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Чуждестранни социолози 
за смременното б'Ьлгарско село 

ЗНАЧЕНИЕТО НА АГРОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС 

ЗА СЕЛСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ 

(ИЛИ ИЗЧЕЗВАНЕТО НА "КАРА СТОЯНКА") 

ЕЛЕАНОР СМОЛЕТ (КАНАДА) 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Кара Стоянка е сорт ябълки , който е б 'I Л разпространен в ОВОЩНlПС гpaД~lНlI 

на КНРIIЛОВО - село в централната част lI a България . Една З И~'Нlа сутрин 1) KII
Р"1l080 моят съпруг 11 аз седяхме О I\ОЛQ кухненската маса с Петко MlllttlCn· 11 

ОШlТвахме раЗШJlll1lf ябълКlI. Той 1111 подаваше резенчета от НЯКОЛКО сорта - ста

рата му любllмка Кара Стоянка 11 НЯКОИ HOBII сортове , въведе~1II наскоро ОТ агро

номите в СпеЦllализираното ОВОЩНО Ilредщmятнс ПрlI АГРОПРОМIIШЛСНIIЯ КОМ
плексЗагорс . Централното управление на това предприятие се ию\·шра в КIIРIIЛОВО . 

Петко НС ха ресваше икуса 11 аромата на новите сортове . "Кажете, могат 
ЛlI да сс сраuюшат с Кара Стоянка ?", l1J1таше той. Моето ~'1НеlНtе беше, 4е Mora·l . 
но се въздържах да го споделя с ~Iero . Известно мп бсше , чс НОDIПС сортове бяха 
IlреДll0\lIпа НII за радн ОТЛИ4ШtТс ИМ външнотърговскн xapaktcp l-IСТIIКII . Когато 

споr-,·Iснах това, Петко се съглаС II . " Н о добивът ни спадна тази ГОДlIна - каза 

той, - защото младитс It зкореняват стаР IПС ОВОЩIIII насаЖДСJIIIЯ , за да засадят 
ва ТЯХIIО ~'IЯСТО тез и нови сортове:' 

НЗIIС111IШ, доб lt вът на яБЪЛК II в преДПРНЯПIСТО беше спаднал временно, до· 
като о вощната БРllгада Jlзвършваше работата СII по Iювите насажде НII Я. l3ъпреки 
това , както Петко с готовност призна , негови ят доход като \IЛСII на коопераПlOа 

се беше Ilов",шltл през същия ПСрltOД. Това беше възможно, защото ОПОЩIIOТО 
ПРСДПР"ЯПIС в КIlРИЛОВО е само \ШСТ от I"ОЛЯМ аГРОПРОМ ~lшлен комплекс - орга
IНl заЦ ll Я. съставена от предприятия с разml'lНО ПРОIIЗ80ДСТВО: зърнени храНII , 

ОВОЩIfЯ , грозде. животновъдство 11 др. А'"РОПРОМИШЛСIIIIЯТ комплекс беше съз
l1аден I'рез 1971 Г. в реlултат на СЛl l ването и реоргаН lIзацията на две държаВ НII 
Jе ~lеделски Стопанства 11 седем бивши трудовокооперапlВНИ стопа llства , едно ОТ 

KOIITO е КIIРIIЛОВСКОТО . Такъв крупен агропромишлен комплекс можеше да IloeMe 
НlвеСПIЦIIИТС , uложеШI при ,.преоборудването·: в раМКlпе ва едно от неговите пред

lр~IЯТШI , без това да се ОТРClзи ОТР I,ща.тел но върху доходите на неГОВlIте \Iленове . 

I Петко МIIIIЧСВ с ПСС IЩОЮIМ _ за да :"'IY спестя ПРlIтеСllСIШЯТ~, KOIITO GIIX<! MOfJIII да Ilpe· 
IllЗ ВИl\ат МОИТС ОПl.IСЗ IНIЯ lIа HCfOIHITC ЧУВСТВ3 . 
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Но като ветеран сред кооператорите Петко псе още се гордееше наii~вечс 
1,; годишния п рираст на ПРОДУКl1ltята в неговия край. Ниският добllВ нараняваше 

честта му . Той все още не ~'lOжеше да удо нлеТВОР l1 'IУВСТВОТО CII за самореаЛ lf за
ЦИЯ в така ва голяма ПРОJlзводствена еДlНlJlца , ка ква го с АПК. Вътре в себе СII 

Петко беше uзвьрш!u прехода от '(астен към кооперативен СТО ШIНII Н , но още не 
беше HanpUBIIJ1 ( '. l е(}(J(/ЩПШll ст ъпка lIа преход K b~ 1 paGoHII I K iI АПК. Или, по
ТОЧНО, той беше постигнал това 8 оргatlll зацвонно отношение , но lIe OIHe 11. 8 емо
ционално отношение . Оттук Itдuашс 11 ДВОНllстпеното ~ I Y ОПlOшеНllС КЪМ Ilрезз
СЗЖДЗIlСТО на ОВОЩНltте граДННII It това беше lI оне QРIЗСТ II Ilpll'lIlIIaTa за него 
вата tlOстаЛПIЯ по Кара СТОЯlIКЗ. 

Със свонте възглеД l1 Петко M1tH'Jen правеше ИЗКЛ IO'lеШIС сред i\'IOIJTe позна111 
в Кирилово . За повечето от тях създаването Ш.J. Л n к с него внте гюслсдствия за 
орга низацията на тяхната ежедневна работа предста вляваше eCTecTBe l~ a 1I O 'laJ\

вана кулминация на техните ДЪЛГОГОДIIШНlI съзнател ни УС IIЛИЯ да изградят нов 

lIачин на ЖlfВОТ в своето село. ДРУГlIте също обlt'шха Кара Стоян ка 11 продълж~
ваха да отглеждат ябъл ката в дворовете CII . НО зараД II нея те не биха пожерт

вували СВО lIте ОТЛll'Шll УСЛОВШI на ТРУД, II ОI3 IIТС СН КЪЩН , прекраСАИТС удобства n 
селото, нито високото жнзнево раВНllще, с което вече бяха ПРНВIII\I-ШJJlI. ПС'I КО 

също не би постъЛltЛ так;] , дори да l\'IY се предоставеше възможност. Неговата 
неохота да възприеме lIововъвеДСНII ЯТЗ на l\IЛЗДIIТС 31"POHOI\'II-1 дава " редстава за 

ТРУДНIIЯ , понякога болезнен I"Iроцес на II зоста вяне на онова, което 111-1 е скъпо , 
13 пер"од на бързи CO Ull311 1-11-1 промеЮI. Тона i\!Оже д;] се разглежда като tl3CTHO 
Я8леНltс IJ СЛОЖН II Я процсс на СОЦllал но п реоб разу ване на българското селско 
наССЛСI-IIIС , K-Ь~ I разглеждането на който IlpOL1eC пр"сrъпвам. 

КЛАСОВИ ГlPOM ЕН И В СЕЛОТО 

в продължеЮlе на еднн вск селското населеНlfе u Българя преrьрпя процес 
на раДJl кал на класова траНСфОРi\НЩI1Я . Оставяйки зад СС бе CII етапа IЩ полуроб

ство 8 paMl\lITC на OTOMallCKaTa Jlмпер"я , бъл гарското населенltе се състоешс 

Il реди :-.шо от дребни селск и cTonallll. След 1944 година 13 СОЦШ1Л II СТlРlсска Бъл
гари я те станаха коопсраторн. Сега бъл гарско", о общество преМllllава " рез по
нататъшеll процес на развити е. О,. сеЛЯ'lеството из раства еДI13 раБОТНllческа 

класа, 8 резултат на развltТ IIСТО както н а сеЛСКОСТОП i1 НСК II , Tal\3 1I на неССJlСКО

стопански отраСЛII tНl IlРО~llIшлеtIOСl та. Много кооператори ста ват ПРОМ ll шлен и 
раБОПlJ.lЦII . В същото I3pC f\'le трудът в ca~HlТe коопераТИВНII стопанстuа сс 1tI-1Д)'

стрнал изнра . РаЗJII I ката между сеЛСК II)! 11 граДСl\IIЯ 113ЧIШ 113 ЖIIUОТ С IIJl I !О liaмзляuа. 

П реДII да Р~lзгледам ПРОf\lеН lIте . конто се Il звършват ПОЮ\СТQSlщем в Бъ га 
рня. е lIеоБХОД II ~1O да 1<1110 'lIla С кратък вреглед на TCX I-ll IТС KOPCIIII В ,,'IIII1:1ЛОТО. 

1. ПериодЫIJ до 194,{ ., . 

а) О т ом 3 11 С К Н В Р С 1\.'\ С 11 а 

До третата чеТВЪРТlIна Н3 Х IХ llCK огромното мнозинство О г българския нз
род раБОТII n lIме llll ята ('lIнIШIIЦlIте) на турскитс земевладеЛЦII - обработва зе
мята lI ~'I , дава ангар" я, като JJ замяна често полу il3nа само ударн . От средата ва 
Х[)( оек голяма 'laCT от ссляНlПС се ВКЛlО'I Вf1 в борбата за IШЦllOнаЛ Н Q освобож
деНllе , за да се ОТЪРСII от ПСТОСКООIIОТО . , ото :-, ш нско II rO " (l..:a KTO те го lIapll'taT). 
" Н аЦllOнал но-възрожденс катз" фаза lIа бо рбЗ1а СТШ'З надолу до селата , тя вклlO'I

ва J.I успешна борбf\ за у п:~ър:ждаu~tllе на б ьл гарскатн (вместо ГР'ыtкатз) църква 
11 за създаванс на Л Jlтература на б'ьлгаРСfШ сзик. П ll сатеЛII 11 У 'llIтеЛII OTKpltl3aT 
бltбЛlIотекн 11 '1I1Т3 JШШ3 , създt1В:П гсаТрi1Л III I КРЪЖОЦII 11 свеТСКII уч lt Лllща , в конто 
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се преподава на български ез и к. Това довежда ДО ~IHOГO по-голям процент на гра
мотност, отколкото е бало характерно З3 земеделските страни по онова време. 

До 1870 г. в м вого села е СЪЗДПДСIIa Шllрока мрежа от реВОЛЮЦIIОННН KOM IITCТl I. 
Често 11 заговори npoTIIB турulПС У1шствуват цели родове. В КIlРИЛОВО все още 

ЖlIвеят селян и , ~ВlHTO рОД lIтели I IOМ II ЯТ DъстаНllето от 1875- 1876 Г., руско-тур

ската во йна от 1877- 1878 г . 11 бягството на ТУРСКJlте ЗС~ lе6ЮЩСЛЦII от селото . 
В една га след напуска нсто 1I а ТУРЦlIте , казват те , сеJlЯ Нl IТС. водеНIf от Сn011 рево
JlЮЦJl онен КОi\ШТСТ, раЗРУ ШIIЛ И IщБЛ lOдател нпта кула , от където НПДЗН IХ1ТСJlJl 

следел и за ТЯХ llата Р:1ботз на 110лето. 

б) П СР II ОДЪТ 1878- 19 44 г од"" а 

Обща харакmерuсmШ\fl. След освобождеНllето от турците пове'IСТО бългаРСКIf 
селян " успяват Д3 се сдоб llЯТ със ЗСМ Я 11 да станат саМОСТОЯТСJIIШ земевладел ци . 
Изтеглянето на турците оставя Българня без класата на крупните земевладеЛЦlI , 

тъй като пет века преди това местната българска поземлена аР l lстокрацня е б llла 

изместена от турскнте земевладеЛ ЦII . Н аllСТ lIlIЗ сред селячеството ~lOжеха да се 

откр"ят п ПРQ(."ЛОЙЮI - НЯКОН бълга РСl\ 1I селяни , конто се бяха ПОСТ3 1ШЛlI в услуга 

на турците JI бяха успели да натрупат собствеНIf средства, имаха възможност 
да се сдоБJlЯТ с ПО-голям дял от освободсната зем я , отколкото другитс . Първо

IШ '!3ЛIЮ теза раЗШIЧ ll Я са сраВllIIтелно маЛ КII. Н о с течеfl1lС Н3 врсмето оБIlКНОВС

IIIПС преврапюстн lI а селски я ж и вот довеждат до засилена стратификацня. n ня кон 
случан се наблюдава известно прон икване на кашпаЛИСТ II'lеско селско стопа н 
ство в ПРОIIЗВОДСТВОТО на някон култури - например на памука. Но въпреКII 

nCI'ltIKO в пер"ода от устаНОВSlването на независимостта през 70-тс ГОДIIНИ на M I I~ 

ннл ня век до Втората сnеТО ВIIН война Българня сн оста ва предимно селска странн. 
И IЬЙ, бъл гарските сеЛЯНIf разпола гаха с повече от 60 ГОДИНИ , за да ОТКРНЯ 'J 

за себе СII възможностите и затрудненията в ЖlIвота им на дреБЮI сслеК JI стоп ан н . 
ТСXlrите маЛКII парчета земя , обработван и главно с дървеlЮ рало, се раздробя
ваха още nOBCI{C пр" предаването им по наследство . През цеmiЯ сн жи вот селя
IШНЪТ се труди ynopllTO, за да прибави още неЩП~lКО КЪМ своя НМОТ . ВЪЗllltlШПТ 

разпри между съсеДII за границите на 1Iмотите п между братя за подялба на иму
ЩССТВОТО. Търговцн на зърнеш} храни 11 добитък експлоатират селяните. Ч есто се

ЛЯНlfте загубват частично или изцяло земята сп, която би ва иззем ва на ОТ зараж
дащата се прослойка на богатите ССЛЯ ШI-Л Jlхварн . В n OBe'leTO случаи за се.мяннтс 

облаГl1те от ПРlIтежававето на собствена земя се свеждат до хляб '·1 лук за Xpall <1 , 
f\'13л ка къща с гл инен под 11 козяк за постелка . Не съществува Шlка"ъв внд OCII
гуряванс, може да се разчнта само 113 вза И I\,шата ПОМОЩ между чле~lOвете IШ 

рода. И хората често умират от лесно пзлеЧ II Jl,-II 1 болести , :!"о нс УС[1 еят да убе
днт IIЯКОЙ lI o -богат РОДНlIна НЛ II работодател да откара боЛlШЯ с Kapyц~ П РIl 
лекаря в града. 

О(."обе Il О JICThpnlJM става Ж I IIЮТЪТ [10 време на Бплка ВСКlпе ВОЙНI1 11 Първата 
<.:l3еТО l1l1а вой н а . когато тежестта ~Щ даНЪЦlIТС, ОТСЪС'IDllето на II З ПРЗТС lllпе на 

фронта мъже н РСКО ll З ltраllСТО Jla храна н доб llТЬК довеждат мнозина ПОЧТlI до 
глаДllа С ;\<IЪРТ . В 1IIOГО села жеlште оргаНll з ират демонстраЦИII , в конто It ска,

i\ l ъжете 1I i\1 да се заl1ърнат по домовете. П рез 1919 г. България става СВllдетел н а 

ВОЙI-III ШКО въстание (което установява краткотрайна РепуБЛllка). 
Koonepamuo/Jo двU:Jlсеllllе . TaK I IВa са бал и УСЛОВ1I ята, в КО IfТО е за п очнало да 

се раз раства кооперат lt В ~IOТО ДВ Jl iКеlНlС в Българня . П ървите кооперацни 13 селата 

1Jклю~шат l' реДlпеli съюз, потребllтелна кооперацн я 11 кооперация за обработка 
11 продажба на селскостопански лронзuедеН II Я. Някои от тях дори купуват маШИIНl , 
наприыер вършаЧКII . Всъщност ltaрастпащнте ПРОТIIDореЧIIЯ сред селячеството 

могат да се откр"ят 11 в КОНфШII\.~·ПlТе ОКОЛО такива 1l0КУПЮI - по-заможните се-
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ПЯНИ в коопера U lI ята IJзе~шт 11 прока рват решеНII И за покупка Н3 съоръжеШI Я, 

конто не п редста вля ват изгодна ШlВеСТllЦШI за члеНО l:Jете с мал ко земя. 

През R:раткltЯ период на управленис на Земеделския съюз (сеЛСIШПl па ртия) 
от 192 1 до 1923 г. кооперативното ДВ llжеВllе получава значител на ~ I орзлна,правна 11 
матерна.'lIIЗ подкрепа . Дори след кзто ф3 Ш~IСТКIf прсвратсвалл това пра В lIтелство 

през юни 1923 Г ' ) след ннтиФа ШllС1КОТО n1.ста ние ~PЪKOBoдeJlO от С1.J ОЗСIll IТС кому
ЮIСТJt и земеделuи) през септем врн 1923 г. 11 С'лед беЛ II Я терор . последваJl неуспеха 
на въстанието, броят на разл и ч lНIТС ВlIдове кооперЗШIII продължа ва да нараства. 

Освен обслужваЩII W TlIIl коопера ll ll ll е Il ОСТ:1 вено lI ачалото на някол ко зе

меделски ПРО II ЗВОДlIтеЛНII коопераЦlll 1 - II CTI II-I СI<Н коо пераТIIВ ll1I стопанства ; 

първото още в на \шлото ва века , а ОСПllta JШТС Il рез 20-те ГОД I IНII . ТС 1 11 ПЪРВII 
опити са краткотрaiiИII. 110 те ПОСЛУЖ П~l"I кзто I I ЗТО \IIIIIК на ОП II Т ПО - КЪСНО, през 

1936- 1944 г .• когато са създадеН II 66 ЗС ~ lеделсrш ПРО II ЗВОДJпеЛНII коопераЦlI 1I 

(Syulemezov 1976 : 32- 33). Двадесет 11 девет от тях преЖlI вя ват войната 11 през 
1944 Г. са все още в действие . Н ~трупаН Ii ЯТ 01 тях ОЛlIТ, з асдно с ОПJfта на съвет
ските колхоз и (l\bM КО JlТО бъл га рск итс сеЛ Я 1iI1 са проя оя оаЛ II ЖИВ I IНTepec), оказва 

неоценима помощ Прll създа ва ll ето на I IЯ IЮЛ КО ХШНIДII н ови коопераПlO l 1II СТО 

na ~l cT Ba п рез 1945 rOAIIН i:l , вече е условията на СО Ull аЛ II З ~Ш . 
А lI1l1 l1фаUlI/сmка борба . П рез 20-те 11 30-т(' ГОДШI II . KOII1 О се ОТЛ II'I<l U3Т с же 

стоки ПОЛllТ llч еС КlI реп реСИ II от страна lI а държа вата. в бъл гаРС К lI те села прогре

сн вната 11 а НТllфаш истка 1l0Л ИТlI\l еска Де il Н ОСТ е на ВIIСОКО ра ВIIIJЩС . КОМУШIСТlПС 

It л я ното крило на зе~ l еделската па РТ II Я ( често ПЪ111 1} съюз) " мат особено С IIЛ I IQ 
ВШlянне 8 м ~ю гоБРОЙIIIIТС , бедни 11 3 зеi\'I Я ГI Л ~НIIII-I С К I J сел а. КО II ТО са веч е с YTHЪP~ 

ден" реВОЛ ЮЦl lOННII траД IЩ 1 11I от времето Н :) ос~ tn J-l С КОТО робство . В те) 1I ра ilOНI I 
сслсюпе семейства 'leCTo разнообразя пат СВО lIте IIЗТОЧНlЩII IШ AOXOlll1 зз Il pe
хра на -- прсз \шст от ronl,IHaTa няко и о,. '1 Л СI IQ ВСТС IШ ссмсйството работят IШ ДРУПI 

мсста като lI ae~ IHII земедеЛСК II раБОТl !I IЦ II . ' 1 I I р,Щ I I 13 града II Л II п ък подх ваща,. 

ня ка къв за на ят в селото . Тез и дейности п ома гат н3 хората да раЗ l.ll l1 рЯТ СОО IIТС 
възглеД II . Н я ко !! пренася,. от града ВЛ ИЯ НIIСТО 1-1::1 гра ДСК\lте реВОЛ ЮЦlI онерн . 

В Кирилова. където е съществувало дървоп реработuател но преДПРI1 ЯТll е . хо рат:) 
п о r-.шят СП\l{ К II . първомаifСК II дeMCНlcTpa Цl1I1 1I бо рба за осем 'IЗСОВ работсн дсн . 

В ТОЗ II п е Рl lOд м н ого лев!\ 11 0Л IIПI\l еСК II ОРПlllII З~ЩIНl са 11Qстаосн " I I З ВЪН за 

кона и ОТНОВО ста ва неоБХОДIIМО да се П РСМ IНIС КЪМ нелегал на 1l0Л IIПlческа дейност. 

Be\le поз ната 113 хората от подоБН II пеР ~IOДII в М lIнал ото. Ч НП1Л llщаТ:J 11 npaMaTII'I
НllТe кръжоц" ПОДlювя оа,. с ноята реВОЛ ЮЦII ОШШ рол я. всче като центрове за раз

проt.-тр"аНС НII С на 3 lпифаl"UlIстка 11pona r:)l lДa . За сслските KOM YHII CТl I 11 земедеЛ ЦII 

раЗ ПIIППС и аресТlПС стават нещо об l l к н овен о . МладеЖlI те в сслата 'leTa" нелс
ГЗ JIIШ КОМУНIIСТ llческа Л lI тература 1-13 СIЮ l iТС сеДС II К II 11 превръш:п праЗllен ства,.а 

I:J кампа НlI1I за съб ll ране Ila срсдс,. ва в по~IОЩ на ПОЛlП l l' l ССКllТе заТООРIII IЦ II . 

Интересно е да се отбелеЖ II , 'IC BOI\IKO ',о вз е ста вало nезавuсl/.1 lО 0111 1/ выleI(lI 

СЪЩССТВУ ВШlето lI а оБIlКlЮПСНlПС . ПОСТОЯ!"'III Л I 1'I I -1 1I I1 раЖДI'I . хара ктср" " за Bce Кl I 
Д!IСВН НЯ живот на оБСдНСЛll1 е сеЛ ЯlIII . 

П о Bpel\'le на Втората свето вна ВОЙНН . когато бъл га рското 1"lраВ lI телство е IJ 

съюз с нацистка ГеР1\.ШI III Я, КОOllСР:'П l t В I-II IТС дружества о,. вся какъв В IfД, особе lЮ 

младежк"те групи към тях , служат ка,.о огромни резервоа РI ! за xpa l13. дрех " 11 
пар .I Ч IiIl срсдства за нелегаЛ ll ата :t IП llфаш истка деН ност. Под ръководството 11<-1 

Отечествения фрон" (IНЩllOнал на lюаЛПЦ l l Я II а а В ТllфашнстКlП е па РТНII 11 орга ШI

заЩIII) коопераТН ВlIте служат ка,.о П РИ КР lп lt с за ~н""фаШ II СТКО 11 KOMYlillcTll tleCKo 
ВЪЗЛlпанвс 1\ работа . Таз" CII деilНОСТ те из вършват ззедно с м ного друг" ССЛСКII 
ОРГ3ЮIЗЗ ЦII II , най - всче с РЪКОВОДС II II Я от КОМУ"II С,. ",.С мmlДеж~,аl съюз . тсатр~л

н ите КРЪЖОU II , жеl l СК II 1 е груп\! 11 ДОР I'I uъздържаТСЛ Н l lТС ДРУЖССТ I}З . 

ДО 1944 гол и на , ГОДlIната н а на родното въста Нllе н "'1 създа uаt-tего Шl ОП:

'1сствеНОфРOlПОDСКО В Рfl lJi lТСЛСТВО на чсло с I\ОМУЮIСТlПС . В а ll т ифашистката съ-
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ПРОТlша с I!i\ШЛО над 250 ООО учаС11I11Ц1I-lIаР'1 Jl за ни 1I 31\Т!IВ !НI IЮДДрЪЖНI!UII 

(BakUl·djiev 1977: 24). И TO I)a в една страна с IшсеЛСНlIС от 7 М ИЛ lIона . Tpll ~leT

ВЪРТII от КО IПО са жи вееЛ II 13 селата (Се l1t гаl Statistica l Office 1976: 78) . Та ка мла
деЖlI те , II зраСНЗ JlII 8 БългаРllЯ прсз 20-те 11 ЗО-ТС ГОДIIНII на наШIIЯ ОС" , посрещат 
1944 годин а въоръжеНII с богат О ГlI П в КОО ll с рат н виата дейност н коле"Тllвната 

борба . Н о все още прехраната 11М заВ II С II от малкото lI a p~{e зсм я. Всъщност слсд 

ноiiнзта 76 % от обработваеi\шта земя на стра ната представляваше стопа нства , 
I l рнтежа В:1 щlt под 10 хекта ра 11 състоящ!! сс от ра11lръснатн на раЗЛ II ЧН II /I,'lсста ",01811 . 

11 . Сlед Девети сеl1mе.нврн 1944 г . - соцuаЛllсmll1lеска БългаРU.'1 

а) Н а '1 а 11 о 1 О 

в БЪ1lгаР II Я слсдоватеJll10 са с ьщеСТВУВПЛ II дълбоки fl, lеСПIII кореН II за II З UЪРШ

опнс на кооперирането ДClЛС'L пред!! да заllО ' l н е II з граждането ЮI СОЦllаЛ II Зfl, !З . 

Н о това lI е озна 'шва . 'IC задачата на оргаlllВЗТОРlпе lIа ПЪРВlIте коопсr~П Il I3 IIII 
стоmlllства е бllЛ3 лека. ДОР I: след като през 1945 ГОДlIна б l lват прокаРЩll1 заКОШI 

в полза н а KooГlepllpaHCTo. Предll да се създадат стопа нствата с трябвало да сс 
1I 3ВЪрШII референл.Уi\1 във вся "о село 11 да се П ОЛУЧJl съглаС llето на м ноз инството 

от ЖllТел~пе му. Една след 1 о ва е мо гло да за ПQ'ШС наб в рането на lU1снове . В Кн 
рИЛОDО, където е б l l :1O създадено едно от 11ЪРВJпе коопераТIIВНII сто па нства , по

Be'rc от 80 % от хората сп гласувал !! за ТРУДО J10-КООllераПIВНОТО земедслско сто

павство, но cai\1O няколко са БИЛ!I еi\ lеЛ'ШЦIПС, 1l0жслаJIII ПЪРI3 I1 да влязат в lIero. 
Често младежите, ", аП-вече младеЖlIте-КОi\IУ IIIIСПI. са б" 1I 11 тези . които са 

убсждавали п о - възраСТl-llпе . MIIII'IO Енев J-I е нев , аДМ IIНlIстраТllвев служител в 

А ПК, е бил по онова време сред теЗ II fl,шздеЖII . Остattaл Сllрак , той за поч нал ра

бота н а п олето lI а 10-ГОДIIШl l а възраст. На 15 rOAHI I!! стнl3з член нн KOM Y II II CТlI'IC

СКI!Я l\,шадеЖКII сыоз (по QI!Qua I3рсмс РаБОПIII 'lеСК II млздеЖКII съюз). Той м" разка · 
за СВО I ПС CnOi\'ICIIII за Т09а. как е убежда вал ССi\ I СЙСТUОТО С II да uлезс в стоп а нството : 

.,ТъП като бя х само на 15 rODIII III , моста ОСII О ВНО задължсние беше да работя 
със семейството сн. П о нова BPCi\IC дядо i\ 1И беше още жив. Когато му казах, ч.е 
тря бва да IJлезем в ТКЗС. той i\ IC п о гледна 11 за ПlIта: ,. Какво ще Гlравим там?" 
ОТГОВО РII Х му. 'IC трябва да IJ IICeCM СВОЯ га земя, доб llтъка, каруцата 11 IIнструмен

ППС , какго ще l 13 правнт ОС IIЧКlI ОСПllШll l1 членове. След Т08а ще обработваме 
земята заеДIIО .. , Т!! си лу}\ , каза тоП. " 

М 1I1-1 1Ю успяuа да уБСД11 СIЮЯ ДЯДО , C;ICA това своя I!!РЮ , В ГIOСЛСДСТl3 l1 е 11 сДна 
своя леля, КО ll1 о не са б llЛИ n СЪСТQЯ!lJJС да обработват земята С II без ч_ужда помош. 

Но С набираllето на ·'ЛСlюuе еДО(1 са започнали оргаНllзаЦl1 0НIНIТС проблеМ II , 
както обяеИII по- н ататък МIII·I'Ю: 

" П рез първата ГОДIlIНi u KoorICpa1ltBlIOTO сто панство се DKJlI01HIXa t 80 от 
всичко 360 AOr>.:I:lКl·IНCfBa. Дори теЗ ll 1 КОIIТО влязоха оба~lеt напраВllха то ва с една 
смеС ll ца от Aonrpl-lc 11 съr.,Нlе НItС. ТСХ IiIt ге баlLНI и деди предн то ва сс бяха БОРШ"1 
през цел 11 Я С II Ж IIIЮТ да КУПЯ'I напече зсмя. Идеята да дадат зе.ните си. идеята 
за коопераТlIВl10 земедеЛ II С 1 за колекТlIUСI' начин на рибата 11 Жll90Т, бешс нова 
за тях. Поня кога те I3л изаха 13 СlОШlНСТВОТО с недостатъчно разбнране 11 като 
~lJIеновс ПРОДЪЛЖi1ваХ<1 да се I I УВСГ l3уваТ СIIЛНО П Рl1вързаtl и към С80ето nap'lc земя 
11 СВО IIТС Ж II ВОТIII I. И i\I<:I ШС 11 СЛУ 'l uн. U КО IIТО хората твърдяха , 'IС само те caM II TC 
б ll ха i\!OfJ!1I да сс ГРll жаl обрс за ЖJ IВОТНИ ге , КQJПО са б ll Л II teXI-III . НО IIЗf\·III 
наха MHOI"O годи нн И днес НС i\1QЖС да се наi\·I СРИ "111 го еДIIН човек , "ойто б а взел 
обратно зеi\lята 11 добитъка еll. ако му бъдат ПРСД1l0жеНII " . Разб и ра се) сега те 
1ft! биха взеЛ II собствсността СII обрапlO. защото коопсраТIIВНlпе стопа нства 113-
IIЫНIO О II IК!l3дuха {;IЮС" I О С ЬЩССПIУI3<.1НС. Н о I~ lI ачалото с I l мало СЛУ'1311 , когато 

хората са С" вЗl!.l/а./11 3Сi\IЯТ3. ECTecl ВСНО, "ОО ГlераТIfВНlпе стопанства нс са 611ЛII 
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без в ра гове - ВрЩ'ове сред б llВШl!те по -заможн lt ССЛЯВII (на 1\011"10 IlOзе~lЛензта 

рефОР~Ja през 1946 г. е отнела зем ята, надв ишаваща 20 хе .... ,.ара 11 КО IIТО са загуБИЛ II 
С ВО lIте раБОТНIf UИ) , 11 врагове сред nыepH Ka HЦlfТe 11 аН ГЛ II' I<1 НlIте в СЪЮЗ ll ата кон 
тролна комнсня в Бъл гарня, която сс проти вопостави н а оте~l еСТlJеНОФРОНТ08С I\оТО 
правителство. В стопа нст вата са се извършвал и I' IIIОГО саботажи (УН ll щожава Н If 
са маШШIII 11 съоръжеНIIЯ), водела се с п ропага нда във вреда на коопераТIIDJпе . 
13 устава на ТКЗС е било HanllcaHO, 'IC 8l'CKII член може да сс оттеГЛ l1 слсд 2 ГОДIII-I It , 
като полу'ш земя 11 добllТЫ;: в същото KOJl ll'leCTBO, което с в несъл. П рез 1947 1'0-
Дltна няколко ДСССТКIf семейства са ПОСТЪПltЛ lI точ но така . Те са смятаЛ II , 'IC за 
п реДlI ш ната II.J\ I бедн ост е допринесла гла вно войната 11 че ще I, lOгзт да сс спра пят 
Cal\ l l1 със своята земя. Но като са в ндели , 'Ie работей к и С(\,\-1II за себе CII нс ,\югат 
да дости гнат ста ндарта на ЖII ВОТ на кооператор"те , н а пуснал ите стопанството сс 

връщал и отново след някол ко MeCeL\a. повл и 'шйкlt след себе СII п овечето от оста · 
ll а Л\fТе сеЛЯIlIf . 

Подобн и слу~ra l l н а колеба l:ill }l сред сеЛЯ НIIТС В р ll да ване на земята са БШIII 
чести . Макар (Ie I\НЮЗШIСТDОТО от коопераТIIВ Н lIте стопа нства са б llЛ И СЪЗД<1деН II 
от хората с дълбок ентусиазъм , влиза нето в стопа нството не е п ревър" <1JIО 
1\ 101\·l ентално сеЛЯНlIте 8 кооператорн . П реходът към ново класово СЪ)Н3! lII е -
като СОЦltaЛllстичеСКlt кооператор" - е бил резултат lI а сложен п роцес на опоз

h;\baJ-lе на новите СОЦl!3ЛНСТJlчеСК I1 ФОРМ If на обществен!! ОПЮШСНI1Я в теХ IIНЯ 
трудов живот, както It н а новите ФОРМ II 113 отношение КЪМ собствеността . Край 
НIIЯТ резултат от ТОЗ II процес с прозрението на коопераТОРllте, че техните ЛIIЧНИ 

IНtтepecH съвпадат с блаГОСЪСТОЯН ll ето IШ кооперативното стопа нство като ЦЯЛО, 

б) О т сеЛ ЯНII към коо п с раТ И U Н II с то н а НII 

Про.неuи в общесmвеnumе оmlю/uеIlUJl . В КНР I IЛОВU ЗН ~l'Jе " ll ето на J Ш Й - I I СПО
средствената 11 O'leOIlAIIa промяна в ТРУДОВII Я процес , резултат от коопераТIIВIIОТО 

земеделие (а именно , че за напред работата ще се II звърш ва главно групово), 
1I <l,\.шра своя IIзраз n деня , в който сеЛЯ НlIте откр" ват коопеР~НJВIIОТО стопа нство . 

В този дев цялото село НЗЛ ll за на полето с много х ри н и 11 II З ГIl IТК I-I . ИЗl10лзуuа ЙК II 
.взет назае ,\ 1 т ра ктор. обкичен с цветя . те II зорават сноята първа кооперативна 
бразда . След това празнуват 11 сс "еселят на полето до късно всчеРТ<J. 

В теЗ l1 11 ЬРВ II fOAlНfJI (п реди меХ3Н1паЦ lI ята) сеЛЯ НlПС-КОО llер~нор" 
работят м ного 11 упорито. И всс па к в CBOI1TC СП ОI\ I С II II те разказват. че Прll 
НОВ lIте ТРУДОВ If услов ия е имало MIIOrO раДОСТНII моме lПII . Тодора Енева M ll lleua. 
която преДII 1\0ЛСКl lшlt зацнята е б lt Л2 сред най-беДl:Jlпе сеЛЯ ШI в КIl Р IfЛОUU , 
оп исва СВО IПС преЖ lIвявавия 'l aKa: 

"П ред" КОО ll ерапшз, когато работехме на соБСl UСII IПС IНШИ , н не бяхме 
като ЖII HOТJ-I 11 , раБОl ехме сами lI а IНl вите СН , далеч еДIIН о г друг ; дор" не i\южехые 
да се В IIДИМ . След като създадохме CTOI'lal ICTBOTO работех мс i\ lI lOrO хора зисдно, 
особен о 110 жът на . тика ДН lпе М IIн а ваха при ятно. ШегуuаХ l\ lС се. Itграеехме ра з· 

Л ИЧЛ II РОЛ II - Н Я.ко li ще бъде младожснец, друг зет . М оята ПРlIятсл ка Радка 11 аз 
Вlfll З Пl работеХ~ l е една до друга 11 пеехме . П о топа време с нея из nършвахме колек
TIIBH3 работа . Когато OТlIBaXl\ l e КЪ ,\ I IШ В IIТС. съб ll раХ ,\ I С цветя 11 за КII 'шахме ко

Сlпе С Il . Опшахме на ра бота с УДО ПОЛСТ811С, Аз все още IIЗ Пl IТВ<t М СЪЩlIте чувства. 

А ко мъжът м и каже "Н е ОТl l вай tl<1 работа днес", . IIMa много ДОМЗ КlLнска ра60'1 а " 111111 
ПЪ К а ко тря6ва да ОТ1 IДЗ lI я къде другаде, '[увстоувзм се зле , 'te Il e СЪМ 11<1 работа ." 

Трябва да отбележа , че от ,·леДШl ТО 'II\<1 н а БРl l гзднрнте , KOIH O с тря бвало да 

орга низнрат раБОТЮlте бригаДII , да поста вят тяхното начало , п роцесът е IIзглеж· 
дал по-малко ИДIIЛllче lJ . Н а пра ктика те ПOl lякога не са намирал и спокойствие по 

цел и НОЩII , докато разпределят хората по груп" . Те е трябвало да се съобразя

ват с раЗЛ lIlJН lf човешки отношеНI1Я - кооператорката МJlн ка обявила. че катс-
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горич.IЮ о·гкаЗtJi.I Д3 работи, <:t KO коопсра ,орката Радка бъде поставена в сдно 

звено с вея. Съседи , хрансщи ды1гогодllшваa I-IСIlР"Я ЗЪН един KЪ~I друг. НС са ~'IOГЛIf 

IIзведнъж като по ~IУДО да се обllкнат. ЗаДЪЛЖ lпеЛ l10 из искване е било IIОВОТО ръ
ководство да притежава Y:\'ICHIIC 11 способllОСТ да разрешава подобни костеЛlIПIl 
орга низа ЦJ.lО l llI 1I Ilро бле;"1II от трудо вото еЖСДll еnне . 

Създзвансто на ръководство 11 раЗВIIТllето на отношеНlfята :\ Iежду коопеРII

РЗ НlIте стоппи " 11 РЪКОВОДlпеЛ lI те, КОIIТО те са С" IfзбраЛlf - топа са бllЛII ваЖlll1 
елеr' .. lе НТII от СВОЛIOЦlIята lI а 1I0В II ТС ТРУДОВII процеси. Селяните разбират, че тех
ният нарастваш ЖlI знен стандарт се ДЪЛЖII "акто lIа ПР01lЗUОДIIтелността Н3 тях

ната собст вена бригада. така 11 на ПРО II З ВОД lIтел носттз на цялото CTorl3liCTBO. Те 
започват да осъз нават. IIe с;) JIIlIIlIO зrlllнтереСУВat-1 1I от качеството на планирането 

11 от достоМ нствата IШ ръко водството , II зб рано II З теХНlIте редици. Хората , 
стоящи начело - както зае~шщltте РЪКОВОДIШ ДЛЪЖНОСТИ , така 11 о неЗ II реДОВII 

I,ленове на БРllгадата . КО IIТО са се откроя ваЛ l1 CP~Д останалнте по КОЛ II~tеството 

ПРОДУКЦИЯ II Л II по своето новаторство - ВС IlЧКI1 те биват възнаграждавани с по· 

~IIП 11 раЗЛ IIЧНII ФОР;" III на ОфШlllЗЛIIО Il РНЗНЗ IIIIС . Така СТОЯТ нещата 11 до днес. 
Hanp ll ~lcp. ако ОТ1Iдетс lIа ко нисрт в селото. напълно 8СрОЯПlO е да ~l yeTe песс н. 

посветен а СПСЩIЗЛtlO "а l-I якоi1 Б Рl\ гаДIlР II Л Jl Il зтъкнат раБОТНJlК . 
ОбеДlнншането 113 ЗСi\1ЯТ3 довежда до по-раЦlIонал на ОРГ3l lll за ЦJfЯ на труда 

11 следовател но до по· бързо Itздига не нз iК llзие~IOТО равнище . Зидарски бри
гадн , форынра НII 1fЗ~lежду кооперптор"те [) Кприлово построя ват НОВИ къщн. 
Храната ста ва IIзоб нлна н раз нообразна. Скоро става възможн о да се мехаНiI

зират "ЯКО II от наП--ТРУДНlIте операшlН . П о tlУВСТПУВЗЛ ll облз пlТС lI а колеКТlIВНII Я 

труд, KoonepaTopl1l е започв;)т да сс гордеят с I,QлекmU8"оmQ СII ПРО 1lЗ80ДСТПО 

11 IICrOl3llTe резултаТlI , както JI със СВОЯ ЛИЧ.С II П РlНlOс в иего. 

СаМОСЪЗ lНlllllето lIа СС!l ЯНIIТС З~НlOllIШ да сс изразява все по ве ~I С If наН-вече ', рез 

горДОС·I1 а ОТ ПРОIIЗВОД lпеЛ lIостта lI а производствеН lIте еДIIНIЩI1 , в KOIITO те ytl:J.
ствув.п - 1ЯХНОТО з всно , тяхната бригада (състояща сс от няколко звена), цялото 
11М коопераПIIШО с·, оланство - дорн до НЗUСС1 11а степсн от ПОСТllженията на об
ществото ка10 цяло .. ,MaUHlilIITC освободп ха част от работнзта Нl I ръка", раз
казваха 1 С. ,. HII C 1 рябва шс да YBCPII ~I хорат;) , IIC маШИНlпе I l яма да ги оставят без 
ра60та, тря6ва llJ С да СС В!,.,З II ОJJЗУ IШМС по нзi't-добр"я И<]It!1I-1 ОТ новите ВЪЗМОЖIЮСТlI. 
Така 1' :1 llр . 11<1 1 I.I С ·I о коопсраПIU IЮ СТОПЗ I I СТВО за ПОЧ I !3 да отглежда paHll1I домати 

за износ. Л оtJlIlll lIХМС СtJоя ЖIIЗIIСII С ПIJIJtщ) 1. И 13 С6ЩО·1 О BPCI\.IC помагах , е 11 3 ЦСЛ НЯ 
ttapoJl ... 

ПеРIЮД !"'I· 11 <.1 II з'·ражд""с lI а коопсра Гl IIШ IIТС CTOllaJlcTBa С 6 11 Л за хорат;) ПС
РJlОД 11;1 Iшпрегна1 а работа. дОРII слсд десе Гl lJlellHI ~пмосферата lI а възбуда 
ПРОЛlI 'l alЩ ОТ ·IСХ I "П ~ CllOMCIIII . Тс са сс събираЛ1l всяка вечер и са се II з праUЯЛIf 

пред реШсll1аllСТО liа С l, вършено нови Гlробле:-'НI , напъл но непознати за тях от прс
ДИШНII Я 11 ,\1 ОП IIТ ка1 О l,aC'II-II1 С I 01Ш 1l 11: 

Как да о ргаllll З ll рЗ;"IС раз,\lЯ I !ата lIа земя с хора. КО IIТО нс са членовс на сто

панство·, о . га ка '1 (' КОО l1е рз 1"I1UHaTU ЗО I И да С , з нс еднн цялостен блок? 
Как да 1I ) I ЮЛЗLШ.\'l е сы3IскшI� TpaK·l op, ко Нто н" бешс дадеll , когато снмо CAJt" 

чо век 13 (,·СЛОIО ;"IOЖСLII~ да )' l lравляв:J. 11 IЮI-lраI3Я ма ШIIНII ? 

Л РОМIIШJ1СIЮС1та бсше IНIЦIЮIШ.fllI З IlРС1 I-!3 " uрсмешlO бяхмс "РIIСЪСДIНШЛ И 
сслска: lа ф<-,.Б РII К:l I( Ы\'I Koo llepaTIIBHoTO СТОПaJIС1IJО. М оже~ 1 JIII ДЙ lIаправнм така, 
че рабо 1"1111 1111 ''С 1 Н1 'Заплата 1I I\оопсра П ШIIIП С С 1-0 IНII 11: да бъдат ч ас·, от една 11 съща 

СДIНIlIlJa "! (Те НС )'Сll я ват). 
Н .lI l11IТС ~IШI.Д':ЖI\ QТ l ша -, за 11 0 н иколко ~ lcce IJ.a IШ доБРОВОЛ III!. CTPOII геЛ НII 

БРIН'ади - С1 роят ЯЗОВIl Р" , ПЪ1 ища. це!/l1 НО ОII градоое - 11 СС връщат с 1-!O811 
умеНIIЯ и BIICOK ентусIIззы>. •. ({ак да Г! I ВКЛЮЧНi\1 D работата IШ стопа нството? 

М оже 611 I рябна да с'ьздаде;" 1 отдеЛ ll а \lладсit\ l\<t бrlfгада. която да експеримен

тира JI да JIC;"lOlIcTpllpa меХЩllI З ll раното земедел ис ? (Те създа ват такава БРllгада 

11 младежгн II З ll граuа волеща роля за D"Ьвсжда l f('ТО на ~·lсхаНlf заЦlIЯЛ\). 
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Ако на наШlIте НIШIl зася ваме са 1\\О КУЛТУрll , за КО IПО те са най-блаГОПРIlЯТНН , 
трябва да З3l1Oчнем да купуваме част от хра llllТеЛ lllпе ПРОДУКП I отвън . П одгот

ВСНII Л 11 сме за това ? 
Ние произвсждаме 11 ни за плащат от коопсраТl lВ<I много nOBC'le, ОТf\:ОЛ КОТО 

можем да KOllcYM llpa!\lC 11 губllМ много Л IIЧНО I3рсме за п родаване II ЗЛ lIшъка на 
граДСК II Я паза р. И 1\!аме желаН ll С също да отглсждаl\ I С НЯКО II култур" за I IЗНОС. 

Трябва .1 11 да прем инем КЪМ заплащанс в брой ? В това 11 l\la С1\ III СЪЛ . Н О НIIС Ifскамс 
да ВИДjl 1\l IIСТШIСКlIте ПРОlIзведеНJlЯ 113 наШIIЯ труд . 

КОМУIШСПltlсската паРПIЯ (lI а BCIf1IKIt раВНllща - I IaЦllOlJаЛ IЮ . ОКРЪЖНО, 
\1ССТlIO) IIграе ръководна рол я в процеса на СОЦIШЛ IIСПlllес кото стро итслство . 

РЪКОВОДСТ130ТО IJ селото се осъшествява 11 01 други oprallll - БЗН С, Отечсственltя 

фронт, оБ Щlll-lСЮI Я съвет, коопераПIIJЮIЯ съвет 11 ПОСТОЯ Нlllt я упраВl lТслен съвет , 
бригаДllРII , з веllСВl1 н др. Как да разпреДСЛ II М СЪОТ I}СПllпе задължеНIIЯ на всltЧКII 

теЗ II органн както п о ОПЮШСIНlе ИН ПРО Il3ВОДСТООТО . така 11 по отношеllllС н а 

раЗЛ lt1LНlпе 3СПСКПI на обществсн и я Ж IIВОТ? 
В процеса на колеКТIIВНIIЯ труд през ден я 11 О l1l1тваЙК JI сс да преодолеят по

доБИl1 проблеМ l1 оеtlертз , KoonepaToplfTe СВIIКIШТ да сс събllрат със своите другарl! 

по работа . Постепенно ПОСJJеДНlпе стават ТЯХ IШПl наft-важна референтна група. 
ДОРIf голяма t\3CT ОТ свободното ope~"le се OpraJlll l l1pa ОКОЛО JJръзюпе, It зградеНII JJ 
11 ро неса на труда (110 често сыJадашl 1 � със съсеДСКlпе ОРЪЗКl I) 11 около свърза Нlfте 
с работата праЗНlЩII , а не о коло ссмейството 11 нърквата . И зме ll ЯТ се поводите, 

по КОIIТО хората се събllрат, ка кто 11 съдържаШfСТО на теЗ l1 съб ll ра НII Я. Често 
сс СЛУ 'II.JН 'Iлено всте 113 едно работно звеllО да прекарват праЗНlIЧНlIЯ ден в колек
ТИВlta СКСКУРЗIIЯ по 1\leCTaT3, където е действувал някоii napТl1Ja ll C KII отряд от 

ОКОШIOСlта . ИЛII да нзп o.rlзуват получеНIfТС за I3I1 СО КII резултати п реМ IIИ като орга

НII З llрат по време на I-ОДltШН~IЯ С И отпуск СКСКУРЗ IIII дО ДРУПI 'ШСТlI на Българше 
ТеЗ II сн пътувания те използуват да се за познаят с орга НII З31.J. ll ята Н3 ПРО II ЗВО,ll 

СТ ВОТО IJ друг!! коопераПIВНtI СТОПЗ ll ства НЛJI СКСПСР"МСlпал ни бази . 

П одоБН II меРОПР"ЯТlIЯ изиграват голяма роля за фОРМ llра нсто на класата на 
"ОО llераТНВJflпе стопа НII от редовете на селяtlеството. СаМ lIте хора ос"ьзнават 
1\ IIЮГО добре I1ромя ната 11 начи на , 110 който тя С Jшсты1lл а • . Те гледат 113 таЗ l' 
промя на к"ато на необратим процес. 

ПРОМЕНЯНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СОБСТВЕНОСПА 

ФОРМ ltращото се СОЦltaЛИСТlJllCСКО съзнаllllе у селяните (j различните стаl1И 

на и згражданс на коопераПНШIIТС стопанства е бш1О неразривно свързано със 
създаването на СОUIIШlltСПJlfсска соБСТВСfIOСТ. ПО- КОlIкретно това означава, 'Ie 
с теЧСllll е на времето все по-голяма част от матер"ал ната база . от която е зав и
сел техният живот, е идвала от колеКПIВ'Ш Я 11М труд , а все по-малка част-директно 

от соБСТОС IIОСТНI (земя , ОРЪД If Я на 1 руда. iК IIВОЛНI), конто ' С ПЪРВОШРl.ално 

бяха внеСJl II в стопа нството. 
В II З Ч3Л НI"I Я еТШ"J " а създаВ3 JIСТО 113 КООllераПIUНl1 сто панства на коопсрато

рите се с за llлащало 1"le само 81>З осно ва на II З8ършеllзта работа (т. е . 'шс,. от за 
работка 'l а 113 сто панството. 11:1 базата lI а II зработеmпс трудодин) , во съшо 11 
РСlfта за зсм ята , Вllссена н стопанството. Koo ГlepaT II BНltТC стопанства са разпо

лагаЛ II с твърдс малко колективна собственост като 1\lаШIIНI1 , nocTpoiiKlI , напои
телни съоръження 11 др. Придобиването на такава собственост е било съществена 
стъпка към усъвършенствува не на СОЦJШЛl1СТ11 tlеската база за ПРО I-I З ВОДСТВО. 

Много ПЪПI ССJlЯНltТе от КНРIIЛОВО I\Лf раз каз ваха за теХН If Я първи ОПIIТ (j 

KOJlCKTIIUI IOTO СТРОJlтелство - сградата (l а коопсраТ1fВ Нl1 Я обор . Необходимо 
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бllЛО да се ГlOCl 1'011 11 0~'lещеI-lIlС за доб итъка, KoiiTO коопераТОРIПС бяха даЛ II "р" 
влизането сн в стопанството 11 за който все оше сс гр"жеха поотдел но . всеКI1 в 

собствеНII Я С II обор. Хората разказ ва ха за своя ден онощен труд, за товз как са 
IIQС IfЛ И камък по камък от околните хълмове If как са се сърепнопаваЛII IЗ н а й 

голяма IIЗДЪРЖЛlНЮС·I . С нео гслабваща гордост те ~I И 1 1О "азrш ха t: '" pan IIТC - в 
момента те се II З ПОЛЗ Оi11 като ка нцелаРllI1 11 раБОТlIлн ltЦИ за ремонт на ма ШIIIII' . 
Я СНО С. че за времето сн тез" сгради са б llЛlI It неОТЛОЖI-I:l необходимост . Н о '! с 
стото споменаване на ТОЗII строеж М" показ ваше. 'IC те му ПРllда ват знаЧСIIII С, 

което надхвърля I-I с гооата I-I е посредстве на п олза - т. С. гол ямото ПОЛ IIП'· 

ческо З Нi'lЧ С I'llI С lIa строежа като първа стъпка пр" създаването "а колсКПttНtaта 
Гl РОlIзводствен а собствсtlOСl 113 коо ператор"те . 

В разраства вето на своята матернаЛ I·ш. база бъл гарсКlПС КООllераТIII3II11 сто

па нстна са ПОЛУ ~III Л II нспосредствена подкреп а от държавата. Държзвнаl а по~·юш. 

за коопераТIfОНОТО селско стопанство сс е основавала на дълбоко разби ране н а 

"еговото ЗI!3'1.С IНl С за раЗ В"Тl1ето на страната . Н а П еПIЯ КОН ГРСС на БКП , Ilрез 

1948 Г . , ръководителят н а партн ята Георги ДНМIПРОВ заяоява: 
.. РаСТЯ ШIIТС НУЖДII на ПРОМ llшлеността , IIа градското насслеlНlе . 'Нl аР~ lII ята 

IIC могат да бъдат успешно задоволеН It от IIНДI:В llдуашIOТО. дребн остоко во 11 
1\ fалопро rl З ВОДllТел но селско стопа нство . Това поставя рсБРО~'1 въпроса за СОЦII<1-

Л IIСТ lfческата реКОНСТРУКLШ Я lIа селското стопанство сднооремеН l10 със СОЦllаЛ II

СТllческата реконструкци я 11 раЗВJlТllето на IIl1дустрията ." (Syulemczo\' 1976: 63). 
На КООllеР:ПIIВНlIте стопа нства бива оказана знаЧlIтел на помош ОТ стра на 

• на държаЮlII те зе 1\ IедеЛСКJI стопа нства . КОIIТО ОС lf гуряват подобренн семена , фн 
даНКIIИ ЖII ООПIII за раз плод 11 , касто е особено валшо , модеJIII за ефеКПll3l111 фОР~1I 1 

в а трудова орга IlII З:'ЩИЯ. Реш и телен пршюс са IIмаЛ II маШIIНlю-траКТОР"llте ста в 
ЦIIII (МТС), създаде lll! с цел да с t-l абдяват коопераТII ВНlпе стопанства с меха 11 11-
знрз ни СЪОIJ"I>ЖС IIIIЯ tсрещу заплаШ3llС 11<1 символична такса). СпеЦIIНЛ II СТlпе от 

МТС, КО IIТО са работил !! с теЗ II маШ lНlI1 11 съоръжеНIIЯ If са Пf ПОДДЪрЖ3Л11 , ус ко 
ряват проuеса ~I a обучава не l:Iа КООJlераТОРlпе в теХlllfчеС КII умеЮIЯ . 

Образовател ната CIICTCJ\-!3 съшо изиграва важна роля. Н ЯКОII младеж" от 
среДlI те на сеЛЯ lНпс-коопераТОРII биват It збраШI да Ilродължат образо ваllието 

сн n сеЛCJoiостопаНСК~1 У ЧН1IIIща. Те се връшат обогате l l ll със ЗН3 ШI Я за съвремен

ното агрономстоо . ОргаНIIЗllрат сс курсове за оБУ'l е НIf С ~13 председатеЛ II на ТКЗС 
(11 даже за водаЧI! 113 сслскостопа НСКlf М3ШIIЮI). Тези курсове имат за цел да съз
дадат у хората о рга llll З3ЩlOшllt УМСIIIIЯ , оТ каквито НС са имаШI lIужда преди 

то ва, когато с трябвало да се справят с 5 хектара . 
С държавната подкре па "ато каТ3.1l lt затор коопеР:П If.вюпе стопансгва съ

умяват да приложат lI а практика .... ,lеХ анltзацllята на производството . На МСС1J-1 0 

раВllище ръко водството 11 KoorlepaTop"Te се оказват еДIНIНII в ЖСJ1аНIfСТО CII да 
пре ,ах нат най-тежКlПС фОР~-II1 н а труд 11 да ПОВllшат ПРОИЗВОДIПСЛlЮСТТЗ lIа зе· 
мсдеЛ II СТО. дИМО Kllpeo, ръководен паРТllен раБОТlНtк в КltрИЛОВО през 50-те 

ГОДННI' , МН описа п роиеса 110 ТОЗ II наqин : 

. ,Трябва да отбележа , 'IC нашето стопанство беше едно от ПЪРВIfТС IJ окръга. 
Беше основано през 1945 ГОДИI1 3. Хора , нс сзмо от нашия окръг, но ОТ цялата 
стра на , "Доа ха да се учат от иаuНlЯ опит . Особени постижения имахме в меха

Нllза цията на труда, по-спецнал но в събирането 11 ВЪРШlIтбата на реколтата . Ку
JlIfXMC комба ii"!f с голяма МОЩНОСТ. който нзмеСТIf хармана , за който вн разказах 
пред~! топа. HarlpaBrlXMC към КО/l.·lба i1113 IIЯКО II подобрения, ВСJ1СДС1 1JIlе " 3 конто 
броят на раБОТНIIЦlпе. заеl и IJЪВ ВЪРШlпбата . се намаЛII с 80 душн . П ода ването 
на снопите стаuаше мехаЮ'ЧI-IO , а зърното се превасяше "аправо IJ хамбарите с 
110мощта на електромоторн . П о този t-!3ЧИН беше еШIМltНиран на j'j·теЖК IIЯТ фН

ЗltчеСК II труд - пренася нето на зърното на гръб". 

А ето К3'" една от penoBIITe коопераТОРКIf сн спом ня СЪЩ~lТе промен и : 
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, . Н а\taЛОТО, 1,0raTo сс създаваше коо пераТII ВНОТО стопа нство, беше като за-

110Ч 1Jaнето 11 <1 Н083 къща. Н е разпола га хме с м ного маШИНII . РаБОТСХl\ l С с воло ве 

11 коне , И, разб ll ра се, работаТ<1 бешс тежка, Трябваше да събнраr. I С Ж I 1 '-ОТО в 
СtЮП В , след това да ЛI НОС II М на UЪРШЗ'lката, да ГII повди гаме If да Гl I 11Oда ВЗ I\'I С 

" r.1ЗIШlIIзта, 13 това сс СI)стоеше I\ЮЯПt работа. След това събврахме СJJ<l l\1ЗП1. 
която оставашс след вършенето, 11 я HaToBapRaXI\'IC на !JQЛСКН каРУЦIf . ВС ll 4КО СС 

IIз вършваше на ръка . Сега IIMa:VIC комбаfiНII , разбира сс , ПО жътва не е нуж но 
да разкарвамс конете по цял дсн под палещото слънце 11 в прахта. Сега рабо

тата 1111 е лека; не съществува такова нещо като пренасяне СНОПlIте н а гръб It на 

ГОЛЯ l\ 1О раЗСТОЯlll tе, ВС II ЧКО това прави маШ lIната " . 

Въвежда нето на меха lll l знраното зсысдеЛ l1 е не ВШI3 Г1f е б ило лес на задача. 
МIIН 'Ю Енев . за когото СПО I'·ленах п редп това, е б llЛ БРllгаДIlР из младеж ка БР II 
гада п рез то3 1t период. Той оБЯСНII I-!ИКОН от ПР" Ч llilltте за първона 'l аЛJ-ш.та еъпро
Т lJва по отношеН llе на мехаН llзани ята 11 ролята lIа I\шадежта за преодоляване ва 
таЗ II СЪПРОТlfва: 

. , По това време осе още Il з ползувахме ЖllВОТll нска С ll ла, ПО I\ I<l гаше НII C3~1O 
еДII Н трактор, който беше наш собствен , 11 други два, НЗСТlI от \ 1(lШ lIlI но-трак· 

торната стаН ЦII Я. 

Искаllo l да отбележа , 'Ie НIfС , млаДJl те, в инаГ I1 C?\-fe б ил и IfН IЩ lfаТОР l 1 " IIa ii 
аКТIf ВНП ПОДДРЪЖНИЦII lIа l-IOвовъведеН lIята 8 нашата работа, ВКЛЮ4 нтелно IIЗПОЛ
зуването на нови ,\lаШIfIНI. НаПРlIмер когато в работата бяха въведеВ II маШ l fllll 
жътварки н СНО llоврЪЗВзtLIПI , кооператорите - и м},же, н жени - се гтротиво

посташtха остро. Първите комбаЙflll също срещнаха съпроти-ва. СеЛЯIIIПС-КОО

ператарн се страхуваха , че няма да успеят да п риберат сече узрялото зърно . 

Всъщност те IIС можсха да работят правил но с маШlНllпе през ТОЗ I I първ " сезон 
11 8 края IШ КРЗ llшата Х II ЛЯДlIнта а рмия от кооператор" трябваше да се заеме 
с прибира нето на реколтата на ръка. Ето как мехаНlfзацюпа на селското сто
панство сн пробнваше път с извесТlШ трудностн в началото . 

Младежите обачс пр" встствуваха новите ,"ШШНЮf ; И НС БЯХi\'f С тез " . които 
работехме с i\·,а шltll ите на смен и 11 накрая успяхме да покаЖСi\'1 lI а остз на)l llТС ка к 

сс работи с тях. НIIС , младите, БЯХi\lе меХaJшзатор"тс. 
Ло-късно коопераТОРllТе ПРОД'ьлжаваха да оказва 'l l: ЪПРОТ II В 3 на МПШ l llllп е 

11 причината бешс IJ то ва , \Ie маШННlпе раз п иляват :-' 11101'0 зърно . TO I}:1. разбllра се. 
беше само претекст. ИС:ГIlНската при'шна сс криеше в 'l еХ И11 ге ОllасеИIJSI . че ше 

остани l' без работа . ако .\1ЗШIШ lпе З311Q11llат да сс 1f 3flOлз ват ШIШ ll рОКО. МаШ II 
Нlпе щяха да вършrtт работа 1<\ lIo-добре It да 11 ) ,\lССПIТ техн и я Р'ьче l l труд. Те 

яростно npoTCCTIIIXI.Xa срещу нашето Jl зползва нс 113 маШ llIIIIТС Jt допускаха, '1(' 
техните възражеЮ I Я щс IJIl накарат да преКЪС I I С' ,\I работата с тях. 

Ние не II ЗОСПiВIIХi\'I С маIlJII ШПС. Но наше З3ДЪJlжеН I1е беше да намер"м на

'ШИ да сложим' край н а треПО Г lIте Н3 хо р~l'IЗ, П рез 1950 rOAIНla м ного ОТ на Ш lIте 

фаБРН Кl I 11 заводн нс бяха ОJде ПОС1 росни , така 'IC наШ lпе хора НС 1\·lOжеха да ра
ботят в ПРОМ lIшленостга. От друга страна , вя рно С, ч с меХU llIl З lf раното земсде

лие се нуждаеше от по-малrю работна ръка - I'О IШ беше 11 П ГНI Ч lI н аl'а , па рад" която 

искахме да го въведем . Н акратко , трябваше да II)I\ШСЛ II М друга форма на про
II З 80днтелен труд за работната ръка, която сс освобождаваше. 

Нашата младежка бригада беше lI а I1ЪР IЮ място п о прила га не ни раЗЛlРlll1f 

научни методи за подобряваllе на ПIЮИ З I30ДL" 1 во го. което If ЗПОJlзува llJ С рЪ 1 lе. 1I 

труд. НIfС II звършваХ l\lС рЪ1ШО опрашва не 11 <1 IIHKOII ПОЛСШ I КУЛ1У IШ, за да опол
зотвор"м прашеца , получен от п одобрени С'ЛII 'IIIII CC\lella. За ПО 'lll аХ:-'IС ПРО II З ВОД
ството на ранни домати . ОП13 'ШЛО П I зас:аждахr-.iе о съдове , " а п раве ~1I 1 ОТ тор, 

за да можем по-късно да Пf п ресадим 8 гради ната така , както С II бяха , заедно 
със съда . За времсто това беше нов метод. (Сега за газ" Ilел 11 'Ш~1е паРНIIЦИ ) . 
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Тов:! р31НIO ПРОII ЗВОДСТВО ос н гурн работа за много от l!Ленопетс на коопераТ lI ва 

11 ПОDIIШ11 цялостната ПРОН3 130ДJlтелиост н оБЩII Я доход. Ранните домати бяхС1 
13 същото Bper-.·IC гол яма помощ за държавата , тъй като ОТ lI ваха за износ. ДО i\ l а~ 
ТИТС, конто ние ПРО lIзвеждахмс, се превръщаха в маШIIIIII. тоест II з насях мс дo~ 

матп , в ззмяна Н3 KOIITO !l lli.lСЯХi\IС машинн . ДОМ~ТlП е ВЪРНС1ха 1Iа IIНШlIте коо 

ператори увереността, IIC Ilяма да останат без работа , въпреки 1I зползува нето 

на машини . 

П о това време зн почнзх работата. с която сс за Нlt маоам 11 до днес - oC' le 
двадесет 11 пет години : да разго варям с хората, да ПI убеждавам 13 П РСДlI мствата 

"3 1ЮВОТО, когато старото гн дърпа назад- в това се състоеше моята работа. 

Така стояха нещата Ilрез 1950 ГОАlfl-lа ". 
Тук трябва да К:.1жа, че ВСИ 1I К,", бъл гари , КОI11 0 О llll с вахз мехаНllза uн ята "'1 

селското стопанство . IЮДI{ертаваха , IIC тя не 611 i\югла да се ОСЪШССТnl1 I-iа такЪВ 

ранен ета п , когато българската ПРО1l.шшленост беше току~шо за поч нала да сс 

развива , 6сз СОЛ НДlшта помош Н3 Съветския съюз, - която се е II з разявзла u 
доставя не на селскостопа нски ма ШIIНII , н а поителни съоръжеНIIЯ , СрСДС'I I33 за 1011-
гражда не на заводн за I·I ЗКУСТ UСНII торове 11 др. , "акто 11 (може бll с ltаЙ~гО. l.Ч.l1O 
З ll а че Нl IС) о оБУI[а вat-IС lI а бълга РСК l1 Y'{C IIН 11 С llеUШI J1НСТН , КО I1ТО да продължат 

ра ЗВIIТl ! СТО по~нататък. 

Въвеждането на маш"н!! довежда до nO~ BIlCOKO жизнен о рЗВ I 111ЩС в села, з 

11 ОС llгуряsа на коопераТОРlIте nOBe'IC свободно времс , което от своя стра на It I 
позволява да ПОВ1fша ват своето културно раВНIIЩС 11 образованве посредством 
кръжоu" , специаЛНIf курсове 11 мсстна художествсна дейност. Това пък на свой ред 
ГlI лраВII по-подготвени за Гl о-нататъшно TexIIH'lecKO развитие 11 за усы,ршсн- 

СТВУВ"lIе на оргаН lt ззцията IШ труда. 

Сега il. I СХЭ ЮlзаЩlЯта на селското С'lопа нство в Бъл гари " е Ф.lI,ПIЧСС КII "P lt ~ 

КJlIOЧlша. тя е h ar-. lеР II Л<1 ~ I ЯСТО дор" Прll брането на грозде 11 ДРУП1 плодоnе . 

Отделн х доста IП II, ма I IIlС IIа меХ:.1 IН1заЩlята, защото тя е ос игурила материалната 

база : която е нз праВ lfла възможен СJlСДI}аШ1I Я решителен етап в развнтпето В ::1 
бългаРСКlIте коопераПlВ l-II1 стопанстоа, Гl сриода от 1958 до 1962 ' ·OДl lll a . по време 

на коНто стана възможно ПО-~'laщабното и по~на прсднало кооперЗТlIU IIО земедеЛ llе. 

За 12 ГОДIIIIII ПЪР IЩ ЯТ етап на кооперира нето би ва за вършен. ПО ВСLlе от 
СДIIII МШIIfО I I дребн и с гоmшства ог дореВОЛJОЦНOJша България , 42 % от тях 
под 3 хектара , б l ll3:1Т изместени от 3200 кооперативни стопанства със средно 
11 оо хектара обработваема земя (Syu lemezov 1976: 77). Между 1958 11 1962 го 1111 '1 

БН U<JТ преДПРНСПI рсднца решанаЩII сп.ПКII за IIЗДИ Пl.ве селското стопанство 1Il1 
I-I ОВО равнище . I-J аjj~З I-!аL"псmta стьпка u топа опюшеНIfС с решеНlfето да се прео

долент I IКО НОМ IoI'IССК l пе 11 техничеСК l1 ограН II ' I СН II Я , KOIIТO 'lOставяха малКlIТС . 

в par-. IКlIТС само H::l едно село , коопсраТШ3Н 11 стопанства , като се СJlеят в ПО-ГОЛС1\111 

оБСдllll еНII СТОПЩIСТn3, всяко от конто да оБХ О:1ща ШIКОЛ КО сеJШ . Между 1958 
11 1960 г . 3200 МЗJ1К II коопсраТIIDНII стопа нства би ват реорга ни зира НII в 800 го

леМJI , ВJlсокомеХ3 lНl з н раllll. орне ll Тl l ра llИ към пазаРН:.1та КО lIIонктура If CI (l
БИЛ НI! 1] I I КОlюr-.НIЧССКО отношение оБСД1ШСНИЯ . Новите 1\00псраПfВНII стопа l-l ства 

са и мал и срсдно по около 4500 хектара обработваема земя (Syulemezov 1976: 
77). До 1962 г. те Il3трупват достатъчно средства , за да изкупят селскостопа нската 
ТСХ IШК:1 н да прнемат lI а работа специал истпте от МТС. П о такъв 1-1 .111.1111 СТОШ\I-I 
ствата поемат ОТГО IЮРНОСn'а за собстве ll ата CII меха IlIl З3Ц1 I Я . П оследна перн од 

Н3 подем в спеЦll аЛllза l.l. lI ята 11 KOI-I ЦС lпрапн ята на производството. Бпозт II.звЪр~ 

wенн IIpOi\leHII в орга В llзацшпа "'1 труда 11 UuB формпте на за плащане . На КОО IlС
раТОРlIте ЗilПО~lВа да се за плаща в брой 11 въз осно ва на производитеЛНОСlllта 

на труда , както В пром ишлсността. ЗНЗLllпелно се ПОВJ.Jш а ва продукти вността, 

а заеДI-I О с топа If дОХОДlIте на сеЛЯ lште , 
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По 1 ова UPCt\IC рсвтата U ьрху зем ята се превръща в IIсзна 1L1пела 'JaCT от Лlf1I 
Н IIЯ доход на кооператорите. В ГОДlНlIIте след 1958 г . ревтата постепевно нама

лява в съотвеТСТВllе с решенията, взети 113 общите събра lШ Я на кооператорите 
(PfUI1l0V 1976: 43). До края на 1961 г. т я 611ва окон'штелно премахната . И тъй , 
след 1958 г. проuесът /lа обеДlНlяване на стопа нствата прави възможно O" OII'IU
телното II з гражданс на социаЛ lIстнчсска га матернал на база на коопеРЗТlIlНIOТО 

земедеЛ llе . ос но вано II З ЦЯЛО на КОЛСКТllВна собственост. 
ОСНОВlIте за осъществяване на решенията за сл нване ва маЛ КlIте cTOnatl c1 8a 

Ii за npeMaXBalle lIа поземлената рента са бlШ I1 положеНJI в преДI1ШВIfЯ псрllOд 

в резултат IШ IlЗгражда нето на колеКТIIВНО съзнание 11 взамно до верllе в процеса 

на непосредствените юаИМООТlюшеНII Я между 'IЛСlювете на коопераПlва в селото. 

И to. 'lен но тези 8заllJ.'100тношеНI1Я да ват на хората вяра 11 способност за преДПРIIС
мане на IIОВИ стъпки. KOIIТO на c uoi1 ред п роменят самата СЪЩIЮСТ ШI коле кпt8НI1Я 

OnIfT. От дребно производство в сдна обстatЮВКЗ, в която всеки п оз нава ВСИЧКII 
оста нал и и ежеДl1 еВIЮ KOBTaKTYI3<:l с ТЯХ, сс преМlIнава към едромащабно, по

CTal3eHO на наУЧ.на основа КООГlераТIIВIЮ сто п а нство със специаЛ II З llра НIf раБОПНt 

звена , съставен" от кооператори от разл lt'lIl11 села. 

Тоз и първи процес lI а уедряване I"I ОДГОТВЯ УСЛОВНЯТН за npC~ 11111 aBDHe скоро 

след това към още по-круmlll ~13щаб ll - създава l~ето на аГРОПРО~ШШJlе НII ком

плекс". Н о и менно първuят етап - етапът на СЛlшаllе на стопанствата - е ТОЗ Jl , 

КОilТО променя дълбоко оргаНllза ци ята lI а всеюtдневния Ж I·I ВОТ, та"а 'IC повечето 
хора успяват по-късно с лекота да се адаптират към образува нето Н3 А ПК . П о

степенните II зменения в реалната ~штериална база на ЖlIвота бяха ДllалеКТ1 l чеСКJI 
свързани с развитието на H a 'LlНla на мислене у хората . Тяхното 'IYBCTBO за СД IIII
ство на ПО I:IЯ Т! IЯП\ .. мой" Н .,наш· ' се заражда в звената 11 БРllгадите на коопера
тивното стопанство. в рамките 113 сслото. Оттук нататък ста ва В 'ЬЗМОЖ IШ IIден

тнфJtкаu"ята с оше по-голям колеКТlIВ . От средите на селячеството израства 

социаЛIIСТlfческата класа на КОО llеР ll раните сеЛЯНI I . 

111. КОО/1еРlljJшшmе стопа/{и и рабоmmlчtс"уmlO 1\ласа 

По време lIа l,шц~юнал нзаЦIIЯТП на ПРОМНШЛСНОСТГi1 1} к рая 11:1 1947 г . MCJlIIII
цата If малка селска фаБРlIка 1] КНРIIJIOВО бllват завзст}! в IIмето 113 народа от 
селските КОf\'I УННСПI - редови кооператор" в селото. В КIl Р I 1ЛО UО, както 11 на ДРУПI 
места , селяните '{есто ПЪПI са U3(lмаЛ II ключовете 11 :1 П1К lflШ преДПРЯПIЯ от са ~IИЯ 

собствеНIIК, за когото дотогава бяха раБОТИЛ Jl . Трнбоало с да IfЗМIIНС оба че оше 
едно десеТШIеп!е предн про II1 Ш}1еносттз в М~ЛК l lТе 11 голеМ I ! градове да сс раз

расне дотолкова , 'Le да за ПО'lНе да изтеГJIН голямо КОЛ llчество хора от селата. 

Ако погледнем даНН lIте за 1956 г . ще B I.IД IIM , 'le над 70 % от трудовото lIаселеНl-lе 
все още е ЖlIвеело 13 селата 11 сс с занимавало със сслско стопанство. В 1965 г . 

обаче повече от половината 01 трудовото населен ие ne'le с в градо вете (Cel11t"al 
Statistical office 1976:2).48,7 % О') работещите са ва за плата "Л If на надница, а само 
37,5 % остават кооператор" (Todo,-ov 1978 :14). Новата '-рудов. ар""я в градовете, 
съставенз п редим но от младеЖII , ОСlJободеНII ВСЛСДСТ8I I С меха llн з ltраllСТО 113 сел
ското стопанство, бива погьлната от промишлеността (а също 11 от значвтелно 
разрасналите се профеСИII 11 УСЛУГII ) . В резултат 11 :1 това в градовете се увеличава 
силно работни'{сскаПI класа - младеж и , ВСС още с еДIIIНIЯ к рак 11 селата . 

Дружбат~ 1'1 БШIЗК IПС ВРЪЗК IJ между 'радс китс раБОПllfUlI I! ССЛЯ lllпе LI 
БългаРIIЯ заПО'lват да се сьздаВ<lТ оше прс',} 1945 Г., когато LI IЮ 'l нвн\пе Д II ! I бри
гади от раБОТЮ1Ц1I 01 и ват в сслата 11 отдаu;п свон труд 11 технически У~lеНlШ за 
раЗВИТlfето на коопераПIВНlfте стопанства. В края на 50-те и през 60-те годннн 
тези връзки прерастват в дълбоко вза" f\ lI tQ "РОШIКU:lНС между раБОТIIII'I ескnта 
класа и класата 113 селя ните кооператарн. В с вободните с!! дllll млаДlIте градски 
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работници се завръщат в своите села , за да П ОNюгнат в селскостопа ll ската работа 
или обратно, жи.вееЙки на село , пътуват UCCкtl ден до града. Всс nOBCttC стават 
кооператорите , имащи близки нли рОДНИН 1I , представитеЛ II на градската работ· 
НJPleCKa класа. Те ги посещават в градовете 11 се заПОЗllават с техния ЖJl ВОТ. ЕДIШ 
ОТ етапите на социална трансформация в страната бе този. в който кооператив
Нlпе стопанн напускаха земята 11 ставаха работници. Се га, сред кооператорите 

настъпват [ю-натаТЪШНII ПРОЛ'lсtШ. В резултат на индустрпализа цията на селско
стопаНСК II Я труд в А ПК животът на ОСТ:lналите 113 село кооператорп псе повеtlе 
на подобява ТОЗII на раБОТIНЩlIте. Класовите различия между кооператорите 11 
раБОТIiНlllпе намаляват. 

От 1971 г . насам бългаРСКlпе кооперативни стопанства бяха на пълно реор
П1 Н IIзнраН II н обединени в 168 НОВИ аГРОП РОМ l-Iшле ll И комплеКСl 1 (АПК), наред 
с 18 промишлено-агра рни п научно-производствени комплекси (ПАК) и (НПК) I 
(Тоdогоv 1978: 14). Сега ЦЯЛОТО българско сслско стопа нство е обхва нато от 
АПК. Всеки kor-.'lПлекс включва ня колко десепш села [J обработва средно около 
25 ооо хектара земя (Bakurdj iev 1977: 11 5). Целта на тази рсоргаl lll за ция беше 
и зразена накратко в еди.н докуме,нт на КОМУН lIстичсската паРТII Я от 1976 г .: 
..... да доведе . .. до превръщане на сеЛСКОСТОDЮIС КН Я труд в разновидност на 

IIНДУСТРН:lЛЮ"I Я труд за сближаване на държа Вllата 1-1 коопераТ II 8 11 зта собственост, 
до формн ра нето на единна соцнаЛ II СПltrсс ка собственост. ТОЗ Il процес способ
ствува за намал я ването на обществената група на коо пери ран ите сеЛЯ НII It на 

растването на а грарната 1ЩСТ ~Ш раБОПlllческата клзсз·1 (ССI1tПII Сошmittее of 
Il,e ВСР 1976:9). 

В теЗ Jl НОВИ крупни КОО l1сраПШНiI стопанства селскостопанският труд ве ч.е е 
п ридобил r-НIQГО ОТ особеносппе на п ром ишлен ия труд: СО Ц IШЛl lза ция 11 специа 
л изация на труда , концентра ция на една култура 8 овощните градини II Лl I на по · 

лета върху СТОТl I Ц II , дори хнляд lf хектар" . ~'lехаНlваЦl' I Я на почти вснчки произ· 

водствеНl1 процеси . Скоро аГРОПРОМ l l шленнте КОI"lплекс Jt ще координ и рат ВСПЧКlI 
фаЗ II lIa своята де il НОСТ - от и зследователската работа до отглеждането и обра
ботването на културите, от завода за пакетв ране 11 консеРВ llране на п родукцията 
до предла гането 11 н а паза ра. 

Освен това п ри П РОМl l шлено-аграрвите ком плеКС Jl в селата започнаха да 
се С'ЬЗДalНl1 Н 08И IНlдoBe промишленост нл и клонове на съществуващата предн 

то ва промишленост. Много от теЗ l1 П РО lI зводства нямат връзка с обработката на 

селскосто панс ката продукция. Тяхното предназначение е да използуват работната 
ръка в селата , която продължава да се освобожда ва вслеДСТВI·I С li a увел ича ващата 

се J\,lехаНl l за ЦII Я на земедел ието, 11 най-вече да оси гурят работа на селската младеж, 

която сега п р"тежа ва техническа квал ифи кация. П о този иа llllН ще се постигне 

обрат ВЪН все по-н арастващата градска п рензселеност 11 ще се даде IШ хората 
в"Ьзможност Д~ работят в промишленостлt и едновремен н о с това да се радват 
на п риятните условия на селски я живот. 

Във връзка с начина , по който са орга низиран и аграрно-п ромишлените ком
плекси , б l1Х II скала да подt(с ртая една от най-ваЖ Н lI те особености на социалистн
tteCKoTO СТРО lIтелство в Бъл гари я . а име нно готовността на народа 11 Н3 теЗ II , 

КО IIТО планират раЗВ IIТ ll ето, да п редприемат смел и стъпки , да експериментират 

нашироко , а също така открито да отхвърлят неуспешн ите експеРI l ментн и да 

избират форми на организация . и зпитани 1'1 проверсни в живота. 
Това ваЖ ~1 за определя вс структурата на А ПК от самото му наtlЗЛО. За да се 

проучи най-ефективната CTpYKTypa~ различните КОМIlле "':СI1 са б ll Лl1 орга ннзи ра ~( 1I 
по разл ичен на ЧII Н. 

I ТеЗIt па НЮI неСЪМllено са ПРСТЪРПЯЛIt ItЗ ВССПIO I I .ЗМСIIСНIfС от 8pe~ICTO lIа Щl.nИСВiJ, нето lШ 
статнятu, ТЪй като 1) страната с наЛlluе ПОСТОЯНС II п роuсс па реоргаН llзаЦIIЯ . 
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в 110вечето ::tГрОГlрОi\'IИШЛСНН комплеКС II със'гаlШIПС KoollcpaTIIBHl1 стопанства 
прод ьлж::tваха да съществуват като правни еДШIIIЦJ.I , НО 11 f\ lзха общо ллшшране, 

ШIСО 1lено КЪМ създаване на Н0811 КРУПlIII селскостопа НСКII раЙОНl1 под ръкопод
с.:пюто IШ АПК. Съставните коопеРПТIIВНII стопа нства Iюстеленно СПСЦI13Л II З II
раха It КОНЦС IIТрllраха своето ЛРОН ЗВОДСТI\О - като зtl СЯlшха п ри мерно 2000 хек
тара С пшеНllца 11 засаждаха 1000 Xeh'lapa с лозя ШIIt ОВОЩНII дръвчетз, в за8 1f{~IIМОСТ 
от СIlСЦIIФJlЧНlIте условия.' 

Оli еЗ Jl АПК, кОIIТО за паЗIIХН С l,ЩССТВУВatlСТО ва СЪСТalШ llге стопа нства, про
греснраха бързо. Но те сс оказаха IlзлраUС l1II пред НЯКОII от ОС IЮВIIIПС оргаНllза
ЦI IQННII з::пруднеНlIЯ , КОIIТО п реД II това бяха довел и до създаuането на АПК . 
[1 ПСрIIOД<.t до С·i.здзвзнето 113 ЛП К много KoonepaТl IBl llJ СТQПЗIIСПШ сс OnllТ13aXa 

да ОСl!ОиnТ засдн о с другп стопанства голеМl1 L1РСДПР lfЯТШI _. на ПРШ"lер за ЖII ВОТ-

1I08ЪДСТВО. Но координаЦlIята на едно прОIlЗВОДСТВО, основа но НП отдеЛН II сто

Il:lнстиа с разЛll'Ш3 голеМlIна, раЗJIIJllIIl1 nъзможност н 11 т. 11., доведе дО СЛОЖIШ 

Ilробл t: I\'1II U рсшава нето на въпроса кой, колко 11 какво трябва да ВЛОЖИ в ПРОJ1 З~ 
иодството 11 как да се разпредел ят доходите. 

В ·гьрсеllето ва изход от теЗ II заТРУДIIС lIlIЯ два lшдест аГРОПРОМ llшлеll1l КОМ
IlJICl\ca бяха оргшшзнраНJI оо съвсем друг на llИII , 11 0 Л lIншпа lIа Сll еljUGJlllЗllРШlllmе 
JJjJlI(}I1РU.'1П1IIJ1 , а не на съставните стопанства (РПIIПО\1 1976:70). АграРНО-ПРОМ IIШ
леНIIЯТ КОМГlлекс Загоре, КОЙТО UКЛIO IlIJa село КIIР II ЛОВО. където Ж lIвеех аз, беше 
орга НII З llран по този начин . От car-.'IOTO Н:14ало (през 1971 г.) 11РОI1З ВОДСТПСННТС 
брнгадн се Чl!СJВlха къы раЗЛlРJШ I преДnРИЯТ II Я, :1 lI е КЪ1\ 1 състаВН II стопа нства. 

13 АПК Загоре бяха създаден" ГlреДПРllЯТJlЯ за меХ~НIII З ll рано ПРО I1ЗВОДСТВО на зър
неНII КУЛТУРII, за СВIIНС llро Jt З ВОДСТDО, за П РО II З ВОДСПЮ "а грозде 11 за П РО I1 ЗВОД

ство на зелеНIIУЦII. Имашс също отдепво тра нспортно преДПРl l ЯТl I С 11 отдел н о ре

r-.IО IПI!О ПРСДП РIIЯТll е. 

ТаЗ I-1 СТРУК1ура Д3 Шlше наи -добри реЗУЛ1 :1Т11 н орга llll заНlI ята на ·Iруда 11 u 
НЯ КОИ ДРУПI ОПlOшеНШI . Тя беше Сl.oЩО lI ai1-б.IJ ~I ГО!"lР IIЯl на 13 процеса Н3 СЪ1да

сане 113 ПРОМllшле1-ll1 преДПРИЯТIIЯ в раМКlIте на А ПК . 

През февруарн 1975 г . Пленумът на ЦК Шl БКП uзе II СI'ор"ческо решеНll е 
да се започнс постепенен преход lI а BClltj J..· 1I АПК K-I,M nOCO'ICl laTa форr-.НI н а орга 

НllзаЦII Я - със спеЦН3Л II Зl lраll1l преДПрllЯТ1I Я ИЛ II .. 10101108C··. 
Скоро след тооз ВСIJlIЮI агро проr-.IНШЛСIIII 1\0\l lшеКС : 1 M II II~lx a ГlOД ръt{опод

ството lIа HOU КООРДlIна ционен орга н - Н"а ЩЮllаll llll Я аГРОПРОJ\l ll lUле ll коr-. II1ЛСКС. 
ТОЗ II . , комплекс· ' обхваща цялото селскостопа нско пrО llЗUОДСl во. ХРUII I IТСЛ llaТ3 

11 тютюневата ПРОI\Н1шленост, обслужваЩlIте клонове tнзпоявзнс, ре;\'IO IIТ lI a сел 
скостопанска техни ка , доставка на фураж). както 11 H3Y 'l1-l 0 1l ЗСJ l сдоnатслската 

рзботn , обуtlсн нето в съотвеТН lIте облаСТ II 11 опаз ва нето 11<1 ОJ:ОЛ II,, 'I а среда. След 
като беше предприета таЗ l1 стъпка ШIКОЛКО UГРОПРОМIIШ.'1еlll ! IЮ'-ШЛСКС3 се rlpe
върнаха вече в H aY'lHO-llро изводстnеНII КОМГlле КСIf . UК"JI !О IJоаЩJ I BC!I'I t\ 1I фаз" lta 
производството - от собствеШI II зследовзтеЛСКl1 II I1 СТlIТУПI до собствеН l 1 ·НlIЮДII 

за 1lреработка. 

Извършването Н 3 таКlIва дълБОКI1 реоргаlill З~ Ц I !11 IJ "Р~ПКI! СРОКООС НС С 1>11-

наПI леко за осъщеСТВSlва не . Неизбежно ВЪЗНlI кват ;\ 1I-IОГО 11 ГlpCДBllдell ll , I! НСО

чДкв3iШ проблеми . Например селските оБЩllНСК II CloBeTII 1-1 сеЛСКIIТС п а ртийни ко
м итеТII все още нмат задълже~lIfето да слеДSIТ за процеса на ПРО II ЗВОДСТВО в ТСХ

вия район. Понякога теХНlIте задължения съвпадат със З3ДЪЛЖСН I1ЯПl на А ПК . 
В момента се правят ОШПI I да се опредеюlТ съответно задължеllията Ш1 сеЛСl\lпе 

общНlШ 11 тези ва АПК. 

I Tal\:l бързо се СТИТН:1 до ВИСОl\а степсн 11:\ КОllцеllтраuия . Н аПРIIМСР. през 1970' г.- зелсн
чуци сс отглеждаха на 17 ооо раЗЛИЧАII места. Сега цялото производство е I\OHllCIITPIlPi.lIIO 8 
260 участъка. (РГUП10\', 1976: 67). 
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301 свонте раБОТЮiЩI А ПК донесе МНОГО npoMeHII. Формално те все още са 
коопе ративнн стопанн . Но сега те са ЧЛСНО I1С IШ профсъюзите. Все още има хора , 
за ко нто е ТРУДНО да се ада птират KЪ~,I НОВ lI те ыащабн Н3 ОРГШlllзация 11 новата 
степе ll на колективност. Ето на П Р lI мер ШОфЬОРЪТ, Koi1TO кара кам нона с главо

ЛОi\ I Шl. скорост. за да .. на върти ICIlЛомеТРI1 ·· за транспортното п редпраятне н D 
СЪЩОТО I3pe~ le поврежда плодовете , пронзведеlНl от ОВОЩНОТО предпр"ятне, u 
което работят неГОВ lJте родител н. Ето 1.1 ПСТКО МШ-l tI СВ, 1C0iiTO страда по изчезва
НСТО на Ка р;] Стоян ка. 

Много С lа ри проблема бяха реше llll , ПШШlI.ха се ДРУ I"Н, съвършено НО БН . 
В своята pe'L Il pCA ЕдннадеССТ II..)I партиен ко 1-1 грес Тодор ЖIlI3f(ОВ, ПЪР IШ секретар 
11:.1 ЦК на Б КП , каза слеДllОГО по ПОВОД lJапрежеil.НСТО lI а ТОЗ II бърз преход: 

.. БУРН lIте темпове, с RОIПО н не л реУСТрО II ХМС селското стопанство и ННДУ

стрнал ltзн рахме страната. разместпха човсuнmте пла тове. Няма го старото село, 
IIЯl'oШ 1'11 маюштс провинциални градчета , n конто ВСII.~IfШ се позвавзха. Твърде 

беден , т"ърде О I ' раНl1чен н изостанал беше старият патрнархале н бнт, за да жа
л им за него . Н о 11 новнят бит все още не е нзкристаЛ lI з нрал достатъчно, за да бъ
дем даваш", 11 спокойни" (Zlli vkov 1976:77- 78) . 

Разработването на тези проблеМ II на аднптаЦШI е една от настоящите задачи, 

h:O I IТO '!акат разрешеrше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За пер l10Д от ЗО годнви българското кооперативно земеделие стигна до такава 
степен на развитие, о която uctle е много трудно да се говорн за бъл гарско .,се

Л Sl чество'·. Може~'1 ЛlI да cMSlТaMC за "селя нн ' · хора , I{O I IТO работят с елсli.:ТРОН
I IOИ З'I.II СЛlIТСЛ IIII ,\ 1 3 ШIШII , чрез ко нто веДШ1Пl .\оlOгат да ООЛУ'13Т IIНСТРУКЦИИ за 

II з ползуването 113 съответни торо ве за СЪОТDСПlIIте УСЛОВltя , върху ПЛОЩ например 

от 40 ООО хекта ра? 
Пол итиката на БъмаРIIЯ за полагане на много УСIIЛIfЯ в развпт ltето на се

лата даде плодове . Днес младите кооператори BC'le приличат i\HlOfO повече на 
раБОПIIЩII , откол кото на сеЛЯШI - ка кто по естеството на своя труд, та ка и по 
СПОСТО образо ва ll.НС и бlП . 

Те са често спеЦllаЛ.llСТII - зоотехн ици, агрономн. аrРО II КОIJОМЛСТИ , работ· 
IIIIЦII от селскостопанската авиация . Ил и пък са членове Н3 "бригади за мехаЮI~ 

зн рано п ронзводство ·· и приби рат гроздето нл и пшеJ-llщата с помощта на ком· 

байни , окопават с машинп OfpOMHII ОВОЩШI граДИНН,отглеждат над 50000 свине 
в СВl·шефеРМII , 11 конто почти цел нят труд е автоматизира н. Лове'lето от тях имат 
понс средно СI-I С ЦНЗЛНО образоваШlе , а МНОЗlш а занършват 11 висше образова

нне . Те нмат еднакви доходи с раБОПlll щпе в ПРОМ ll шленоспа при еднаква ква 
лJtфllкация , п ринадлежат към профсыol l., ' ползуват платен ГОДllшен отпуск, от
пус к по ма П'lIltIство lJ нмат право на пенсня. 

Те ЖII ОСЯТ 8 I-I ОЕШ (ИЛ И добрс подновеl-lU) КЪЩИ , D еЛСI\"тр"Фпцнра нп 11 ПОЧТlI 
ВIIШ1Пl. канаЛ НЗ IlРЗII.Н села , u които лътнщата са иапирани Il с на й-близките гра

дове съществуват чудеСН II а втоБУСИII ВРЪЗКlI. Въпрек и лесния достъп до градо
вете едно 1'1101111110 село с 1000 Жlпсmt и ма собствено у tшл lt ще, детска градина , 

здравен пункт с лекар и сестра на ПОСТОЯJНШ работа , свон магаЗ И Н lt , рестора нти н 
кръч.ма. То нма също ч ~tТЮlll ще с театрален 11 КШlOсалон , където селяните гледат 
фllЛМ I.J на раЗШt'IВlI стра ни н се наслажда ват ~Ш висо кото ма йсто рство на пъту
ващи ;",J УЗШШЛIШ 11 театраЛЮI ТРУШI . Те са ;" lIIте вземат участие в самодейна музи

h:ална 11 театрал на дейност 11 '[етат м ного 11 разлнч.Н I1 КШI ГИ 11 с гшсаНIIЯ . 
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ДО~ШКlIIIСТВОТО на кооrlераТIIDlIIIЯ стопа ШlI1 оБНКНОВС l 10 е съставено от хора 
с разml'lllll п рофесии - 1\0l\:t байнеРII , згроном, у'штел 11 IIIIДУСТРllален раБОПIIIК 
(зает u i\'leCTHoTo промишлено ПРО II ЗВОДСТВО 11 1111 пътуващ I!CCKII ден до града), 

В КIlРШIOВО Елс~13 МаР lIно ва И ванова, ры\о одJlтелк rI 113 ОВОЩНО звено, по 
то ва времс lI а 39 годшш , беше JllIй-младllлm ~lOвек в ЦЯЛОТО стопансТlЮ без спе
I1Шt JНl О образован не, но все п а).; беше на пълен работен ден , 

В резултат lIа В IIСОКОТО раВНllше 113 меХСНlll з аЦII Я 1) ceJ I ~KOTO стопанство, ко 
операторнте ПР IIДоб ll ВilТ умеНIIЯ , 61111 З l\II до теЗ I1 н а Р:lБОПIIЩlIте , П ораДl1 същата 
npH\ll1Ita - r..н:х аНllзаЦЩIТ:I - тех ният браН намаляnа, В 1965 г , те бяха 37,5 % 
от Н3ССЛСШIСТО, 01970 г, - сю.1O 28%, В 1975 '~ .• когато аГРОПРОМ ИШ1lС НIIте КОМ-
11ЛСКС IL с ьщсствуваха само от 4 ГОДIНШ , lюоператор "те бяха сдва 14,4 ~~ от рабо
тещото "аселе,ше (Todo rov 1978: 14 : Zhi vkov 1976:69). Вс ",,,,,, осто нзл " работеха 
lI а за плата НЛl I н а надница, 

Н I\С В Севсрна Амери ка сме СlJlIкнаЛl l да разглеждаме механиза цията на 
C:~J I CKOTO стопа НСТIJО , разрастването на стопа нствата 11 ВСРТ lI кал ната шпегрu цня 

113 хра НlIтслната ПРОМllшленост като процеС lI , водеЩI! до обезлюдяване на сс
':Кl га 11 до упадък 113 селския ЖIIВОТ, Може би най-важното нещо, 1\0eTO наУ ~II1Х в 

Бългаj) IIЯ е, ~Ie в УС.lOвuлmа ий СОIJ/Ю.mЗ.ШI ОТМ II РЗIIСТО на стар lI Я сеЛСКII lIачнн 113 
л.-: 11 ВО r НС СС съпровожда непре ;.. , t е l lН О с ОJlОШ313ЗНС на селен' ня ЖIIIЮТ. В Бъл гарни 

ТО'Ш проиес бе сы lоводенH с ПЛ3Иllра l lO преоб раЗУI3З IIС IШ СС'ЛС КI I Я Ж IIIЮТ Н преМ II
Н :II]З I-1 ('ТО му в 1-1003 форма, която ЩС се основана lI а част от раБОПВJLtсската кла 

са - газн , ЖlIвесша в селата, 

БС JJеЖК l1 

Ь', IlIi!одЩJllосm. Изсm:ll uаllСТО беше l'IP08CllCIIO u Кll Рl tЛО llО от CCC IIT " на 1974 по ПРО>lсrrа 
11<1 1975 г, 1'10 ВреМС " а третото МН ПОССЩСIШС 8 Българнн , ТО сс с ьстоС'шс ОТ наБЛIOДС НlIН . ItнTCP
ОlOта 11 съБИ Р:lIIС l ta автобиоr' рафll ll . Бих "с кала да IIЗРазн бла годаРllOСТ К'ЬМ ПС II'l1\l1 БЪЛГUРСI\I1 
ор га llll 11 оргаШlзаЦIШ. КОИТО МН оказаха JIOМОЩ 8101) ВСНКО О ГIIОШСII II С 11 'IIICTO съnсi'iСПJlJС 113-

11 P :IIНI !)'ЬЗI\ЮЖIЮ 1t111loll IlClНtCTO 11<1 прое".,'а, И :\ t ~IМ ГФСДUlц рt.КОUОД II IIТС о ргани lIа CC.10 КНРll 1l0 00 
Н АПК Загоре, както н ОТГоВОРШI П РЗIНIТСЛСТDС ItII СЛУЖI IТСЛlI . дьлжа СПСЦЩIЛlIil б:131·0Дi.lР II(Х:Т на 
,I ГС НU!I Я СОфltя-прсс, lIа Йорла ltка РаnКОlJа 11 11 30 ЖltТСll llТС lIа I<II PH}t0 IJO. 
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1. Bak Llrdjic v, Р .. cd., Bulga l·ia : Quc.stiolls and Ans\\'c rs. Sofia Pres .... 1977, 
2 , Ccntra l СОПlll1iнсс оГ 111C Blllgarian СОПllПuп is t Party, T llC::;CS 0 11 thc Sl3tc a nd Dt:vc lo pL11cllt or 

thc BLl lgal'ian Communist Party 'Ind thc Pub!ic Organiza ti o ns a nd Mo vc rncn ts, So Гia . 1976. 
3. Statis tica! Н,сГегспсе Воок : 1976, CCl1tl'ul Statis tical Orricc, Pcoplc' s l~ eplIbIic 01' B l l lgari ~l . Mill i. 

S\I'Y оГ !nj'orrnation and Соmпщпicаti ОI1S. SoГia . 1976, 
4, РГUlП оv. 1 .. Вulga гiШl Agricu!ture Today. Sccond cd .. SoГia Prcss , 1976, 
5, MonoLony - ArcllitcctLlI·c's Foc NO. Опс. SoГia Nc\vs, JLJly 5. 1978, Sofia PI'CSS. 
6. S y ul c mczov, S" TllC Coopcrativc Movcll1cnt io BHlgal·ia , SoГia Prcss, 1976, 
7, Tod o r ov, S .. T hc Sосiз! Роliсу оГ tllc ВС Р Today. Wo ld Mar ... ist I~cv ic\\' 210):-'- 14, 1978. 
8, Zhi v kov. Т .. Rcporl оГ tllC Central СОI1lП1 i ttсс ог 111C В lI lgагiа п СО1ПlТшпist Раl'lУ fO I· Il,c Ре-
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гiоd ВСl \УССIl Ihc TClltll :lПd the Elevcnlll Congl'csscs rllld 011 111C FOI·t llcOm ill g Тпsks , SoГia Pr'css, 
1976. 

CrlH II IIT3 С " PltCT3 за '1l:'1 ltТ Н3 14 . 11 , 1979 г , 

Превод от 3.A ГJHl itC KII еЗ IIК : Л, Жutlllска 
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