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РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА 

И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – РЕЛАЦИИ ЗА КРИЗА ТОГАВА И ДНЕС 

 

Венета ХРИСТОВА 

 

Abstract: An important factor in stimulating entrepreneurial activity in the 

economy is the promotion of the creative role that entrepreneurs play in achieving 

economic and social well-being. The article will focus on the years of totalitarian 

regime of the Bulgarian economy after 1944 until the end of 1989, during which years 

the individual's entrepreneurial spirit is dormant by limiting or banning personal 

economic activities, encouraging collective erosion of responsibility, breaking the 

link between ownership and the individual, suggesting that the personal pursuit of 

profit runs counter to the interests of society. Since 1990, due to a number of 

economic and political circumstances, the strong entrepreneurial impulse in society 

has not been fruitfully „used” in order to fully display its positive charge. The 

reasons for this can be sought in different dimensions: the conflicting role of 

institutions for promoting small entrepreneurship, the unfavorable regional 

environment, corruption at different levels, high crime rates, uncertainty in the 

macroeconomic environment, etc. In the social space, the role of the entrepreneur is 

again mainly reflected in its negative aspect: mafia of economic structures (eg the 

drainage of state-owned enterprises through networks of subordinate private 

companies, the drainage of banks), the work of enterprises without registration, 

circumvention of payments to the state, etc.  

Key words: entrepreneurship, socialism, crisis. 
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Развитието на икономиката на България през миналия век до наши дни 

преминава през няколко етапа, белязани от настъпването на исторически съби-

тия, рефлектиращи върху цялото ни общество. Такъв силен заряд на промяна 

оказват двете световни войни, двата исторически експеримента – установяване 

и развитие на плановата икономика след края на 1944 г. и падането на тотали-

тарното управление след ноември 1989 г., както и приемането ни в Европейския 

съюз. През този период предприемачеството, като мощен инструмент за разви-

тие на икономиката и обществото, търпи сериозни трансформации, а през зна-
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чителна част от годините то е силно потискано, ограничавано и забранявано. 

Целта на настоящата разработка е да се изведат ключовите фактори и условия, 

водещи до възпрепятстване развитието на предприемачеството в България през 

социализма като въз основа на тях се търсят критичните им проявления през 

преходните години.  

*      *      * 

Върху формирането и развитието на предприемаческата дейност въздейст-

вие оказват множество групи условия, които можем да разграничим в различни 

групи, най-често разделяни на външни и вътрешни. С водещо значение от вън-

шната обкръжаваща среда са икономическите, политическите, социалните и 

законовите условия. Съвкупността им очер тава параметрите на макро-средата, 

които в голяма степен предопределят стратегията на действие на предприятия-

та, а често и на отделните личности.  

През значителна част от периода на социализма ограничително въздейст-

вие върху предприемачеството оказват предимно политическите фактори и ус-

ловия, следвани от икономически, законови и в последствие и социални. По 

времето на социализма основен постулат в общественото развитие е отричането 

на демокрацията, пазарните отношения, налагане на тоталитарен режим и ди-

рижирано стопанство (Tutundjiev, Lazarov, Pavlov, Rusev, Palangurski, & Kostov, 

2011, p. 161). От позицията на развитие на предприемаческата инициатива този 

период се характеризира с установяването на всеобхватен контрол върху об-

ществото и личността и възприемане на целенасочена държавна политика по 

недопускане разпространяването на свободната стопанска инициатива. Търсе-

нето на проявления на предприемачеството логично е твърде затруднено, осо-

бено що се касае за личността като носител на предприемаческата инициатива. 

Фактически е забранено в първите години на периода – по насилствен начин, да 

се реализират отделни предприемачески проекти, а само спорадични такива 

прояви могат да се търсят чрез открояване стопански изяви на отделните инди-

види. 

Развитието на предприемачеството през годините на социализма е възпи-

рано преди всичко от водещите за периода условия на макросредата от полити-

чески, правен и икономически характер.С голяма доза на условност, могат да се 

търсят доказателства в подкрепа на тезата за съществуването на един от видове-

те предприемачество – държавното. Възприемането на такъв подход при разг-

леждане действията на държавата в икономиката налага изясняване разбирането 

на този специфичен вид предприемачество. Съвременното тълкуване за държав-

но предприемачество го определя като „една от най-важните форми за пряко 
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навлизане на държавата в икономиката” като неговото развитие „... е особено 

необходимо в малко рентабилните отрасли, които традиционно не представля-

ват интерес за частния капитал, но тяхното развитие определя общите условия 

на възпроизводството” (Savchenko, 1997). Става ясно, че съществуването на 

този вид предприемачество поддържа крехкото равновесие в икономиката, оси-

гурява заетост и не противоречи на принципите на пазарната икономика (естес-

твено, тези предприятия функционират в условията на равнопоставеност на раз-

личните видове собственост). В условията на планово стопанство, в което не се 

допуска друга инициатива освен държавната, е ясно, че такава теза е несъстоя-

телна. 

 
 

Фигура 1. Периодизация на развитието на българската икономика 

през социализма по Тютюнджиев и кол. 

Източник: Tutundjiev, Lazarov, Pavlov, Rusev, Palangurski, & Kostov, 2011, pp. 162-

185. 

 

За да се проследи постепенното ликвидиране на възможностите за развитие 

на предприемачеството през периода на социализма у нас, следва да се анали-

зират по-задълбочено промените в условията и факторите, движещи икономи-

ката ни в отделните му подпериоди. Въз основа на проучванията на Тютюнджи-

ев и кол. (Tutundjiev, Lazarov, Pavlov, Rusev, Palangurski, & Kostov, 2011, pp. 

162-185) могат да се изведат 4 подпериода, посочени във фигура 1. 

През първият подпериод (1944–1948) посредством инструментариума на 

насилие, отстраняване и избиване на противниците на социализма се полагат 

основите на новото общество. Значителна част от действията, които в същност-

та си се запазват през целия анализиран период, са свързани с преследване 

„представителите на „експлоататорските” класи от големите градове, огранича-
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ването на достъпа на същите прослойки до образование и наука чрез чистки в 

училища и университети, въвеждането на системата на задължителна характе-

ристика от структурите на ОФ за приемане в университета, въвеждането на по-

литически текстове в наказателния кодекс и т.н.” (Baeva 2010, p. 13). Тази фор-

ма на насилие на обществото над различните по мислене хора ограничава сво-

бодата на личността, в т. ч. и свободата на икономическото им поведение, пос-

тавяйки ги в тесните рамки на това, което се счита за норма. 

 

 

Фигура 2. Разпределение по сектори на национализираните предприятия 

Източник: по данни от Закон за национализация на частни индустриални и мин-

ни предприятия (Обн., ДВ, бр. 302 от 27.12.1947 г.; изм. и доп., бр. 176 от 2.08.1949 г., с 

еднократно действие) 

 

По време на първият подпериод на социализма всъщност има две противо-

речиви линии на поведение спрямо предприемачеството – първата – с цел възс-
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тановяване на икономиката от военните поражения, се позволява първоначално 

да се откриват над 1500 частни фирми на малки индустриални производители. 

Втората линия – рестриктивната – стартира с конфискуване на имуществото на 

по-заможните хора. Окончателното преминаване на частната собственост на 

индустриалните предприятия в държавни ръце става посредством Закона за 

национализацията от 1947 г. (вж. фиг. 1), превърнал се в един от най-негативно 

влияещите върху развитието на предприемачеството ни фактори. Чрез този на-

силствен акт на отнемане на собствеността от предприемачите за дълъг период 

от време се прекъсва връзката между тях и собствеността. 

Правителствата от 1945 г. до 1948 г. започват усилени действия по уедря-

ване на предприятията и банките, а в застраховането и някои сфери на произ-

водството се създават монополни държавни предприятия с цел налагане на то-

тален контрол върху осъществяваните стопански процеси. Паралелно с ограни-

чаването на частният сектор за сметка развитието на държавния и кооператив-

ния, започва постепенното възстановяване на българската икономика след вой-

ната.  

Проведените политико-социални мерки след национализацията през 1947 

г., рефлектират върху цялостното развитие на обществото и икономиката ни – 

от стопанство с наченки на пазарен характер се преминава към планово разви-

тие. С категоричните си действия тогавашното правителство поставя основите 

на социалистическото развитие у нас като държавата е тази, която изцяло поема 

ръководните функции над осъществяващите се икономически процеси – тя ста-

ва законотворец, ръководител и предприемач.  

Икономическите измерения на социалистическата икономика през остана-

лите 3 подпериода могат обобщено да се сведат до следното: 

- изграждане на множество държавни промишлени предприятия, оборуд-

вани с относително на високо ниво техника, използващи напреднали техноло-

гии, прилагащи рационални методи и прийоми за организацията на произ-

водството и труда за сметка на драстично намаляване броя и заетите лица в тра-

диционните за стопанството ни кооперации. Нарастването на броя на изграде-

ните промишлени структури е ясна тенденция през втория и третия подпериод. 

Както се вижда от данните от фиг. 3 усилията, не и без финансовата подкрепа 

на СССР, са насочени към реорганизация и изграждане на държавни предприя-

тия във всички сфери на индустрията.В условията на планово стопанство у нас 

приоритетно развитие се даде на отраслите от тежката промишленост. С тази си 

политика държавата регламентира пътя на бъдещото развитие на икономиката 

ни. От този ъгъл аргументът за стратегическото формиране структурата на ико-

номиката и предприемаческото поведение на държавата може да се оцени твър-
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де противоречиво. От една страна е налице такова поведение и визия за бъ-

дещето, но от друга няма необходимото съответствие с природните, човешките 

и инфраструктурните ресурси на държавата. 

 

  
 

 

 

 

 

Източник: Статистически годишници на НРБ от 1953 г., 1957 г., 1966 г., 1971 г., 

1976 г., 1986 г. и 1990 г. 

 

- пренасочване на човешките ресурси от сферата на селското стопанство и 

дребномащабните индустриални предприятия към новите промишлени струк-

тури, изграждани предимно в сферата на т. нар. тежка индустрия. Усиленото 

строителство на промишлени предприятияе свързано не само с ангажирането на 

значителен по размер човешки ресурс, а преди всичко с трансформиране на 

заетостта – от предимно заетост в агросектора тя се превръща в заетост в индус-

трията.Друг е въпросът дали високите относителни дялове на заетите в про-

мишлеността спрямо общата заетост са „полезни” и ефективни за икономиката 

ни. 

- държавата инвестира и в по-малко привлекателните отрасли каквито са 

енергетиката и транспорт като по този начин са налице действия по влагане на 

средства в инфраструктурни обекти, които да осигуряват по-пълноценното 

функциониране на останалите отрасли на икономиката.Реализират се крупни 

проекти по изграждане на топло – и водно-електрически и атомна централи, 

изгражда се пътна мрежа, съобщителна система и др. 

- налице е провеждане на регионални политики по отношение насърчава-

не развитието на определен тип промишленост в конкретните райони от страна-
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та. През анализираният период държавата провежда и целенасочена политика 

по регионално насърчаване развитието на промишлеността. Това проличава 

особено ярко през 80-те години. През този период някои от по-слабо развитите 

райони на страната (Странджа, Сакар и др.) се разработиха и приложиха специ-

ални стимулиращи програми. Част от тези стимули бяха ориентирани към изг-

раждането в регионите на нови индустриални предприятия. 

Разбира се, коректността изисква да отбележим предприетата инициатива 

от страна на държавата през 80-те години на миналия век за насърчение разви-

тието на малки и средни индустриални предприятия. Тя на практика поставя 

плахото начало на процесите по възраждане на предприемачеството в индуст-

рията. Процесът стартира с издаването на няколко постановления по създаване 

на неголеми производствени структури (Deneva, 2001, pp. 42-43). Чрез тяхното 

подкрепяне се преследват няколко цели, а именно: да се повиши икономическа-

та ефективност на обектите, да се увеличи технико-технологичното равнище и 

качеството на произвежданата продукция и услуги, да се насърчи разнообразие-

то на произвежданите стоки за потребление и да се създадат нови работни мес-

та. Както се вижда от таблицата по-долу (вж. табл. 1) малките промишлени 

предприятия и мощности имат относително скромен дял, но играят важна роля 

за навлизането на новости, прилагането на авангардни методи за производство, 

а някои от тях функционират в отрасли с висока наукопоглъщаемост.В резултат 

на тази политика към края на 1989 г. в националното ни стопанство функциони-

рат повече от 600 малки индустриални мощности.  

Таблица 1. 

Малките предприятия в промишлеността през периода 1982–1989 г. 

 

 

 
1982 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Брой малки предприятия и мощности /в бр./ 188 305 381 432 

Общ брой промишлени предприятия /в бр./ 2157 2340 2429 2596 

Относителен дял на малките предприятия в про-

мишлеността 
8,71  13,03  15,69 16,64 

Относителен дял на обема пром. продукция на 

малките предприятия към общия обем на пром. 

продукция 

0,83 0,95 2,26 4,14 

Източник: Димитров, Д. Малките предприятия. С., „Стопанство”, 1993, с. 83-95. 

 

Независимо от действията по създаване и подпомагане на дребните индус-

триални предприятия, чрез съсредоточаването на собствеността само в държа-
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вата се прекъсват едни от най-важните връзки за развитието на предприемачес-

твото – обвързването на собствеността с конкретния индивид, риска и причина-

та за поемането му – печалбата. Елиминирането на тези основни за предприе-

мачеството характеристики доведе през 70 - 80-те години до „приспиване” на 

предприемаческия дух, незаинтересованост на управляващите стопанските 

структури от постигането на високи резултати.  

Не само този аргумент, обаче, наслагва „капани” пред развитието на пред-

приемачеството в следващи периоди. Паралелно с протичането на икономичес-

ки трансформации се осъществяват и социални такива, съпроводени със същес-

твени промени в ценностите, вижданията и светогледа на българите. Според 

Христова (2010, с. 158-177) през социализма българите два пъти губят илюзии, 

вяра и надежда, а промените в ценностният им свят преминават през няколко 

условни периоди, а именно: 

• компенсаторен наивизъм (9.09.1944 г. – 09-12.1947 г.); 

• болезнен реализъм (1947/1948 г. – 1953 г.); 

• палиативен постсталинизъм (пролетта на 1953 г. – пролетта на 1956 г.); 

• адаптиран утопизъм (60-те години); 

• от удовлетворен консуматизъм до индиферентен социализъм (седмото 

десетилетие – средата на 80-те г.); 

• отприщен негативизъм (от „перестроечната гласност” до началото на 

90-те години)  

В годините на т. нар. интензивно развитие на социалистическата икономи-

ка, последвано от периода на „криза на социализма”, освен драстичният спад в 

икономическите показатели на българската икономика, протичат и процеси на 

формиране на ценности в българите, резултат от дългогодишното налагане на 

идеологическата функцията на соцреалистичната култура. Основните пунктове 

на ценностния свят на българите стават: консуматизмът и показния битов прос-

перитет, като стартира и своеобразно „бягство” от пропагандните поведенчески 

модели (връзкарство, привилегии, корупция). Те стават база и за развилите се в 

последствие деформации в протичането на процесите по предприемачество в 

страната, имащи рефлекции и днес. 

*      *      * 

В немалка част от проучванията с фокус върху кризите се твърди, че те са 

явление или съвкупност от явления с персонален или обществен ракурс, които 

при възникването си проявяват отрицателно въздействие върху средата. Същев-

ременно, кризите са и възможности, които показват ситуацията и променят сре-

дата, дават и друг ъгъл като така очертават съвсем различно измерение на раз-

витие. Ако се приеме, че периода на социалистическо развитие на икономиката 
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и обществото ни са криза, то би следвало ранното откриване на факторите, сим-

птомите и причините за криза, значително да увеличат възможностите за спес-

тяване на загуби (Yordanova, 2019, p. 47). За съжаление симпоматиката за съ-

ществуваща сериозна криза в социалистическото общество не е била в центъра 

на политика по вземане на мерки, водещи до ограничаване на евентуалните 

загуби. По-скоро от казаното до тук е видно, точно обратното, а именно, че е 

следван ход по лишаване от предприемачество. През годините на планово раз-

витие, дори във варианта на държавно индустриално предприемачество, то е 

силно ограничавано и дори забранявано. С категоричните си действия управля-

ващите промишлеността от 1948–1965 г. „прекрояват” цялостния икономически 

облик на страната – от едва работещите индустриални предприятия, заварени към 

края на Втората световна война се преминава към модерни индустриални органи-

зации. Последвалото през следващите години поведение на комунистическата 

партия в сферата на икономиката и обществото негативно повлиява върху разби-

ранията на хората за свободата, в т. ч. и стопанската свобода, мястото и значи-

мостта на собствеността, личното възнаграждение и печалбата, риска и последст-

вията от него, а предприемаческия дух остава дълбоко „затворен” за дълъг пери-

од от време. Логично, след приемането на Указ № 56 за стопанската дейност и 

последвалото падане на комунистическата партия от формална власт, предприе-

мачеството да избуи в множество както позитивни форми, така и в уродливи и 

опасни за обществото ни формати. Днес, вече над 30 години след падането на 

комунизма, все още са видни остатъци от безпрецедентното ограничаване на 

предприемачеството като енергия за позитивна промяна на обществото. 
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