний розмір ренти. Отже, на 

конференції було наголошено на необхідності кооперації в аграрному секторі 

економіки країни та зазначалось, що основна частина селян все ще не впевнена 

в доцільності вступу до кооперативу
191

. В червні 1951 р. на Третій 

національній конференції було закріплено прийняті положення попередньої 

конференції та ще раз підкреслено на тому, що БКП не наполягала на 

швидкому вступі селян до ТКЗГ, це мало відбуватись на принципі 

добровільності
192

. Отже, партійне керівництво Болгарії впевнилось в 

необхідності створення ТКЗГ та поступового розвитку кооперації в сільському 

господарстві. 
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Наступний етап розвитку кооперації в аграрному секторі економіки 

Болгарії ознаменувався відновленням тиску на заможних селян. Активізація 

цього процесу була закріплена рішенням Січневого (1950) пленуму ЦК БКП, в 

якому наголошувалось на необхідності пильності в процесі приєднання 

заможних селян до ТКЗГ. Всі прояви невиконання плану розвитку сільського 

господарства, обов’язкових поставок та сплати податків буде кваліфіковано як 

непокора та саботаж
193

. Після Другої національної конференції ТКЗГ було 

докладено зусиль для нової хвилі розгортання кооперації в аграрному секторі 

економіки країни. Обласні комітети БКП спільно з відділами сільського 

господарства регіональних та обласних рад розробили план  кооперування, 

який одразу ж почали запроваджувати. У звіті Шуменського регіонального 

комітету ВФ, було зазначено, що виконання плану поставок вовни та молока в 

другому кварталі 1950 р. пригальмоване, зокрема, тому що всі зусилля були 

покладені на створення нових ТКЗГ. В багатьох зернових районах країни 

почалось створення ініціативних комітетів з питання створення кооперативних 

господарств
194

. 

Разом з тим було зазначено, що наприкінці квітня – початку травня 1950 

р. серед бажаючих приєднатися до ТКЗГ були загалом, малоземельні та 

безземельні селяни. Прикладом цього процесу були дані Хасковського 

обласного комітету БКП. Від початку квітня до кінця червня 1950 р. по області 

було створено 6 нових ТКЗГ, до яких увійшли селяни із середнім розміром 

земельної ділянки – 9-12 га. В 5 вже діючих ТКЗГ середній розмір приєднаної 

землі варіювався в межах 12 – 15 га
195

. В багатьох випадках селяни чинили 

опір на активний тиск та примус влади до вступу в ТКЗГ. Так, інструктор 

Національної Ради ВФ зазначав у звіті по роботі в Плевенській області, що в 

травні 1950 р. селяни перестали відвідувати загальні збори в знак протесту 
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проти насилля, яке супроводжувалося в процесі вступу до ТКЗГ
196

. Подібні 

дані були і в інших областях країни. Наприклад, в с. Белчин Софійської обл., с. 

Черково Бургаської обл., с. Вінарово Відинської обл. навіть цілі партійні 

організації висловлювались проти створення ТКЗГ. 

В період з 1 січня до 30 червня 1950 р. до ТКЗГ увійшло 70 тис. 625 

селян із 1 млн. 11 тис. га землі
197

. Загалом, масштаби процесу кооперування 

аграрного сектору економіки країни були значними. 

Фактором, який відіграв роль в розвитку процесу кооперування 

сільського господарства в основних зернових районах країни, було прийняття 

12 квітня 1950 р. урядом та ЦК БКП 902-ї Постанови Ради Міністрів "Про 

організацію збору податків та виконання плану державних закупівель 

сільськогосподарської продукції"
198

. Основні положення якої затверджували 

нові умови поставок зернових. Згідно із 902-ою Постановою всі області по 

країні були поділені на 6 груп з різним ступенем оподаткування. Найвищий 

рівень оподаткування був в перших трьох групах, які охоплювали основні 

зернові райони країни.  

По кожній області було визначено співвідношення поставок на окремі 

види сільськогосподарських культур. Податок визначався розміром 

господарства області, але не за розміром посівної площі, а за загальним 

розміром землеволодіння
199

. Якщо проаналізувати норми оподаткування, 

очевидно, що в роки зі слабким врожаєм (неврожай 1950 р.) землевласники з 

наділом в 20–24 га в зернових районах країни зобов’язані були надати частину 

призначену для прогодування власної сім’ї, а власники наділів 50–70 га – мали 

купувати зерно, для оплати. Так, наприклад селянин С. Стоєв із с. Пастир 

(Добруджська область), володів 113 га землі, з них засіяв пшеницею всього 40 
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га. З цього його обов’язковий розмір податку був 19,1 т пшениці
200

. При тому, 

що середня врожайність в Добруджі в 1950 р. із 40 га складала 7,5 – 8 т 

пшениці. Тобто, наведені дані свідчили, що для того щоб сплатити податок С. 

Стоєв мав закупити за ринковими цінами ще 11 т пшениці, крім цього 2 т 

насіння пшениці для посівної компанії наступного року та якнайменше 2 т для 

власного вжитку
201

. На прикладі фінансового тягаря окремого селянина можна 

прослідкувати процес оподаткування в ТКЗГ та сприйняття його серед селян. 

Нова система оподаткування із зернопоставками була вбивчою для 

землевласників із наділами 40–45 га, тобто для 60% від усіх селян в зернових 

районах країни. 

Очевидно, що головною метою Постанови була активізація процесу 

кооперації в сільському господарстві. Так, голова Міністерства внутрішньої 

торгівлі – П. Пеловські зазначив на Червневому (1950) пленумі ЦК БКП, що 

Постанова №902 значно покращила розвиток процесу кооперування аграрного 

сектору економіки країни
202

.  

Разом з тим в травні 1950 р. було прийнято новий закон "Про податок на 

прибуток", який збільшив податок для господарств з більш високими 

доходами. Так на річний дохід в аграрній сфері понад 700 тисяч левів 

накладався податок в розмірі 40 – 46%
203

. Більшість місцевих партійних та 

державних керівників в зернових районах зустріли спротив та невдоволення 

сільського населення Постановою №902. Проти розміру зернопоставок 

висловились сільські партійні організації – у Варненській, Врачанській та 

Плевенській областях. Члени БКП на місцях масово відмовлялись від 

зернового податку в липні. Так, наприклад, в с. Паскалєво та с. Павлікєнско 

Врачанської обл. 20 членів партії задекларували відмову від сплати податку на 
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зерно офіційно. Секретар партійної організації  в с. Ботєво та с. Разград 

Монтанської обл. заявив перед представниками регіонального та обласного 

комітету, що народ перебувавна межі виживання та не мав засобів для 

існування і був пограбований владною верхівкою
204

. 

Наприкінці липня 1950 р. план збору зернового податку був провалений, 

було зібрано 10% від запланованого. Політбюро ЦК БКП вирішило вжити 

надзвичайних заходів. 28 липня 1950 р. в ЦК відбулася нарада із 

регіональними керівниками всієї країни. Із доповіддю виступив В. Червенков 

гостро критикуючи роботу партійних організацій на місцях. Перед учасниками 

на нараді було поставлено наступні завдання: партійні організації на місцях 

повинні чинити політичний натиск на заможних селян з метою їх вступу до 

кооперативних господарств, податок на зерно мав бути виконаний в повній 

мірі, за невиконання мали бути застосовані до селянина покарання
205

. 

В серпні 1950 р. розпочався активний натиск на заможних селян. На 

місця було відправлено представників БКП задля співпраці із місцевими 

головами рад та партійними секретарями з метою визначення всіх заможних 

селян та проведення з ними роз’яснювальної роботи з питання сплати 

зернового податку. Якщо ж ці заходи не допомагали, то потрібно було їх 

заарештовувати та відправити до обласного управління Міністерства 

внутрішніх справ. Так, за даними відділу Держбезпеки до відділу МВС в м. 

Бургас було відправлено 5 багатоземельних селян Айтоського району
206

. В с. 

П. Каравелово Пловдивської обл., с. Емен Тирновської обл. за один день було 

заарештовано 10 багатоземельних селян. Штрафами в 500 тисяч левів було 

обкладено селянина Б. Бокарєва із с. Долна махала Пловдивської обл. та П. 

Зодінова з с. Дебрене Добрічської обл.
207

. Спочатку органи суду та 

прокуратури вчиняли опір незаконним діям співробітників управління 
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внутрішніх справ – прокурори зупиняли слідчі дії, суди не розглядали справи. 

У відповідь партійні комітети виступили проти дій прокурорів та суддів 

відкрито погрожуючи їм. Так, наприклад на пленумі Варненського обласного 

комітету БКП Т. Черноколєв заявив, що він пригрозив одному з обласних 

прокурорів, якщо він не буде заарештовувати заможних селян, які 

відмовлялися сплачувати податок на зерно, сам буде ув’язнений
208

. 

На Жовтневому (1950) пленумі ЦК БКП перший секретар 

Старозагорського обласного комітету БКП – А. Дімітров заявив, що спочатку 

судові органи штрафували селян. Але під тиском партійних комітетів відмову 

від сплати податку вже кваліфікували як саботаж та умисна непокора, за які 

карали ув’язненням та конфіскацією майна
209

. Отже, можна сказати, що із 

серпня 1950 р. почався активний тиск на заможних селян, що супроводжувався 

винесенням судових рішень за швидкою процедурою. 10 серпня 1950 р. 

селянина С. Вербанова з с. Плачідол Добрічської обл. було засуджено до 7 

років ув’язнення з конфіскацією майна – 100 га землі. 

Одним з наслідків запровадження політики зернового податку 1950 р. 

була гостра нестача запасів зернових взимку 1950 р – початку літа 1951р. 

першими це відчули жителі Плевенської та Врачанської областей, зокрема в 

Свіщовському, Нікопольському, Плевенському, Білослатинському та 

Оряховському районах. В березні 1951 р. ситуація значно погіршилась. 

Спеціально створена комісія управління Держбезпеки повідомила в лютому 

1951 р., що в селах Гіген і Бацова махала та Вебел Плевенської обл. десятки 

селянських сімей через нестачу запасів зернових голодували та в результаті – 

померли. Серед померлих були і немовлята. В селах Горталово, Славяново 

Плевенської обл. тисячі селян годинами чекали перед сільськими радами на 

видачу купонів на отримання борошна та хлібу, оскільки не мали можливості 

придбати хліб самостійно. Свідчення про масове голодування селян в лютому 

– березні 1951 р. надходило і з інших зернових районів країни: Бургаського, 
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Карнобатського, Ямболського, Новозагорського, райони Добруджі. В цей 

період почали використовувати різні домішки в хліб такі, як: картоплю, 

кукурудзу, ячмінь, просо. За даними Хасковського обласного комітету БКП 

сільське населення перейшло поріг бідності та через нестачу хліба – голодує. 

Через поганий врожай тютюну в 1950 р. та його низьку якість багато селян не 

мали грошей, щоб придбати собі борошно або кукурудзу
210

. 

Отже, в серпні 1950 р. в зернових районах країни розпочався процес, 

який не був відомий до цього часу сільському господарству Болгарії. Селяни 

масово відмовлялися приєднуватись до ТКЗГ, незважаючи на діяльність 

місцевих партійних організацій. 

В другій половині вересня 1950 р. процес кооперування аграрного 

сектору економіки країни був узятий під контроль та під керівництво 

партійними комітетами. 

12 вересня 1950 р. було проведено пленум Пловдивського обласного 

комітету
211

. На пленумі підкреслювалось, що область продовжувала тримати 

курс на кооперування сільського господарства. 13 вересня відбувся пленум у 

Варненському обласному комітеті БКП. На ньому було проаналізовано стан 

справ у Варненській та Пловдивській областях та було прийнято рішення по 

цих областях негайно розпочати процес активного кооперування аграрної 

сфери. Методами для дій у Варненській області було обрано тиск на селян. 

Так, секретар Варненського обкому Д. Желязков зазначав, що у тих селян, які 

відмовлялися від сплати зернового податку повинні бути конфісковані запаси 

жита, а також потрібно примусити селян приєднуватись до ТКЗГ. 

На Березневому (1951) пленумі ЦК БКП було зазначено, що повернення 

до старого курсу здійснення кооперування створило позицію ворожості у 

населення до влади та «лило води на млин опозиції»
212

. Лінія прискореного 

курсу кооперації сільського господарства була окреслена в прийнятому в 1946 
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р. у «Дворічному плані розвитку народного господарства (1947–1948 рр.)»
213

. В 

ньому вказувалось, що на кінець 1948 р. процес кооперації охопить 1,6 млн. га 

землі, при цьому щонайменше на 162 – 200 тисяч га треба було збільшити 

кооперовану землю в існуючих ТКЗГ
214

. Це означало, що протягом двох років 

до ТКЗГ мало бути приєднано близько 50 – 60 тис. господарств, 12 – 15 тис. з 

яких – в старих фермерства. Кооперативні господарства  в своєму володінні в 

середньому мають по 3 – 4 тис. га землі. Очевидно, що це був план 

форсованого кооперування аграрного сектору економіки Болгарії, але на той 

час умов та можливостей для його виконання не було. 

В 1951 р. Народними Зборами був прийнятий Закон "Про народні ради", 

згідно з яким головам місцевих рад надавалось право штрафувати селян, а 

виконкомам обласних рад дозволялось відправляти селян до ТВТ та на 

виправні роботи
215

. 

В квітні 1951 р. спостерігалося значне послаблення тиску на заможне 

селянство. Загальна програмна лінія утиску селянства працювала, але 

практичне значення було слабким, станом на 1951 р., в порівнянні з періодом 

1948 – 1951 рр. Наведені факти створювали ілюзію лібералізації політики 

щодо заможного селянства. Але якщо провести детальний аналіз ситуації 

варто зазначити, що цей період характеризувався насадженням тези контролю 

заможних селян та сплати ними зернового податку.  

Зазначаючи про результати кооперації в аграрній сфері, варто 

підкреслити, що наприкінці 1949 р. в країні було кооперовано 156 тис. 

аграрних господарств, а кооперована земля склала 2,2 тис. га. Наприкінці 1951 

р. кількість кооперативних господарств зросла до 582 тис., а землі – 10,4 тис. 

га (52,5% від усієї оброблюваної площі в країні)
216

. Отже, протягом 1950 – 
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перших місяців 1951 рр. відбувся перелом в процесі кооперації аграрного 

сектору економіки Болгарії. 

Рішенням уряду про призупинення розвитку кооперації в сільському 

господарстві, оголошене офіційно В. Червенковим 7 квітня 1951 р., було 

завершено перший етап кооперування аграрного сектору економіки Болгарії. В 

наступні чотири з половиною роки було значно розширені масштаби розвитку 

кооперативного сектору. 

Наприкінці 1951 р. було вирішено виконати першу п’ятирічку за 4 роки, 

тобто на кінець 1952 р. Це скорочення призвело до напруження в економіці 

країни протягом 1952 р. Протягом 1951 – 1952 рр. були реалізовані дві 

програми державної позики, які лягли тягарем на плечі селянства. Були 

відмінені купони на споживчі товари та постачання сільського населення 

промисловими товарами. До цього існувало два види цін на основні споживчі 

товари: нормовані (система купонів) та ціни вільного ринку, які були в два 2 – 

5 разів вищими за нормовані. Внаслідок остаточної ліквідації  купонної 

системи влітку 1952 р. залишились тільки "вільні" ціни. Це вплинуло на рівень 

життя досить широких верств населення Болгарії, зокрема селянства. Грошова 

реформа, проведена влітку 1952 р., також вплинула на рівень життя всього 

населення.  

Одним з проявів нового вектору в політиці розвитку аграрного сектору 

економіки країни стало зниження закупівельних цін на сільськогосподарські 

продукти, здійснене в 1952 – 1953 рр. Постановою Ради Міністрів "Про 

затвердження закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію" від 30 

червня 1952 р. ціни на державні поставки сільськогосподарських товарів були 

повернені на рівень цін 1949 р. Другою постановою від 25 жовтня 1953 р. було 

продовжено зниження цін майже вдвічі. Так, вартість кілограму пшениці 

державних закупівель з 0,92 лв. впала до 0,45 лв., кукурудзи – від 0,72 до 0,35 

лв.
217

. 
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В 1952 – 1953 рр. було фактично ліквідовано систему заохочень 

сільськогосподарських виробників, яку було створено після Червневого (1949) 

пленуму. Протягом літа 1952 р. було ліквідовано заохочення у виробництві 

трояндового цвіту, льону, коноплі, маку, овочів, плодових. По суті, 

залишились заохочення в сфері виробництва тютюну та бавовни. Але обсяг 

заохочень виробників тютюну було значно зменшено. Від цього рівень доходів 

виробників бавовни зменшився на 36%, а тютюновиробників – на 23–28%
218

. 

З 1952 р. розпочався контроль над землеустроєм в ТКЗГ, що було 

пов’язано з новою хвилею масових свопів. Варто зазначити, що в більшості 

випадків свопи були нерівноцінними. Юридично зміна землевласника не 

регламентувалась, сільські ради обкладали колишнього власника 

обов’язковими державними поставками за вилучені земельні ділянки, що 

являло собою свавілля та беззаконня. 

Характерною рисою 1952 р. було значне зменшення кількості 

кооперативних господарств та землі. Наприкінці 1951 р., згідно з офіційними 

даними центрального статистичного управління (ЦСУ), в країні було 582 тис. 

кооперованих господарств та 10,4 тис. га кооперативної землі. В 1952 р. 

кількість кооперативних господарств та землі склала, відповідно – 553 тис. та 

10,4 тис. га. В цей же рік було створено 9 нових ТКЗГ.  

На початку 1953 р. в країні посилився тиск влади на сільське населення 

за невиконання обсягу державних поставок. Відомі випадки затримання селян 

у сільських радах та застосування фізичного впливу на них. Голови сільських 

рад в с. Горно Озірово та с. Ломсько Монтанської області заборонили 

купувати хліб селянам, які заборгували за держпоставками. 

4 червня 1953 р. Політбюро ЦК БКП прийняло концепцію курсу 

оновлення країни
219

. 5 червня 1953 р. Рада Міністрів затвердила Постанову 

"Про ліквідування податкової заборгованості сільського населення з метою 

покращення стану кооперативних та підсобних господарств", згідно з якою 
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було анонсовано скасування заборгованості по державним поставкам селян 

перед державою: 183 тис. т. державних поставок пшениці (з них близько 173 

тис. належало ТКЗГ), 44 т кредиту МТС, 12 т кукурудзи, 6 т квасолі
220

. Стало 

очевидним, що влада розуміла головну причину напруги в селі – це державні 

поставки.  

На Вересневому (1953) пленумі ЦК БКП з питань розвитку сільського 

господарства. В рішеннях пленуму зазначалось, що головною причиною 

гальмування розвитку аграрного сектору економіки був незадовільний стан 

ТКЗГ, слабка кормова база в тваринництві, слабкість керівництва сільським 

господарством, "свавілля місцевої влади"
221

. Продовжувалася практика 

замовчування реальної суті проблем, приховування істини та перекладання 

відповідальності на місцевих керівників. Рішення пленуму акцентували увагу 

на вдосконалення матеріально-технічної бази сільського господарства, 

особливо МТС, підвищення рівня агротехніки та зоотехніки. Пропонувалось 

застосовувати заходи подолання бюрократичної системи управління сільським 

господарством та встановлювався контроль у сфері: розширювались в правах 

місцеві сільськогосподарські органи, ради ТКЗГ, заборонялось встановлювати 

терміни на виконання посівних кампаній та планів без узгодження із 

місцевими органами управлінських рад ТКЗГ. 

Також було вирішено повноцінно застосовувати у 

сільськогосподарському виробництві профільних науковців та спеціалістів. З 

цією метою дільничного агронома було переведено в штат МТС. Всі ці заходи 

мали половинчастий характер, вони не мали під собою гарантійного підґрунтя. 

Наприклад, призначення агрономів в МТС віддалили їх від ТКЗГ, 

перетворивши їх, фактично, у службовців станцій. Через два роки, в 1955 р. 

відбулася нова реорганізація статусу сільськогосподарських спеціалістів.  

                                                           
220

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1812, л. 17. 
221

 ЦДА, оп. 5, а.е. 123, л. 12 – 71. 



80 
 

Наприкінці 1953 р. постановою Ради Міністрів було змінено систему 

оподаткування поставок зерна
222

. Відповідно до цих положень приватне 

землеволодіння обкладалось зернопоставками в тому випадку, якщо 

кооператор за власним бажанням обробив та посіяв земельний наділ 

зерновими культурами. По суті, обов’язкові зернопоставки для приватного 

землеволодіння скасовувались. Згідно з даними, оголошеними міністром 

внутрішньої торгівлі, поставок і торгівлі Р. Хрістозовим кооператори були 

звільнені від податку обсягом 30 т зерна, або в середньому по 50–55 кг на одне 

кооперативне господарство. Також, всі малоземельні селяни (із земельною 

власністю до 2,8 га), які до цього були звільнені від сплати зернопоставок, 

тепер були зобов’язані їх вносити. Основні положення Постанови були 

спрямовані на полегшення становища кооперованих сільських господарств.  

Наприкінці 1953 р. болгарська партійно – урядова делегація відправилась 

до Москви за узгодженням показників плану другої п’ятирічки (1953 – 1957 

рр.). на переговорах М. Хрущов розкритикував аграрну політику першої 

п’ятирічки В. Червенкова. На основі цієї критики на пленумі ЦК, який 

відбувся 25-26 січня 1954 р., було надано оцінку розвиткові сільського 

господарства країни, яка різнилась від висновків Вересневого (1953) пленуму 

ЦК БКП. В доповіді Г. Чанкова з питання директиви другого п’ятирічного 

плану розвитку сільського господарства підкреслювалось, що план був 

провальним. Головною причиною, зазначалось, недостатнє матеріальне 

заохочення аграрного товаровиробника. 

1953 р. характеризувався вибором програми організаційного, 

політичного та економічного зміцнення ТКЗГ та МТС, а не форсованого 

створення та розширення кооперативних господарств. В звіті ТКЗГ за 1953 р., 

розроблений Міністерством землеробства та представлений міністром С. 

Тодоровим в Політбюро, було представлено дані процесу кооперування 

аграрного сектору економіки Болгарії, які відрізнялись від офіційних даних 
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ЦСУ. Так, у звіті зазначалось, що в 1952 р. кількість ТКЗГ сягала цифри – 2,7 

тис. Протягом року були виключені із ТКЗГ 9,2 тис. господарства, в той же час 

приєднано 7 тис. нових. Таким чином, кількість кооператорів сягала – 590, 

8 тис. осіб. В даних ЦСУ зазначалось – 569 тис. кооператорів, тобто різниця 

складала 31 тис. Різнились і дані стосовно кооперованої землі, які можна 

прослідкувати в таблиці нижче (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Розмір кооперованої землі в Болгарії (1951-1953 рр.) 

Роки Дані Міністерства 

землеробства 

(тис. га) 

Дані Центрального статистичного 

управління 

(тис. га) 

1951 9,3  10,1 

1952 9,57 10,1 

1953 9,62 10,3 

 

Ця різниця в показниках свідчили про повну плутанину у звітності ТКЗГ. 

З одного боку ЦСУ намагалось штучно збільшити розміри кооперативного 

сектору, а з другого – ТКЗГ намагались приховати реальну ситуацію у 

звітності стосовно кількості кооперованої землі перед Міністерством 

землеробства задля зменшення об’єму держпоставок. Цей факт був 

встановлений інспекторами в ході перевірки рівня врожайності по ТКЗГ.  

Також на відмінності в даних впливало і джерело збору інформації. ЦСУ 

збирало дані від місцевих рад, які звітували по даним кількості землі в ТКЗГ.  

В 1954 р. продовжувався тиск з боку влади на процес приєднання селян 

до кооперативних господарств. Так, наприклад в лютому 1954 р. партійне 

керівництво Санданського району Благоєвградської обл. вирішило створити 

нове ТКЗГ напередодні VI конгресу БКП. З цією метою було розпочато 

активну агітаційну роботу. У земельний фонд ТКЗГ були включені 

найродючіші землі району, тим самим змушуючи 200 селян приєднуватись до 
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ТКЗГ. Протягом березня – квітня 1954 року до ТКЗГ було приєднано посівні 

площі, які вже були засіяні озимими культурами. Крім того керівництво 

відібрало сади окремих селян, які не приєднались до кооперативу. В обмін на 

вилучені землі селянам надавались ділянки з більш низькою врожайністю.  

Всі ці факти були донесені до відома ЦК БКП листом міністра 

землеробства. В листі зазначалось, що Відинський обласний комітет БКП  був 

поінформований про складну ситуацію яка склалась внаслідок застосування 

насильства в приєднанні селян до ТКЗГ, але при цьому не перешкоджав цьому. 

Ці дії були зупинені міністерством. Внаслідок цього бюро Відинського обкому 

БКП розглянув цей випадок та покарав винних "партійним засудженням та 

суворою нотою"
223

. Тобто, ситуація склалась так, що в селах і районах, де 

ТКЗГ були мало чисельними, потрібно було вживати заходів повсюдної 

обов’язкової кооперації. 

27 листопада 1954 р. Політбюро ЦК БКП прийняло рішення розробити 

проект Правил для ферм з метою обговорення роботи 22 існуючих в країні 

ферм, які об’єднували 1,2 тис. господарств. 22 березня 1955 р. колегіум 

Міністерства землеробства розглянув питання розробки нового проекту 

Правил для тваринницьких ферм. При обговоренні цього питання зазначалось, 

що потрібно створити нову форму переходу до ТКЗГ
224

. Обговорення проекту 

правил дозволило уряду зрозуміти реальний стан справ в сільському 

господарстві країни та окреслити основні проблеми їх розвитку: 1) ферми були 

в досить поганому становищі; 2) кількість худоби в них різко скорочувалась; 

3) члени ферм все частіше переходили до особистого господарства, оскільки 

доходи на фермах скорочувались. 

Отже, в 1954 р. за даними Центрального статистичного управління 

(ЦСУ) кількість кооперативних господарств залишилась на рівні 1953 р. – 569 

тис., а земля зменшилась з 10,36 тис. га до 10,3 тис. га. Згідно ж з річним 

звітом ТКЗГ, розроблений Міністерством землеробства, кооперативні 
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господарства зменшились з 590,8 тис. господарств в 1953 р. до 589,3 тис. 

господарств в 1954 р., кількість землі також зменшилась
225

. Отже, це 

підтверджувало тезу, що в 1954 р. із ТКЗГ вийшло багато крупних 

землевласників. Цей процес був досить складним, з одного боку спостерігався 

масовий відтік землі із ТКЗГ, а з другого – масове приєднання нових 

землевласників. Цей процес характерний на всій території Болгарії. 

Найбільший вихід селян із ТКЗГ спостерігається в Шуменській, Софійській та 

Хасковській областях, а приток нових землевласників – в Русенській, 

Варненській та Пловдивській. Загальні показники були на користь приєднаної 

землі – 15 тис. га. У звіті зазначалось, що земля збільшувалась не тільки за 

рахунок ново приєднаних кооператорів, але й завдяки земельним площам, 

якими володіли діючі кооператори понад нормою за Статутом ТКЗГ. Тому, 

варто зазначити, що причина звітного скорочення кількості землі полягала 

саме в приховуванні своїх наділів селянами. 

Детальний аналіз даних річного звіту ТКЗГ свідчив, що протягом 1954 р. 

до ТКЗГ було приєднано 18 – 20 тис. нових членів із земельними ділянками по 

7 – 9 га. 

Уряд сподівався, що рішенням Вересневого (1953) пленуму ЦК БКП
226

 

мало відбутись значне збільшення охочих вступити до ТКЗГ. Але вже 

наприкінці 1954 р. стало очевидно, що рішення Пленуму були недостатньо 

ефективними для покращення ситуації в ТКЗГ. 

Проведений Січневий (1955) пленум ЦК БКП не мав на меті 

започаткувати новий етап розвитку кооперації в аграрному секторі економіки 

Болгарії.  

Протягом 1955 р. продовжувалась лінія економічного тиску на селян та 

збільшення повноважень ТКЗГ та кооператорів. Яскравим прикладом цього 

було збільшення податку на прибуток селян. Указом Президіуму Народних 

зборів серпня 1955 р. було затверджено зміну податку на прибуток. Цим 

                                                           
225

 ЦДА, ф. 89, оп. 55, а.е. 231, л. 3 – 4. 
226

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 123, л. 15. 



84 
 

збільшувалось оподаткування приватних селян на 25% в зернових районах та 

на 40% в районах із інтенсивною сівозміною. Також значно знизився і 

неоподаткований мінімум доходів селян на різні види сільськогосподарських 

культур 
227

. 

В цей період продовжилось полегшення умов для ТКЗГ – наприклад, для 

виноградників, їх розвитку в виноградних районах. Членам ТКЗГ було 

спрощено всі зобов’язання перед банками та промисловими підприємствами. 

Зрештою, було впроваджено зменшення податку на прибуток для всіх селян, 

які бажали вступити до кооперативів
228

. 

Від початку 1955 р. було відновлено новий потік приєднання до ТКЗГ, 

зокрема в зернових районах країни. Головними причинами вступу селян став 

неврожай 1954 р. та принцип оподаткування за обсягом землі. Від початку 

1955 року до травня до ТКЗГ було приєднано 11 тис. нових господарств та 

подано ще 1 тис. 028 заяв, які чекали розгляду. Кооперована земля склала –

 118,6 тис. га. Серед найактивніших областей були передусім зернові: 

Добрічська, Ямбольська, Бургаська, Карнобатська, Русенська, Сілістринська та 

області із інтенсивною сівозміною: Старозагорська, Пловдивська, 

Пазарджиська, Харманлійська. Було створено і 15 – 16 нових ТКЗГ
229

. Влітку 

процес кооперації уповільнився. Так, в період червня – вересня до ТКЗГ 

приєднано 1 тис. господарств. Восени ситуація трохи змінилась. З 20 вересня 

до кінця жовтня 1955 р. до ТКЗГ увійшло 6 тис. 539  господарств із середнім 

розміром земельної ділянки – 27,5 га. Це свідчило про те, що зміна в системі 

оподаткування виявилась досить важкою для малоземельних селян і це їх 

змушувало приєднуватись до кооператорів. 

Після збору врожаю 1955 р. відновився тиск обласних комітетів на селян. 

Восени для ряду комітетів метою діяльності стало надання кооперації 
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масового характеру в своїх районах. Але при цьому нові ТКЗГ майже не 

створювались, за винятком районів з домінуванням турецького населення в 

південно-східній частині Болгарії. 

В листі до обласних та районних комітетів від 19 жовтня 1955 р. ЦК БКП 

різко засуджував насилля в процесі кооперування аграрного сектору економіки 

країни, та зобов’язав комітети доповідати про стан розвитку кооперативних 

господарств на місцях
230

.  

Протягом 1955 р. до ТКЗГ приєдналось 28 тис. селян із  384 тис. га 

землі
231

. В рамках всієї країни ці цифри були досить незначними – всього 5% 

господарств та 2% землі від загальної кількості. Очевидно, що на 1955 р. 

організаційно процес кооперації ще не склався, здійснювалась лише 

підготовка. Сформувалось три основні складові ТКЗГ – в першій групі, 

безземельні селяни в рівнинних районах, яким не вистачало 

сільськогосподарської продукції, а також друга група – малоземельні селяни, 

які постраждали від податкової системи. До третьої групи належали 

малоземельні селяни (із власністю у 16 – 32 га землі), які постраждали 

внаслідок податку на прибуток та складали 25% від усіх членів ТКЗГ.  

Наприкінці 1955 р. почалась розробка програми практичного 

впровадження кооперації в аграрний сектор економіки країни. Цікавим був і 

той факт, що від підготовчої роботи відсторонили Міністерство землеробства. 

Всі питання вирішувались на рівні партійних комітетів, на таємних нарадах із 

обмеженим колом присутніх.  

В січні 1956 р. було розроблено початковий варіант тактичної лінії: 

кооперація мала розпочатись в рівнинних районів переходячи до горбистих 

сільськогосподарських районів та мала охопити всі райони і селища країни. 

Процес кооперації розвивався хвилеподібно – спочатку в Русенській, 

Тирновській і Шуменській областях в Північній Болгарії та Хасковській обл. 

Південної Болгарії. Планово процес перейшов до Пловдивської, Софійської та 
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Врачанської областей
232

. Таємничість в підготовці була пов’язана із 

запланованими на 12 лютого 1956 року виборами до місцевих органів влади. В 

передвиборчій агітації підкреслювались переваги ТКЗГ. В другій половині 

лютого вже зазначалось, що протягом двох – трьох років буде остаточно 

завершено реформування аграрного сектору економіки країни
233

. Вже в 

лютому організаційна підготовка проводилась інтенсивніше: районні комітети 

БКП працювали над планом – програмою розвитку кооперативного процесу, 

обласні комітети збирали інформацію про кількість новоутворених ТКЗГ. По 

суті, бюро обласного комітету БКП та виконком обласної ради 

перетворювались в оперативний штаб виконання програми кооперування 

сільського господарства. В селах створювались "оперативні групи" із 

представників сільського партійного активу та ВФ. Створювались такі групи 

для агітації серед сільського населення з метою приєднання до кооперативів.  

Навесні 1956 р. процес кооперації аграрної сфери перетворився, 

фактично, у змагання місцевої влади за кількість новостворених 

кооперативних господарств. 

За даними ЦСУ, можна простежити, що процес кооперації протягом 

перших місяців 1956 р. набув масового характеру та організаційного 

оформлення. Протягом березня до ТКЗГ увійшло 247 тис. господарств із 3 тис. 

га землі. Було створено 292 нових ТКЗГ. Ці дані підтверджують розроблену 

програму кооперування рівнинних районів із переходом до горбистих. Таких 

темпів та кількості новостворених ТКЗГ за короткий термін не було до цього в 

період 1944 – 1955 рр. Ці успіхи можна пояснити двома фактами – з одного 

боку державний апарат був досить добре підготовлений до проведення цього 

процесу, а по-друге – селянство розуміло в якому важкому економічному 

становищі опинилось. 
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Важливими були й територіальні ознаки процесу кооперації сільського 

господарства в зазначений період. Найбільша відносна частка кооперованих 

господарств в 1956 р. була в Старозагорській області – 92,8%, Врачанській – 

87,6%, Варненській – 87,37%, Русенській – 87,09%, Плевенській – 83,56%, 

Шуменській – 82,09%, Пловдивській – 77,29%, Бургаській – 74,08%. 

Найменша частка була в Благоєвградській області – 19,31%. Близько половини 

землі та селян було кооперовано в Хасковській області – 52,22%, Софійській – 

53,03% і Тирновській – 57,58%
234

. Ці дані свідчили, що в даний період 

пріоритетним було кооперування в рівнинних районах країни. 

В ході кооперування аграрної сфери селяни проявляли різні форми 

спротиву. Найпоширенішою формою була відмова від здачі худоби в 

кооператив. Так, в м. Копрівщиця Софійської обл. 300 господарств, 

приєднаних в березні 1956 р., внесли тільки 460 овець і жодної корови
235

. 

На Квітневому (1956) пленумі ЦК БКП було надано оцінку процесу 

кооперації аграрної сфери, зокрема, зазначалось, що було багато порушень, 

пов’язаних із занадто швидкими темпами із тиском на селянство. Член 

Політбюро ЦК БКП К. Драмалієв зазначив, що методом тиску 

використовувались залякування селян. Д. Тєрпешєв доповів, що причиною 

порушень було змагання між окремими партійними комітетами за результати в 

кооперуванні сільського господарства. Н. Палазов зазначав, що на місцях 

процес кооперування був стихійним та непродуманим, оскільки задля 

досягнення кількісних показників околійні комітети нехтують принципом 

добровільності в процесі вступу селян до кооперативів. Т. Живков виступаючи 

із заключним словом перед пленумом, визнав застосування районними 

комітетами БКП насильницьких методів впливу на селян
236

. 

Голова Президіуму Народних Зборів – Г. Дамянов в заяві до Політбюро 

ЦК БКП червня 1956 р. зазначав, що неприпустимим було застосування тиску 
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та ігнорування законності в ході розширення ТКЗГ. Ґрунтуючись на скаргах 

сільського населення Г. Дамянов дійшов висновку, що тиснули на селян тільки 

з метою збільшення відсотка кооперативних господарств. На партійних зборах 

в Організаційно – кооперативному управлінні Міністерства землеробства 

зазначалось, що методи впливу на селянство, які застосовуються в 1956 р., вже 

були засуджені в 1951 р.
237

. На Вересневому (1956) пленумі ЦК БКП ще раз 

підкреслювалось недопущення прийомів тиску та насилля при масовому 

кооперуванні аграрного сектору економіки країни
238

. Таким чином, партійні 

керівники на місцях не змінили свій підхід та дії стосовно селянства. Особливо 

це стосувалося державних службовців – прокурорів та працівників МВС. 

Після Квітневого (1956) пленуму ЦК БКП болгарське село охопила серія 

хвилювань, бунтів невдоволених селян в різних районах країни. 21 квітня 1956 

р. Політбюро ЦК БКП заслухало доповідь Т. Живкова стосовно протестів 

селян в Русенській та Пловдивській областях та вирішило направити комісії з 

членів ЦК БКП задля відновлення спокою в селах
239

. Причиною селянських 

протестів, як повідомив Генеральний прокурор НРБ в листі до голови Ради 

Міністрів – А. Югова, в болгарських селах були зафіксовані масові порушення 

прав селян та тиск при кооперування сільського господарства. Також лист 

містив список цих правопорушень
240

.  

Квітневий (1956) пленум ЦК БКП визнав наявність гострих проблем, 

пов’язаних із кооперацією в аграрному секторі. Пленум постановив розробити 

широку соціальну програму забезпечення села. Планувалось виділити за цією 

програмою в 1956 р. – 200 млн. лв., в 1957 р. – 400 млн. лв. та в 1958 р. – 600 

млн. лв.
241

. Головними сподіваннями від роботи пленуму – відміна державних 

поставок, різке підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську 

продукцію, так і не судилося здійснитись. 
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Отже, процес кооперації аграрного сектору економіки Болгарії в другій 

половині 1956 р. мав тенденцію до згасання. Як вже було зазначено, в період 

квітня – червня до ТКЗГ приєдналось 22 тис. господарств із 388,9 тис. га землі. 

6 – 7 вересня 1956 р. було проведено пленум ЦК, який мав вирішити багато 

питань, поставлених ще в квітні, але були досі актуальними. 

Проблеми в аграрній сфері збільшились навесні 1956 р. із появою нових 

труднощів із забезпеченням міського населення хлібом. 5 травня міністр 

внутрішньої торгівлі – П. Пеловскі та міністр внутрішніх справ – Р. Хрістозов 

виступили з доповіддю перед урядом, в якій просили із державного резерву 

великої кількості пшениці, зазначаючи, що ситуація із постачанням хлібу в 

міста є досить складною. Постановою від 24 травня уряд надав із державного 

резерву 50 тис. т зерна
242

. Причиною цією постанови стало небажання уряду 

ще більш розпалювати напруження в суспільстві, яке було внаслідок 

Квітневого (1956) пленуму ЦК БКП. 

Завдання, поставлене в 1957 р. полягало, в першу чергу, в  завершенні 

кооперування горбистих районів країни та поступовий перехід до рівнинних. 

26 січня 1957 р. уряд прийняв 185-ту Постанову "Про затвердження 

податкової ставки на державну, кооперативну та приватну нерухомість"
243

 

відносно практичного впровадження рішень ЦК та Уряду грудня 1956 р. 

стосовно змін закупівельної політики. В Постанові було закладено збільшення 

оподаткування приватних господарств. Так, наприклад об’єм поставки овечого 

молока приватним товаровиробником був вищим на 1,2 кг від об’єму поставки 

ТКЗГ
244

. Цією Постановою місцеві ради розпочали нову хвилю владного 

свавілля. 

Кооперування в 1957 р. мало ряд особливостей від 1956 р. По-перше, 

воно не було настільки масовим та всеохоплюючим, по-друге – не був 

настільки добре організованим. За даними Міністерства землеробства на 
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кінець червня 1957 р. було кооперовано 60 тис. селян, створено 60 нових 

ТКЗГ, земля в кооперативах збільшилась на 607 га
245

. Стало очевидно, що 

процес набув більш помірного характеру, в набагато менших масштабах. На 

початку 1958 р. новий міністр землеробства І. Премов зазначив, що від 

початку вересня до кінця 1958 року було створено 74 нових ТКЗГ, загалом 

об’єднавши 46,5 тис. нових кооператорів, земля в ТКЗГ збільшилась на 488 га. 

В річному звіті ТКЗГ ці дані були відкориговані на 49  тис. нових кооператорів 

(кооперовані господарства) та 1,5 тис. га землі
246

. Велика частина приєднаних 

земель – це пасовища. По областях найактивніше розвивалася Софійська 

область. На нараді ЦК БКП у вересні 1957 р. Т. Живков піддав критиці 

керівництво області, що незважаючи на накази ЦК БКП було продовжено 

кооперацію протягом літніх місяців і тому було провалено ряд важливих 

сільськогосподарських завдань. У відповідь, голова Софійської обласної ради 

А. Тодоров, заявив, що цього року вирішили наздогнати інші округи за 

показниками кооперованих господарств
247

. В цьому висловлюванні міститься 

досить багато цікавої інформації, зокрема, наскільки залежить доля тисяч 

селян від амбітності їх керівників окружного чи обласного рівня. В області 

кооперування було завершено влітку 1957 р., що було наслідком змагання "на 

випередження" між окружним та обласним керівництвом. 

Заможні селяни не бажали кооперуватись та шукали причини, щоб 

уникнути приєднання до ТКЗГ. так, група селян в с. Радєво та с. Прохорово 

Слівенської обл. написали на ім’я голів сільрад заяву, що відмовляються від 

своєї земельної власності, аби не приєднуватись до кооперативу
248

. 

В затвердженому на початку 1958 р. проекті директиви ІІІ п’ятирічки 

(1958 – 1962 рр.) передбачалось до кінця 1962 р. приєднати до ТКЗГ  95% усієї 

землі. Разом з тим, зазначалось, що процес кооперації має бути поміркованим, 
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виваженим та організованим. Місцеві партійні члени не поділяли цього 

бачення процесу. Так, наприклад на початку року бюро Хасковського обкому 

БКП затвердив положення, згідно якого кооперування в окрузі має 

здійснюватись "інтенсивно та постійно, протягом 1 – 2 років процес мав 

завершитись"
249

. Можна зробити припущення, що авторство цього рішення не 

належало місцевому керівництву, а йшло від вищого керівництва країни, 

незважаючи на офіційні заяви. Оскільки, на VІІ Конгресі БКП, що відбувся на 

початку червня 1958 р., перший секретар Керджалійського обкому БКП – Д. 

Гогов, заявив, що недоцільно забувати кооперацію, потрібно її розширювати та 

розвивати якомога швидше
250

. 

В липні 1958 р. було затверджено план розвитку сільського господарства 

на 1959 р. В ньому зазначалось, що протягом року кооперація мала охопити 

95% землі
251

. Це означало, що завдання, поставлене спочатку на 1962 р. було 

пересунуто на 1959 р. Звідси, ідея виконання п’ятирічки за три роки 

утверджено на вищому рівні державної влади країни.  

Процес кооперації аграрної сфери в 1958 р. набув інтенсивності в перші 

чотири місяці. В період лютого – квітня процес охопив нові області. У звіті 

міністра І. Премова від 7 травня 1958 р., підкреслювалось, що станом на 1 

березня в країні діяли 1077 господарств із аграрним спрямуванням та 120 тис. 

господарств робітників, службовців, пенсіонерів та кооперованих ремісників, 

які володіли підсобними господарствами в кілька га землі. Одна частина цих 

господарств не підпадала під кооперування. 7 – 8 травня 1958 р. на болгарсько 

– польській зустрічі вищого керівництва країни Т. Живков заявив, що в 

Болгарії залишилось 5 – 6% приватних господарств, кооперування яких не 

складало жодних проблем
252

. 
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За даними Міністерства землеробства в період від 1 січня до 31 березня 

1958 р. в країні було утворено 325 нових ТКЗГ, до яких увійшло 152  тис. 485 

господарств та 1,3 тис. га землі. Згідно зі звітом за 1958 р. існувало 1244 

кооперативних господарств із 16,8 тис. га землі. У відсотковому 

співвідношенні – 93,2 % від усієї кількості землі було кооперовано в 1958 р.
253

. 

Отже, після вересневого перевороту 1944 р. в Болгарії розпочались 

реформи аграрного сектору економіки, в основі яких було закладено 

кооперування сільськогосподарського виробництва.  

Ряд заходів, здійснених урядом ВФ в період 1944 – 1948 років 

(націоналізація земельної власності та сільськогосподарської техніки, 

створення кооперативних господарств в аграрному секторі економіки країни, 

покращення їх матеріально – технічної бази, впровадження системи податків 

на сільськогосподарську продукцію) призвели до покращення виробничих 

відносин на селі. На стан справ у сільському господарстві вплинув і процес 

надання землі безземельним селянам за рахунок освоєння нових площ в 

горбистих та напівгірських районах. 

Негативні явища в аграрному секторі економіки країни викликало 

недостатнє кредитування, нестача кадрового потенціалу та низький рівень 

співпраці із науково – дослідними установами. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН НА СЕЛІ 

(1958 – 1971 РР.) 

 

3.1. Спеціалізація аграрного сільськогосподарського виробництва 

 

Вихід країни із економічної кризи кінця 1950-х рр. керівництво БКП на 

чолі з Т. Живковим вбачав не у здійсненні більш значних реформ в політичній 

та економічній системах країни, а в поглибленні всебічної співпраці із СРСР. 

Болгарському уряду було обіцяно надання кредиту в розмірі 200 млн. рублів, 

терміном на 10 років
254

. На Х сесії Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) в 

грудні 1958 р. Болгарії було дозволено розширити квоту свого експорту 

продукції машинобудування та металообробної промисловості. Питання 

розвитку цих галузей ліг в основу плану третьої п’ятирічки, який затвердили 

на VII конгресі БКП 2 – 7 червня 1957 р.
255

. 

Задля виконання промислової програми, уряд Болгарії прийняв рішення 

збільшити зовнішнє кредитування болгарської економіки. До кінця 1950-х рр. 

Болгарія мала отримати інвестиційні та товарні кредити від СРСР на суму 792 

млн. 764 тис. рублів
256

. Розмір боргу перед країнами РЕВ досяг 211 млн. руб.
 

257
, тобто 176% річного експорту Болгарії з цими країнами. Це свідчило про 

велике напруження в болгарській економіці та експортних можливостях 

країни, оскільки для гарантування фінансової стабільності країни, розмір 

зовнішнього боргу не мав перевищувати 150% від експортних надходжень, а 
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щорічні внески по кредитах – 15-20% від загального прибутку країни
258

. Все це 

не могло не позначитись на аграрному секторі економіки країни. 

На Листопадовому (1958) пленумі ЦК БКП лідер БКП Т. Живков 

зазначав, що пріоритетним для Болгарії був розвиток сільського господарства 

та легкої промисловості. Вперше, ідея так званого "стрибку" пролунала на 

цьому пленумі, на якому Т. Живков, зазначав, що більшість працівників, як в 

центрі, так і на місцях ще до кінця не розуміли характеру процесу виконання 

сільськогосподарських завдань в короткі терміни
259

. Критикуючи керівні 

сільськогосподарські кадри по областях, він по суті не розглядав ті проблеми, 

які виникли на місцях із матеріально – технічним оснащенням кооперативів та 

фінансовим заохоченням селян. 

На VII конгресі БКП (2 – 7 червня 1958 р.) було ухвалено програму 

економічного розвитку країни в період третьої п’ятирічки (1958 – 1962), яка 

включала: 1) підвищення рівня розвитку сільськогосподарського 

товаровиробництво; 2) зниження собівартості продукції та забезпечення 

рентабельності аграрної галузі господарювання; 3) покращення матеріально – 

технічної бази кооперативів; 4) вдосконалення рівня агрокультури та 

продуктивності праці. Від аграрного сектору економіки необхідним було 

виконання максимальної продуктивності з одиниці площі при найменших 

витратах ресурсів, з метою покращення організації праці та зміцнення 

економічної основи кооперативних господарств, збільшення доходів ТКЗГ та 

кооператорів
260

. За п’ятиріччя загальний обсяг сільськогосподарської продукції 

збільшився приблизно на 35% в порівнянні із 1957 р.
261

. 
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Однак, керівництво БКП не враховувало деяких об’єктивних умов 

успішного результату проведення реформ в аграрній сфері, таких як 

вдосконалення механізації та хімізації сектору.  

На Жовтневому (1958) пленумі ЦК БКП було посилено орієнтації на 

подальше укрупнення кооперативів, розвиток МТС та сільськогосподарських 

науково – дослідних станцій. На пленумі пропонувалось здійснити нову хвилю 

кооперації землі: укрупнення ТКЗГ, об’єднання дрібніших господарств в 

крупні кооперативні господарства та ін. На пленумі вмотивовували цей процес 

необхідністю еволюції свідомості кооператорів, які мали усвідомлювати 

важливість та необхідність кооперації в сільському господарстві
262

. 

З доповіддю на пленумі виступив голова уряду А. Югов, в якій зазначив, 

що болгарське сільське господарство зі створенням ТКЗГ стало розвиненим та 

ефективним. В Болгарії ТКЗГ існувало зі збереженням приватної власності на 

землю, із сплатою ренти ТКЗГ. А. Югов також наголошував, що процес 

відмови від ренти та перетворення ТКЗГ в АПК мав відбуватись поступово та 

сприйматись кооператорами як необхідність для подальшого зміцнення 

кооперативного устрою аграрного сектору економіки країни
263

. 

Програма розвитку народного господарства на період 1958 – 1962 рр., 

яка була затверджена в березні 1954 р., визначала подальше укрупнення ТКЗГ. 

Сільвідділу ЦК БКП було доручено підготувати проект закону "Про 

прискорення темпів народного господарства країни"
264

. 

Жовтневий (1958) пленум ЦК БКП зазначав, що створення Об’єднаних 

трудових кооперативних господарств (ОТКЗГ) мало відбутись в найкоротші 

терміни, ґрунтуючись, виключно на принципі добровільності
265

. 

На пленумі головним завданням розвитку аграрного сектору економіки 

країни було окреслено скорочення термінів виконання п’ятирічної програми 
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розвитку. Врожай в 1950 р. пшениці, в країнах з розвиненою аграрною 

сферою, складав від 5,6 до 7,8 ц з 1 га земельної площі. В Болгарії у 

врожайний рік збирали до 3,6 ц з 1 га землі (останній показник в Європі). Але 

вона перебувала на першому місці на континенті за обсягом виробництва 

тютюну, за врожаєм кукурудзи – на четвертому місці, винограду – на сьомому. 

24 жовтня 1958 р. в м. Враца було проведено сесію обласної народної 

ради, на якій були обговорені та прийняті рішення про скорочення термінів 

виконання ІІІ п’ятирічки розвитку аграрного сектору економіки Болгарії в 

регіоні. Із промовою на сесії виступив генеральний секретар ЦК БКП Т. 

Живков, роз’яснюючи погляди ЦК БКП на процес створення ОТКЗГ по всій 

країні
266

. 

В рішеннях Листопадового (1958) пленуму ЦК БКП наголошувалося на 

доцільності укрупнення ТКЗГ
267

. Багато селян на місцях не сприймали 

політику виконання сільськогосподарських завдань в короткі терміни та не 

підтримували її.  

Наприкінці 1958 р. розпочалася "друга хвиля" концентрації землі та 

виробництва в ТКЗГ шляхом інтеграції в укрупнені та об’єднані ТКЗГ. 

Змінювалась і організація праці, кількість, розмір і вид бригад. В аграрному 

секторі прослідковувалося зменшення від 15 тис. 580 бригад в 1958 р. до 9 

тис. 880 бригад в 1959 р. Значно зменшувалася кількість зерновиробних 

бригад, трохи менше – бригади виноградно-овочевого та тютюнного 

виробництва. Кількість тракторних бригад було збільшено із 39 до 1765, а 

комплексних бригад – з 315 до 698. В 1958 р. понад 55% кооператорів було 

об’єднано в зерновиробні бригади. Середній кількісний склад в зернових 

бригадах ОТКЗГ збільшився із 129 до 136 осіб. Бригади – виробники тютюну 

збільшились із 121 до 127 осіб, овочевих – з 88 до 89 осіб, змішаних бригад – з 

95 до 115 осіб, комплексних бригад – з 115 до 149, в тракторних – з 202 до 246 
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кооператорів. Найбільший склад мали тракторні бригади у Врачанській та 

Шуменській областях
268

. 

Укрупнення ТКЗГ призвело до концентрації в Болгарії допоміжних 

сільськогосподарських підприємств, таких як МТС та ремонтних бригад, яких 

на 1959 р. нараховувалось 20,3 тис. сільськогосподарських одиниць. Кількість 

млинів зменшилася із 1094 в 1958 р. до 912 в 1959 р.
269

.  

В 1960 р. в Болгарії налічувалось 932 ОТКЗГ, а станом на 1 квітня 1961 

р. – 946. Збільшення кількості господарств пояснювалося розформуванням 

деяких надто великих ОТКЗГ
270

. В них започатковувався процес збільшення 

чисельності профільних бригад, які спеціалізувались на зерновому, овочевому 

та виноградному виробництві. Значно зменшувалися змішані, комплексні та 

тракторно-польові бригади. Середня кількість робітників в зерно виробній 

бригаді в 1960 р. в порівнянні з 1959 р. зменшилося на 16 осіб, в овочевій 

бригаді – на 9 осіб, виноградній – на 13, в змішаній – на 14, в комплексній – на 

10, в тракторно-польовій – на 33
271

. 

На VIII конгресі БКП, який відбувся 5 – 14 листопада 1962 р. було 

затверджено 20–річну Програму економічного розвитку Болгарії на період 

четвертого п’ятирічного плану (1961 – 1981 рр.)
272

, поставивши перед 

сільським господарством Болгарії завдання, такі як: 1) поглиблення 

концентрації сільськогосподарського виробництва; 2) покращення 

матеріально-технічної бази; 3) пошук нових посівних площ
273

. Варто 

зазначити, що у резолюції конгресу не достатньо детально визначалась 

програма реформ, але визнавалися необхідними зміни в управлінні аграрним 

сектором економіки країни, зокрема підготовка програми розвитку економіки 
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мала відбуватись "знизу", та збільшення фінансової зацікавленості 

сільськогосподарських товаровиробників. 

В період виконання четвертого п’ятирічного плану відбулася зміна в 

структурі аграрного виробництва. Частка зернових сільськогосподарських 

площ зменшилася із 63,2% в 1964 р. до 60,5% у 1965 р., частка площі овочевих 

культур також зменшилася – з 3% до 2,8%. Збільшувалася частка ділянок з 

вирощування технічних культур від 15,3% до 16,2%, кормових – з 18,5% до 

20,5%
274

. Так, розширення  площ посіву кормових культур було обумовлено 

потребами розвитку тваринництва. Зменшення площ посіву кукурудзи – це 

помилка державного планування сільськогосподарського виробництва , 

оскільки уповільнювала вирішення питання забезпечення кормом худоби. 

Процес концентрації та спеціалізації в аграрному секторі економіки країни 

відбувався досить повільно, оскільки відчувалася нестача спеціалізованої 

сільськогосподарської техніки та неправильне співвідношення закупівельних 

цін на продукцію сільських товаровиробників. Спеціалізація аграрної сфери 

проводилася без попереднього аналізу економічної ситуації в країні. Процес 

спеціалізації аграрного сектору економіки Болгарії не мав тих ефективних 

результатів, які очікувались. 

В 1963 р. головною проблемою економічного розвитку Болгарії початку 

1960-х рр. був централізм у плануванні економічного життя країни. Програма 

розвитку економіки країни розраховувалась за звітами планових поставок, а не 

за реалізацією готової продукції та економічною ефективністю виробництва
275

. 

На засіданні Політбюро ЦК БКП 10 січня 1963 р. було розглянуто 

питання пошуку додаткових джерел сировини, чим пояснювався і пошук 

зближення із СРСР для партнерства в економічній сфері
276

. 

ІХ конгрес БКП (1966) прийняв директиви по V п’ятирічному плану 

розвитку сільського господарства країни, згідно з яким пропонувалось надалі 
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продовжити лінію концентрації та спеціалізації аграрного сектору економіки 

Болгарії
277

.  

В 1960-х р. стала більш виразною аграрна спеціалізація районів. 

Ґрунтовий покрив країни був досить різноманітним, а отже придатним для 

вирощування різних сільськогосподарських культур. Різні райони країни за 

конкретних умов і факторів впливали на галузі сільського господарства. В 

окремих районах впроваджувалася аграрна спеціалізація.  

Придатними для вирощування тютюну були Благоєвградський, 

Кирджалійський та Хасковський райони, де 45% (1,483 тис. га) площ районів 

спеціалізувалися на виробництві тютюну, та 51,5% по країні. Сформувалися 3 

основних райони із вирощування тютюну: південно-східний район, південно-

західний та східно-західний. Південно-східний регіон охоплював східні 

Родопи, Хасковська, Старозагорська, Бургаська та Ямбольська області. На 

території південно-східного району вирощували 50% від усього виробництва 

тютюну в країні. Висушені тютюнові листя оброблювались на ферментаційних 

фабриках в містах  Кирджалі, Хасково, Пловдив та  Асеновград. Південно-

Західний регіон охоплював Благоєвградську, Пернікську та Кюстендільську 

області. В яких зосереджувалося 25% від загального виробництва тютюну в 

країні. Переробка вирощеного тютюну здійснювалась в містах Благоєвград, 

Дупніца та Софія. Північно-східний регіон охоплював території Приморського 

(м. Варна) та Придунайського (м. Русе, м. Сілістра, м. Разград та м. 

Торговище) районів. 

Спеціалізація з вирощування соняшнику сформувалась в 1966 р. на 

території Дунайської долини, Пловдивської та Пазарджицької областей де 

зосереджувалось 75% виробництва в країні соняшнику.  

Вирощування троянди зосередилося тільки в с. Карловсько Хасковської 

обл. та м. Казанлик Старозагорської обл., де для цього були набільш 

придатними природні умови. В Старозагорській, Хасковській, Старозагорській 
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областях та області Добруджа спеціалізувались на вирощуванні бавовни, 

коноплі та льону. Так, в Пазарджицькій обл. з 80 га земельних площ 

вирощувалось 60 т коноплі в 1967 р.  

Райони з вирощування цукрового буряку зосереджувалися загалом по 

всій території країни. Основні масиви цієї культури концентрувались по 

території Дунайської рівнини, Північному та Центральному регіоні – в м. 

Горно Оряховице Великотирновської області та м. Долна Мітрополія 

Плевенської обл., в Бургаській області та м. Пловдив
278

. 

Спеціалізація аграрного сектору економіки Болгарії поглиблювалась з 

середини 1960-х рр. Сформувались райони, які зосередились на вирощуванні 

технічних сільськогосподарських культур, залежно від специфіки природних 

та соціально - економічних умов. 

Аграрне районування країни в період 1966 – 1971 рр. виглядало 

наступним чином: 

 на вирощуванні цукрового буряку, соняшнику, тютюну, коноплі 

спеціалізувались в Дунайській рівнині (Плевенська, Русенська, 

Разградська області, м. Сілістра та м. Добрічка та частково, 

Відинська, Монтанська, Врачанська, Ловеська, Великотирновська, 

Торговицька, Шуменська та Варненська області); 

 тютюн і фісташкові горіхи: Пернікська, Кюстендільська, 

Благоєвградська, Хасковська, Старозагорська, Пловдивська, 

Пазарджицька області; 

 бавовна, соняшник та цукровий буряк: південно–східна частина 

Болгарії; 

 на вирощуванні троянд, лаванди, м’яти та інших ефірно – 

лікарняних культур спеціалізувались в м. Карловсько Хасковської 

обл. та м. Казанлик Старозагорської обл. та м. Пловдив. 
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Вирощування зернових культур було основним напрямком розвитку 

аграрного сектору економіки країни. Добруджа – житниця Болгарії, в якій 60% 

оброблюваної землі відводилась під посіви зернових культур.  

В 1961 р. основна частка посівних площ пшениці – близько 65% від 

усього об’єму виробництва, було сконцентровано в Північній Болгарії та 

близько 30% в Тракійській низині та східній частині Південної Болгарії. В 15 

областях – Добрічській, Плевенській, Бургаській, Врачанській, Ямбольській, 

Старозагорській, Великотирновській, Варненській, Сілістринській, 

Монтанській, Пловдивській, Шуменській, Разградській, Русенській та 

Торговицькій, 82,3% усіх посівних площ були засіяні пшеницею в 1966 р. В 

порівнянні із 1960 р. в 1966 р. площі, засіяні пшеницею збільшились на 17,3%. 

Найбільша концентрація виробництва пшениці спостерігалася в північно – 

східній частині Болгарії, зокрема в Добруджі. Варто зазначити, що в області – 

Добруджа зосереджувалось 13,8% виробництва пшениці країни. 

Вирощування овочевих культур в Болгарії займало значне місце в 

аграрному секторі економіки Болгарії. Районування з вирощування овочевих 

культур формувалося в сильній залежності від природно-кліматичних та 

грунтових умов. Так, в 1966 р. Пазарджицька, Пловдивська, Ямбольська, 

Великотирновська, Плевенська, Русенська та Відинська області 

спеціалізувались на вирощуванні томатів. Середній врожай томатів в 1967 р. – 

7,2 т з 1 га землі. Огірки, цибулю, капусту вирощували як в північній, так і в 

південній Болгарії. Великотирновська та Плевенська області спеціалізувалися 

на вирощуванні салату. 

Під впливом природних, сільськогосподарських та соціально – 

економічних факторів в Болгарії сформувалися спеціалізовані овочеві райони: 

 томати та червоний перець вирощувались в Пазарджицько – 

Пловдивському регіоні. Значна частина врожаю цих культур 

використовувалсь як сировина для консервних підприємств в м. 
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Асеновград, м. Пловдив, м. Карлово. Район спеціалізувався, 

передусім, на ранніх та середньостиглих сортах овочевих культур;  

 сформувалася спеціалізація з вирощування томатів, цибулі, 

зеленого перцю, салат-латуку в Великотирновсько-Плевенському 

регіоні. 

 на овочевих пізньостиглих сортах спеціалізувались в Софійській 

обл., зокрема для задоволення споживчих потреб м. Софія; 

 картопля вирощувалась в західній Болгарії (Пернікській обл.). 

Середня врожайність картоплі з 1 га землі складала – 2–2,5 т 

картоплі. 

 на вирощуванні кавунів та динь спеціалізувались в Хасковській, 

Плевенській, Русенській та Сілістринській обл. Загальний річний 

врожай цих культур – 250 тис. т. 

Виноградарство посідало важливе місце в розвитку сільського  

господарства країни, яке формувалось протягом двох століть, з кінця ХІХ 

століття. Загальна площа, зайнятих виноградниками земель, охоплювала 728 ,4 

тис. га. На середину 1960-х рр. в аграрному секторі економіки Болгарії 

сформувались 3 основних спеціалізованих виноградні райони: 

 Чорноморський (Варненська, Шуменська, Бургаська та Добрічська 

області), який охоплював 20% усіх площ країни (14 тис. 568 га); 

 Пазаржицько – Пловдивський (м. Крічім, м. Перушиця, м. 

Асеновград, м. Кортен, м. Вертен, м. Чірпан та м. Карабунар); 

 Сандансько – Петричський район охоплював м. Мелник, м. 

Санданськи та м. Петрич. 

Загалом, південна Болгарія сконцентрувала основне виробництво 

винограду в країні – 62% від усього врожаю, тобто 250 тис. т винограду.  

На Лютневому (1968) пленумі Добрічського обкому БКП головним 

питанням було ефективне створення та використання основних виробничих 

фондів, подальша концентрація та спеціалізація сільськогосподарського 
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виробництва. На пленумі секретар ЦК БКП І. Пермов зазначав, що основні 

зусилля на підвищення ефективності використання основних засобів 

виробництва повинне бути спрямоване на розвиток матеріально-технічної бази 

сільського господарства та фінансового забезпечення села
279

. Аграрна політика 

Болгарії призвела до збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції, але одночасно з тим її собівартість була досить високою, оскільки 

залишалась низька продуктивність праці та великі виробничі витрати. В 

Болгарії 100 кг пшениці вироблялося за 3 години 12 хвилин, а в США – 24 

хвилин.  

На основі природно – кліматичних та соціально – економічних факторів 

сформувались три сільськогосподарські райони: гірський, горбистий  та 

рівнинний.  

Питанням прискореного розвитку економіки країни займався Вересневий 

(1969) пленум ЦК БКП "Про послідовне вирішення проблем концентрації 

виробництва, науково–технічний прогрес та нову систему управління 

сільським господарством". На Пленумі були обґрунтовані етапи та засоби 

поглиблення концентрації у промисловому виробництві та сільському 

господарстві
280

. На пленумі генеральний секретар ЦК БКП Т. Живков зазначив, 

що подальша кооперації сільського господарства не може здійснюватись в 

існуючих рамок ОТКЗГ. Було запропоновано здійснення інтеграції в ОТКЗГ та 

створення агропромислових комбінатів
281

. З цією метою започатковувався 

процес одержавлення ОТКЗГ, яке все ж негативно вплинуло на процес 

кооперування аграрного сектору економіки Болгарії. 

В рішенні Вересневого (1969) пленуму ЦК БКП зафіксовано, що 

концентрація та спеціалізація сільськогосподарського виробництва повинні 

забезпечити розширення горизонтальної та вертикальної інтеграції. 

Пропонувалось в подальшому поглиблювати економічно-виробничу 
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кооперацію між окремими ОТКЗГ та державними землеробськими 

господарствами (ДЗГ), між сільським господарством та державних переробних 

підприємствах. Задля прискорення процесу концентрації та спеціалізації було 

регламентовано використання агропромислових комплексів та державно–

кооперативних союзів.  

Поряд з цим задля подальшого розвитку кооперації в аграрній сфері 

пропонувалось не обмежувати внутрішньо кооперативну демократію та 

самостійність ОТКЗГ. Цей погляд був правильним, але за умови, що поряд з 

цим мала зміцнюватись державна власність на землю. Тобто, повинні були 

створюватися умови для впровадження в широких масштабах і прискорення 

впровадження промислових методів виробництва в сільське господарство, 

використання в аграрній сфері досягнень науки та техніки, підвищення рівня 

продуктивності праці та зниження собівартості продукції
282

. 

На Грудневому (1969) пленумі обговорювались результати 

удосконалення організації виробництва, праці та управління виконання рішень 

Вересневого (1969) пленуму ЦК БКП.  Одним з варіантів вирішення складних 

питань розвитку аграрного сектору економіки країни було проведення 

комплексної механізації та впровадження промислової технології. В 1969 р. 

було організовано 38 бригад по впровадженні промислових методів в 

сільськогосподарському виробництві на 212 тис. га землі. Таким чином було 

вчинено у кооперативних господарствах с. Ново село, с.  Брестниця та с. Іглен 

Ловечської області. По області за допомогою сільськогосподарських 

спеціалістів, було розроблено варіанти кооперації в аграрній сфері
283

.  

4 лютого 1970 р. Добрічський обком БКП провів спільний пленум із 

Обласним керівництвом БЗНС з питання запровадження промислових методів 

в аграрний сектор економіки країни. Пленум ґрунтувався на наукові розробки 

Інституту пшениці та соняшнику м. Генерал Тошево. В ОТКЗГ міст Гурково, 

Пчеларово та Шабла було проведено експериментальну науково – дослідну 
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роботу з економічних проблем комплексної механізації сільського 

господарства. В аграрному секторі економіки країни відбувся перехід від 

екстенсивного  до інтенсивного типу розвитку. З 1959 до 1969 р. загальний 

об’єм виробленої продукції аграрної сфери в Болгарії було збільшено на 

205,4%. Продуктивність праці також було збільшено на 236%. Область в цей 

період опинилася на першому місці в країні за середнім показником 

врожайності з одного гектару основних зернових та овочевих культур, а також 

за собівартістю продукції та продуктивністю праці.  

На Лютневому (1970) пленумі Добрічського обкому БКП виступив 

генеральний секретар ЦК БКП Т. Живков із промовою про актуальний стан 

справ в процесі кооперації аграрного сектора економіки країни. В якій 

зазначив, що процес об’єднання ТКЗГ вичерпав свої можливості і потрібно 

перейти до нової концентрації в сільськогосподарському виробництві, а також 

реалізувати комплексну механізацію сільського господарства. Т. Живков 

запропонував створити агропромислові комплекси. На основі розробленої 

концепції розвитку аграрного сектору економіки Болгарії, Міністерство 

землеробства та харчової промисловості розробило проект по створенню АПК. 

Запропоновано створення 124 АПК, головним чином в рівнинних районах 

країни. Розмір посівних площ в більшій частині АПК мав бути від 81 тис. до 

120 тис. га
284

. Цифри вказували, що були допущені аберації в територіальному 

розмірі АПК.  На виконання рішення Вересневого (1969) пленуму ЦК БКП 

розпочалось створення АПК в областях країни. В червні 1970 р. Добрічський 

обком БКП та ОР БЗНС обговорили концентрацію, спеціалізацію та інтеграцію 

сільського господарства по області. Було прийнято рішення об’єднати ОТКЗГ 

та ДЗГ у 3 АПК з центрами у м. Слівен, Нова Загора та Котел
285

.  

Отже, впродовж 1960-х рр. відбувалися структурні зміни, та 

здійснювалася концентрація та спеціалізація сільськогосподарського 
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виробництва. запроваджені заходи спричинили зростання рівня виробництва 

сільськогосподарської продукції та одержавлення власності в ОТКЗГ та АПК. 

 

3. 2. Реорганізація Трудових кооперативних землеробських господарств 

 

Політика прискореного економічного розвитку Болгарії торкнулась і 

господарств кооперованих селян. Керівництво БКП дійшло висновку, що в 

країні із процесом кооперування аграрного сектора відбулись якісні зміни, які 

їм давали підґрунтя для обговорення соціально-економічного завдання на три 

роки (1956 – 1958 рр.), завершивши повне кооперування сільського 

господарства. В 1956 р. близько 300 тис. селянських господарств увійшли до 

складу ТКЗГ. Прискореними темпами процес продовжився і в 1957 р., коли до 

ТКЗГ було приєднано 82,3 тис. домогосподарств, 133,5 тис. членів із 700,1 тис. 

га землі
286

. 

ЦК БКП та уряд НРБ організували 7 лютого 1958 р. на Національній 

нараді обмін досвідом розвитку сільського господарства в рівнинних та 

горбистих районах країни. Секретарі Смолянського та Ловечського райкомів 

БКП інформували про стан ТКЗГ та поділились своїми думками щодо 

подальшого їх розвитку
287

. Зокрема, йшлося про необхідність укрупнення 

Об’єднаних трудових колективних землеробських господарств (ОТКЗГ), їх 

механізацію та хімізацію сільськогосподарського виробництва. В районах із 

рівнинним та горбистим рельєфом було зосереджено близько 30% від усієї 

оброблюваної землі країни та близько 45% домогосподарств, які займалися 

сільським господарством. В них кооперування відбувалось пришвидшеними 

темпами на початку 1958 р., в цих районах були встановлені нові виробничі 

відносини
288

.  
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Створення ТКЗГ в рівнинних та горбистих районах супроводжувалося 

порушенням принципу добровільності. Цей висновок наводить пленум 

Пловдивського обкому БКП, проведений 14 березня 1958 р., зазначаючи, що 

кооперування селян та землі в рівнинній частині області завершено. В січні – 

лютому 1958 р. майже все населення рівнинних та напіврівнинних районів  

Добрічської, Торговицькій, Смолянської, Габровської та Ямбольської 

областей, яке займалось сільським господарством приєднались до ТКЗГ
289

. 

Пловдивська область мала 1,6 млн. га оброблюваної землі, з якої – 286,4 тис. га 

розташована у рівнинних районах області. В них до 1957 р. створено 18 ТКЗГ, 

з яких в Смолянській області – 3, Добрічській – 4, в Торговицькій – 2, 

Смолянській – 2, Габровській – 4, Ямбольській – 3 та в Пазарджицькій – 3. 

Варто зазначити, що процес кооперування аграрного сектору наприкінці 1958 

р. відбувався, як і в попередні роки, із значними порушеннями добровільності, 

із застосуванням державною владою засобів тиску на селян. 

Наприкінці 1950-х рр. в ТКЗГ розпочався процес, який вплинув на їх суть 

– земельну власність. Було здійснено перевидання значної частини 

кооперативної земельної власності у державну. Причин для цього процесу 

досить багато. Основною причиною було невдоволення кооператорів низькою 

оплатою праці. Так, в ТКЗГ м. Свіщов, заснованому в 1950 р., вже в період 

кінця 1956 р. – початку 1957 р. половина складу кооператорів вийшла із ТКЗГ 

через низьку оплату праці. 4 березня 1958 р. загальні збори Свіщовського 

ТКЗГ вирішили припинити діяльність кооперативу та увійти до складу ДЗГ, 

яке було засновано Постановою уряду "Про структуру та організацію 

об’єднаного державного землеробського господарства в м. Свіщов 

Великотирновської області" від 28 січня 1958 р.
290

. 24 жовтня 1958 р. уряд НРБ 

прийняв постанову про перехід ТКЗГ с. Злокучене, Ново село, Широк дол. та 

с. Райово Самоковської області до філії ДЗГ в м. Самоков. Було вирішено 
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перевести активи і пасиви ТКЗГ до державних землеробських господарств 

(ДЗГ). 

Постановою Ради Міністрів НРБ "Про внесення змін в структуру ДЗГ 

Врачанської області" від 8 грудня 1958 р. окремі ТКЗГ Врачанської області 

перейщли до складу ДЗГ м. Враца. На загальних зборах кооператори ТКЗГ м. 

Враца та сіл Згоріград, Бистрець, Кулата, Нефела, Белі ізвод, Власатиця та 

Косталєво Врачанської області висловили бажання увійти із своїми активами 

до складу ДЗГ м. Враца
291

. В Постанові Ради Міністрів "Про визначення 

фінансового стану сільських кооперативних господарств" від 17 грудня 1958 р. 

наголошувалося, що економічне становище ТКЗГ було важким, організація 

праці та сільськогосподарського виробництва була недосконалою. 

Кооператори отримували досить низьку оплату за свою працю і були змушені 

шукати підробіток поза межами ТКЗГ.  

На загальних зборах кооператори прийняли рішення про приєднання до 

ДЗГ м. Котел, затверджене Постановою Радою Міністрів НРБ "Про 

приєднання малоефективних ТКЗГ до складу ДЗГ" від 8 грудня 1958 р.
292

. 

Кількарічне функціонування ТКЗГ показало болгарській владі, що воно не 

здатне було забезпечити кооператора і вони вимушені стати працівниками 

ДЗГ. Злиття ТКЗГ і ДЗГ призвело до заміни кооперативної власності 

державною. Цей процес протягом 1950-х – 1960-х рр. охопив всю Болгарію. 

Наведені дані свідчили про початок процесу одержавлення майна 

кооперативів, перетворення кооператорів у працівників. Процес започаткував 

деформацію в аграрній кооперації. 

На початку 1958 р. в країні налічувалось 3,457 тис. ТКЗГ, які наприкінці 

року були укрупнені в 644. В середньому одне ОТКЗГ розпоряджалося 28,3 

тис. га землі
293

. Формування об’єднаних ТКЗГ здійснювалось без необхідного 

економічного обґрунтування, а на місцях в більшості випадків механічно, 
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прискорено, стихійно, з порушенням принципу добровільності та 

демократизму. Започаткувався негативний процес централізації управління та 

зменшилася внутрішньо економічна демократія в ОТКЗГ. 

22 січня 1959 р. Політбюро ЦК БКП  наголошувало на тому, що в країні 

було допущено ситуацію застосування примусу при створенні 130 великих 

ОТКЗГ, яким належало 40,4 тис. га землі. В деяких випадках ОТКЗГ 

охоплювали територію майже всього району, а отже у зв’язку з цим виникали 

проблеми з їх управлінням та функціонуванням. Рішення Політбюро ЦК БКП 

від 23 лютого 1959 р. рекомендувало всім ОТКЗГ із землеволодінням понад  

32,3 тис. га, розкрупнюватись , але не механічно, а відповідно із умовами 

функціонування ОТКЗГ. Політбюро прийняло рішення про дроблення великих 

ОТКЗГ, яке мало завершитись до 18 лютого 1959 р.
294

. 16 лютого 1959 р. на 

засіданні Пловдивського обкому БКП спільно із головою Ради Міністрів А. 

Юговим обговорювали питання розукрупнення занадто великих ОТКЗГ та 

було прийняло відповідне рішення від 16 лютого 1959 р. про необхідність 

детального вивчення питання розукрупнення великих ОТКЗГ в м. Пловдив та 

області
295

. Розукрупнення великих ОТКЗГ призвело до напруги серед 

селянства, породжувало невдоволення стосовно адміністрування процесу 

центральною владою.  

Процес розукрупнення великих ОТКЗГ в Болгарії було завершено 

наприкінці лютого 1959 р. 8 травня 1959 р. міський комітет БКП в м. Етрополе 

прийняв рішення про збільшення кількості ТКЗГ в селах Джурово Софійської 

обл. та Средище Сілістринської обл. Організації БКП та БЗНС починали 

агітацію селян за обрання ними шляху кооперування сільського господарства, 

але при цьому було допущено застосування примусу. Так, в с. Средище 

Сілістринської обл. відділом МВС було зафіксовано селянські повстання, 
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зокрема багатоземельних селян, у яких було в примусовій формі відібрано 

частину земельної ділянки, овець та корів
296

.  

Відносини між кооператорами, приватними селянами та місцевою 

владою дедалі погіршувалися. МК БКП зайняв позицію переконування та 

активної агітації за вступ до ТКЗГ. До агітаційної роботи долучились майже 

всі члени МК БКП, міської організації Політбюро, деякі з них застосовували 

примус, тиск і насилля серед селянства
297

. 14 липня 1959 р. бюро Софійського 

обкому БКП засудив нехтування міськвідділами БКП принципу добровільності 

у процесі кооперування аграрного сектора економіки країни та прийняло 

рішення про виправлення помилок та створення умов для добровільного 

вступу приватних селян до ТКЗГ
298

.  

Замість ТКЗГ в селах Пловдивської, Русенської та Софійської областей 

виникали ОТКЗГ із керівним органом в райвиконкомах. Наприкінці 1959 р. в 

Болгарії існувало 972 ОТКЗГ. Станом на 1 квітня 1960 р. їх кількість 

зменшилася до 934. Змінився і розмір оброблюваної землі в одному ОТКЗГ, 

який на 1960 р. становила 16,8 га. Найбільша кількість землі була в ОТКЗГ 

Добрічської області – 25,9 га, Варненської – 23,4 га, Ямбольської – 21,5 га та 

Плевенській областях – 21,5 га. Найменша кількість землі була в ОТКЗГ 

Смолянської області у м. Смолян –4,2 га, Керджалі – 5,7 га, Габрово – 6,5 га
299

.  

Наведені цифри свідчили, що обраний БКП курс розвитку аграрної 

політики був помилковим, оскільки в підвищенні рівня розвитку сільського 

господарство загалом та аграрної сфери зокрема наголос робився на укрупнені 

сільськогосподарські підприємства, такі як ОТКЗГ з їх монополізацією 

земельного фонду. Розпочалось одержавлення частини кооперативної 

власності із недотриманням принципу добровільності та демократизму в 

сільськогосподарській виробничій кооперації. До Міністерства землеробства, 
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ЦК БКП та Ради Міністрів НРБ надходили пропозиції  від обкомів БКП щодо 

приєднання економічно слабких ТКЗГ до ДЗГ. Серед них 36 ТКЗГ від 

Великотирновської, Пазарджицької, Пловдивської, Габровської. Слівенської, 

Відинської та Монтанської областей
300

. 

За рішенням від 28 грудня 1959 р. Політбюро ЦК БКП було створено 

комісію, головним завданням якої було вивчити економічний стан ОТКЗГ. В 

результаті роботи комісія зробила висновок і пропозиції Раді Міністрів НРБ 

щодо зміцнення та допомоги ОТКЗГ. Більшість господарств або новоутворені, 

або запізно укрупнені та мали невеликі доходи, тому не в змозі створити 

власну матеріально – технічну базу. Це свідчило про те, що селяни очікуючи 

на вступ до ТКЗГ не розширювали свою виробничу базу, а навпаки 

зменшували кількість худоби та знищували свої сади, які підлягали процесу 

входження до ОТКЗГ. 13 січня 1960 р. Рада Міністрів НРБ прийняла постанову 

про допомогу відсталим кооперативним господарствам в рівнинних районах 

країни
301

. Низький рівень фінансового стану ОТКЗГ прослідковувався в 

господарствах Сілістринської, Кюстендільської, Благоєвградської, 

Монтанської, Шуменської областей. Виходячи зі складної ситуації, яка 

склалась в кооперативних господарствах країни Рада Міністрів  (РМ) НРБ 13 

січня 1960 р. прийняло постанову про утворення нових ДЗГ в рівнинних та 

горбистих районах та перехід до їх складу деяких кооперативних 

господарств
302

. З економічної точки зору створення ОТКЗГ в рівнинних та 

горбистих районах країни було помилкою, що пришвидшило трансформацію 

кооперативної власності у державну. 

Процес економічної відсталості ОТКЗГ продовжував поглиблюватись і 

надалі. В 1960 р. в Габровській області з 39 існуючих господарств 27 були 
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економічно відсталими. У Благоєвградській області було 7 економічно слабких 

кооперативних господарств з 16 діючих в області, в Бургаській – 10 із 22, у 

Відинській – 11 з 27. Відсталі ОТКЗГ були в кожній області країни
303

. В 1960 р. 

в Болгарії налічувалося 932 кооперативних господарств, з них 405 перебували 

у важкому фінансовому стані, зокрема через малий об’єм виробленої та 

реалізованої сільськогосподарської продукції, в кооперативах був досить 

низький рівень оплати праці кооператорів. 17 лютого 1961 р. ЦК БКП та уряд 

НРБ прийняли Постанову "Про заходи планування діяльності ОТКЗГ, викуп 

сільськогосподарської продукції та надання сільськогосподарської техніки". В 

Постанові йшлося про поліпшення справ ОТКЗГ та розширення їх матеріально 

– технічної бази
304

. Також було схвалено інтеграцію ТКЗГ до ДЗГ в чотирьох 

областях
305

. Функціонування укрупнених кооперативних господарств не було 

економічно вигідним. Постановою РМ НРБ "Про стан кооперативних 

господарств" від 18 січня 1961 р. були зафіксовані як фінансово відсталі 

аграрні господарства – 353 ОТКЗГ. 

Станом на 1 квітня 1961 р. в Болгарії вже налічувалось 946 ОТКЗГ, в 

1960 р. – 932
306

. Збільшення їх кількості пояснювалося розукрупненням деяких 

великих кооперативних господарств.  

Зміни відбулись і в розмірі землі в одному ОТКЗГ, так в 1961 р. він склав 

17,2 тис. га. Найбільше оброблюваної землі одного ОТКЗГ було в Добрічській, 

Варненській, Великотирновській та Плевенській областях, а найменше – в 

Смолянській, Кирджалійській та Габровській обл. В 1962 р. в країні 

сільськогосподарську діяльність розгорнули 1,023 тис. ОТКЗГ
307

.  

Проблема ренти на землю, яку кооператори надавали державі в 

користування, вже в 1962 р. повністю відпала
308

. Таким чином, на практиці 
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кооператорів позбавляли їх права власності на земельні ділянки та права на 

отримання оплати за користування ТКЗГ їх землею. Це негативно позначилось 

на ставленні кооператорів до колективної землевласності та вони починали 

відчужуватись від неї, тобто байдуже ставились до сільськогосподарських 

робіт на цих земельних ділянках, а отже відбувалось і зменшення 

продуктивності праці, що врешті – решт призвело до зменшення прибутку 

ОТКЗГ. 

3 серпня 1962 р. голова уряду Т. Живков наголошував на необхідності 

вирішення питання приватних селянських господарств, тобто найшвидшого їх 

кооперування. Він вважав, що саме приватні землевласники негативно 

впливали на настрої кооператорів та підривали їх спрямованість до роботи в 

кооперативних господарствах. В 1962 р. 3 млн. 992,316 тис. селян (60%) 

входили до ОТКЗГ, 2 млн. 661, 5 тис. осіб (40%) – приватні селяни.  

Т. Живков зазначав, що саме через ці обставини у приватних 

землевласників потрібно вилучити їх землеволодіння та приєднати їх до 

кооперативів
309

. Тому, влада розпочала остаточну ліквідацію приватного 

землеволодіння та його приєднання до ОТКЗГ. Цей процес відбувався в період 

осені 1962 р. – початку 1963 р. із значними порушеннями принципів 

добровільності та законності. У селян вилучали не тільки земельні ділянки, а й 

худобу, сільськогосподарське приладдя. Навіть, вилучали у робітників власний 

інструментарій з яким вони працювали в державних господарствах.  

Насильницьке завершення процесу кооперації в аграрному секторі 

економіки Болгарії викликало невдоволення постраждалих громадян. Вони 

звертались із скаргами до прокуратури, Президії Народних зборів, ЦК БКП та 

інших державних установ. Виконавчий комітет Народних зборів (ВК НЗ) та 

обком БКП знали про порушення в процесі кооперації сільського 

господарства, але не втручались. Секретаріат ЦК БКП 6 грудня 1963 р. 
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звернувся до обласних структур з вимогою розібратись в стані справ в селах
310

. 

Отже, БКП здійснювала політику кооперування аграрного сектору економіки 

країни із допущенням значних порушень та зловживань, що призвело до 

зниження продуктивності сільськогосподарського виробництва.   

В 1964 р. до ЦК БКП надійшла пропозиція від 21 обкомів БКП та ВК НЗ 

про перехід деяких ОТКЗГ до складу ДЗГ. Частина звернень надійшла від 

Варненського обкому БКП із пропозицією розвинути спеціалізацію району в 

сфері виноградарства. В деяких пропозиціях від обласних делегацій ЦК БКП 

зверталась увага на проблемі відтоку людей із сіл у міста. Виходячи із 

складного економічного становища 176 ОТКЗГ, Міністерство сільського 

господарства пропонувало їх реорганізувати до ДЗГ, але Політбюро ЦК БКП 

цю пропозицію відхилило. Таким чином, процес економічного відставання 

ОТКЗГ поглиблювався, інтегруючись у ДЗГ. 

Наприкінці 1964 р. в країні налічувалось 945 ОТКЗГ, яким належало 14 

млн. 768,3 тис. га землі та 4 млн. 180,7 тис. членів (80% селян)
311

. Варто 

зазначити, що оплата праці кооператора в 1964 р. залишилася на рівні – нижче 

середнього по країні, за один трудодень кооператор отримував 11,7 – 32,4 лв. 

Зокрема, через низьку оплату праці почалася міграція робочої сили із ОТКЗГ у 

міста. У вигляді допомоги та підтримки кооперативних господарств уряд надав 

в період 1960 – 1965 рр. 64 млн. лв. на створення та функціонування 

матеріально – технічної бази ОТКЗГ. Після укрупнення ТКЗГ 103 господарств 

перейшли до ДЗГ
312

. Незважаючи на всі заходи щодо підвищення рівня 

ефективності ОТКЗГ, все ж деякі господарства залишилися у досить важкому 

економічному становищі та загалом створювали труднощі державній владі. 

Політбюро ЦК БКП 1 лютого 1966 р. ухвалило Постанову "Про подальше 

економічне зміцнення ТКЗГ та ДЗГ в рівнинних та горбистих районах", в якій 

йшлося про: 1) кількість утворених ДЗГ, їх фінансове становище; 2) 
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покращення економічного розвитку ОТКЗГ і ДЗГ в рівнинних та горбистих 

районах з метою підвищення їх рентабельності вирощування плодових та 

овочевих культур; 3) викуп молочної продукції у ДЗГ. 5 лютого 1966 р. ЦК 

БКП та уряд НРБ прийняли спільну Постанову "Про зміни системи переходу 

ТКЗГ до ДЗГ в  рівнинних та горбистих районах, утворення нових ДЗГ та 

покращення співвідношення закупівельних цін на деяку сільськогосподарську 

продукцію". До структури ДЗГ переходили 33 ТКЗГ, до Комітету гірської 

промисловості – 7 господарств
313

. Отже, було завершено новий етап 

одержавлення кооперативної власності.  

Аграрна політика БКП на прикладі Габровської області показувала, що 

ОТКЗГ була неефективною формою розвитку сільського господарства та 

виробництва. В області функціонувало 38 ОТКЗГ із 375 тис. га 

сільськогосподарської землі. Економічно слабкими були 28 господарств із 237 

тис. га землі. Сільське населення надалі все більше інтегрувалося у інші сфери 

діяльності, зокрема у будівництво та промисловість, оскільки матеріальна 

зацікавленість селян в цих сферах була вищою. Оплата праці будівельника в 

1966 р. за один трудодень складала 55 лв. В ОТКЗГ горбистих районів 

залишались переважно кооператори похилого віку та жінки. Так, в 1959 р. в 

ОТКЗГ працювали 14,1 тис. осіб, а вже в 1964 р. їх кількість зменшилася до 7 

тис. 250 осіб, з яких 91% - це особи похилого віку та жінки. Внаслідок міграції 

сільського населення у міста було закрито 20 сільських шкіл по країні. В с. 

Габрово населення в період 1959 – 1964 рр. зменшилося майже вдвічі. 

Продуктивність в ОТКЗГ досі залишалась на низькому рівні. Так, в селах 

Етер, Станчев хан, Козі рог Габровської області врожайність пшениці була 

досить низькою. Собівартість продукції рослинності та тваринництва – 

високою, оскільки механізація досі не отримала широкого застосування та 

здебільшого використовувалась ручна праця. Держава почала проводити 
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політику економічної підтримки ОТКЗГ, але відчутного результату ці дії не 

дали.  

За умов існуючої складної соціально – економічної ситуації в 

кооперованому сільському господарстві Постановою "Про подальше 

укрупнення кооперативних господарств в Габровській, Варненській та 

Русенській областях" від 28 травня 1965 р. Рада Міністрів НРБ розпорядилася 

до 1 червня утворити ДЗГ в Габровській обл. та передати до його складу 30 

ОТКЗГ, з їх активами та пасивами
314

. Трансформація ОТКЗГ у ДЗГ, 

кооперативної у державну власність, загалом, суттєво змінили розвиток 

аграрних відносин в Болгарії в 1960-х рр., посилився процес відчуження землі 

у селян. В 1965 р. у ЦК БКП та до Міністерства сільського господарства 

надходили пропозиції від Великотирновської, Варненської, Відинської, 

Благоєвградської та Добрічської областей про перехід деяких економічно та 

організаційно слабких ОТКЗГ до ДЗГ
315

. Характерною рисою розвитку 

сільського періоду зазначеного періоду залишалася активна міграція 

сільського населення, зокрема молоді, у міста. Особливо інтенсивною міграція 

була в селах Аксаково та Кічево Варненської області. У Відинській обл. 

залишалось 2 економічно відсталих ТКЗГ. У Благоєврадській обл. залишилося 

2 ТКЗГ, а в Добрічській обл. – 1 економічно відстале господарство
316

.  

В грудні 1965 р. ЦК БКП почав втілювати план переходу до системи 

планування та управління сільським господарством. За основу було покладено 

ідею посилення матеріальної зацікавленості товаровиробників у використанні 

економічних важелів та обмеження адміністрування сільськогосподарського 

виробництва. Експериментальне впровадження системи аграрних відносин 

розпочалося в 1964 р. в ОТКЗГ та ДЗГ Пловдивської, Пазарджицької, 

Добрічської та Сілістринської областей та отримала поширення в 1966 р. 
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Створювались умови для раціоналізації та спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва. Запровадження нової системи 

управління сільським господарством мало свої позитивні економічні 

результати.  

В 1965 р. розвиток ОТКЗГ в Болгарії характеризувався збільшенням 

виробництва. Значно розширилась матеріально – технічна база кооперативів, а 

також було збільшено трудову зайнятість сільського населення. Зміни в 

розвитку ОТКЗГ були пов’язані із загрозливим погіршенням вікового складу 

фермерів, який складав 55,44% - це особи у віці 36 – 60 років. Люди молодого 

віку складали всього 10,97%
317

. Характерною рисою розвитку ОТКЗГ було 

різке зменшення робочої сили в кооперативах. Так, на 152 га оброблюваної 

землі в 1961 р. працювало 41 фермерів, а в 1965 р. – 34 особи, або на 15,8 % 

менше. Зменшення робочої сили в кооперативах було пов’язано, насамперед із 

міграцією сільського населення у міста. 

Варто зазначити, що поглинання кооперативної власності державною 

стало постійним процесом. Врачанське обласне керівництво БКП та НР 

звернулись до ЦК БКП та уряду НРБ із пропозицією заснування ДЗГ в м. 

Мездра, до якого мають увійти ОТКЗГ міст Мездра, Роман, Куніно, Камено 

поле, Горна Бешовіця, Царевец, Лік, Тілчениця, Габаре та Зверіно. Нова 

аграрна структура мала охопити 118,7 тис. га оброблюваної землі, 42 сіл та 41 

тис. 772 особи. Передбачалось створення і другого агропромислового 

комплексу на базі 8 ОТКЗГ із центром в с. Кріводол, яке охоплювало 152,1 

тис. га землі, 26 сіл та 39,8 тис. осіб. 16 січня 1969 р. уряд НРБ видав 

розпорядження про створення агропромислового комплексу у Врачанській 

області
318

. Мотивація до створення агропромислових комплексів 

обґрунтовувалася потребою у виході із складного економічного стану ОТКЗГ 

шляхом перетворення їх у ДЗГ.  
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Процес одержавлення ОТКЗГ поглиблювався створенням 1 січня 1970 р. 

державного агропромислового комплексу «Вітаміна» в с. Новий Крічім 

Пловдивській обл. АПК було створено на базі державного консервного 

комбінату "Вітаміна" та ОТКЗГ в с. Новий Крічім. Діяльність підприємства 

полягала у виробництві сільськогосподарської продукції та її переробці
319

.  

Новий курс в аграрній політиці було проголошено на Квітневому (1970) 

пленумі ЦК БКП, на якому обговорювалося питання концентрації та розвитку 

сільського господарства на промисловій основі та внесення змін в діяльність 

ТКЗГ шляхом створення агропромислових комплексів (АПК), зокрема 

покращення їх матеріально-технічної бази та управління діяльністю. З цією 

метою в селах, аграрних бригадах та сільськогосподарських підприємствах 

проводилися загальні збори, на яких демонструвалось загальне схвалення 

рішення про створення АПК. Практична діяльність по створенню АПК 

здійснювалась обкомами БКП. АПК у Варненській області охоплювали від 70 

тис. га землі до 172 тис. га, у Добрічській обл. – від 97,1 до 200 тис. га, 

Русенській – від 56,6 до 161 тис. га, Софійській – від 32 до 136 тис. га землі. 

Також створювалися і більші за розміром АПК. Так, в Старозагорській обл. 

було створено 4 АПК із 777 тис. га землі, в Пловдивській області – 5 

новоутворених АПК із 914,6 тис. га. Великі АПК було засновано в м. Пловдив 

– 457,3 тис. га землі, м. Попово – 257 тис. га, в м. Нова Загора – 258 тис. га, м. 

Велико Тирново – 234,7 тис. га, Враца – 207,2 тис. га земельної площі
320

. 

Наведені дані могли свідчити, що болгарська влада почала засновувати великі 

за територіальною ознакою сільськогосподарські структури. Але, управління 

великими АПК було складним процесом, а також повноцінний контроль 

великих земельних ділянок був досить проблемним.  

Міністерство землеробства та харчової промисловості, обкоми БКП 

протягом 1965 – 1970 рр. завершили роботу над проектуванням та створенням 

АПК та нормативних документів, які регламентували їх діяльність.  
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3. 3. Роль політичних партій в управлінні сільським господарством 

 

Болгарська комуністична партія та Болгарський землеробський народний 

союз (БЗНС) – дві політичні партії, які приймали участь та впливали на 

управління аграрним сектором економіки Болгарії. Керівна роль в аграрній 

політиці все ж належала БКП та БЗНС.  

В період 1958 – 1971 рр. БКП ввів своїх членів в усі сфери 

сільськогосподарського управління та виробництва. В аграрному секторі 

економіки Болгарії існував нагляд виробництва та управління новоствореними 

комісіями партійного контролю. Вони займались перевірками та вносили 

інформацію на розгляд керівництву країни. В селах все частіше на зборах 

розглядалися сільськогосподарські питання, зокрема, застосування агротехніки 

в рослинництві, якість праці механізаторів, впровадження досягнень 

сільськогосподарської науки в практику. Найбільшим недоліком існування 

партійного контролю в селах було те, що робота фермерів розглядалась 

формально та поверхнево, і не застосовувались ефективні заходи щодо її 

поліпшення. Варто зазначити, що члени БКП приймали участь у 

сільськогосподарському виробництві та управлінні, але значна частина 

партійних діячів не мала достатніх знань та кваліфікації для вирішення 

важливих питань розвитку сільського господарства, зокрема, його аграрної 

сфери. 

В структурі БКП важливу роль відігравали обласні партійні комітети 

(ОПК). Вони здійснювали керівництво діяльністю ОТКЗГ. За даними МЗ 

найбільш плідною була робота ОПК в  Шуменській, Русенській, Разградській, 

Пазарджицькій, Старозагорській, Благоєвградській областях
321

. ОПК не були в 

змозі керувати усіма сферами діяльності кооперативів та не здійснювали 

належного контролю за їх роботою, витрачаючи багато часу на засідання та 
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наради із сільськогосподарських питань в обласних сільськогосподарських 

комітетах. Зазвичай, секретарі ОПК поєднували роботу в ОПК та ОТКЗГ. 

В областях зростала роль в управлінні аграрним сектором економіки 

країни обкомів БКП. Вони перетворювалися в оперативні органи керівництва 

всіма секторами політичної, аграрної та культурної сфер діяльності ОТКЗГ. 

Обласні комітети (ОК) БКП особливу увагу звертали на прискорений темп 

розвитку аграрної сфери сільського господарства країни та, відповідно, 

приймали плани його розвитку. На сесії Виконавчого комітету  Бургаської 

обласної народної ради (ВК ОНР) було затверджено план розвитку сільського 

господарства області. ВК БКП м. Ловеч та м. Пернік на пленумах розглянув 

стан та перспективи розвитку багаторічних сільськогосподарських насаджень. 

Активну діяльність по прискореному розвиткові сільського господарства 

здійснювали ВК БКП міст Відін, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Велико  

Тирново, Шумен та Пазарджик
322

.  

При цьому ВК БКП не приділяли уваги організації та виплатам 

заробітної оплати кооператорам, ширшого використання 

сільськогосподарської техніки та впровадження її у всі сфери 

сільськогосподарського виробництва. В деяких районах Пловдивської та 

Хасковської областей не застосовувалось механізоване боронування та 

прикопування тютюнових культур та це мало позитивні результати. ВК БКП 

керував сільським господарством в областях через народні ради. Це, звісно 

було негативним фактором для повноцінного розвитку аграрного сектору 

економіки Болгарії, оскільки БКП здійснювала монопольне управління 

сферою, бо була найбільшою політичною силою в країні та монополізувала усі 

сфери політичного, економічного та культурного життя країни. 

Поряд із БКП в управлінні країною брав участь і БЗНС, який на кінець 

1959 р. налічував близько 120 тисяч членів в 3,8 тис. організаціях. БЗНС 

здійснював і управління аграрним сектором економіки Болгарії. Головами, 
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заступниками голів та членами установчих зборів у всіх ОТКЗГ країни було 

обрано 2 тис. 305 членів БЗНС
323

. БЗНС узгоджував свої дії із БКП на всіх 

рівнях та питаннях сільськогосподарського виробництва.  

Активну діяльність здійснювали первинні організації БКП (ПО БКП). 

Так, в Пловдивській області ПО БКП активно сприяла розвиткові аграрного 

сектору економіки країни, впровадженню механізації у виробництво та 

підвищення оплати праці фермерам
324

. В Софійській обл. ПО БКП при ОТКЗГ 

та ДЗГ робили спроби збільшення врожайності з одного гектару земельної 

площі за рахунок поліпшення культури землеробства, розширення зрошуваних 

площ, вдосконалення організації сільськогосподарського виробництва та 

зміцнення економічного підґрунтя ОТКЗГ. Прогрес був досягнутий за 

допомогою впровадження механізації в рослинництво в ОТКЗГ с. Горні 

Богров, с. Златиця, с. Лесново та с. Божуріще Софійської обл. При цьому, в 

первинних організаціях БКП не був викоренений формалізм в розгляді 

окремих сільськогосподарських завдань, внаслідок чого заплановані норми 

врожаю рослинництва в ТКЗГ м. Ботєвград, м. Етрополе та м. Ковачевці 

Софійської обл. не були виконані
325

.  

Поряд з цим в рослинництві допускалась неякісна обробка культур, 

незадовільним був контроль за витратами на оплату праці та матеріали, не в 

повному обсязі використовувалась техніка та невчасно збирали та зберігали 

вирощену сільськогосподарську продукцію. Великими були матеріально-

виробничі та адміністративно-управлінські витрати. Так, адміністративно-

управлінські витрати збільшились в 1960 р. до 8,8% в порівнянні із 7,2% в 

1958 р.
326

. В процесі прискореного розвитку аграрного сектору економіки 

Болгарії приймала участь велика частина органів БКП. До управління 

партійними організаціями було залучено молодих спеціалістів та науковців. 
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Близько 42% секретарів ПО БКП мали вищу освіту в порівнянні із 39% в 1959 

р.
327

. Зростала роль та затребуваність молодих спеціалістів в управлінні 

аграрним сектором економіки Болгарії. 

На кінець квітня 1961 р. БЗНС налічував 112 тис. 753 членів, об’єднаних 

в 3 тис. 758 організацій. В порівнянні із 1960 р. кількість союзних землеробів 

зменшилася на 1571 особи, що пояснювалося міграцією сільського населення в 

міста. В ТКЗГ нараховувалося 96 тис. 045 членів БЗНС, а в ДЗГ працювали 3 

тис. 228 особи. Близько 68% членів БЗНС були задіяні у 

сільськогосподарському виробництві. Все ж участь членів БЗНС в управлінні 

ОТКЗГ була обмеженою, оскільки більшість місць в управління ОТКЗГ 

належала БКП. Наприкінці 1961 р. в БКП налічувалося 520 тис. 118 членів
328

. 

Первісні організації в ОТКЗГ, ДЗГ та МТС спрямовували свої зусилля на 

розвиток та управління сільським господарством, а також мобілізацію 

населення на виконання сільськогосподарських завдань. ПО БКП в ОТКЗГ 

Русенської, Добрічської та Сілістринської областей досягли позитивних 

результатів в сільському господарстві. Зокрема, було збільшено виробництво 

сільськогосподарської продукції. В більшості сіл ПО не в повній мірі діяли, а 

тому не в змозі були активізувати сільське населення на виконання 

запланованих завдань
329

. ПО БКП недостатньо уваги приділяли внутрішній 

кооперативній демократії. Внаслідок об’єднання ОТКЗГ порушувалися 

демократичні принципи господарства. Загальні кооперативні збори 

проводилися нерегулярно. Нівелювалася роль загальних зборів, які 

обмежували заслуховуванням звітів та затвердженням рішень Установчих 

зборів (УЗ) ОТКЗГ. Питання управління ОТКЗГ не обговорювалися. Також 

зменшувалася роль зборів бригадирів, які проводилися тільки раз, або двічі на 

рік
330

. 
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На Травневому (1963) пленумі ЦК БКП було обговорено питання 

удосконалення та зміцнення ефективності партійного та державного 

керівництва сільським господарством. Виконання рішень пленуму повинно 

було супроводжуватись реорганізацією та поліпшенням структури аграрного 

сектора економіки країни. Цей процес започаткував уряд НРБ, із створенням 

Ради з питань розвитку сільського господарства як урядового органу. Її 

функції полягали в координації роботи сільськогосподарських установ. Також 

було реорганізовано Міністерство сільськогосподарського виробництва, 

внаслідок чого ДЗГ та МТС перейшли до Міністерства землеробства та ВК 

ЗНР. В областях було реорганізовано відділи "Сільського господарства" в 

управління
331

. 12 листопада 1963 р. Політбюро ЦК БКП прийняло рішення 

внести на розгляд Ради Міністрів проект заходів щодо покращення 

керівництва, розширення внутрішньо кооперативної демократії, зменшення та 

вдосконалення адміністративного апарату ОТКЗГ, покращення планування, 

фінансування, звітності, а також оплати праці членам ДЗГ
332

.  

На Березневому (1964) пленумі ЦК БКП більшість представників 

Плевенської, Врачанської, Монтанської, Пазарджицької та Благоєвградської 

областей заявляли про необхідність поділу ОТКЗГ
333

. Причиною цього було 

прогресуюче погіршення економічного стану ОТКЗГ, а в управлінні 

допускались грубі порушення. Настрої партійних діячів щодо розукрупнення 

ОТКЗГ свідчили про недовіру ідеї комуністичної політики в аграрному секторі 

економіки Болгарії. 

Загалом, в період 1963 – 1966 рр. в аграрному секторі економіки країни 

відбувались зрушення, зокрема, покращувалась культура землеробства, 

ефективно використовувалися мінеральні добрива, сортове насіння та 

сільськогосподарська техніка. Це добре позначилось на рівні врожаю в 1967 р. 

Так, врожай пшениці з одного га землі склав 1,13 т. Важливим фактором в 
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зростанні сільськогосподарського виробництва була його науково – дослідна 

основа. Використовувався досвід Інституту пшениці та соняшнику ім. 

Генерала Тошева. Економічний аналіз виробництва став постійним методом в 

роботі місцевих органів влади. Поглиблювалась спеціалізація та концентрація 

в зерновиробництві. Кооперативні господарства поділялись за виробництвом 

пшениці та кукурудзи. Використовувалися високоврожайні сорти насіння. Цей 

досвід пропонувалось використовувати по всій країні
334

.  

В 1967 р. понад 100 тисяч членів БЗНС були членами ОТКЗГ. Близько 9 

тис. членів БЗНС приймали участь в управлінні ОТКЗГ. Головами УЗ ОТКЗГ 

та директорами ДЗГ було обрано 12 членів БЗНС, а 98 членів БЗНС – 

заступниками голів управління ОТКЗГ
335

. Після створення агропромислових 

комплексів (АПК), рішенням Ради Міністрів НРБ було засновано головне 

управління справами АПК. В областях було відновлено управління з питань 

аграрних відносин. Проявилося прагнення керівництва АПК до реорганізації 

економічних установ ОТКЗГ і з цього приводу мала ліквідуватись юридична 

самостійність  членів ОТКЗГ та ДЗГ
336

. У процесі утворення АПК були і 

противники, зокрема, серед керівників сільським господарством в областях та 

юристів. Мотивуючи це тим, що в АПК існували дві різні форми власності, два 

етапи та види оплати праці, дві схеми утворення та розподілу коштів та інші 

відмінності
337

.  

Командно-адміністративні функції вищого керівництва БКП в управлінні 

аграрним сектором економіки Болгарії знайшли своє відображення в ухвалі 

уряду НРБ від 24 березня 1971 р. "Про удосконалення діяльності органів 

місцевого самоврядування". Затверджувалися голови АПК, Ради секретарів 

Муніципальних партійних комітетів (МПК) та РК БКП в Кюстендільського, 

Кирджалійського, Пернікського, Плевенського, Пловдивського, 
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 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 6931, л. 31 – 32. 
335

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 38, а. е. 268, л. 1 – 5. 
336

 Так само, л. 2. 
337

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 36, а. е. 445, л. 1 – 6. 



125 
 

Сілістринського, Софійського та Добрічського районів
338

. 9 червня 1971 р. 

було затверджено  керівництво обкомів в Благоєвградській, 

Великотирновській, Відинській, Врачанській, Монтанській, Пловдивській та 

Слівенській областях
339

.  

Рішенням Секретаріату ЦК БКП від 5 вересня 1970 р. в рамках 

експерименту в областях запроваджувались дві моделі створення АПК із 

шістьма варіантами структури і організації партійної роботи та керівництва 

агропромисловими комплексами. Перша модель полягала в тому, що РК БКП 

із збереженням чи ліквідацією МПК, АПК підпорядковувалася ЦК БКП. Друга 

модель передбачала безпосереднє керівництво АПК Міським комітетом БКП із 

ліквідацією МПК та партійного комітету АПК
340

. 15 липня 1971 р. Секретаріат 

ЦК БКП обговорював та прийняв рішення про результати впровадження нової 

структури та організації партійної роботи. Відповідно до цього рішення, до 

кінця 1971 р. мало бути створено єдину структуру партійного керівництва 

АПК, керівне місце в якій мав займати ЦК БКП та МПК в АПК
341

. 

Отже, протягом 1958 – 1971 рр. політичні партії реорганізовували свою 

структуру, але в цей період все ж, БКП залишила за собою позицію 

монополіста в управлінні сільським господарством країни на всіх рівнях. 

Власне, монополізм БКП забезпечував керівну роль партії в управлінні 

аграрною сферою, а БЗНС підкріплювало своєю підтримкою політику БКП в 

управлінні сільським господарством країни.  
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3. 4. Державне управління земельним фондом країни 

 

Земля залишалась фундаментом в сільськогосподарському виробництві 

Болгарії. Вона була одночасно і засобом, і предметом виробництва
342

. Об’єм та 

якість необхідної сільськогосподарської продукції залежало від розміру та 

ступеню використання природних ресурсів та особливо землі, як фактору 

виробництва. 1 жовтня 1956 р. в Болгарії обсяг посівних площ складав 19 млн. 

257,1 тис. га землі, з яких – 1 млн. 125 тис. га – це орні землі
343

. В 1957 р. до 

фонду сільськогосподарських земель було включено ще 95,5 тис. га. 

В областях країни розмір оброблюваної землі коливався, залежно від 

регіону. Найбільше оброблюваної землі було в областях: Врачанській – 2 млн. 

516,5 тис.га, Варненській – 1 млн. 996,6 тис. га, Старозагорській – 1 млн. 937,4 

тис. га, Русенській – 1 млн. 837,9 тис. га та Плевенській – 1 млн. 790,8 тис. га 

землі. Найменше оброблюваної землі було в областях: Софійській – 208,5 тис. 

га та Благоєвградській – 370,8 тис. га. Решта областей мали від 1,2 до 1,6 млн. 

га оброблюваної землі. В 1957 р. у Варненській, Врачанській та Хасковській 

областях було забудовано 1 тис. 334 га землі без дозвільної будівельно – 

архітектурної документації. Для захисту оброблюваної землі від 

самозахоплення та розкрадання було прийнято відповідні захисні закони та 

нормативні акти
344

. Проявом підвищення статусу земельного фонду була 

Постанова уряду НРБ від 22 березня 1958 р. "Про передачу земель пасовищ у 

довічне користування ТКЗГ, ДЗГ та іншим господарствам для розвитку 

скотарських ферм". Ця постанова впливала на всі види земельної власності, що 

існувала в Болгарії в зазначений період. 
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В 1958 р. площу оброблюваної землі в країні було збільшено на 164 

тис. 765 га землі завдяки освоєнню нових площ та з введенням специфікації 

землеустрою. Водночас за період квітня 1958 р. – 1 січня 1959 р. з фонду були 

переведені сільськогосподарські землі в розмірі 29 тис. га землі у цільове 

призначення – будівництво, зокрема для будівництва підсобних будівель в 

ТКЗГ, ДЗГ та МТС. Станом на 1 січня 1959 р. площа оброблюваної землі 

складала 19 млн. 362 тис. 534 га землі, з яких – 589,1 тис. га склали орні землі, 

а 1 січня 1960 р. відповідно, 19 млн. 740 тис. га та 429,4 тис. га землі. В 1959 р. 

різні управління не сільськогосподарського профілю отримали  близько 92,7 

тис. га землі, зокрема, в областях: Старозагорській та Плевенській по 9,9 тис. 

га, Пловдивській – 6,7 тис. га, Ямбольській – 7 тис. га  та в м. Софія – 5,2 тис. 

га землі. Найбільше землі було відведено для гідромеліоративного та 

промислового будівництва. В ОТКЗГ с. Оброчище, Старозагорської області 

для будівництва комбінату "Мариця - ізток" було надано понад 3,64 тис. га 

родючих земель. Це викликало велике невдоволення серед кооператорів. Такі 

порушення мали місце і в інших областях країни
345

.  

Постановою уряду НРБ "Про затвердження розміру державних, 

кооперативних та приватних земельних площ" від 15 квітня 1960 р. було 

визначено обсяг оброблюваної землі – у 20 млн. га. Від 1 січня 1960 р. 

Постановою визначалося, що Міністерство землеробства та лісового 

господарство разом із народними радами мали контролювати відвід земельних 

ділянок для не сільськогосподарських потреб
346

.  

Згідно із розпорядженням уряду НРБ "Про передачу державних земель 

до Земельного фонду НРБ" від 8 серпня 1960 р. Міністерству правосуддя та 

Міністерству землеробства та лісового господарства необхідно було надати 

пропозиції до проекту змін до Закону про земельну власність, зокрема 

пропонувалось надати право Виконавчому комітету Народних зборів (ВК НЗ) 

виводити із Державного земельного фонду ділянки під будівництво.  
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На сесії Народних зборів 2 листопада 1960 р. були внесені поправки до 

закону "Про земельну власність". Відповідна постанова урядубула спрямована 

на захист орних земель та дозвіл на їх використання в несільськогосподарській 

сфері мав відбуватись згідно із нормативно-законодавчою базою
347

. 

В Болгарії покладались усі зусилля для освоєння нових посівних площ та 

боротьби із не врожайністю ґрунту. До 1 вересня 1960 р. було  вилучено у 

приватних землевласників та долучено до Державного земельного фонду 103,6 

тис. га нових земельних площ. До 1 січня 1961 р. обсяг оброблюваної землі 

склав 19 млн. 752,1 тис. га землі. Протягом 1960 р. 113,2 тис. га оброблюваних 

площ було відчужено на потреби не сільськогосподарського спрямування, з 

яких 51 тис. га – на будівництво
348

. Згідно із Наказом уряду НРБ від 29 березня 

1961 р. було відчужено 138 тис. га землі підприємств, установ та громадських 

організацій із несільськогосподарським профілем діяльності. Нормативно – 

правове регулювання процесу захисту посівних площ від розкрадання не була 

достатньо юридично правильною, та приймалась із порушенням законодавчих 

норм. В с. Влас Бургаської області було відчужено 89 га землі для будівництва 

санаторію, але документація про надання цієї земельної ділянки була 

направлена значно пізніше
349

.  

Організація захисту посівних площ від розкрадання мала позитивні 

результати. До 1 січня 1961 р. розмір посівних земельних площ складав 19 

млн. 327,2 тис. га, а вже 1 січня 1962 р. – 19 млн. 752,1 тис. га. Розмір посівних 

площ збільшився, але зменшились земельні площі несільськогосподарського 

призначення. В 1961 р. було відчужено 71,8 тис. га землі, з них 38,6 тис. га – 

на будівництво.  

На початку 1963 р. обсяг посівних площ Болгарії склав 19 млн. 406,8 тис. 

га, наприкінці 1964 р. – 19 млн. 389,1 тис. га, з яких 15 млн. 324 тис. га – землі 

ОТКЗГ, 1,4 млн. га – землі ДЗГ, решта – в інших господарствах. Найбільше 
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оброблюваної землі було в Добрічській області – 1 млн. 368,5 тис. га та в 

Плевенській – 1 млн. 162,2 тис. га. А найменше в Варненській області – 7 тис. 

га, Пловдивській – 140,6 тис. га та в Смолянській – 149,5 тис. га землі
350

. В 

спільному Наказі уряду НРБ, Комітету з питань лісового господарства та 

лісової промисловості та ВК ЗНЗ 23 грудня 1964 р. наголошувалось на 

необхідності освоєння нових земель, не допускаючи зменшення посівних 

земельних площ
351

.  

Станом на 1 січня 1965 р. загальний розмір земельних площ Болгарії 

складав 42 млн. 926,3 тис. га, з яких 26 млн. 794 тис. га – 

сільськогосподарського фонду, 14 млн. 642,3 тис. га – лісового фонду, 544,2 

тис. га – землі населених пунктів
352

.  

Згідно із генеральними планами міст і сіл було знищено багато посівних 

площ. Обкоми БКП дозволили утворювати нові квартали та житлові райони 

поза існуючих меж населених пунктів, із використанням не зайнятих та 

нераціонально забудованих площ. Часто відбувалось нівелювання існуючих 

нормативів розширення міст та сіл, зважаючи тільки на інтереси місцевих 

органів влади. Згідно із генеральним планом розвитку м. Пловдив було надано 

для забудови 5,2 тис. га землі, більшість з яких – це виноградники та ділянки 

під вирощування овочевих культур. Так, згідно із генеральним планом м. 

Плевен було залучено 1 тис. га землі, зайняті виноградниками. Розмір посівних 

площ був чітко регламентованим. Можливості для збільшення посівних площ 

за рахунок освоєння пустирів та схилів не було
353

. Земля по областях 

розкрадалась, оскільки керівники розпочинали будівництво житлових масивів 

всупереч існуючим законодавчим нормам та законам.  

Таким чином, докладне вивчення проблеми формування та управління 

земельним фондом Болгарії свідчило, що в цей період відбувся перехід до 
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другого рівня концентрації сільськогосподарського виробництва шляхом 

утворення ОТКЗГ. Відбулися структурні зміни в концентрації та спеціалізації  

аграрного сектору економіки країни. Вище керівництво БКП поставило 

суб’єктивні завдання перед економікою країни. Визначились основні 

принципи демократизму в сільськогосподарській виробничій кооперації. 

Концентрація та спеціалізація в аграрному секторі економіки країни створили 

умови для його позитивного розвитку, але при цьому створювали великі 

складнощі для функціонування сектору. Було здійснено багато реорганізацій 

на макро- та мікрорівнях, задля пошуку нових форм для нормального 

економічного розвитку сільськогосподарських структур.  

Аграрна політика супроводжувалась створенням переважно великих 

сільськогосподарських структур, що призвело до механічного укрупнення 

аграрних господарств, без урахування їх специфіки. Характерною рисою змін в 

аграрному секторі економіки Болгарії було проголошення принципів 

демократизму та добровільності при укрупненні ТКЗГ. Змінено основу ОТКЗГ 

– земельну власність. Було ліквідовано приватну власність на землю членів 

ОТКЗГ шляхом ліквідації інституту ренти. Земельна власність ОТКЗГ була 

об’єднана з ДЗГ, та переформована із кооперативної у державну власність. Це 

був негативний процес, який змінив сутність сільськогосподарської 

виробничої кооперації. 

Інтеграція ОТКЗГ і ДЗГ в АПК була політикою, яка визнавала існування 

великих господарств та їх монополію у виробництві. Створення АПК 

змінювало кооперативну власність, призводячи до її одержавлення. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ЗМІН У ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИНАХ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО 

СЕКТОРА БОЛГАРІЇ (1971 – 1989 РР.) 

 

4. 1. Вдосконалення планування та управління сільськогосподарським 

виробництвом  

 

Головні завдання на п’ятирічку розвитку аграрної політики БКП було 

окреслено на Х з’їзді БКП (20 – 25 квітня 1971 р.), на якому наголошувалось 

на необхідності впровадження промислових досягнень в сільське господарство 

Болгарії.  

Обрання нового курсу в аграрній політиці країни простежувалося на 

Вересневому (1969) пленумі ЦК БКП. В рішеннях пленуму підкреслювалось, 

що прискорення процесу концентрації виробництва та науково – технічні 

дослідження були головною умовою для подальшого успішного розвитку 

економіки
354

. Це прослідковувалося в країнах РЕВ: в СРСР – було створено 

промислові і виробничі асоціації; в НДР – асоціації націоналізованих 

підприємств та комбінатів; в Польщі – великі сільськогосподарські організації, 

а в Румунії – промислові централі. 

Фактично політика централізації та спеціалізації аграрного сектору 

економіки країни проводилась в Болгарії ще з кінця 1950-х – початку 1960-х 

років. Важливий крок в цьому напрямку було зроблено 24 грудня 1968 р. в 

спільній ЦК БКП та уряду НРБ Постанові "Про прискорений соціально – 

економічний розвиток державних сільськогосподарських об’єднань". В 

документі детально окреслювалися функції укрупнених Державних 

сільськогосподарських об’єднань (ДСО) як виробничих підприємств, які 

зберігали свою юридичну та економічну самостійність. ДСО отримували 

широкі повноваження при управлінні сільськогосподарськими одиницями: 
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право укладати договори з іншими господарствами, приймати рішення щодо 

нових інвестицій та модернізації виробництва
355

. Існуючі наприкінці 1960-х 

років, сільськогосподарські підприємства були об’єднані у 120 ДСО, але 

наприкінці 1970 року їх кількість зменшилась – до 64. 

Важливим етапом в процесі концентрації було створення на початку 

1970-х років Агропромислових комплексів (АПК). Ця ідея розглядалась ще на 

Липневому (1968) пленумі ЦК БКП, в результаті роботи якого було створено 5 

експериментальних АПК. В плані протягом наступних двох років в тестовому 

режимі на Квітневому (1968) пленумі ЦК БКП прийнято рішення "Про 

концепцію та розвиток сільського господарства на промисловій основі"
356

, в 

якому нову організаційну форму розвитку аграрного сектору економіки 

Болгарії пропонувалось застосувати у всіх сферах сільського господарства 

країни. Протягом двох років існуючі 744 ТКЗГ та 56 Державних землеробських 

господарств (ДЗГ), які були об’єднані до 161 АПК та Промислово – аграрні 

комплекси (ПАК). В 1971 р. одному ТКЗГ належало 4 тис. га землі
357

. В 

середньому комплекси охоплювали 100 тисяч га та 6,5 тис. осіб
358

. Процес 

об’єднання ТКЗГ в АПК було представлено як перехід від роздробленого до 

концентрованого виробництва сільськогосподарської продукції.  

Створення АПК розглядалось керівництвом партії тільки як досягнення в 

розвитку аграрного сектору економіки країни, без аналізу всіх негативних 

явищ, які супроводжували цей процес. Передбачалось, що АПК мало створити 

промислово-територіальний устрій, тобто створення великих спеціалізованих 

сільськогосподарських масивів, без меж між окремими підприємствами
359

. 

Тобто, впроваджувався єдиний сільськогосподарський простір із спільною 
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матеріально-технічною базою, ремонтними центрами, агрохімічними та 

маніпуляційними пунктами. 

На початку 1972 р. на АПК припадало 90% оброблюваної землі та 

робочої сили, зайнятої в сільськогосподарському виробництві
360

. Кожний АПК 

мав в середньому по 26 тис. га оброблюваної землі, а в деяких випадках АПК 

володіли по 150-200 тис. га
361

. До 1975 р. процес концентрації ТКЗГ охопив всі 

сфери сільськогосподарського виробництва. Так, в 1975 р. середній розмір 

земельної ділянки, засіяної зерновими культурами збільшився до 1 тис. га, в 

порівнянні із 44 га в 1948 р. Розмір земельної ділянки засіяної овочевими 

культурами становив в середньому до 300 га, а багаторічними культурами – до 

400-500 га
362

. Внаслідок об’єднання оброблювані земельні площі 

перетворювались у великі монокультурні масиви. 

В найбільш роздробленій, станом на 1971 р., галузі сільського 

господарства – овочівництві, де середній розмір ділянок не перевищував 8 га, 

44% насаджень овочевих культур розміщувались на масивах площею більше 

200 га. Так, Міністерством землеробства в якості експерименту, до АПК 

Пазарджицької області було приєднано овочеве господарство площею 2,5 тис. 

га
363

, а в Кюстендільській області було закладено садове господарство площею 

720 га, під плантацію черешні відводилося – 1,6 тис. га
364

. 

Формування АПК проходило на різноманітній інтегрованій основі. Вони 

будувались як за галузевим, так і за територіальним принципом. Найбільшого 

поширення набула вертикальна інтеграція між сільськогосподарським 

виробництвом, переробної та реалізованої продукції. Так, в АПК 

Благоєвградської області було створено підприємства харчової промисловості 
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(консервні заводи, тепличні господарства по вирощуванню різних овочевих 

культур)
365

. 

В грудні 1973 р. в м. Петрич Благоєвградської області на основі 6 

цукрових заводів до 11 АПК, об’єднаних  ТКЗГ у ДЗГ, було створено 7 ПАК, в 

межах яких було організовано вирощування цукрового буряку, його 

переробку, а також виробництво кондитерських виробів та цукру
366

. 

Поширення в сільському господарстві країни отримала інтеграція 

виробництва із переробною промисловістю. В системі державних 

господарських об’єднань (ДГО) "Родопи", "Булгарплод" та "Винпром", 

головною сферою діяльності яких були закупівля, переробка та реалізація 

сільськогосподарської продукції, було сформовано промислово-фермерські 

комплекси (ПФК). Так, в м. Русе, Торговищі та Ловечі були створені ПКФ по 

вирощуванню та переробці свинини. Вони діяли в системі ДГО "Родопи" в м. 

Ловеч по виробництву та переробці м’яса. Поряд з цим переробкою м’яса в 

системі ДГО займались 14 комбінатів
367

. Тобто, ДГО  "Родопи" 

зобов’язувалося закупити у комбінатів м’ясо та реалізувати всю продукцію на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

В країні було створено господарські об’єднання національного рівня для 

обслуговування сільського господарства. 

Ще однією формою інтеграції сільськогосподарського виробництва стало 

створення Науково-виробничих комплексів (НВК), заснованих на основі 

об’єднання сільськогосподарського та промислового виробництва з науковими 

досягненнями. Комплекси здійснювали науково-дослідну, науково-прикладну, 

виробничу та торгову діяльність. Так, до складу НВК з птахівництва в м. Софія 

увійшли: науково-дослідний інститут (НДІ) з птахівництва, 4 гібридних 

центри, 12 комбінатів, які спеціалізувались на виробництві товарного яйця, 14 
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птахофабрик з вирощування курей – бройлерів, а також мережа цехів з 

виробництва напівфабрикатів та готових продуктів з м’яса птиці та яєць
368

. 

В гірських районах, де знаходились великі промислові господарства, а 

сільське господарство відчувало гостру нестачу робочої сили, АПК були 

передані промисловим підприємствам та створені агроцехи. Такі агроцехи 

були створені в м. Брєзнік, с. Долни Романци, с. Слаковці Пернікської області.  

Концентрація аграрного виробництва на перших етапах створення АПК 

призвела до невідповідності територіальних та адміністративних меж 

агропромислових підприємств та місцевих рад
369

. Тому рішенням Березневого 

(1977) пленуму ЦК БКП було визначалась необхідність: 1) схвалення 

адміністративно-територіального поділу країни; 2) розукрупнення АПК, що 

почалось в 1980 році, коли межі АПК та адміністративний поділ були доведені 

до відповідності. В результаті розукрупнення в середньому один АПК мав 13 

тис. га землі та 2 тис. 846 працівників
370

. 

У структурному відношенні АПК дублювали ДСО, ТКЗГ та ДЗГ в складі 

аграрно-промислових комплексів зберігали свою самостійність. На кшталт 

ДСО, в АПК створювалися ради голів об’єднаних господарств, які отримували 

право координування діяльності та вирішення деяких комплексів проблем. 

Здійснювана горизонтальна (за територіальним принципом) інтеграція в 

аграрних структурах розглядалась як перший етап концентрації сектору. В 

листопаді 1973 р. було здійснено наступний крок переходу до вертикальної 

інтеграції сільськогосподарських одиниць із взаємопов’язаним виробництвом, 

хоч і в різних галузях та районах країни.  

Листопадовий (1973) пленум ЦК БКП прийняв рішення про створення 

Національного агропромислового комплексу як "органу державного 
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управління" сільським господарством та харчової промисловості
371

. Загалом, 

декларована вертикальна концентрація залишилася в резолюціях та не знайшла  

свого відображення в дійсності. 

Незважаючи на спірні результати їх діяльності в розвитку аграрного 

сектору економіки Болгарії
372

, експериментальні в сільському господарстві 

комплекси були поширені і в інших секторах економіки країни.  

Лютневий (1975) пленум ЦК БКП прийняв Програму розвитку народного 

господарства на період VII п’ятирічки - "Основні настанови з удосконалення 

управління економіки в період сьомої п’ятирічки" БКП представила своє 

бачення розвитку форм сільськогосподарської організації та процес створення 

АПК в країні. Перша хвиля концентрації мала бути реалізованою шляхом 

злиття 60-ти ДСО у десять національних сільськогосподарських комплексів 

(НСК). Замість існуючого до цього часу об’єднання під єдиним керівництвом 

окремих сільськогосподарських одиниць в рамках ДСО передбачався перехід 

до "закритого виробничого циклу кінцевої сільськогосподарської продукції"
373

. 

Ще наприкінці 1974 року було створено перший НСК в хімічній галузі 

промисловості. Замість колишніх 60 ДСО було утворено 11 НСК  в 1975 р.
374

.  

Проведена в березні 1974 року Національно – партійна конференція 

відіграла важливе значення для подальшої систематизації політики 

концентрації та спеціалізації аграрного сектору економіки та сільського 

господарства країни. За винятком випадків механізованого управління, вона 

розглядалась як можливість раціоналізації структури виробництва. В своїй 

доповіді на конференції генеральний секретар ЦК БКП Т. Живков 

наголошував, що потрібно відмовитись від продукції, на яку не було у Болгарії 

умов для крупносерійного та ефективного виробництва, та потрібно 
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концентрувати всі зусилля на збільшення кількості високоякісної 

сільськогосподарської продукції
375

. 

Обраний в другій половині 1960 – х років курс на концентрацію був 

спрямований не тільки на раціоналізацію сільського господарства, але й на 

удосконалення контролю над болгарською економікою. Внаслідок об’єднання 

сільськогосподарських підприємств у значно меншу кількість виробничих 

одиниць, обкоми БКП полегшили собі участь у контролі над виробничим 

процесом. Нові проміжні керівні структури робили систему управління 

аграрною сферою прозорішою
376

. В той же час, високий рівень монополізації в 

болгарській економіці підтримувався центральними контролюючими органами 

влади.  

Разом із прийнятим курсом на подальшу виробничу концентрацію, БКП 

робила спроби удосконалення контролю над економічними процесами в країні. 

Об’єднані тисячі сільськогосподарських підприємств у десяток укрупнених 

господарств полегшили бюрократичний процес та результативніше направив 

товаровиробництво. Варто зазначити, що без реформування кореню планового 

та інвестиційного механізму не можливо було компенсувати низький рівень 

розвитку аграрного сектору економіки Болгарії. На посади голів НСК 

призначалися колишні працівники владного апарату, які звикли передавати 

доручення "згори"
377

. Вони продовжували діяти бюрократично та 

безініціативно. Замість того, щоб замінити міністерства та обмежити 

адміністративний апарат, АПК та НПК просто дублювали функції центральних 

органів влади. Більш детально провал в проміжних ланках помітно у 

відновленій системі галузевих міністерств. Від 5 в 1971 році їх кількість було 

збільшено до 9 у 1976 році.  
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Нове економічне керівництво не встигло перетворитись у стимулятор 

технічного прогресу, як це було заплановано партійним керівництвом
378

. Вісім 

років після обрання програми реформ в аграрному секторі економіки країни, 

спрямованих на укрупнення сільськогосподарських підприємств, члени 

Політбюро ЦК БКП з великою тривогою зосередились на негативних явищах, 

пов’язаних із впровадженням науково – технічного прогресу в аграрній 

сфері
379

. Наголошувалось на досить тривалому процесі впровадження 

технологій у виробництво, неповноцінне використання досягнень науки та 

техніки в сільському господарстві, занижені критерії присудження наукових 

ступенів та звань. Трохи раніше, на Національній партійній конференції, Т. 

Живков визнав, що "наукові технології сьогодні найслабша, найвідсталіша 

ланка в болгарському сільському господарстві"
380

. 

На Липневому (1975) пленумі ЦК БКП були розглянуті проблеми 

реалізації в країні концентрації сільськогосподарського виробництва. Також 

наголошувалось на необхідності укрупнення сільськогосподарського 

виробництва та його модернізації. На пленумі зазначалось, що використання 

різноманітних технік не вплинули на якість кінцевого продукту
381

.  

На пленумі наголошувалося на тому, що в розвитку аграрного сектору 

економіки Болгарії науково – технічна революція мала бути спрямована на 

розширення економічної раціоналізації. На початку всі надії в модернізації 

сільського господарства покладались на серйозні профільні науково – дослідні 

центри, за допомогою яких передбачалось здійснити "інтеграцію науки у 

виробництво".  

На виконання рішень пленуму була прийнята спільно із ЦК та урядом 

спеціальна Постанова №39 ЦК БКП "Про прискорення впровадження науково 
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– технічних досягнень у виробництво"
382

. В ній зазначалось, що для 

прискореного розвитку аграрного сектору економіки Болгарії потрібно 

інтегрувати досягнення сільськогосподарської науки у виробництво. 

Наголошувалось на тому, що необхідно спрямувати наукові доробки в сфері 

сільського господарства на збільшення потужностей виробництва. Було 

запропоновано створити науково – дослідні центри в складі великих аграрних 

підприємств, які мали виконувати функцію дослідження та вирішення проблем 

розвитку аграрної сфери та запровадження досягнень у практику.  

Разом із інтеграцією науки у виробництво, задля ліквідації технічної 

відсталості сільського господарства Болгарії, пропонувалось розвивати 

співпрацю із СРСР. Ще в 1971 р. генеральний секретар ЦК БКП Т. Живков 

зазначив, що "ми не можемо вирішити наші проблеми в сільському 

господарстві, тому потрібно пов’язатись співпрацею із СРСР і отримати з 

цього подвійну вигоду"
383

. Практичні кроки у виконання пропозицій Т. 

Живкова були зроблені на Липневому (1975) пленумі ЦК БКП, на якому було 

прийнято "Основні принципи розвитку багатовекторної співпраці із СРСР в 

період побудови розвиненого соціалістичного суспільства в НРБ"
384

.  

Очікування починали втілюватись в 1978 – 1979 роках. СРСР видав 

ліцензії та технології для аграрного сектора економіки НРБ
385

. Із допомогою 

СРСР було розроблено і запроваджено у виробництво центральний процесор 

ЕС 2020 та радіонавігаційні станції
386

.  

На середину 1970-х років ЦК БКП вирішив посилити рівень модернізації 

та концентрації в пріоритетних секторах сільського господарства, зокрема в 

аграрному. На забезпечення цієї двосторонньої співпраці ЦК БКП розробив та 

                                                           
382

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 58, а. е. 27, л. 15 – 18. 
383

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а. е. 481, л. 111.  
384
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прийняв на початку 1976 року спеціальну постанову - "Про прискорений 

розвиток деяких стратегічних напрямків НТР в НРБ". Основним завданням цієї 

стратегії було здійснення "широкої електронізації сільського господарства з 

метою на цій основі отримати високу якість та ефективність"
387

. Доповідь Віце 

– прем’єр – міністра Болгарії О. Дойнова на Січневому (1976) пленумі ЦК БКП 

відобразила занепокоєння партійного керівництва через мляву реалізацію 

технічних досягнень, навіть в тих районах, де для цього були сприятливі 

умови. Ще більше розкрив становище в аграрному секторі економіки Болгарії 

Т. Живков на засідання Політбюро ЦК БКП у вересні 1977 року, в якій 

зазначав, що повільне запровадження досягень сільськогосподарської науки та 

техніки у виробництво призвело до гальмування економічного розвитку 

Болгарії"
388

.  

Модернізація та реконструкція розглядалась партійним керівництвом як 

шлях до збільшення продуктивності праці. Десятий Конгрес БКП (20 – 26 

квітня 1971 р.) прийняв рішення, з метою виконання програми укрупнення 

сільськогосподарського виробництва, направити 35% від бюджету держави 

шостої п’ятирічки на укрупнення аграрних господарств
389

. В 1974 р. на 

Національній партійній конференції Т. Живков зазначив, що легше побудувати 

нове сільськогосподарське підприємство на новій території, аніж 

модернізувати старе
390

. Незважаючи на думку Т. Живкова, із ухваленням 

Постанови уряду "Про основні настанови з удосконалення управління 

економікою в період сьомої п’ятирічки" було прийнято рішення половину 

інвестицій (50 – 60%) направити на потреби технологічного оновлення вже 

діючих сільськогосподарських підприємств
391

.  
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4. 2. Політика "нового економічного механізму" в аграрній сфері    

   

 Недостатньо високий рівень результативності процесу реформування 

аграрного сектору економіки Болгарії та доповнення їх компенсаційною 

практикою (економічна співпраця із СРСР, технологічне оновлення та 

укрупнення сільськогосподарських підприємств) не зменшили існуючу 

економічну напругу в сільському господарстві НРБ. Навпаки, "паливний шок" 

1973 року та світова рецесія, як наслідок загострили проблеми болгарського 

аграрного сектору економіки Болгарії, такі як не високий рівень матеріально – 

технічного оснащення болгарського села. Сільське господарство з 1948 р. 

залишалося нерентабельним, дефіцитним та неефективним. Незважаючи на 

багатоманітний досвід обмеження "незавершеного будівництва 

сільськогосподарських підприємств" (результат нераціональної та не ринкової 

координації ресурсів, прогалини в організації та нестача стимуляційної 

політики), його частка залишалася все ще вагомою.   

Неефективні сільськогосподарські рішення вели до виробництва 

продукції, яка не мала реалізації в межах внутрішнього та світового ринку. 

Тобто, весь процес зводився до "виробництва заради самого виробництва", що 

згідно із висновками Політбюро на Січневому (1976) пленумі ЦК БКП 

призвело до величезних втрат національного прибутку, живої та суспільної 

праці, до гальмування великих ресурсів та обмеження повнішого задоволення 

потреб населення та аграрного сектору економіки Болгарії"
392

. Нерентабельні 

сільськогосподарські підприємства виробляли низькоякісну продукцію 

аграрної сфери, яка не могла конкурувати із світовою продукцією, та навіть із 

внутрішнім ринком (тільки в 1976 році в рамках ДСО "Оптова торгівля" 

застарілі запаси зернових складали на понад 120 млн. лв.)
393

. В їх будівництво 

було вкладено фінансові та валютні ресурси, які не поверталися назад в обіг, а 
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використовувалися під заплановані проектні потужності
394

, а працівники цих 

сільськогосподарських підприємств гарантовано отримуювали заробітну плату 

та премії
395

. 

Замість ліквідації цих неефективних підприємств та структур, їх 

фінансові втрати компенсувались через бюджетну та кредитну системи. На 

середину 1970-х рр. близько 3 млн. левів (17%) виділених Болгарським 

народним банком (БНБ) оборотних коштів не було повернуто
396

. Як зазначив 

на засіданні Політбюро ЦК БКП 13 квітня 1975 року перший заступник голови 

уряду НРБ – Т. Цолов, на прикладі азотно – добривного заводу – 

нераціонально інвестовані валютні засоби значно зменшували 

платоспроможність підприємства. Нововведення в експлуатаційній політиці та 

в повному зменшенні потужностей та їх неякісна продукція перетворювали 

обслуговування валютних кредитів від західноєвропейських банків та агенцій з 

кредитного страхування, в єдине важке завдання
397

. Так, аналіз економічного 

розвитку Болгарії в період 1970 – 1978 рр. був зроблений на Національній 

партійній конференції в 1978 році заступником голови уряду та головою 

Державної планувальної комісії – К. Зарєвим: "Витрачаємо кошти, створюємо 

та модернізуємо потужності, а використовуємо їх не на повну потужність. 

Одні потужності використовуємо досить слабко, а інші – ми не досягаємо. В 

аграрному секторі економіки Болгарії наявним є дефіцит сировини, матеріалів, 

комплектації та резервних фондів. В даний час ми в аграрній сфері 

підтримуємо наднормовані запаси, знищуємо цінний капітал. Не вистачало 

робочої сили, а дані свідчать, що не використовується повноцінно через різні 

збої та інших недоліків в організації праці. Не вистачало валютних запасів, 

особливо іноземної валюти, а тиск держави на міністерства та відомства через 
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валютні витрати, навіть через невиконання завдань валютних доходів, не 

припиняються"
398

. 

Типова для планового сільського господарства макро-напруга істотно 

загострилась через рецесію, яка охопила світову економіку після 1973 року. 

Ціни на природні ресурси значно зростали. Доступ до радянських запасів та 

торгівля в межах Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) лише тимчасово 

справив вплив на позитивний розвиток торгівельних відносин та умов, тобто 

співвідношення затребуваності торгівельних товарів та послуг між двома 

країнами. З середини 1970-х рр. ціни на радянську сировину зростали, так в 

період 1973 – 1979 рр. зростання ціни на нафту та нафтові продукти склало 500 

% (із 15 до 80 рублів за тону)
399

. Економічна відкритість Кремля не була в 

достатній мірі використана болгарським політичним керівництвом задля 

зменшення ресурсних потреб в сільському господарстві.  

Відчутною була боргова криза за умов хронічної неефективності 

центрально-планового сільського господарства, яка надихнула до пошуку  та 

здійснення дієвих реформ в аграрному секторі економіки країни. Нові реформи 

були необхідними, оскільки старі реформені програми не відображали всіх 

умов тогочасного економічного розвитку країни та динаміки суспільного 

життя. В дійсності ж Політбюро ЦК БКП починав перетворення старої системи 

досить неохоче та тільки пересвідчившись у дійсній відсутності інших 

економічно вигідних альтернатив. 

Липневий (1976) пленум ЦК БКП, який повернув реформену риторику, 

пропонував серію заходів спрямованих на ліквідацію непродуктивних витрат 

коштів, матеріальних та трудових ресурсів
400

. Прописані пленумом 

рекомендації включали, традиційні для країн комуністичної доби, управління 

економікою – скорочення адміністративного апарату, приблизно на 30 – 40%; 
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обмеження витрат; зменшення частки незавершеного будівництва; збільшення 

коефіцієнту оновлення та завантаженості сільськогосподарських машин; 

перехід до 6-7 денного режиму праці в умовах 5-ти денного робочого тижня; 

економія сировини, палива, матеріалів та енергії. На Національній партійній 

конференції в квітні 1978 року в черговий раз підтримували політику 

технічного поліпшення.  

Єдиний сигнал, який свідчив, що серед вищих кіл БКП осмислювалося 

питання застосування засобів та методів вирішення проблем в аграрному 

секторі економіки Болгарії нетрадиційних для комуністичного режиму, була 

заявка на децентралізацію планування. Липневий (1976) пленум ЦК БКП лише 

визнавав необхідність виконання раніше погодженої програми концентрації та 

спеціалізації сільськогосподарського виробництва та інтеграції наукового та 

технічного прогресу у виробництво, механізації, підвищення якості продукції 

та створити науково обґрунтовану основу для сільськогосподарського 

виробництва. НПК зробив крок вперед (або по суті, назад – до реформеного 

"мінімуму" 1960-х років) до забутих ідей децентралізації координаційного 

механізму. В результаті цього кроку в аграрному секторі економіки Болгарії 

загострились проблеми та розпочалися довгі суперечки серед керівництва 

БКП.  

В середині вересня 1977 року Генеральний секретар ЦК БКП Т. Живков 

вніс до Політбюро доповідну записку - "Про удосконалення планового 

управління економікою та соціалістичною організацією праці"
401

. На основі 

цього документу в березні 1978 року Політбюро розробило свої проектні 

тези
402

. Остаточне рішення було прийнято на Національній партійній 

конференції в квітні 1978 р.
403

. Економічні плани розвитку аграрного сектора 

економіки Болгарії тепер мали формуватись знизу – вгору за "активної та 

                                                           
401

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 66, а. е. 886, л. 1. 
402

 Так само, а. е. 1176, л. 2 – 3. 
403

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 65, а. е. 9, л. 59. 
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творчої участі всіх учасників побудови розвиненого соціалізму"
404

. Будь – яка 

сільськогосподарська одиниця мала приймати пряму участь в постановці 

центральних завдань через свої лічильні рахункові проекти.  

Нововведення було результатом постійного "затягування поясів" та 

відновлення втрат в економіці країни. Введені разом з єдиним планом 1978 

року інженерні проекти включали "розробки направлені на повне 

завантаження потужностей аграрних господарств, ефективного використання 

сировини та матеріалів, енергетичних та паливних запасів; раціонального 

використання трудових ресурсів; модернізації та реконструкції; покращення 

умов праці та побуту трудових колективів
405

.  

Зустрічне планування навряд чи могло розглядатись як істотний досвід 

децентралізації координаційного механізму. Навпаки, він був нічим іншим як 

попереднім досвідом "мобілізації" ресурсів задля дострокового виконання 

економічного плану. Так, застосована, децентралізація координаційного 

механізму передбачала важливу роль старої ортодоксальної ідейної концепції. 

Але відкладання прийняття важливих рішень партійною верхівкою призвело 

до такої ситуації, коли було необхідно зробити кроки на шляху до 

реформування аграрного сектору економіки Болгарії заради виходу із кризи.  

Новий етап аграрної політики БКП в сільському господарстві був 

започаткований Березневим (1979) пленумом ЦК БКП. Вперше після 

завершення першого етапу кооперування аграрного сектору економіки країни 

керівництво БКП запустило єдину концепцію реформ основних 

сільськогосподарських механізмів. В лютому 1979 року в Політбюро та в 

березні того ж року в ЦК БКП відбувалась дискусія стосовно Нового 

економічного механізму (НЕМ), який складався з наступних завдань:  

 децентралізація планування за умов зменшення боргових 

показників; 

                                                           
404

 ЦДА, ф. 89, оп. 6, а. е. 78, л. 61. 
405

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 10, а. е. 1, л. 66 - 68 
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 децентралізація в процесах управління та прийнятті особливих 

рішень стосовно окремих виробничих одиниць
406

. Так, на пленумі 

наголошувалось, що централізація пронизала всі галузі сільського 

господарства та гальмувала творчий підхід та ініціативу фермерів. 

Всім сільськогосподарським організаціям доручалось створення 

певної картини психології сільськогосподарського 

товаровиробника; 

 створення системи заохочень сільськогосподарських 

товаровиробників. Пошук конкретних оптимальних  для 

найефективнішого використання землі та техніки, економічно 

обґрунтованих витрат матеріалів, фінансових і трудових ресурсів;  

 збільшення ролі ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 

та договірних відносин – як засобів економічного взаємозв’язку 

між сільськогосподарськими організаціями в процесі виконання 

економічного плану
407

. Передбачалося охопити всю 

сільськогосподарську продукцію договірними відносинами між 

АПК та торгівельними організаціями. Попередньо гарантувалась 

реалізація вироблених за державним замовленням об’ємів. Решта 

продукції стала предметом вільних торгівельних домовленостей 

між сільськогосподарськими організаціями. 

 обмеження рівня максимальних цін та перегляд оптових цін на 

сільськогосподарську продукцію, щоб привести їх у відповідність 

до світових цін. Передбачалось створення Фонду регулювання цін, 

який мав стимулювати виробництво продукції, яка користувалася 

попитом через системні надбавки та премії до єдиних державних 

закупівельних цін
408

. 

                                                           
406

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 66, а. е. 1579, л. 17. 
407

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 66, а. е. 1579, л. 19 – 20. 
408

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 65, а. е. 27, л. 34 – 35.  
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 заробітна плата встановлювалася рештою після відрахування всіх 

обов’язкових податків та плати до центральних фондів (до 

бюджету та ДСО). Звідси, можна сказати, що заробітна плата не 

гарантувалася, а її потрібно було відпрацювати
409

. 

Час для оголошення початку другого проекту реформ в Болгарії обраний 

не випадково. Про питання змін в економічному механізмі країни заговорили 

лише після 1979 року – майже після 5 років з початку боргових проблем в 

країні. В 1979 році були помітними ознаки, які свідчили, що ситуація 

прояснювалася. Зовнішній баланс Болгарії (торговий та платіжний) 

покращився і відбулася стабілізація економіки
410

. За даними БНБ, зовнішній 

борг Болгарії зменшився від 6,1 млн. доларів у 1978 р. до 4,7 млн. у 1981 р. 

Тенденція до його зростання не викликала занепокоєння у болгарського 

партійного керівництва. Очевидно, що не економічні, а політичні події 

зумовили прийняти другу реформену програму в аграрному секторі економіки 

країни. БКП вирішила зачекати із змінами поки СРСР почне підготовку 

публікації в липні 1979 р. спільної постанови ЦК БКП та уряду "Про 

впровадження нового економічного механізму розвитку сільського 

господарства".  

Ні стагнація у валютній області, ні впевненість керівництва ЦК БКП у 

необхідності реорганізації застарілої сільськогосподарської системи, а 

характерне для БКП імітування росту економіки країни, схилив терези на 

користь економічних перетворень в аграрному секторі економіки Болгарії. 

Болгарські реформи другої хвилі були запозичені з досвіду проведення 

аналогічних реформ іншими державами. Про поглиблення поновленого 

реформаторства могло свідчити висловлювання у Політбюро: "реформа" 

замінена на "новий економічний механізм" (НЕМ), а "зміни" на 

"удосконалення". 

                                                           
409

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 66, а. е. 1579, л. 26 – 27, 39 – 40.  
410

 ЦДА, ф. 132, оп. 11, а. е. 116, л. 6, 15. 
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Початок НЕМ використовувався й для вирішення питання джерел 

відновлення аграрного сектора економіки країни після паливної кризи 1973 р. 

Проблема була настільки значимою, що сама по собі потребувала окремого 

наукового осмислення та вивчення. Серед звичайного пакету допомоги, 

наданого СРСР (сільськогосподарські цінові надбавки, можливість реекспорту 

радянської нафти та ін.) та згадувані вже економічні та адміністративні 

бар’єри у процесі розпилювання національного прибутку.  

Протягом 1979 р. та 1981 р. другий реформений пакет розширився ще на 

6 основних пунктів, які булисформульовані на Березневому (1979) пленумі ЦК 

БКП. На проведеній в січні 1980 р. Національній нараді партійного, 

державного, сільськогосподарського та громадського активу, Т. Живков 

представив доповідь, в якій наголосив, що за своєю сутністю економічний 

підхід був цілісною системою з економічних засобів, методів впливу та 

регулювання організацією сільськогосподарського виробництва. Ця система 

комплексно охоплювала – і планування, і виробництво, і розподіл, і 

управління
411

. 

Доповідь Т. Живкова на Національній нараді "Про послідовне 

впровадження нового економічного механізму у всі сфери суспільного життя", 

пропонував зміни, не притаманні для економічного розвитку аграрної сфери 

сільського господарства до березня 1979 р.: 

 облік витрат в аграрному секторі економіки Болгарії слід 

застосовувати не тільки в країні, в цілому, але й в кожній 

сільськогосподарській організації, по кожному підрозділу, бригаді, 

працівнику; 

 окрім цін та договорів, до економічних методів впливу на 

сільськогосподарські процеси, пропонувалося зараховувати і 

прибуток, кредити, податки, заробітну плату, премії, валюту; 

                                                           
411

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 66, а. е. 2140, л. 73.  
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 адміністративне управління замінювалося на підтримку грошової 

одиниці – лева. Обговорювалась ідея ліквідації монополії 

підрозділів БНБ, до яких були закріплені окремі ДСО; 

 допускалася обмежена приватна ініціатива в деяких 

"нестратегічних" секторах – овочівництві, садівництві та 

виноградарстві
412

; 

 надавалася можливість всім сільськогосподарським 

товаровиробникам самостійно представляти свою продукцію 

кінцевому споживачу, як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринку. 

Січнева (1979) нарада БКП декларувала поступову конвергенцію між 

першою та другою реформеними програмами (1960-ті – кінець 1970-х років). 

Осмислений новий пакет наближував до реформеного мінімуму 1965 – 1966-х 

рр. Наголос тепер робився на інвестиційній політиці, сільськогосподарському 

самоуправлінні (робочі комітети) та договірній системі. Крок вперед містився 

в частковій лібералізації зовнішньої торгівлі та в послабленні контролю 

приватної ініціативи в деяких секторах, зокрема в аграрному. Тоді як, в 

"Основних положеннях" середини 1960-х рр. зазначалось про необхідність 

збереження державної монополії у зовнішній торгівлі та допуск, під 

керівництвом та контролем Міністерства зовнішньої торгівлі (МЗТ), деяких 

сільськогосподарських товаровиробників до встановлення безпосередніх 

договірних відносин із світовими партнерами
413

. Десятиріччям пізніше вже 

декларувався дозвіл будь – якому товаровиробнику самостійно донести свій 

продукт до кінцевого споживача на внутрішньому та світовому ринку.  

Спочатку НЕМ був експериментальним в аграрному секторі економіки 

Болгарії (березень 1979 р.), в травні 1979 р. його застосування охопило і 

зовнішню торгівлю, а з січня 1980 р. він мав бути впроваджений у всі сфери 

                                                           
412

 ЦДА, ф.1Б, оп. 66, а. е. 2140, л. 73. 
413

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 58, а. е. 5, л. 139 – 140. 
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економічного розвитку НРБ
414

. Партійні рішення, зокрема, не співпадали із 

реальною економічною ситуацією, яка склалась в країні. На Липневому (1980) 

пленумі ЦК БКП  член Політбюро О. Дойнов визнав, що: "По суті, сьогодні в 

болгарській економіці діють два економічних механізми, два економічних 

підходи. Такий період, коли старий підхід та старий механізм ще діє, а новий 

не проник у всі сфери. Ми ще знаходимось в періоді двовладдя стосовно 

економічних підходів"
415

.  

Ситуація в аграрному секторі економіки Болгарії суттєво не змінилась і 

наприкінці 1982 р. На думку Т. Живкова, "на практиці НЕМ застосовується 

зараз тільки в бригадах та не охопив в цілому, підприємства, комбінати, 

об’єднання"
416

. Стосовно бригад він зазначав, що в них процес впровадження 

не доведено до кінця. На місцях це відбувалось механічно, формально, 

поверхово. Існувало багато бригад, які працювали за старою моделлю
417

. 

На Грудневому (1982) пленумі ЦК БКП, було заслухано доповідь Т. 

Живкова та прийнято рішення розпочати новий етап реформ з 1 січня 1983 

року. На новому колі реформених дискусій, Т. Живков на Листопадовому 

(1984) пленумі ЦК БКП зазначав, що з 1 січня 1985 р. країна мала піти шляхом 

експерименту (НЕМ) в галузях економічного життя та у всіх сферах розвитку 

країни
418

.  

В нотатках до "Єдиного плану соціально – економічного розвитку в 1983 

р.", Т. Живков, хоч і риторично, задав одне важливе для реформ питання: "Чи 

будемо впроваджувати новий економічний підхід та механізм чи будемо 

робити тимчасові латки? Вже один рік проводимо експерименти. Експеримент, 

загалом, дав гарний результат. Але маємо діяти рішуче, щоб отримати кращий 

результат. Зараз ми на самому початку"
419

. 
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БКП ще довго залишалося перед дилемою "тимчасові латки" чи більш 

глибокі реформи. Сільськогосподарська кон’юктура в країні не могла 

допомогти прийняти радикальні рішення для підвищення рівня розвитку 

аграрного сектору економіки країни. В результаті ендогенних (скорочення 

зовнішнього боргу) та екзогенних (подолання світової рецесії) факторів, на 

початку 1980-х рр. партійне керівництво було впевнене, що змогли б оминути 

запровадження реформ, шляхом прийняття нових законів. 

ХІІ конгрес (квітень 1981 р.) БКП продублював оцінки Березневого (1981 

р.) пленуму ЦК БКП та шляхи вирішення проблем сільського господарства
420

. 

Проголошений на Конгресі рішучий курс на інтенсифікацію аграрного сектору 

економіки Болгарії навряд чи можна назвати новаторським В дійсності справ 

нічого не реформувалось, цей курс мав тільки декларативний характер. 

Створені нові потужності – це результат закладених в 1970-х рр. пріоритетів 

(Атомна електрична централь), які в деяких випадках призводили до 

розірвання укладених раніше інвестиційних програм
421

. 

Друга реформена програма 1979 року по суті, була стислим наміром 

економічних перетворень в рамках класичної командної системи. Вона 

залишала ледь помітні практичні результати. "Грандіозна схема" нового 

економічного механізму мала незначні результати. Реформи середини 1970-х 

рр. – одні з найконсервативніших та застійних реформ, за допомогою яких 

болгарське керівництво намагались вирішувати нагальні проблеми, без 

заглиблення у дійсні їх причини
422

. Було скориговано ціни, з метою 

приведення їх у відповідність до світових цін (протягом листопада 1979 р., 

грудня 1980 р. та вересня 1985 р.).  

Була започаткована також робота над новим Трудовим кодексом, але 

його погодження було відкладено. Розширювалася площа суворо 
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контрольованої приватної ініціативи в аграрному секторі економіки країни. 

Лібералізувалися нормативні межі для створення змішаних підприємств та 

залучення до них іноземних інвестицій (лютий 1980 р.). Сільськогосподарське 

відродження початку 1980-х рр. практично гальмувало новий експеримент, 

запровадження якого постійно відкладалося. Друга хвиля реформ сільського 

господарства, зокрема відроджувала ідеї проведення реформ. Структурно 

здавалося, що вона являла собою зменшену версію реформ 1960-х рр.  

Теоретично друга хвиля змін передбачала радикальне перевизначення 

ролі держави в сільськогосподарських процесах. Через свою інвестиційну, 

кредитну та цінову політику держава все ще намагалася запроваджувати 

макро-межі, тобто розписувати  загальні для всіх сільськогосподарських 

товаровиробників правила та умови ведення господарства.  

Незважаючи на мінімальні практичні зміни
423

, друга хвиля реформ була 

особливо важливою, зокрема у відродженні дискусій навколо їх проведення
424

.  

Отже, в порівнянні із гальмуванням перетворень в аграрному секторі 

економіки Болгарії в 1970-х рр., на початок 1980-х рр. реформаторська 

атмосфера згасала, новаторські ініціативи відкладені, але не забуті. Термін 

"новий економічний механізм" залишався в арсеналі партійної пропаганди. 

Хоч і без особливих практичних змін, реформені дискусії поступово 

створювали атмосферу повного схвалення перетворень, сприяючи при цьому 

зростанню суспільного та партійного сприйняття цих змін. Ці всі фактори 

зумовили схвалення реформених змін серед суспільства. 

Досить важко визначити точну хронологічну межу між другою і третьою 

хвилею реформ в Болгарії. Навіть за відсутності помітних змін після 1979 р. 

дискусія щодо нового економічного механізму не стихла. Умовно, початок 

останнього пориву реформаторства можна датувати часом подання доповідної 

записки, внесеної Т. Живковим на розгляд та обговорення в Політбюро кінця 

1983 р., яка мала назву "Про деякі невідкладні питання застосування 

                                                           
423

 ЦДА, ф. 136, оп. 5, а. е. 18, л. 3. 
424

 ЦДА, ф. 89, оп. 9, а. е. 14, л. 29. 



153 
 

економічного підходу та удосконалення управління"
425

. Ця доповідна записка 

не містила та не вводила принципово нового економічного підходу, а 

пропонувала доповнити та удосконалити попередні рішення. Перший секретар 

ЦК БКП Т. Живков на засіданні Політбюро ЦК БКП 26 грудня 1983 року робив 

наголос на основних, на його думку, аспектах, які мали значення для розвитку 

аграрного сектору економіки країни.  

 держава була власником землі, а трудовий колектив – власник 

соціалістичних елементів виробництва; 

 децентралізація виробничих процесів в аграрному секторі 

економіки Болгарії. В майбутньому відносини "держава - 

товаровиробник" мали будуватись на економічній основі та на 

рівності сторін. Держава вводила загальні умови та правила 

поведінки та в цих рамках сільськогосподарські агенти отримували 

свободу дій; 

 необхідність лібералізації координаційного механізму. Зменшення 

кількості боргових показників та цілісний розвиток згідно із 

ухваленим планом розвитку аграрного сектору економіки країни;  

 докорінне перетворення інвестиційного процесу. Бюджетне 

фінансування гарантувалось. Капіталовкладення скорочувались до 

кількох великих національних об’єктів, а решта проектів 

фінансувалися на конкурсній основі, підтверджуючи високу 

ефективність своєї діяльності перед БНБ; 

 запроваджувалося правило "втрати малої кількості неефективних 

працівників покривалося підтриманням кількості ефективних 

робітників"
426

. 

Дискусія на Липневому (1980) пленумі ЦК БКП про реформи була тісно 

пов’язана із світовою кризою, яка загострилась на початку 1980-х рр. та 
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рецесією в аграрному секторі економіки Болгарії, яка охопила країну влітку 

1983 р.
427

. Ухилення від теми рецесії, Т. Живков пояснив новим приливом 

реформаторської хвилі: "Ми не можемо не помічати тривожні явища та 

негативні процеси, які розвиваються в нашій економіці. Ці негативні явища та 

процеси через кілька років можуть привести країну до досить важкого 

становища. Таким чином, на одному із засідань Політбюро я стисло виклав 

свої думки та занепокоєння, пов’язані із розвитком нашої економіки"
428

. 

Причини відновлення дискусій з приводу реформування аграрного 

сектору економіки Болгарії, полягали в накопичених економічних труднощах – 

серія неврожаїв, погане матеріально – технічне оснащення сільського 

господарства та ін. Ці причини, разом із обранням на посаду генерального 

секретаря КПРС Ю. Андропова в листопаді 1982 р., спричинили початок 

третьої та останньої спроби відновлення командно – адміністративної моделі 

сільськогосподарського механізму. 

Політбюро в грудні 1982 р. створив комісію, завданням якої була робота 

над проблемами по впровадженню НЕМ. При скептицизмі, який панував в колі 

БКП, все ж пропонувалось запровадження нового економічного підходу, 

розпочатого в 1985 р. Як і очікувалось, чергове затягування нововведень, яке 

обґрунтовувалось недостатньою підготовкою сільськогосподарських кадрів. За 

відсутності доступних до вивчення архівних джерел, які містять свідчення 

щодо реального стану економічного розвитку країни об’єктивно визначити 

причину затягування проведення реформ в аграрній сфері, неможливо.  

Аналізуючи протоколи Січневого (1984) пленуму ЦК БКП складалося 

враження, що Т. Живков незадоволений консервативними поглядами, які 

панували у вищому партійному керівництві. З другого боку, перший секретар 

БКП був головою комісії з питань проведення реформ, яка і відклала цей 

реформений процес. Прийняття такого рішення без його детального вивчення 

та процедури попереднього ухвалення заклало основи до радикального 
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повороту, про який зазначив у своєму вступному слові на пленумі Т. Живков, 

формулюючи графік здійснення реформ: "Ми досягли такого етапу, на якому 

вже не можемо відкладати прийняття рішень щодо проблем політичної 

системи, оскільки вона вже створює труднощі економічному розвитку. Всі 

заходи спрямовані на запровадження нового економічного підходу спиралися у 

політичну систему. Це стіна, яка зараз гальмувала вирішення важливих питань 

розвитку сільського господарства"
429

. Т. Живков, зазначив, що в 1984 р. в 

якості експерименту потрібно запровадити новий економічний підхід в 

аграрному секторі економіки Болгарії, а з наступного року мав розпочатись 

економічні перетворення в країні в дусі змін на суспільній основі. Але, як 

зазначив Т. Живков, для партійного керівництва це виявилось неможливим
430

. 

Визнана необхідність істотних економічних перетворень стала однією з 

характерних рис третьої хвилі реформ. Варто зазначити, що відбувся 

повторний перелом у дискусії щодо впровадження реформ. Перший раз в 1960-

х рр. на сторінках сільськогосподарських періодичних видань з’явилися статті, 

в яких аналізувалися існуючі глибокі коливання в системі і пропонувалися 

варіанти вирішення існуючих проблем
431

. 

В 1975 – 1978 рр. тема реформування аграрного сектору економіки 

Болгарії обговорювалась, але все ще залишалась поза колом дискусійного 

"мінімуму". Липневий (1978) пленум ЦК БКП підтримав пункти щодо 

необхідного розширення соціалістичної демократії через передачу частини 

функцій БКП до Народних Зборів та інших виборних органів
432

. Можливо, 

важливим кроком в цьому напрямку було надання більш значної ролі 

Народним зборам та сільськогосподарським радам в прийнятті річних та 

п’ятирічних планів розвитку сільського господарства. Досвід проведених 

реформ в аграрній сфері до 1979 р. свідчив, що головною проблемою розвитку 
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економіки Болгарії залишалася економічна криза, яка швидко розвивалася в 

країні. 

Для розуміння відмови від реформування політичної системи наприкінці 

1970-х рр., дискусія навколо неї розпочала третю хвилю перетворень  в 

сільському господарстві. Тема реформування політичної системи країни була 

пріоритетною на початку нового реформеного циклу. Вона призвела до 

охолодження відносин Т. Живкова та М. Горбачова, та до звинувачень, що в 

Болгарії далеко відійшли від ідей розмежування функцій між державою та 

партією. На зустрічі в Москві в жовтні 1987 р. Генеральний секретар КПРС 

підкреслював, що реформування без партії, неможлива. Т. Живков ще 

намагався відстояти свої погляди на економічні процеси в країні. Він зазначав, 

що піднімалося питання не про звільнення партії від не властивих їй функцій 

державного управління, а про розмежування  функцій між державою та 

партією. Т. Живков також підкреслював, що реальна проблема полягала не в 

постійному перерозподілі функцій в системі "держава - БКП", а в ліквідації 

стану, за яким партія вже не відігравала ролі ешелону в державному 

управлінні
433

. 

Т. Живков все більше схилявся до відмови від так званої "болгарської 

специфіки". Із притаманним йому загрозливим тоном, він пояснював в 

Політбюро ЦК БКП, що неможливо надати Раді Міністрів ідеологію, яка 

об’єднує науку, культуру та просвіту на користь розвитку аграрного сектору 

економіки Болгарії. По – друге, зазначив Т. Живков, що неможливо було 

надати іншу сторону його розвитку
434

.  

Зміни в настрої Т. Живкова пояснювалися тим, що він був змушений 

захищатись перед запитами М. Горбачова щодо проведених реформ, які 

пропонувалось здійснити в ході радикальних реформених дій. Так зародилася 

відома Липнева концепція 1987 р.
435

. Поставлений в 1987 р. наголос на 
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розвитку аграрного сектора економіки Болгарії не міг розглядатись як 

уникнення звіту перед М. Горбачовим про стан радикальних змін в економіці 

та політичній системі. Липнева концепція та Наказ №56 були реверансом Т. 

Живкова, враховуючи всі критичні зауваження СРСР, та з метою "догодити" 

Москві
436

. Про це свідчив виступ Т. Живкова перед Політбюро ЦК БКП (але 

по-суті адресоване СРСР). Проведення двох реформ – політичної та 

економічної – до Липневого (1987) пленуму ЦК БКП були своєрідним 

перетворенням в Болгарії. Але в ході цих змін було допущено багато помилок, 

які врешті – решт призвели до гальмування процесу реформування сільського 

господарства країни. Потрібно було спочатку реформувати економіку, а вже 

потім проводити послідовну політику реорганізації політичної системи, - 

зазначив Т. Живков
437

. Він також, спробував зробити припущення, що перехід 

від політичного до економічного реформування був причиною постійної 

затримки передачі власності та розширення прав трудових колективів. 

Важливими моментами, які характеризували хронологію третьої хвилі 

реформ, були Лютневий (1985) пленум ЦК БКП, Січневий та Грудневий (1986) 

пленуми ЦК БКП, дві декларації Народних зборів про передачу власності та 

самоуправління громадам від квітня 1987 р., Липнева концепція (1987 р.), 

Листопадовий (1987) пленум та схвалений на ньому Довідник 

сільськогосподарської діяльності, Грудневий (1988) пленум ЦК БКП, на якому 

вводилася система створення сільськогосподарських компаній; Наказ №56 

(січень 1989 р.) та засідання ЦК БКП в липні 1989 р., на яких було вирішено 

створити акціонерні товариства. Зазначений список свідчив про 

пришвидшення темпів впровадження змін в системі сільськогосподарського 

виробництва.   

Аналіз місяців після Липневого (1987) пленуму ЦК БКП розкрив досить 

низький рівень розвитку аграрної сфери. Як правило, розуміння що 

застосовувані дії не дали бажаного результату. Наприкінці 1988 року партійне 
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керівництво визнало своє несвідоме плазування перед економічним 

детермінізмом. У вищих органах БКП вважалось, що цього достатньо для 

створення об’єктивних умов, які самі по собі призвели до змін в свідомості 

людей, а звідси призвели до змін в аграрному секторі економіки Болгарії
438

. 

Найперше, Політбюро в жовтні 1988 р., а потім і ЦК БКП в листопаді того ж 

року прийняли рішення про створення системи аграрнихкомпаній. 28 

листопада на засіданні Політбюро ЦК БКП було прийнято остаточне рішення 

перетворення державних сільськогосподарських підприємств у акціонерні. 

Через акціонерні підприємства шукались способи подрібнення створених ще в 

1960-х рр., проміжних ланок в економіці – ДСО, народногосподарських 

комплексів, корпорацій та асоціацій. Їх формування кілька десятиліть тому 

було досвідом децентралізації процесів, призвівши до надмірної централізації 

структур. Середня ієрархічна ланка зосередила великі економічні  та владні 

ресурси, в обмеженому централізованому контролі над ними (часткова 

децентралізація процесів – планування, капітальне будівництво, ціноутворення 

після 1965 – 1966 рр., зменшення державного нагляду за 

сільськогосподарськими агентами).  

Нова політична еліта перетворила, надані їм в управління з центру, 

економічні зони у свої власні напівфеодальні володіння, які невдовзі стали 

перепоною у розгортанні реформаційних процесів
439

. Центральна влада 

опинилась перед дилемою, або обмежити їх напівфеодальну владу (що 

входило у протиріччя із задекларованою політикою децентралізації), або 

погоджуватись із мовчазним бойкотом знизу. Через ці причини  майже два 

десятиріччя партійне керівництво вимушене було співіснувати з "новим 

типом" сільськогосподарських керівників. Болгарія – перша країна з 
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постсоціалістичних країн, яка створила суспільну сільськогосподарську 

організацію, що належить бізнес - еліті
440

. 

В першому варіанті система створення фірм була просто механізмом 

подрібнення середньої ієрархічної основи. Листопадовий (1989) пленум ЦК 

БКП одноголосно прийняв рішення про необхідність істотної зміни у формі 

об’єднання підприємств. Їх назва не мала особливого значення – вони могли 

називатись асоціаціями, або якось інакше, але незмінними залишалися функції 

цих підприємств
441

. Рішення про реорганізацію державних фірм в акціонерні 

було передано під компетенцію уряду або профільному міністру. Нез’ясованим 

залишалося питання які фізичні та юридичні особи мали право придбати акції 

підприємств. 

Таким чином, найрадикальніша частина болгарської програми реформ 

аграрного сектору економіки Болгарії не встигала звільнитись від 

заідеологізованості. Проведені зміни були, хоч і досить обмежені, але все ж 

розглядалися як тимчасовий відступ. Події, які виходили з під контролю 

болгарського Політбюро, різко гальмували майже на три десятиріччя 

реформений експеримент.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження  розвитку аграрних відносин в болгарському селі в 1944 – 

1989 рр. виявило характерні для цього періоду особливості, дало можливість 

розглянути їх комплексно та зробити наступні висновки. 

 - Огляд вітчизняної наукової літератури засвідчив наявність 

зацікавленості дослідників до розвитку аграрних відносин в Болгарії в 

соціалістичний період.  Автори зосереджували свою увагу на питаннях 

радянсько-болгарської співпраці в сільськогосподарській сфері, обміну 

науковим досвідом та досягненнями двох країн в сільськогосподарській сфері.  

Радянські дослідники зробили вагомий внесок у вивчення питання 

аграрного розвитку Болгарії в період 1944 – 1989 рр. Вчені розглядали процес 

кооперування болгарського села, зазначаючи, що націоналізація землі була 

необхідною умовою для успішного кооперування сільського господарства. При 

цьому не висвітлювали зловживання державних органів влади при залученні 

селян до кооперативів, втрати соціального стану селянина-господаря та 

зниження продуктивності праці селян. 

Праці, в яких розглядалася політика БКП в аграрній сфері, заходи 

органів державної влади щодо реформування галузі, виконувалися із 

залученням офіційних статистичних даних, вузької джерельної бази. Були 

відсутні комплексні дослідження соціально-майнового стану болгарського 

селянства, державного регулювання аграрного сектора економіки Болгарії. 

Розглядалися лише здобутки та керівна роль Комуністичної партії у 

плануванні та управлінні сільським господарством, майже не розглядались 

проблеми, пов’язані із прискореним кооперуванням. Селяни, в працях 

радянських вчених виступали лише об’єктом здійснення державної політики в 

аграрній сфері. Висновки і узагальнення, зроблені авторами досліджень, в 

радянський період носять завуальований, поверховий характер. Важливі 

аспекти розвитку аграрних відносин в Болгарії в період 1944 – 1989 рр. 

залишилися малодослідженими. 
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Болгарська історіографія до листопада 1989 р. перебувала під 

ідеологічним впливом БКП, що позначилося на узагальнення, зроблені 

авторами в своїх дослідженнях. В цей період, вчені акцентували увагу на 

питанні створенні кооперативів, їх реорганізації та функціонування. 

Дослідженням цього періоду був притаманний публіцистичний стиль викладу 

матеріалу та суб’єктивність при оцінці досягнень БКП в реформуванні 

аграрної сфери.  

Якісно новий період вивчення розвитку аграрних відносин в Болгарії в 

1944 – 1989 рр. розпочався із усуненням Т. Живкова та зменшенням впливу 

БКП. Вчені прагнули неупереджено висвітлити проблеми аграрного розвитку 

Болгарії в період 1944 – 1989 рр., при цьому переважно зосереджували увагу 

на суспільно-економічний розвиток країни, створення кооперативів, 

агропромислових комплексів та їх діяльність  

Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії свідчить, що обрана тема 

дисертаційної роботи не була предметом окремого комплексного наукового 

дослідження. Хоча ця тема і досі залишається малодослідженою, огляд 

наукової літератури засвідчив наявність зацікавленості вітчизняних та 

зарубіжних дослідників до проблем розвитку аграрних відносин Болгарії в 

період 1944 – 1989 роках.  

- Виявлення та впровадження у науковий обіг значного масиву 

недосліджених архівних джерел дало можливість об’єктивно висвітлити 

особливості державної політики в аграрній сфері Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Тема дисертаційного дослідження має широку джерельну базу. Вона 

представлена матеріалами фондів центральних та обласних державних архівів 

Болгарії. Використання та вивчення протоколів, звітів, листування ЦК БКП 

дали можливість розкрити проблему державного управління аграрної сфери. А 

залучення документів обласних державних архівів – висвітлити стан 

сільського господарства, хід кооперування, націоналізації землі та розвиток 

агропромислових комплексів по областях. Використання широкого кола 



162 
 

архівних джерел дало змогу уникнути однобічності в дослідженні поставлених 

завдань.  

Важливу  групу джерел становлять статистичні збірники, опубліковані 

матеріали з’їздів, конференцій та пленумів ЦК БКП. Проте при їх вивченні 

використовувався критичний підхід.   

-  Передумовою необхідності аграрних перетворень в болгарському селі 

було те, що у 1920 – 1940 роках сільськогосподарське виробництво 

розглядалося не як складова економічного розвитку, а лише як частка 

приватного сектору економіки Болгарії. Саме з цього приводу державні органи 

влади не могли розпоряджатися своїм аграрним потенціалом. Зміни в аграрних 

відносинах визначались необхідністю збільшення державного земельного 

фонду, залучення безземельних селян до сільськогосподарського 

товаровиробництва та потребою в підвищенні рівня аграрного розвитку села 

шляхом його кооперування. Аграрні перетворення в Болгарії беруть початок 

ще в 1920 – 1940-ті рр., коли впроваджувалися загальна трудова повинність та 

земельна реформа, кооперація. Реформа історично запізнилась та не була 

завершена, оскільки загострилась світова економічна криза 1929 – 1933 рр. та 

наявністю протиборства політичних сил навколо її обговорення і проведення. 

Це впливало на характер і форми прояву перетворень в аграрному секторі 

економіки країни. 

Визначено, що до вересневого перевороту 1944 року 94% землі 

знаходилась у власності приватних товаровиробників. Низький рівень 

механізації сільськогосподарського виробництва зумовлював потребу у 

покращенні технічного та технологічного стану аграрного сектору, а науково-

технічний прогрес виявив потребу у підготовці фахово-кадрового складу 

аграрного виробництва. 

- Проблема здійснення реформ в болгарському селі завжди було 

актуальним на теренах Болгарії. Але не завжди доводилось до логічного її 

завершення. Аграрні програми уряду БЗНС на чолі з А. Стамболійським не 

набули довготривалого ефекту. 
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Після вересневого перевороту 1944 року та приходом до влади 

Вітчизняного фронту, в Болгарії розпочався пошук альтернативних підходів до 

вирішення аграрного питання шляхом реформування сільського господарства. 

Головними напрямами аграрної реформи було проведення націоналізації 

приватної землевласності, створення сільськогосподарських кооперативних 

господарств, забезпечення матеріально-технічною та науково-професійною 

основою аграрної сфери, районування та спеціалізацію сільськогосподарського 

виробництва. 

Аналіз значного комплексу архівних джерел дав підстави стверджувати, 

що перетворення в сільському господарстві Болгарії у досліджуваний період  

були спричинені суспільно-економічними обставинами. По-перше, 

комплексом заходів, спрямованих на піднесення сільськогосподарського 

виробництва, які були визначені після вересневого перевороту (1944) в 

Програмі ВФ. По-друге, курсом на освоєння нових посівних земель, 

визначеним відповідно до аграрної реформи ВФ. По-третє, фактом ліквідації 

приватної землевласності, внаслідок чого у кооперативах зосереджувались 

великі земельні наділи, а безземельні селяни отримали ділянки в оренду. По-

четверте, процесом створення кооперативів, машино-тракторних станцій та 

сільськогосподарських об’єднань. По-п'яте, впровадженням системи податків 

на сільськогосподарське товаровиробництво, що зумовило зловживання 

органами влади при здійсненні оподаткування сільського населення. 

- Встановлено, що розпочатий в період 1944 – 1948 рр. процес кооперації 

відбивав курс уряду Вітчизняного фронту на реформування сільського 

господарства країни. Кооперування аграрного сектора відобразився головним 

чином, у чотирьох своїх проявах: трудові кооперативні землеробські 

господарства (ТКЗГ), об’єднані  ТКЗГ (ОТКЗГ), державні землеробські 

господарства (ДЗГ) та агро-промислові комплекси (АПК). в них відбивався 

курс Болгарської комуністичної партії на утвердження в сільському 

господарстві колективних форм власності та господарської діяльності. В ході 

кооперування не завжди визначались природно-кліматичні умови та історичні 
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сільськогосподарські традиції регіону, що призвело до низької ефективності 

кооперування в певних болгарських селах. Створені кооперативи мали 

державну фінансову підтримку, отримували кредити від Болгарського 

народного банку на пільговій основі, забезпечувались сільськогосподарською 

технікою та добривами. Проте, в ході кооперування сільського господарства 

було допущено зловживання державними органами влади при відчуженні 

землі, майна та худоби у приватних землевласників, що призвело до 

невдоволення селян та втрати істотної частини продуктивних сил болгарського 

селянства. Застосування адміністративних методів кооперування аграрного 

сектору відтермінувало ефективність процесу. Кооперування болгарського 

села призвело до позбавлення селян статусу землевласника та домогосподаря. 

- Курс на прискорене кооперування аграрного сектора економіки Болгарії 

посилив державну монополію на землю, яка збільшила кількість 

необроблюваної землі. Колишні приватні землевласники неохоче 

приєднувались до колективного господарювання, а діючі кооперативи не в 

змозі були фінансово забезпечити кооператора. Це призвело до ускладнення 

виробничих відносин в кооперативах та погіршення економічного становища 

Болгарії. Суть запропонованих ЦК БКП змін щодо вдосконалення 

кооперування сільськогосподарського виробництва зводилася до об’єднання 

кооперативів в ОТКЗГ, надання їм ширшої державної підтримки, посилення 

централізованого планування, але при цьому впроваджувалася система більш 

гнучкого управління виробництвом. Фактично ці зміни не дали позитивного 

результату, оскільки кооперативні господарства об’єднували не за типом 

виробництва, а за місцезнаходженням підприємства, при цьому не враховуючи 

суспільно-економічні особливості розвитку господарств. 

- Необхідність функціонування механізмів державного регулювання та 

управління розвитку аграрного сектора полягає в тому, що 

сільськогосподарське виробництво мало досягти сталого та ефективного рівня 

розвитку для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішнього ринків збуту 

та вироблення принципів раціонального використання земельних ресурсів 
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Болгарії. Від вироблення дієвого механізму державного регулювання 

аграрного сектора залежало гарантування продовольчої безпеки держави та 

забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на 

зовнішньому ринку збуту. Встановлено, що основними складовими механізму 

державного регулювання аграрного сектора були: інвестиційна (бюджетні, 

кооперативні, іноземні інвестиції); інновайно-синергічна, яка поєднувала 

організаційні, управлінські, соціальні та економічні складові аграрного 

виробництва. Однією з функцій, виробленого в період 1970-х рр. механізму 

державного регулювання аграрного сектора була підтримка кооператорів, 

забезпечення стабільного та справедливого розвитку кооперацій, враховуючи 

інтереси виробників задля досягнення приросту прибутковості галузі та 

виправдання обраного БКП курсу на кооперування сільського господарства.  

Характерною особливістю аграрної політики БКП полягало у тому, що 

структурні зміни в аграрному секторі економіки країни ґрунтувались на 

демократичних принципах добровільності, а на практиці були засновані на 

комуністичній моделі управління. Внаслідок цього відбулась деформація в 

розвитку аграрної сфери. Змінено основу функціонування ОТКЗГ – 

землевласність. Ліквідовувалась приватна земельна власність, шляхом відміни 

ренти на землю. Земельна власність ОТКЗГ було об’єднано із ДЗГ, разом з цим 

деформуючись у державну земельну власність. Це, без сумніву, було 

негативним процесом, який розпочався у розвитку аграрного сектору 

економіки країни. 

- Сільськогогосподарське районування та спеціалізація були необхідні 

для раціонального використання земельного фонду. В період 1950 – 1960-х рр. 

було переглянуто специфіку використання посівних площ та здійснено 

районування земельного фонду країни з його подальшою спеціалізацією. Цей 

процес призвів до концентрації сільськогосподарського виробництва залежно 

від природно-кліматичних та географічних умов району. Спеціалізація 

аграрного виробництва була чітко розмежована та відповідно створювалися 

нові та перепрофільовувалися вже існуючі підприємства. Встановлено, що із 
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запровадженням сільськогосподарського районування відбулося розроблення 

стратегій розвитку кожного району. 

- Черговий пошук невикористаних можливостей у кооперативній системі 

господарювання продовжився в середині 60-х рр. ХХ ст. із започаткуванням 

політики подальшої концентрації сільськогосподарського виробництва. Суть 

пропонованих змін полягала в об’єднанні кооперативних господарств, наданні 

їм якомога більшої самостійності організаційним формуванням різного рівня, 

зниженні ролі централізованого планування, впровадженні більш гнучкої 

системи управління виробництвом, створенні стабільних первинних 

виробничих колективів із самоуправлінням і науково-технологічною 

автономією. В Болгарії розпочалося створення нових господарських структур: 

агрокомбінатів, агрофірм, науково-виробничих та науково-дослідних станцій. 

Успішно справа розвивалась лише там, де об’єднувалися виробничі зусилля 

міцних виробничих господарів. 

Фактично не відбулося реформування виробничих відносин засобами 

кооперативного підряду. Зростання інфляції, нестача ресурсів, криза 

фінансово-розрахункової системи, порушення паритету цін зробили 

неможливим використання такого роду механізму розподільчих відносин. Не 

дали позитивних результатів і спроби реформувати систему управління 

агропромисловим комплексом. 

Кожний захід, спрямований на застосування таких внутрішніх форм 

організації виробництва, які б поєднували в єдиному процесі управлінсько-

виконавчі функції працівників з його госпрозрахунковою самостійністю, 

виявились безрезультатними. Непорушною внутрішньогосподарською формою 

організації праці залишалися сільськогосподарські бригади, в яких переважали 

обов’язковість праці та відчуження трудівника від її результатів. 

Основними наслідками процесу концентрації аграрного виробництва 

стало органічне об’єднання сільськогосподарської галузі в єдиний 

народногосподарський агропромисловий комплекс. В аграрній сфері стали 

більш ефективними принципи впливу держави на діяльність та ефективність 
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підприємств. Особливо це виявилося у плануванні, оподаткуванні, 

ціноутворенні та контролі галузі. В період 1970 – 1980-х рр. встановилися різні 

форми взаємодії сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 

господарювання (державній та кооперативній). Концентрація кооперативних 

господарств призвело до зміни форм господарювання, створення нових 

організаційно – виробничих структур, з’явилися нові фахово-професійні групи. 

- В умовах реформування аграрного сектора економіки Болгарії, 

ліквідація приватної землевласності та створення нових виробничих об’єднань 

посилило роль землі. Форсоване кооперування призвело до появи нічийної 

землі, що породжувало плутанину у розмежуванні сільськогосподарських 

районів. З метою ліквідації цих процесів було створено нормативно-правову 

базу грунтоохоронних заходів.  

Реформування традиційних кооперативних структур відбувалося 

еволюційним шляхом, їм надавалася методично-правова допомога з тим, щоб 

вони могли трансформуватися у господарства, здатні ефективно 

функціонувати в умовах ринкової економіки. Спочатку відбувалося 

роздержавлення землі і передача її у власність кооперативних господарств. На 

наступному етапі здійснювався поділ земель по кооперативах (без 

виокремлення їх у натурі). Здійснення цих заходів сприяло запровадженню 

економічних механізмів регулювання Державним земельним фондом 

земельних відносин. Здійснено грошову оцінку сільськогосподарських угідь, 

почато грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення. 

Почалося формування бази кооперативної та державної землі.  
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45. А. е. 3840. Протоколи на заседание на земеделски отдел на ЦК БКП за 

консолидация TKЗС в Пловдив и Пазарджик, 6 ноември 1958 – 25 февруари 

1959, 318 л. 

46. А. е. 4719. Решения, протоколи, материали за изграждане TKЗС в област 

Варна, 17 февруари - 22 март 1962, 82 л. 

 

Oп. 13. Организационен отдел. 

47. А. е. 1. Резолюции и доклади за състоянието на земеделието на 

Благоевградска  област и задачите на БРП (к), 6 октомври - 6 ноември 1944, 74 

л. 

48. А. е. 2. Доклад и резолюции приети от Областната конференция на БРП (к) 

в Бургас относно развитието на селското стопанство в региона и основните 

задачи, 22 - 23 октомври 1944, 101 л. 

49. А. е. 12. Стенографски протокол от заседанието на областния комитет на 

БРП (к) в Благоевград през 1946 г. по международното и вътрешно положение 

на страната, развитието на селското стопанство в областта на докладване - 

предизборни срещи, 3 януари - 23 ноември, 1946, 317 л. 

50. А. е. 29. Протоколи от заседанията на материали на пленум на Областния 

комитети БРП (к) в Благоевградски окръг за установяване и 

институционализиране на селските организации на социалните партньори 

относно полето на първичния (оригинал), 4 май - 28 октомври, 1947, 242 л. 

51. А. е. 31. Протокол и материали към тях на пленум Областния комитет БРП 

(к) относно създаването на ТКЗС и тяхната експлоатация, по време на есенното 

засаждане компанията. Доклад на земеделието отдел за размера на площите в 

региона, 5 април - 31 октомври, 1947, 316 л. 
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52. А. е. 33. Преглед на общото състояние на селското стопанство във Варна, 4 

май - 31 октомври 1947, 186 л. 

53. А. е. 62. Протоколи и материали към тях от заседанията на Градския 

комитет БРП (к) – Варна за напредъка на засаждане, разширяване на акър 

култури, положението на ТКЗС, 8 март - 22 юли 1948, 139 л. 

54. А. е. 87. Протоколи и материали към тях на пленуми на Околийския 

комитет на БРП (к)-Кубрат през 1948 г. за подготовката на пролетната сеитба 

разбира, събиране нарядите мляко и вълна, на 22 януари - 19 ноември 1948, 192 

л. 

55. А. е. 111. Протоколи и материали към тях на пленуми на Околийския 

комитет на БРП (к)-Перник. Доклади за състоянието на земеделието в района, 

25 май - 22 ноември 1948, 210 л. 

56. А. е. 299 Материали към пленум Окръжен комитет на БКП-Видин за 

създаване на нови и разширяване на съществуващите TKЗС; условията за 

присъединяване на земеделските стопани. Доклад на Земеделски отдел на ЦК 

БКП за напредъка през пролетта и есента засяване на зърнени култури, 19 

април - 16 ноември 1950 г., 169 л. 

57. А. е. 364. Протоколи от пленум на Околийския комитет БКП-Русе за 

напредъка на пролетното засаждане, прибиране на реколтата култури, дейноста 

на ТКЗС и осигуряването им с площи. Доклади на Околийския  организационен 

отдел, 23 юни - 19 ноември 1952 г., 361 л. 

58. А. е. 400. Материали от пленум на Околийския комитет БКП - Стара Загора 

за напредъка и план за пролетната сеитба на информация за засятата площ на 

зърнени и зеленчукови култури, развитието на производството на памук, 

подготовка за докладване на конференцията, 10 януари – 5 ноември 1953, 129 л. 

59. А. е. 515. Доклади на Селскостопански отдел на Околийския комитет на 

БКП по общото състояние на сектора на селското стопанство в региона, 

размера на площите, ТКЗС и производители, заети в тях, техния план за 

развитие за 1958 - 1962 гг. Резолюция на пленум на Околийския комитет БКП-

Благоевград за уедряване ТКЗС и подобряване на техния материално и 
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техническото състояние, финансова подкрепа на кооператорите и подобряване 

на условията на труд, 7 януари - 3 декември, 1958, 281 л. 

60. А. е. 595. Стенографски протокол на пленума на Околийския комитет БКП - 

Търговище за функционирането на контролната комисия на TKЗС. Доклади на 

Земеделски Отдел БКП за повишаване на производителността на 

селскостопанския сектор на регионалната икономика и намаляване на 

разходите за земеделски продукти, 13 май - 19 ноември 1959, 423 л. 

 

Oп. 18. Селскостопански отдел 

61. А. е. 2. Протокол и материали към него на Третата отчетно-изборна 

конференция на Околийския комитет на БРП (к) в Кърджали за броят на нови 

ферми земеделските кооперативни, 31 декември 1944 - 31 декември 1945 г., 191 

л. 

62. А. е. 9. Протоколи, материали и информация на ЦК на БКП за уреждане 

нови TKЗС и по-нататъшното им функциониране и укрепване, 2 - 19 април, 

1945, 72 л. 

63. А. е. 11. Писма, сведения и информация от окръжни комитети на БРП (к)-

Пловдив със жалби селяни във връзка с малтретирането на оттеглянето на 

земята си за TKЗС (оригинал), 7 септември 1945, 3 л. 

64. А. е. 12. Докладна записка и информация от зав. Отдела до Сектретарита на 

ЦК на БРП (к) относно жалби на злоупотреба с селяни като създава TKЗС, 21 

октомври - 21 ноември 1945, 34 л. 

65. А. е. 16. Информация на отдела за проведената съвместна конференция на 

Българския лозарски съюз и на лозаро-винарски кооперации, 10 - 27 Август, 

1945, 4 л. 

66. А. е. 27. Доклад и писма от Селскостопански отдел на ЦК на БКП до 

Секретариата на БКП ЦК на размера на площите на тютюн, зърно и 

зеленчукови култури и доставка на мляко и вълна (оригинал), 16 юни 1949, 6 л.  

67. А. е. 32. Преписка на ЦК на БКП с Общия земеделски профессионален съюз 

във връзка с ревизиониране размера на обработваната площ. Протокол от 
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комитета за наблюдение на размера на кооперативната земя, 1 юли - 25 

ноември 1949 г., 59 л. 

68. А. е. 36. Преписка на Плевенски окръжен комитет за напредъка на БКП 

есенната сеитба на региона, 25 октомври - 16 ноември 1949 г., 81 л. 

69. А. е. 39. Преписка на отдела с Околийския комитет на БКП в Поморие във 

връзка с отказване на членове на ТКЗС в с. Каблешково, Поморийска околия, 

от рентата върху една част от земята в полза на фонд «Старини», 1 - 14 Април 

1949, 26 л. 

70. А. е. 41. Преписка на ЦК на БКП с околийските комитети на БКП относно 

случаите за злоупотреби в създаването TKЗС и резултати от извършени 

проверки, 23 май – 22 декември, 1949, 72 л. 

71. А. е. 46. Отчет за дейността на ДЗС, 18 окт 1949, 31 л. 

72. А. е. 51. Писмо от ЦК на БКП до окръжните комитети на БКП за определяне 

на размера на реколтата на Държавната комисия за планиране (оригинал), 29 

януари - 21 октомври 1950, 106 л. 

73. А. е. 52. Докладна записка и информация от зав. отдела до Секретариата на 

ЦК, писма от ЦК на БКП за напредъка на БКП лятото и есента засаждане 

компанията, 4 януари - 1 декември 1950, 34 л. 

74. А. е. 53. Писма, доклади, информации от зав. отдела до Секретариата на ЦК 

във връзка за подготовката и провеждането на летния и есенната сеитба на 

(оригинал), 7 февруари - 9 октомври 1950, 214 л. 

75. А. е. 60. Предложение от зав. отдела до Секретариата на ЦК на БКП за 

изменение на проектоустава ТКЗС (оригинал), 12 Януари 1950, 35 л. 

76. А. е. 96. Доклад на генералния секретар на ЦК на БКП по време на среща на 

секретари на областните комисии и областните комитети на злоупотреби, 

извършени от партийните лидери в създаването на TKЗС в Кулска, 

Koларовоградска, Ловешка, Никополска, Новопазарска, Плевенска, Поповска, 

Тетевенска околии, 12 март 1951, 51 л. 

77. А. е. 99. Докладни записки от зав. отдела до Политбюро на ЦК за 

отменяване наредбата-закон за ТКЗС от 18 април 1945 кореспонденция до 
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Министерството на земеделието относно дейноста на ТКЗС, 11 май - 11 юни 

1951, 8 л. 

78. А. е. 120. Писмо от Окръжния комитет на БКП в Хасково до ЦК на БКП към 

ЦК на трудността при изграждане на TKЗС в гр. Златоград. Резолюция от зав. 

отдела С. Тодоров (оригинал), 31 януари 1952, 41 л. 

79. А. е. 123. Информация на ръководители на отдели, за намаляване рентата в 

някои TKЗС в Брезнишка, Генералтошевска и Силистренска околии (оригинал), 

3 април 1952 г., 27 л. 

80. А. е. 130. Кореспонденция на ОК на БКП-Враца към ЦК за снабдяване със 

селскостопански машини МТС във Врачански окръг, 26 февруари - 6 май 1952, 

33 л. 

81. А. е. 134. Докладни записки от зав. отдела във връзка с прекратяване 

незаконното изсичане на гори във Видинска околия (оригинал), 17 април 1952, 

24 л. 

82. А. е. 158. Доклади, программа и списък на участниците в Третата 

национална конференция TKЗС за дейността и функциите на ТКЗС, изменения 

и допълнения на Устава TKЗС, 9 ноември - 24 декември 1953, 109 л. 

83. А. е. 164. Писма на Министерството на земеделието от Околийния комитет 

– Кулски за подготовката и разпространението на профила селскостопанска 

персонал, 9 юни 1953 - 20 януари 1954, 172 л. 

84. А. е. 172. Преписка на ЦК на БКП със Съвета по развитието  и укрепването 

на ТКЗС към Министерския съвет и писмо до секретаря на партийната 

организация при ТКЗС във Пловдивска околия, 25 декември 1954 - 04 януари 

1955, 84 л. 

85. А. е. 196. Доклад и таблици от комиссия при Министерството на финансите 

до Политбюро за промяна на закона за данъка върху доходите TKЗС, членове 

на кооперации и частни земеделски стопани (оригинал), 22 март - 12 юли 1956, 

203 л. 
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86. А. е. 213. Писма от Пловдивския окръжен комитет на БКП към ЦК на БКП 

на проекторезолюцията относно системата на обществени поръчки и доставки 

на селскостопански продукти, 3 - 11 януари 1957, 15 л. 

87. А. е. 233. Писма ОК на БКП-Коларовоград и TKЗС относно сключването на 

споразумение за сътрудничество в областта на земеделието с колективни 

ферми, 17 септември - 24 октомври 1960, 93 л. 

 

Oп. 34. 

88. А. е. 10. Протокол от заседание на Организационния отдел на ЦК със ДЗС 

относно създаване на агро-промишлени союзи (оригинал), 21 - 22 юни 1965, 

171 л. 

89. А. е. 18. Протокол на заседанието на ЦК на БКП и селскостопански активи 

на страната относно увеличване на акър култури. Преглед на съществуващото 

състояние на селскостопанския сектор на страната с материали от сесия на 

Регионалния комитет на София на БКП-Т. Живков Меморандум за вътрешно и 

външно състояние на страната (оригинал), 12 ноември - 28 декември 1965, 107 

л. 

 

Oп. 35. 

90. А. е. 4555. Решение №30 от 23 януари 1974 г. и докладни записки за 

изграждане на Научно-производствен лозаро-винарски комплекс в 

гр.Септември, 23 януари 1974, 13 л. 

91. А. е. 5423. Протокол №302 от 8 август 1975 г. и материали към него за 

приемане на Генерална схема на МЗХП за концентрация и специализация на 

селско стопанство и хранителна промишленост; за обединяване ДСО и 

създаване на ДСО за изкупуване и първична преработка на памук, лен, коноп и 

пашкули; установяване на Националния център за научни изследвания, 

внедряване и изграждане на националната агро-промишлен комплекс. Списъци 

на съществуващи агро-промишлени комплекси, 8 август - 19 ноември, 1975, 

274 л. 
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Oп. 58. 

92. А. е. 27. Стенографски протокол на пленума на ЦК на БКП от 23 и 24 

септември 1969 г. за последователно решаване проблемите на концентрацията 

на производството, научно-техническия прогрес и новата система на 

ръководство на народното стопанство (оригинал), 23 - 24 септември 1969, 244 

л. 

 

Oп. 65. 

93. А. е. 18. Стенографски протокол на съвместното заседание на ЦК на БКП и 

Министерския съвет, Постоянното присъствие на БЗНС и Президиума на 

Националния съвет на Отечествения фронт от 14 и 15.10.1977 г. за осигуряване 

на населението с селскостопанска продукция, 14 октомври 1977, 161 л. 

 

Фонд 28. Национален съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ). 1944 - 

1986 рр. 

Oп. 1. 

94. А. е. 14. Протокол от заседание на комитет ОФ относно  състоянието на 

земеделието в окръг Плевен,  Русе, Стара Загора, 19 февруари 1945, 73 л. 

95. А. е. 91. Протоколи и решенията от заседанията на Националния съвет на 

ОФ относно национализацията на земята, селскостопанска техника и внедрява 

богати селяни във ТКЗС, 11 март - 16 декември 1946, 271 л. 

 

Фонд 47.  Министерство на индустрията. 1945 – 1947 гг. 

Oп. 1. 

96. А. е. 16. Доклад на министъра на индустрията към ръководителя на 

Министерския съвет да предостави възбрана плодове и зеленчуци, за ТКЗС, 13 

август 1946, 19 л. 
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97. А. е. 40А. Писма на Варненския отечественофронтовска организация в 

Министерството на индустрията за създаване на фабрика кооперация захар в 

областта, 18 септември 1946, 4 л. 

98. А. е. 102. Писма  Министерство на промишлеността и занаятите към 

Висшия икономически съвет за изграждане на целулоза, дървопреработване и 

петролни рафинерии, 22 януари - 13 септември 1947, 85 л. 

 

Фонд 58. Съюз на тютюневите кооперации в България. 1942 - 1948 рр. 

Oп. 1. 

99. А. е. 69. Материали, протоколи от заседанието относно създаването на 

тютюневия монопол. Преглед на сортове тютюн, 21 декември 1944, 216 л. 

 

Фонд 77. Върховен стопански съвет. 1945 - 1948 рр. 

Oп. 1. 

100. А. е. 68. Протокол от заседание на Земеделска комисия за напредъка и 

резултатите на дружествата, в периода сеитба 1945-1946, 10 май 1945 - 26 

ноември 1946, 119 л. 

 

Фонд 88. Министерството на правосъдието. 1943 - 1993 гг. 

Oп. 9. 

101. А. е. 331. Стенограмма и материали на заседанието за управление на 

материалите "Правосъдие, законотворчество и законодателство" за одобряване 

на TKЗС, 12 ноември 1950, 27 л. 

 

Фонд 89. Министерство на земеделието. 1944 - 1989 гг. 

Oп. 1. 

102. А. е. 10. Преписки  правния отдел на Министерството на земеделието и 

държавните имоти относно фонд на земя под аренда, 10 ноември - 5 декември 

1944, 68 л. 
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103. А. е. Резолюция, писма, доклади за незамърсяващи правителствени 

агенции и организации от фашистки елементи, премахването на частната 

собственост върху земята. Законопроектът "На TKЗС", 13 декември 1944 - 9 

септември 1945, 271 л. 

104. А. е. 23. Писма, заявления, протоколи относно размер на площ по 

зеленчукови култури в региона на Варна. Доклади за манастир и църква 

отчуждаване на земи в полза на регионалните общности, 23 февруари - 19 

ноември 1945, 167 л. 

105. А. е. 43. Писма обжалване, комисии ОФ от граждани, институции на 

Министерството на земеделието, за да се променят разпоредбите на Закона "На 

трудов поземлен имот", искане отменяване кооперирането на земята, 14 март - 

19 декември 1946 , 247 л. 

106. А. е. 44. Доклад на Българския земеделски кооперативна банка 

съфинансирането на селското стопанство, 12 декември 1946, 71 л. 

107. А. е. 51. Регламент на Министерството на земеделието и държавните 

имоти (оригинал) относно организация на работа ТКЗС, предоставяне на земя, 

предоставяне на селскостопански машини, 5 януари 1946, 83 л. 

108. А. е. 67. Данните ТКЗС за размера на площите на зеленчуци, плодове, 

зърнени култури и лозя в цялата страна, 21 април - 14 октомври 1946, 81 л. 

109. А. е. 70. Проектът за бюджет на дирекцията на земните работи през 1945 

г., 22 декември 1944, 114 л. 

 

Oп. 2. 

110. А. е. 4. Доклад относно това как да се увеличи размер на кооперирана земя 

в Русенски район. Икономически план за 1944 -. 1945 гг. Доклад на засадените 

площи в област Русе, Варна, Пловдив и София, 18 октомври 1944 - 12 

септември 1945, 143 л. 

111. А. е. 22. Изложения, доклади писма относно проект на закон "На 

увеличаване на производството на селскостопански стоки", декември 1944, 19 

л. 
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112. А. е. 36. Кореспонденцията на регионалните земеделски предприятия от 

броя на съществуващите селскостопанска техника, торове и средства, за 

обработка на растения от вредители, 13 септември - 27 декември 1944, 41 л. 

 

Oп. 27. 

113. А. е. 26. Протоколът от Общото събрание за създаването на кооперации 

TKЗС, 11 февруари - 17 октомври 1949, 891 л. 

114. А. е. 35. Протокол от комиссия на Министерството на земеделието относно 

TKЗС, за управление на земята, организация и управление на ТКЗС, ноември 

1949, 128 л. 

115. А. е. 46. Материали за управление TKЗС. Изложения, молби, доклади на 

правителствени комисии по TKЗС на дейноста, 9 януари - 23 декември 1949, 

429 л. 

116. А. е. 57. Писма, молби, резолюции от частни собственици на земя на 

големи земеделски сечива, 14 ноември 1949, 343 л. 

117. А. е. 95. Кадастрален план на област Бургас, София, Плевен и Шумен, 17 

юли 1949, 318 л. 

118. А. е. 101. Доклади, инструкции, преписки за прехвърляне на собствеността 

върху земята на земеделските производители в България за нуждите на 

държавата, 14 юли - 20 декември 1949, 1049 л. 

119. А. е. 105. Преписки, меморандуми, информация на кабинета на министъра 

за предоставянето на земя безимотните селяни, януари - 17 октомври 1949, 280 

л. 

120. А. е. 110А. Протоколи № 1-26 1-488 1-780 1-540 1-419 относно земя 

отчуждаване на селяни, 26 април - 1 декември 1949, 453 л. 

 

Oп. 28. 

121. А. е. 18. Доклади на селскостопанска научно-изследователска станция 

"Образцов чифлик" относно въвеждането на селскостопанската наука в 

производството, 11 ноември - 23 декември 1948, 433 л. 
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Oп. 29. 

122. А. е. 1. Доклад на ръководството на Централния за отчуждаване имоти и 

земя от частни земевладелци, 15 септември 1950, 233 л. 

123. А. е. 62. Протоколи за учредителното събрание TKЗС от следните околии: 

Видинска, Поповска, Кубратска, Карнобатска, Силистренска, 10 януари - 18 

декември 1950, 731 л. 

124. А. е. 104. Устав на ТКЗС, 12 март 1950, 203 л. 

 

Oп. 54. 

125. А. е. 162. Оригинали заповеди на отдела от №1 до №253. Планът на 

селскостопанския сектор Област Враца, 12 януари – 22 декември 1954, 24 л. 

 

Oп. 55. 

126. А. е. 1. Протоколи с решенията на поземелния съвет при М-во на 

земеделието във връзка с приложение закона за ТПС (аграрна реформа), 4 

януари - 3 юли, 1944, 313 л. 

127. А. е. 6. Протоколи, резолюции, решения за национализацията на земя, 28 

септември - 22 декември 1945, 143 л. 

128. А. е. 21. Протоколи за национализирана земя и собственици на земя, чиято 

собственост подлежи на изключване, 17 януари - 19 декември 1946, 201 л. 

129. А. е. 25. Писма, изложби на Управителния съвет на Министерството на 

земеделието на определяне на размера на земя, 10 април - 11 октомври 1946, 

239 л. 

130. А. е. 328. Данните за национализираните земи и собствениците на земя в 

област Ямбол, 16 ноември 1947, 215 л. 

131. А. е. 330. Данните за национализираните земи и собствениците на земя в 

област Карнобат, Бургас, Шумен, Варна, Плевен, 10 януари 1947 - 9 декември 

1948, 1225 л. 
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132. А. е. 577. Протоколи, доклади, резолюции от регионалните поземлените 

комисии за доброволно преселване на селяни. Потребителски селяни да бъдат 

изселени, 24 април - 1 декември 1948, 124 л. 

133. А. е. 615.Отчуждени държавни земи и отменяване пречисляването на земи 

към Държ. Поземелен фонд – земи- Станко Дмитровско, Пловдивско, 

врачанско и Генерал-Тошевско, 11 Март 1952, 201 л. 

 

Oп. 58. 

134. А. е. 16. Резолюция на Министерството на земеделието №4069, 4211, 4316 

относно сливането на кооперативни земеделски предприятия и подобряване на 

материалното и техническо оборудване, 1 октомври - 16 декември 1956, 288 л. 

135. А. е. 23. Протокол от заседанието на Съвета на директорите и материали 

на Министерството на земеделието на принципа на доброволното преселване 

на селяни и в други региони НРБ, поръчват да TKЗС, 7 - 24 януари 1956, 218 л. 

136. А. е. 63. Писма от Съвета на министрите на жалби за злоупотреба с селяни 

регионални комисии за допускане до TKЗС, 16 март - 26 декември 1956, 315 л. 

 

Oп. 59. 

137. А. е. 121. Годишен отчет и анализ на производствения дейности TKЗС с. 

Пирдоп, Бенковски, Челопечене област София, 4 януари - 19 декември, 1961, 

175 л. 

 

Oп. 63. 

138. А. е. 37. Резолюция на Министерството на земеделието относно сливането 

на кооперативни земеделски стопанства, 16 януари - 15 юли 1961, 786 л. 

139. А. е. 57А. Докладът на заместник-министърът на земеделието за участието 

на България в деветата сесия на механизацията в селското стопанство, 1 

декември 1961, 34 л. 
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140. А. е. 286. Протоколи, материали на заседание на Управителния съвет на 

Министерството на земеделието на въвеждането на нови европейски и съветски 

научни разработки в селскостопанското производство, 23 януари, 1962, 37 л.  

141. А. е. 329. Доклади, материали относно дейноста TKЗС област София, 

Пловдив, Шумен, Пазарджик, придобития опит в отглеждането на СССР, 

увеличава производството на суровините, въвеждането на научни постижения в 

областта на селскостопанското производство, 1 юли 1962, 181 л. 

142. А. е. 367. Протоколи на среща тютюнопроизводствен отдел на  

Министерството на земеделието на проблемите в индустрията, 13 октомври 

1962, 67 л. 

143. А. е. 377. Кадастрални планове,  писма за размера на необработваеми земи 

в област Благоевград, Бургас, Видин, Враца, София, Пловдив, Русе, Силистра, 

Плевен, Хасково, 1 декември 1962, 344 л. 

Op. 65. 

144. А. е. 6. Протоколи и матеріали на заседанията на Съвета за 

селскостопанско производство, Комисията по въпросите на валута и търговски 

и баланс на строителната индустрия и в Съвета на министрите, 12 февруари 

1964, 216 л. 

145. А. е. 25. Протокол от заседание на производителите на тютюневи изделия 

в област - Благоевград, 24 март 1964, 282 л. 

146. А. е. 276. Доклад на министъра на земеделието на Министерския съвет за 

изпълнението на Министерски съвет №217 "За подобряване на механизацията 

на селското стопанство." Списци на селскостопанска техника базирани на 

МТС, 31 март 1965, 179 л. 

 

Oп. 68. 

147. А. е. 35. Доклад на министъра на земеделието във Съвета на министрите 

относно създаването на нов агро-промишлен комплекс "Марица - Изток", 1 

февруари 1966, 65 л. 
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Op. 69. 

148. А. е. 81. Данните за дейността TKЗС във област София. Списъци членове. 

Данни за селскостопанска техника на TKЗС, 13 април 1962, 58 л. 

149. А. е. 99. Доклади за дейността на ДЗС в област-Плевен, 21 май 1962, 38 л. 

 

Oп. 70. 

150. А. е. 22. Протокол от заседанието на министъра на земеделието, учени и 

земеделски експерти за изпълнението на научни постижения в областта на 

производството на селскостопански стоки, 22 април 1967, 119 л. 

151. А. е. 98. Обобщении сведения от ОНС до МЗ относно свободните и 

раздадени земи на ДПФ по населении места, 29 декември 1967, 144 л.  

152. А. е. 100. Данните за баланса на земеделска земя в област Варна, 1 януари, 

1967, 87 л. 

153. А. е. 101. Преглед на баланс върху земеделски земи в област Враца, 

Габрово, Ловеч, 11 януари 1967, 127 л. 

154. А. е. 114. Преглед на баланс върху земеделски земи в област Бургас, 

Благоевград, Русе. Доклад за дейността на ДСО по региони, 11 януари 1967, 

412 л. 

 

Oп. 71. 

155. А. е. 3. Баланс на земята – Софийски, Благоевградски, Кюстендилски, 

Пернишки, Хасковски окръг, 10 декември 1967, 423 л. 

156. А. е. 9. Доклад на ръководителя на Земеделски отдел при Министерството 

на земеделието относно остатъка на земите по областите, 11 декември 1967, 34 

л. 

 

Oп. 72. 

157. А. е. 371. Икономическият доклад към Министерския Съвет относно 

формирането на AПК във Разлог, Бургас, Поморие, Карнобат, 12 март 1970, 889 

л. 
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Oп. 73. 

158. А. е. 18. Доклади, протоколи, информация относно усвояване на 

бюджетните средства за развитие и укрепване на ТКЗС, 16 май 1968, 290 л. 

159. А. е. 153. Зидиума на Акад. на селскостоп. науки и коллегиума на МЗ 

състояло се на 31 октомври, 1 ноември 1968, 61 л. 

 

Oп. 74. 

160. А. е. 307. Годишен отчет TKЗС по области Видин, Михайловоград, Враца, 

Плевен, Ловеч, 13 ноември 1966, 145 л. 

 

Oп. 75. 

161. А. е. 222. Разпореждане, инструкции, графици МЗ относно определяне на 

размера на площите, засети с с/х култури, 23 декември 1970 г., 73 л.  

 

Oп. 77. 

162. А. е. 12. Решението на Министерски съвет относно функционирането на 

Министерството на земеделието, попълване на държавните запаси от пшеница, 

царевица, увеличаване на производството на захар от захарно цвекло, 14 юни 

1972, 169 л. 

163. А. е. 213. Резолюция на Министерския Съвет "за отчуждаване на земя за 

обществени и социални нужди", 19 септември 1972, 32 л. 

 

Oп. 79. 

164. А. е. 8. Протоколи, решения, оригинални заповеди по дейността на 

министерството. Заповеди относно зониране на селскостопанска земя, 24 август 

1973, 148 л. 

165. А. е. 189. Доклад на министъра на земеделието от съвместно заседание на 

Министерския съвет относно специализацията на селскостопанското 

производство, 12 декември 1973, 142 л. 
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166. А. е. 195. Протокол №2 на Министерството на земеделието по въпросите 

на аграрния зониране и специализация на земеделието НРБ, 18 януари 1974, 71 

л. 

167. А. е. 196. Доклад от министъра на МЗ и др. материали относно: 

ефективността на програмите стока на пшеница в северно-източната част на 

НРБ, 8 август 1970, 17 л. 

 

Oп. 81. 

168. А. е. 13. Правила и структурата на Националния аграрно - промишлен 

комплекс, 9 септември 1976, 87 л. 

169. А. е. 15. Устав на Националния аграрно-промишлен съюз НРБ, 11 април 

1979, 10 л. 

170. А. е. 16. Правилата и структурата на централното управление на НАПК, 15 

май 1979, 83 л. 

171. А. е. 17. Изменения и допълнение на Устава на Националния аграрно 

промишлен съюз, април 1980, 19 л. 

 

Оп. 82. 

172. А. е. 5. Протокол №2366 "Относно изменения и допълнения в Закона за 

условията на употреба на обработваема земя и пасища", 13 май 1985, 4 л.  

173. А. е. 18. Изменения и допълнения на Устава на Националния аграрно 

промишлен съюз, 9 август 1985, 11 л. 

174. А. е. 46. Преписка, решения, информация, материали на изпълнителен 

комитет на НАПС за развитието на сътрудничеството в селското стопанство и 

неговото интегриране в промишленото производство, 5 януари 1981, 91 л. 

 

Oп. 83. 

175. А. е. 11. Постановления на МС засягащи дейността на НАПС, изменения 

на Устава на НАПС," 1 декември 1985, 91 л. 



189 
 

176. А. е. 126. Протоколи, меморандуми, данни, материали на Министерски 

съвет в промени на Закона "за защита на кооперативното земеделско 

имущество", увеличаване на стоковото производство на оранжерийни 

зеленчуци, десертни сортове лози в периода 1984-1985, 11 май 1985, 180 л. 

 

Oп. 84. 

177. А. е. 323. Решението на Политбюро ЦК на БКП относно неправилно 

разпределени и окупираните земи, 9 януари 1988, 13 л. 

178. А. е. 571. Протокол №17 от заседанието на Изпълнителния комитет 

относно създаването на НАПС по области и райони, селскостопанско зониране, 

план за икономическо развитие за прилагане на аграрната сфера на 

икономиката през 1987 г., 11 май 1987, 169 л. 

179. А. е. 648. Протоколи предложения на НАПС до ЦК на  БКП за 

предоставяне на съоръжения за използването на земеделски кооперации 21 

април 1988, 30 л. 

 

Oп. 85. 

180. А. е. 2. Съветът на земеделието и горите при Министерски съвет. В 

доклада на Съвета на министрите относно защитата на собствеността върху 

земята и увеличаване на добива си, 22 април 1987, 12 л. 

 

Oп. 87. 

181. А. е. 8. Планови задачи на Министерството на земеделието относно селяни 

отчуждени частни терени за обществени и социални потребности, 19 май 1977, 

286 л. 

 

Фонд 113. Върховна стопанска камара. 1937 - 1948 гг. 

Oп. 1. 

182. А. е. 34. Материали за създаването на кооперативното отбори отглеждане в 

1939-1940, 16 октомври 1940, 79 л. 
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Oп. 3. 

183. А. е. 211. Материали на икономически плана през 1948 г., 6 април - 20 

октомври 1948, 83 л. 

184. А. е. 230. Материали за определянето за реколта на зърнени и зеленчукови 

култури за периода 1947-1948, 19 юли 1947, 191 л. 

 

Фонд 117. Народно събрание (НС).1937 – 1997  

Oп. 8. 

185. А. е. 52. Проект за изменения на Закона "На TKЗС", 22 - 23 юли 1949, 9 л. 

 

Фонд 119. Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ). 1933 - 1949  

Oп. 2. 

186. А. е. 18. Материали относно кредитиране TKЗС в област Хасково, 

Благоевград, Сливен, Добрич, 17 юни 1948, 133 л. 

187. А. е. 23. Доклад финансовия отдел БЗКБ за предоставяне на финансова 

помощ на ТКЗС в област - Монтана, 9 юли 1948, 37 л. 

 

Фонд 130. Държавна планова комисия. 1945 - 1991. 

Oп. 1. 

188. А. е. 120. Годишният доклад на МЗ относно създаването на ТКЗС и 

техният материално-техническа помощ, 19 декември 1949, 221 л. 

189. А. е. 197. Доклад за финансовото управление за развитието на 

кооперациите в област София, Плевен, Видин, Пазарджик, 10 октомври 1950, 

138 л. 

190. А. е. 231. Годишен отчет МЗ върху развитието на селско стопанство, 

специализацията и райониране на земеделието, 11 февруари 1951, 68 л.  

 

Фонд 132. Българска народна банка, Централно управление (БНБ – ЦУ). 

1937 - 1995. 
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Oп. 2. 

191. А. е. 22. Счетоводен баланс на Българска народна банка. Tolbukhina, 19 

март 1947, 83 л. 

192. А. е. 71. Финансовия баланс на БНБ - Сливен, 2 Април 1947, 79 л. 

 

Фонд 136.  Министерски съвет (МС). 1944 - 1998. 

Oп. 5. 

193. А. е. 52. Постановление №53, относно отчуждаване на имот за частни 

земеделски стопани по чл.26 от Закона за държавни имоти, 6 януари 1950 г., 16 

л. 

194. А. е. 53. Постановление №54, относно предаване безвъзмездно на 

Обединени държ. мелници "Звезда" 26.200 декара държ. земи, 8 януари 1950, 12 

л. 

195. А. е. 59. Постановление №60, относно отчуждаване дворни празни места в 

с. Твърдица в полза на горско стопанско предприятие – с. Твардица, 11 януари 

1950, 15 л. 

196. А. е. 65. Постановление №66, относно национализиране на дворно място с 

една паянтова постройка за общинския нар. съвет – с. Химитли, Казанлъшко, 

11 януари 1950, 4 л. 

197. А. е. 66. Постановление №67 на национализацията на мелници и 

дъскорезна работилница в гр. Русе и предаване на М-во на комуналното 

стопанство и благоустройството, респективно на общинския народен  съвет, 11 

януари, 1951, 6 л. 

198. А. е. 97. Постановление №98 относно одобряване касовия план на 

обединението Държавни машиннотракторни станции в област София, Плевен, 

Стара Загора, Пловдив, Монтана, 19 януари 1952, 9 л. 

199. А. е. 135. Постановление №138, относно работата, задачите и подобрение 

ръководството на Мин-то на земеделието, 20 януари 1952, 174 л. 

200. А. е. 136. Постановление № 139 във връзка с подготовката и провеждането 

на пролетното засаждане през 1950 г., 22 януари 1952, 46 л.  
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201. А. е. 140. Постановление №143, относно финансирането на МТС. Доклад 

на министъра на земеделието, за да се създадат нови кооперации, включването 

им селяни, 11 април 1952, 118 л. 

202. А. е. 281. Материали препис, протокола от заседанието на Министерския 

съвет на разширяването на площ, засадена с памук, коноп, лен, 27 декември 

1952, 91 л. 

203. А. е. 329. Протокол от заседанието на Министерския съвет на отчуждаване 

на частни имоти в област Силистра, 14 февруари 1953, 148 л.  

204. А. е. 623. Доклад на министъра на земеделието на Съвета на министрите 

относно регионализация и специализация на земеделието. Резолюция на 

Министерския съвет за одобрение селскостопанско зониране, 15 март 1958, 142 

л. 

205. А. е. 715. Материали, протокол от заседанието на Министерския съвет 

относно допуснати злоупотреби в земеделското коопериране и включването им 

селяни, 29 април 1961, 66 л. 

206. А. е. 2369. Постановление №2367 относно сръчното изпълнение на плана 

за държ. доставки на пшеницата, царевица, овес, слънчоглед, 6 септември 1972, 

27 л. 

207. А. е. 2388. Материали, протоколи на поземлена комисия към 

Министерския съвет по отчуждаване на недвижими имоти в частни земеделски 

стопани, 15 октомври 1972, 37 л. 

 

Фонд 256. Министерство на горите. 1949 – 1997. 

Oп. 3. 

208. А. е. 70. Материалите за развитието на земеделските стопанства в горски 

райони и тяхното използване в област – Хасково, Бургас, Варна и Благоевград, 

21 май – 10 септември 1958, 196 л. 

 

Oп. 5. 
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209. А. е. 203. Материалите по земеделско зониране в област – София, Плевен и 

Пазарджик. Планове за развитие на Министерство на горите, 5 август - 12 

октомври 1963, 149 л. 

 

Фонд 292. Държавно земеделско стопанство (ДЗС). 1947 – 1970. 

Oп. 3. 

210. А. е. 118. Материали, преписка от заседанието ДЗС на област-Плевен. 

Преглед на консолидираните финансови отчети ДЗС област-Плевен, 9 август 

1960, 259 л. 

211. А. е. 200. Преписка МЗ с обласни ДЗС, финансови стимули за работници, 1 

февруари – 27 декември 1962, 348 л. 

 

Oп. 9. 

212. А. е. 25. Стенограмма, протоколи, материали за участието на партийни 

работници в управлението на ДСО в област-Стара Загора, Шумен, Варна, 11 

април 1970, 169 л. 

 

Фонд 301. Организация "Земеустрояване". 1950 - 1951. 

Oп. 1. 

213. А. е. 19. Материали (циркуляри, доклади, меморандуми, планове) на 

земеделско зониране в области на България, 4 януари - 21 август 1951, 122 л. 

 

Фонд 305. Управление "Зърнени храни". 1944 - 2000. 

Oп. 2. 

214. А. е. 92. Протокол от заседанието на управлението относно плана за 

събиране на реколтата култури, плана за доставка на пшеница за периода 1948-

1949, 14 май 1948, 139 л. 

215. А. е. 117. Описание сортове на пшеница, овес и ечемик. Статистически 

дани за зониране площи със зърнени култури, 10 август 1950, 318 л.  
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Фонд 346. Управление "Машинно - тракторни станции" 1948 - 1959. 

Oп. 3. 

216. А. е. 182. Преглед на общото състояние МТС в област-Хасково, 

Благоевград, София, Русе, Пловдив и Плевен, 10 октомври - 29 декември 1951, 

219 л. 

 

Oп. 5. 

217. А. е. 386. Доклади, материали, информация за MTС, консолидирани данни 

за броя МТС на регионите в България, броя на селскостопанска техника, 

работници, торове и семена, 16 март - 8 септември 1958, 190 л. 

 

Фонд 375. Комитет за партиен и държавен контрол (КПДК). 1948 - 1990. 

Oп. 12. 

218. А. е. 496. Обобщение на регионалните комитети и регионалните комисии 

по земеделска кооперация, размер земя, броят на създадени TKЗС, ДЗС и MTС, 

10 август 1956 - 11 декември 1958, 931 л. 

 

Регионален държавен архив – София 

 

Фонд 10. Околийско агрономство – София. 1945 - 1950. 

Oп. 1. 

219. А. е. 29. Информационни данни относно дейност на регионални агрономни 

станциина, плодородието на култивирани семена, 22 октомври - 4 декември 

1946, 38 л. 

 

Фонд 200. Околийско агрономство – Новоселци (Елин Пелин). 1941 - 1948. 

Oп. 1. 

220. А. е. 91. Информация за състоянието, засети площи в областта, размер на 

земя посятото зърно и зеленчукови култури, 15 юли – 19 ноември 1948, 39 л. 
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Фонд 457. Околийски народен съвет – Ботевград. 1945 - 1959. 

Oп. 1. 

221. А. е. 17. Протоколи от заседанията на орготдел относно земеделските 

производители присъединени към кооперациите, заетостта в TKЗС, 11 

февруари - 18 септември 1946, 166 л. 

 

Oп. 3. 

222. А. е. 815. Доклади на селски народни съвети в област по размера на 

обработваемите площи, броят на кооператорите, създадени TKЗС, 

сътрудничещи на заплатите, 9 януари - 6 ноември 1958, 193 л. 

 

Фонд 462 Околийски народен съвет – Сливница. 1956 - 1960. 

Oп. 1. 

223. А. е. 158. Протоколи, материали, писма относно формирането и 

функционирането на нови ДЗС в  района през 1956-1957 гг., 23 май 1956 - 5 

септември 1957, 164 л. 

 

Фонд 614. Окръжен народен съвет – София. 1949 - 1987. 

Oп. 2. 

224. А. е. 18. Преписка с МЗ за състоянието и перспективите за създаване на 

земеделски кооперативни стопанства в област София, 14 август - 28 декември 

1949, 316 л. 

225. А. е. 21. Протокол от заседание на Изпълнителния комитет за състоянието 

на сектора на селското стопанство в региона. Преглед на материално – 

техническо състояние TKЗС, 9 септември - 28 декември 1949, 168 л. 

 

Oп. 7. 

226. А. е. 11. Протоколи, материали на регионалния селскостопанска 

конференция за определяне на границите на селата в региона, TKЗС, за 

развитие в населените села, 18 май 1954, 132 л. 
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Oп. 10. 

227. А. е. 133. Писма, материали за одобряване на размера на обща земя, 

размера на национализирана земя, 1 февруари - 26 декември 1970, 328 л. 

 

Oп. 13. 

228. А. е. 24. Инструкции, доклади, меморандуми Софийски отдел ОНС за 

увеличаване на площите в региона, 11 май - 24 декември 1975, 278 л. 

229. А. е. 40. Протокол от заседание на Изпълнителния комитет относно 

финансови стимули на кооператори, кооперации, броя на селскостопански 

машини. Доклад на земеделски отдел относно план за изпълнение на държавни 

доставки на зърно, 19 септември - 27 декември 1975, 311 л. 

 

Oп. 16 

230. А. е. 10. Данни относно структурата и размера на обработваната площ в 

страната. Балансът на земята по областите, 17 януари - 20 декември 1980, 118 л. 

231. А. е. 92. Списци на частни земеделски стопани, чиито имот е 

национализиран, 22 юли 1980 - 1 март 1989, 928 л. 

 

Фонд 639.  Селски народен съвет – с. Горна Малина, Софийско. 1944 –  

1989. 

Oп. 2. 

232. А. е. 31. Статистическа информация за национализирана земя и 

обяснителни бележки, жалби селяни към съветет, 12 март 1949 - 29 декември, 

1950, 136 л. 

 

Фонд 848. Общински народен съвет (ОбНС) – с. Горубляне, Софийско. 1945 

- 1979. 

Oп. 3. 
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233. А. е. 221. Протоколи, материали заседания на  Областния съвет за 

състоянието и перспективите на селското стопанство, създаването на AПК, 1 

април - 9 октомври 1979, 76 л. 

 

Фонд 872.  Околийски народен съвет – Самоков. 1944 - 1959. 

Oп. 1. 

234. А. е. 1170. Доклад на Областния съвет относно геодезичен баланс на 

обработваемата земя, 21 април 1959, 116 л. 

 

Фонд 897. Общински народен съвет (ОбНС) – с. Божурище, Софийско. 1943 

- 1989. 

Oп. 3. 

235. А. е. 197. Протокол, материали за отнемането на зърното на плана и 

зеленчуци, 14 октомври 1982, 33 л. 

236. А. е. 221. Преглед на земеделските кооперации, техническото им 

оборудване. Данните за изпълнението на плана за икономическо развитие на 

ТКЗС, 24 май - 18 септември 1985, 187 л. 

 

Фонд 1265. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) "Искър" 

– с. Враждебна, Софийско. 1949 - 1997. 

Oп. 1. 

237. А. е. 23. Годишен доклад за размера на кооперативната земя, ТКЗС, брой 

кооперативни и частни земеделски стопани, 17 декември 1958, 36 л.  

 

Фонд 1312. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) 

"Витоша" – с. Симеоново, Софийско. 1948 – 1997. 

Oп. 1. 

238. А. е. 61. Доклад относно плана за изграждане за развитието на селското 

стопанство в 1950/51 двугодишен период. Информация за сеитба планове за 

изпълнение, 12 декември 1951, 128 л. 
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Фонд 1429. Машинно-тракторна станция (МТС) – Ботевград. 1955 - 2006. 

Oп. 2. 

239. А. е. 27. Информационни данни за броя на закупените земеделски машини 

и прехвърлянето на баланса на MTС – Ботевград, 12-26 май 1958, 53 л. 

 

Фонд 1639. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) 

"Мироско Райчев" – с. Горни Богоров. 1948 - 1996. 

Oп. 1. 

240. А. е. 13. Информация за броя на работниците, селскостопанска техника, 

размерът на площите в ТКЗС, 9 октомври 1948 - 24 декември 1950, 248 л. 

 

Фонд 1743. Машинно-тракторна станция (МТС) – Сливница. 1952 - 1967 

рр. 

Oп. 1. 

241. А. е. 25. Информация относно броя на селскостопанска техника на района, 

1 февруари - 18 декември 1961, 268 л. 

 

Фонд 1758. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Нов 

живот“ – с. Долна Малина, Софийско. 1956 - 1997. 

Oп. 1. 

242. А. е. 6. Писма от ОНС – София, план на финансови кооперации, дани за 

размера на обработваемите площи. Материали относно сеитба и 

селскостопанска техника, 6 февруари - 19 ноември 1956, 171 л. 

243. А. е. 38. Обобщени статистически данни за прието да TKЗС сътрудничещи 

и тяхното социално и финансово състояние, 5 септември 1981 г. - 13 април 1989 

г., 199 л. 

 

Фонд 1799. Държавно стопанско обединение (ДСО) "Сортови семена", 

Районен клон – София. 1954 - 1999. 
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Oп. 1. 

244. А. е. 17. Работния план за 1954/55 на ДСО, 11 декември 1953, 35 л. 

 

Фонд 2004. Държавна машинно-тракторна станция – София. 1947 - 1968. 

Oп. 1. 

245. А. е. 111. Материали на техническо оборудване региона на MTС-София. 

Списци на необходимата селскостопанска техника, 12 юни 1966, 71 л. 

 

Фонд 2065. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) "Чавдар" 

– с. Александър Войков, София. 1958 - 1997. 

Oп. 1. 

246. А. е. 37. Годишен доклад за участието на земеделските стопани към 

кооперациите, техните финансови стимули за 1958/59, 13 декември 1959, 75 л. 

247. А. е. 43. Информация относно налична в TKЗС селскостопанска техника, 

торове, семена от зърнени култури, 9 април 1960, 112 л. 

 

Фонд 2566. Окръжен аграрно-промишлен съюз – София. 1969 - 1987. 

Oп. 1. 

248. А. е. 88. Доклади за сътрудничество с научно-изследователски 

институции, интегриране на научните изследвания в областта на 

производството,4 февруари 1970 - 18 ноември 1971, 134 л. 

249. А. е. 101. Кореспонденция с напредъка на сеитба MЗ фирми, в размер на 

площите, създайте агро-промишлени предприятия за преработка на плодове и 

зеленчуци, 22 март - 2 февруари 1979, 167 л. 

 

Фонд 2644. Машинно-тракторна станция – с. Горна Малина, Софийско. 

1978 - 1990. 

Oп. 1. 

250. А. е. 37. Баланса на селскостопанска техника върху баланса на MTС и 

планове за ремонт - инспекция, 16 май 1988, 21 л. 
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Фонд 3879. Аграрно-промишлен комплекс (АПК) „Кирил Лазаров“ – 

Долна Баня. 1979 - 1989. 

Oп. 1. 

251. А. е. 43. Годишен доклад за дейността на AПК и неговия финансов баланс, 

28 септември 1989, 41 л. 

252. А. е. 42. Материали относно развитието на селското стопанство, 

техническа поддръжка, персонал, заплати, работещи с научно - 

изследователски станции и институции (планове, меморандуми, ревюта, 

букви), 1 декември 1985 - 19 септември 1989, 402 л. 

 

Фонд 3925. Аграрно-промишлен комплекс "Сливница" (АПК) – Сливница. 

1970 - 1989. 

Oп. 1. 

253. А. е. 94. Материали за сътрудничеството в селското стопанство и захарни 

ферми, консервни предприятия, мелници, 19 юни - 10 октомври 1987, 92 л. 

 

Регионален държавен архив – Варна 

 

Фонд 27 Областна служба по земеделие – Варна. 1934 - 1948. 

Oп. 1. 

254. А. е. 23. Протокол от заседанието на селскостопанска комисия и материали 

за тях по размера на национализираната земя, броят на кооператорите, размер 

на засадени площи и частни земи в област Варна, януари 1944 - ноември 1946, 

272 л. 

255. А. е. 27. Годишни доклади за дейността на TKЗС в региона. Жалби на 

частни стопани, 2 януари 1946 - 30 март 1948, 142 л. 

 

Фонд 650. Окръжен народен съвет – Варна . 1949 - 1987. 

Oп. 2. 
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256. А. е. 183. Протоколи, материали относно земеделска кооперация, на земя в 

района, данните, таблици, списъци кооператорите, броят на селскостопанска 

техника, размерът на площите, 13 април - 27 декември 1952, 212 л. 

 

Фонд 970. Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Дружба" – с. Ветрино. 

1970 – 1989. 

Oп. 1. 

257. А. е. 11. Статистическа информация за плана на реколтата от плодове и 

зеленчуци в 1970-1971 гг., 2 юни 1970 - 19 ноември 1971, 260 л. 

258. А. е. 18. Материали за напредъка на привличане на работниците на AПК. 

Списци на работници, тяхната възраст, социално и финансово състояние, 4 

октомври - 14 януари 1971, 72 л. 

 

Oп. 3. 

259. А. е. 271. Данните за сътрудничество AПK с научни институции, научно -

изследователски станции НРБ, 20 февруари - 17 декември 1989, 131л. 

 

Фонд 1146. Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Димитър Кондов" – 

Варна. 1970 - 1989. 

Oп. 1. 

260. А. е. 79. Преписка с Министерството на земеделието, Държавната планова 

комисия и Варненския окръжен съвет за общото състояние на селското 

стопанство, на броя на служителите, тяхното социално-икономическо 

положение, 10 януари - 3 декември 1973, 110 л. 

 

Фонд 1380. Аграрно-промишлен комплекс (АПК) „Георги Петлешев“ – с. 

Аксаково. 1978 - 1989. 

Oп. 1. 
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261. А. е. 39. Кореспонденцията на Министерството на земеделието за 

дейността на селското стопанство, набирането на персонала и материално-

техническо оборудване, 6 март - 18 декември 1984, 274 л. 

 

Фонд 1405. Окръжен аграрно-промишлен съюз – Варна. 1979 - 1987. 

Oп. 3. 

262. А. е. 80. Доклад на Земеделска комиссия за основа на работата на 

селскостопански и промишлени предприятия в региона, на план за обществена 

доставка на зеленчуци през 1987 г., 12 декември 1987, 73 л.  

 

Регионален държавен архив – Пловдив 

 

Фонд 693. Окръжен народен съвет (ОНС) – Пловдив. 1948 - 1987. 

Oп. 12. 

286. А. е. 137. Протоколи от заседанията на Изпълнителния комитет и 

материали за сътрудничеството на земя и земеделски производители, нови 

TKЗС в региона и техният материално-техническо оборудване, 11 октомври 

1951, 83 л. 

 

 

Регионален държавен архив – Велико Търново 

 

Фонд 473. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) 

"Толбухин" – с. Ново село, Великотърновско. 1948 - 1993. 

Oп. 1. 

263. А. е. 16. Информация за площите, списъкът на зърнени, зеленчукови и 

овощни култури. Баланс на кооперативни и частни земи, 16 март - 11 ноември 

1950, 134 л. 

264. А. е. 24. Преписка с MЗ относно управлението на земите, предоставяне 

земя на безимотните селяни, 10 януари 1951 - 28 декември 1952, 315 л. 
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Фонд 1115. Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) – с. 

Палици, Великотърновско. 1957 - 1958. 

Oп. 1. 

265. А. е. 8. Преписка с MЗ относно баланс на кооперативната земя, размера на 

площите, засети различни сортове пшеница, оборудване на селскостопанска 

техника, 19 март 1957 - 22 декември 1958, 169 л. 

 

Регионален държавен архив – Монтана 

 

Фонд 1. Околийско агрономство – Михайловград. 1942 - 1948. 

Oп. 1. 

275. А. е. 87. Годишен доклад за работата на околийско агрономство, 17 

декември 1946, 74 л. 

 

Фонд 158.  Трудово кооперативно земеделско стопанство – с. Боровци. 1948 

- 1995. 

Oп. 1. 

276. А. е. 68. Статистически отчети и информация за изпълнението на 

производство, сеитба планове, събраната сума и обработени житните зърнени и 

зеленчукови култури, 11 май - 27 декември 1971, 420 л. 

 

Държавен архив – Добрич 

 

Фонд 128. Поземлена дирекция – Толбухин. 1925 - 1988. 

Oп. 2. 

266. А. е. 193. Протокол от заседание на изключването на труда на 

собствеността върху земята на частни стопани. Баланс на земята в селата - 

Толбухин. Баланс на земята от Северна Добруджа, 19 септември - 26 декември 

1949, 941 л. 
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267. А. е. 261. Протоколи, материали среща за напредъка частните имоти, 

привличане на земеделските производители да се кооперации, 14 октомври 

1949, 74 л. 

268. А. е. 301. Данните за развитието на селското стопанство в региона, размер 

на кооперативната земя, брой TKЗС, 11 февруари - 12 декември 1951, 72 л. 

 

Фонд 158. Машинно-тракторна станция (МТС) – с. Стожер, Толбухинско. 

1952 - 1962. 

Oп. 1. 

269. А. е. 75. Жалба ТКЗС с. Стожер на управлението на MTС върху 

необходимостта от увеличаване на броя на превозните средства да обслужва 

нуждите на периода сеитба 1956 – 1957 гг., 2 април 1956 - септември 1957, 61 л. 

 

Фонд 159. Околийско агрономство – с. Тервел, Добричко. 1946 - 1948. 

Oп. 1. 

270. А. е. 11. Материали, протоколи, информация за размера на площите, 

добивите и списъци със сортове, засадени култури, 17 октомври 1946, 92 л.  

 

Фонд 532.  Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Ангел 

Атанасов“ – с. Божаново, Толбухинско. 1949 - 1958. 

Oп. 1. 

271. А. е. 47. Годишен доклад за дейността на кооперацията. Финансовия 

баланс, 19 декември 1958, 35 л. 

 

Фонд 985.  Обединено трудово кооперативно земеделско стопанство 

(ОТКЗС) "Златен класс"– с. Ваклино, Толбухинско. 1959 - 1996. 

Oп. 2. 

272. А. е. 251. Финансов баланс на ОТКЗС за периода януари - декември 1971 

г., 29 декември 1971, 13 л. 
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Фонд 1243. Аграрно-промишлен комплекс (АПК) „Георги Димитров“ – 

Тервел. 1970 - 1989. 

Oп. 1. 

273. А. е. 19. Преписка с MЗ на дейността ОТКЗС, интеграция TKЗС гр. Тервел 

в АПК, 29 юли 1970 - 12 октомври 1971, 275 л. 

274. А. е. 88. Информация за трудовите стандарти и нива на заплати на 

заплащане кооператори, 11 май - 7 септември 1980, 81 л. 

 

Държавен архив – Плевен 

 

Фонд 12. Областна служба по земеделие – Плевен. 1941 - 1948. 

Оп.1. 

277. А. е. 101. Протоколи, материали, доклади за установяване на TKЗС размер 

на кооперирана земя, броя на кооперативни земеделски производители в 

региона, 28 март - 29 декември, 1945, 127 л. 

278. А. е. 168. Протокол от заседанието относно изпълнението на плана за 

зоната за посев, 17 юни 1947, 27 л. 

 

Фонд 22. Околийско агрономство – Плевен. 1943 - 1948. 

Oп. 1. 

279. А. е. 26. Данните за земя площ, брой на жителите, размерът на запаса от 

частна земя над региона, 9 март 1945 - 17 декември 1947, 361л. 

 

Фонд 111. Профдружество на земеделско-стопанските и горски служители 

и работници – Плевен. 1944 - 1950. 

Oп. 1. 

280. А. е. 16. Информация относно заплатите на селскостопанските работници, 

осигуряване на отпуск и финансова помощ, 10 октомври – 11 декември 1948, 

109 л. 
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Държавен архив – Силистра 

 

Фонд 223.  Държавно горско стопанство – Силистра. 1940 - 1999. 

Oп. 6. 

281. А. е. 328. Списци на земите, предоставени за ползване ДСО - Силистра, 18 

ноември 1984, 28 л. 

 

Фонд 256. Машинно-тракторна станция (МТС) – с. Ситово. 1949 – 1962. 

Oп. 1. 

282. А. е. 40. Информация относно MTС, оборудване на селскостопанска 

техника, труд на работниците, 2 септември - 23 декември 1961, 69 л. 

 

Фонд 257. Машинно-тракторна станция (МТС) – Силистра. 1946 - 1981. 

Oп. 1. 

283. А. е. 9. Годишен финансов план на MTС за 1946-1947 гг., 29 ноември 1946 

- 13 август 1947, 147 л. 

 

Фонд 454. Машинно-тракторна станция (МТС) – Тутракан. 1948 - 1962. 

Oп. 1. 

284. А. е. 16. Писма до Министерството на земеделието на техническо 

оборудване MTС, 18 август - 6 ноември 1959, 17 л. 

 

Фонд 669. Държавно горско стопанство „Каракуз“ – Силистра. 1948 - 1951. 

Oп. 1. 

285. А. е. 2. Кадастрален план на област - Силистра, 19 октомври 1949, 3 л. 

 

Държавен архив – Стара Загора 

 

Фонд 36. Околийско земеделско професионално сдружение – Стара Загора. 

1944 - 1950. 
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Oп. 1. 

287. А. е. 84. Информация за броя на работниците и служителите на 

селскостопански области на социалния, финансово състояние, заплатите, 

трудовите стандарти, 1 февруари - 28 април 1949, 79 л. 

 

Държавен архив – Хасково 

 

Фонд 349.  Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Димитър 

Благоев“ – с. Александрово. 1951 - 1959. 

Oп. 1. 

288. А. е. 61. Годишен отчет за работата TKЗС в 1951-1952 гг., броят на 

държавната кооперацията на земя и земеделски производители. Обжалване на 

земеделските производители с оплаквания за малтретиране в изключването на 

земята, 11 декември 1952, 193 л. 

 

Фонд 640. Държавно земеделско стопанство – Хасково. 1951 - 1962. 

Oп. 1. 

289. А. е. 105. Протоколи, материали относно перспективите за развитие на 

регионалното селското стопанство. 19 ноември 1961, 31 л. 

290. А. е. 121. Статистически данни за поръчката план на селскостопански 

продукти в 1961-1962 гг., 21 декември 1962, 76 л. 

 

Фонд 787. Държавно земеделско стопанство – Харманли. 1953 - 1969. 

Oп. 1. 

291. А. е. 17. Кореспонденцията относно създадена система на райониране и 

тяхната специализация и функционира, 10 април - 6 септември 1954, 90 л. 

292. А. е. 93. Консолидиран годишен отчет ДЗС на напредъка и резултатите от 

плана на доставките зърнени, зеленчукови и овощни култури, 27 декември 

1966, 139 л. 

Періодичні видання 
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