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БЛАГОДАРНОСТИ

Та зи кни га ста на въз мож на бла го да ре ние на иде я та на про фе сор 
Ивай ло Зне пол ски и на мно гократ ни те об съж да ния с не го, как то и на 
участи е то ни в про ек та „Да пом ним и раз би ра ме близ ко то ми на ло на 
Бъл га рия“ на Ин сти ту та за из с лед ва не на близ ко то ми нало. Дълбо ко сме 
приз на тел ни и се на дя ва ме кни га та да от го во ри на пред ва ри тел ния за-
ми съл и очак вания. Във фи нал но то ѝ об съж да не кон ст рук тив ни и цен ни 
бе леж ки и пред ло же ния да до ха, ос вен про фе сор Зне пол ски, про фе сор 
Иван Елен ков, до цент Да ни ел Вач ков, до цент Да ни е ла Ко ле ва, док тор 
Мом чил Ме то диев. Коле ги, искре но ви бла го дарим! Съоб ра зи ли сме 
се с бе леж ки те ви с из к лю че ние на пред ло же ни е то на Мом чил Ме то-
ди ев в зак лю че ни е то да по тър сим връз ка меж ду на ше то из с лед ва не на 
проф съ ю зи те по вре ме на ко му нисти ческия ре жим и се гаш но то състоя-
ние на проф съ ю зи те – не бих ме иска ли да пра вим из во ди без се ри оз-
но про уч ва не, а насто я ща та си ту а ция в раз ви ти е то на проф съ ю зи те е 
са мосто я те лен пред мет, кой то ча ка сво и те из с ле до ва тели. Специ ал но 
бла го да рим на Ди ми тър Ди мов, от зив чив и стрик тен ко ор ди на тор на 
про ек та, но и ак ти вен и по ле зен участ ник в об съж да ни ята. Благо да рим 
и на лю без ния екип на Ин сти ту та за син ди кал ни про уч ва ния и пре ди 
всич ко на ра бо те щи те в биб ли о те ка та за пре доста ве ни те ма те ри али. 
Ценим ви со ко ком пе тен т но ст та и от зив чи вост та на слу жи тел ки те в 
Цен т рал ния дър жа вен архив.

Из каз ва ме бла го дар ност и на док то рант Ге ор ги Бур наски за ра бо та та 
му с ар хи ви те на КРДО П Б Г Д С Р С Б НА и за  то ва, че за ед но под гот вих ме 
в рам ки те на спо ме на тия про ект и сбор ни ка „Дър жав на си гур ност – 
проф съ ю зи те, сто пан ски ят жи вот и ра бот ни ците“.

Убе де ни сме, че насто я ща та кни га е ре зул тат от об щи те ни уси лия 
с ко ле ги и при я те ли да раз бе рем ми на ло то, ко е то е част и от на шия жи-
тейски път. Опита ли сме се да за па зим дистан ция и да сме мак си мал но 
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обек тив ни и се на дя ва ме, че сме удър жа ли она зи дистан ция, ко я то ни 
пред паз ва от прист растия, без да при тъ пя ва из с ле до ва тел ска та ни чув ст-
ви тел ност и въ об ра жение. Както не кол кократ но под чер та ва ме в тек ста, 
та зи кни га по ни ка къв на чин не под це ня ва уси ли я та на хо ра та, вклю-
че ни по един или друг на чин в проф съ юз на та дей ност. Тя има за цел да 
обос но ве и по ка же струк тур на та не въз мож ност проф съ ю зи те в На род на 
ре пуб ли ка Бъл га рия да бъ дат син ди ка ти в съ щин ския сми съл на ду мата.

08.07.2018 г. Авто рите
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СБУ – Съюз на българските учители
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ВЪВЕДЕНИЕ

Из с ле до ва те ли те на проф съ ю зи те през ко му нисти ческия ре жим 
убе ди тел но са обос но ва ли те за та, че „[п]рез 1948–1951 г. у нас се ут вър ди 
съ вет ски ят (ста лин ски ят) мо дел на со ци а лиз ма, при кой то син ди ка ти те 
бя ха обез ли че ни и тях на та дей ност до го ля ма сте пен бе фор ма ли зи ра на“. 
Гос под ст во то на този мо дел за паз ва „опре де ля щия си ха рак тер за об ли ка 
на бъл гар ски те проф съ ю зи“ през всич ки след ва щи 40 го ди ни1. Зато ва 
с ос но ва ние про фе си о нал ни те съ ю зи по вре ме на ко му нисти ческия 
ре жим се опре де лят ка то „ка зи он на ор га ни за ция“, „струк ту ра, пре вър-
на та в ме ха ни чен при да тък на то та ли тар на пар тия“, не са мосто я тел ни 
струк ту ри, ко и то са „просто ма ри о нет ки на ре жи ма“2. Дори и ав то ри те, 
ко и то смя тат, „че въпре ки всич ки огра ни че ния, ус лов ности и фор ма ли-
зъм в ра бо та та, бъл гар ски те проф съ ю зи има ха не мал ко ус пе хи в за щи та 
ин те ре си те на тру до ви те хо ра на Бъл га рия, осо бе но през 60-те – 80-те 
го ди ни“3, приз на ват, че упраж ня ва на та от проф съ ю зи те за щит на дей-

1 Ми гев, Вл. Ма со ви те ор га ни за ции в Бъл га рия в епо ха та на со ци ал лиз ма 
(1944–1989 г.). В: Кан ди ла ров, Е. (съст.) Изслед ва ния по исто рия на со ци а-
лиз ма в Бъл га рия 1944–1989. София, Фон да ция „Фрид рих Еберт“, Цен тър за 
исто ри чески и по ли то ло ги чески из с лед ва ния, 2010, с. 636, 645.
2 Ми гев, Вл. За ня кои непра вил ни ста но ви ща по исто ри я та на Бъл га рия за 
пе ри о да 1944–1989 го дина. Поне дел ник, 9/10, 2010, с. 81; Ве зен ков, А. Власто-
ви те струк ту ри на Бъл гар ска та ко му нисти ческа пар тия 1944–1989. София, 
Ин сти тут за из с лед ва не на близ ко то ми на ло и CIELA, 2008, с. 283, 291; Пет-
ков, К. Как съз да дох ме КНСБ? (Исто ри ко-со ци о ло ги чески очерк), ръ ко пис, 
с. 2; Гру ев, М. По ли ти ческо то раз ви тие на Бъл га рия през 50-те – 80-те го ди ни 
на XX век. В Зне пол ски, И. (съст.) Исто рия на На род на ре пуб ли ка Бъл га рия, 
Со фия, CIELA и ИИБМ, 2009, с. 157.
3 Ми гев, Вл. Ма со ви те ор га ни за ции в Бъл га рия в епо ха та на со ци ал лиз ма 
(1944–1989 г.). В: Кан ди ла ров, Е. (съст.) Изслед ва ния по исто рия на со ци а-



14

ност „бе огра ни че на и ос вен то ва в по ве че то слу чаи ней ни ят ха рак тер, 
ма ща би и на со че ност се опре де ля ха от пар ти я та как то на цен т рал но, 
та ка и на мест но рав ни ще“4. Вън от съм не ние е, че:

 – „Проф съ ю зи те не при те жа ва ха ав то ном ност, те не мо же ха да 
раз ра бот ват своя стра те гия, а тряб ва ше да из пъл ня ват та зи на 
пар тията.“

 – „Струк ту ра та на син ди кал ни те ор га ни съв па да ше с пар тий на та 
и ко ми те ти те на БКП „от го ре до до лу“ рег ла мен ти ра ха всич ки 
по-важ ни тех ни въпроси.“

Всич ки фун к ции, ко и то проф съ ю зи те из пъл ня ват, са им въз ло же ни 
от ръ ко вод ст во то на управ ля ва ща та ко му нисти ческа пар тия. „В дейст-
ви я та си в за щи та на ра бот ни ци те те про я вя ват са мо и ни ци а ти ва са мо 
до кол ко то то ва е тър пи мо и то ле ри ра но от власт та.“5 На пръв пог лед ся-
каш ня ма как во по ве че да се из с лед ва и ка же за про фе си о нал ни те съ ю зи 
(ПС) през пе ри о да на ко му нисти ческия ре жим в Бъл га рия. И естест ве но 
въз ник ват въпро си те: Стру ва ли си да се ана ли зи рат спе ци ал но исто-
ри я та, дейст ви я та и без дейст ви я та на от дел ни/от рас ло ви проф съ юз ни 
ор га ни зации? Може ли тях но то раз ви тие да ни раз крие не що по ве че за 
ро ля та и място то на ПС в со ци ал на та систе ма и власто ви те струк ту ри 
на бъл гар ско то об щест во през пе ри о да 1944–1989 г. от доб ре из вест ни-
те об щи прин ци пи и ме ха низ ми на ра бо та и от но ше ние на Бъл гар ска та 
ко му нисти ческа пар тия (БКП) към об щест ве ни те ор га ни за ции и по-
кон крет но към проф съ ю зите? Не са ли съ щест ву ва не то, фун к ци и те и 
съд ба та на от рас ло ви те проф съ юз ни ор га ни за ции просто про ек ция на 
те зи об щи прин ци пи и ме ха низ ми в кон крет ни со ци ал ни сфери?

Насто я що то из с лед ва не е мо ти ви ра но от убеж де ни е то, че на фо на 
на обоб ще на та ха рак те ристи ка на проф съ ю зи те през ко му нисти ческия 
ре жим ка то не са мосто я тел на ка зи он на ор га ни за ция, тран с ми сия на ко му-
нисти ческа та пар тия, оста ва от крит един из к лю чи тел но ва жен из с ле до-
ва тел ски въпрос, а имен но: Как ре ал но се случ ва обез ли ча ва не то на ПС, 
как ви са ме ха низ ми те, по ко и то про ти ча по ли ти зи ра не то на ПС и за-
гу ба та им на иден тич ност ка то син ди кал на ор га ни зация? Този въпрос 

лиз ма в Бъл га рия 1944–1989. София, Фон да ция „Фрид рих Еберт“, Цен тър за 
исто ри чески и по ли то ло ги чески из с лед ва ния, 2010, с. 645.
4 Пак там, с. 636.
5 Пак там, с. 636; Ве зен ков, А. Власто ви те струк ту ри на Бъл гар ска та ко му-
нисти ческа пар тия 1944–1989. София, Ин сти тут за из с лед ва не на близ ко то 
ми на ло и CIELA, 2008, с. 301.
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се кон кре ти зи ра в по ре ди ца от под въпро си: Как ви са пред постав ки те за 
за гу ба та на син ди кал ния ха рак тер на проф съ ю зите? Как, бла го да ре ние 
на как ви свои спе ци фич ни чер ти и до как ва сте пен от дел ни те от рас ло ви 
проф съ ю зи са участ ва ли във и допри на ся ли за осъ щест вя ва не то на пар-
тий ни те по ли ти ки и ре шения? Можем ли да го во рим за со ци ал ни пра ва, 
ако те са иде о ло ги чески пред за да дени? Какви са от но ше ни я та меж ду 
БКП, дър жав на та власт на На род на ре пуб ли ка Бъл га рия и бъл гар ски те 
про фе си о нал ни съ ю зи и как ва е тях на та ди на мика? Има ли кон ф лик ти 
меж ду тях, или ста ва ду ма за йе рар хич но под чи нение? Има ли и кои са 
„зо ни те“ на до го ва ря не и на ре ал ни пра во мо щия на ПС? Има ли и ако 
да, как ви са фор ми те на съпро ти ва сре щу от мя на та на син ди кал ни пра-
ва; как се от сто я ват син ди кал ни искания? Има ли напре же ние меж ду 
тру до ви те ко лек ти ви и проф съ ю зите?

Из с лед ва не то е в по ле то на исто ри ческа та со ци о логия. Него ви ят 
фо кус е вър ху струк тур ни те пред постав ки за въз ник ва не то и фун к-
ци о ни ра не то на (Б)ПС и проф съ юз ни те ор га ни за ции на стро и те ли те 
и учи те ли те в ус ло ви я та на ко му нисти ческия ре жим в НРБ. Като из-
к лю чим ро ля та на оне зи проф съ юз ни ли де ри, ко и то са би ли сан к цио-
ни ра ни от ре жи ма, ана ли зът ня ма за цел да прос ле дя ва уси ли я та на 
хи ля ди те проф съ юз ни дей ци в про фор га ни за ци и те и проф д ру жест вата. 
Тези те и из во ди те в кни га та не се от на сят към тях на та ак тив ност, а са 
на со че ни към обос но ва ва не на струк тур на та не въз мож ност за син-
ди кал на дей ност от кла си чески тип в пе ри о да от 1944 г. до 1989 г. 
Това не от ме ня фак та, че мно го хо ра са по ла га ли искре ни уси лия да 
по доб рят ус ло ви я та на труд на кон крет но то си ра бот но място или да 
от во ю ват опре де ле ни со ци ал ни при до бивки. Рекон ст ру и ра не то на 
та зи исто рия пред по ла га са мосто я тел но из с лед ва не, ба зи ра но пре-
ди всич ко на ка чест ве ни ме то ди – ин тер вю та, из с лед ва не на слу чаи, 
се ри оз но вглеж да не в ме мо ар на та ли те ра тура. Подоб на исто рия би 
„оду хот во ри ла“ без лич ни те проф съ юз ни струк ту ри и би по ка за ла „все-
кид нев но то ли це“ на проф съ юз ния жи вот от въд кон грес ни те ре ше ния 
и „спус на ти те от то ре“ нор ма ти ви, а съ що и гра ни ци те на въз мож ност 
за съ щест ву ва не то на „про лу ки“ в офи ци ал ни те пар тий но-проф съ юз-
ни програми. Зато ва се на дя ва ме, че на пис ва не то на та зи исто рия ще 
прив ле че вни ма ни е то на из с ле до ва те ли те и ще се пре вър не в обект на 
бъ де щи из с лед вания.


