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Abstract: The restored in 1879 modern Bulgarian state found itself in a difficult 

economic situation. With its economic backwardness, the political parties in the 

country were persistently looking for models who could allow them to accelerate and 

catch up with the other European countries. One of the ideas was to use the cooperative 

as a tool to catch up with the century's lag. However, the situation in the economic 

sector was such that practical actions were mainly in the area of “Raiffeisen cash 

registers” and "popular banks", while other types of cooperatives were practically 

invisible in real economic exchange. In their documents, all organizations gradually 

accepted the need for a policy of "patronage", which must be carried out with the 

mechanisms of state policy, especially through the financial sector and ensuring access 

to cheap credit from the cooperators. Some parties, especially those from the leftist and 

populist sector, accepted that the cooperative idea can be useful only with direct 

political intervention in the sector and even through organizational connection 

between parties and active cooperatives. This early model of authoritarian impulses 

was extremely persistent in Bulgarian politics and survived even the entire twentieth 

century. This leads to a distortion of economic relations and a steady increase in state 

intervention and control over cooperative networks. 
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През 1879 г. на политическата карта на Европа се появяват Княжество Бъл-

гария и Източна Румелия. Състоянието на икономиката на „двете Българии“ не е 

никак завидно, не само вследствие на войната, но и поради общата изостаналост 

на тези територии в модернизационния процес. Сред задачите, които стоят пред 
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младите държави, е и тази да се намерят теоретични и практически пътища за 

бърза стопанска промяна и осигуряване на национален просперитет през ефек-

тивна стопанска политика. Политическият елит трябва да заимства и приложи 

съществуващи европейски образци, които могат да осигурят наваксване на ико-

номическата изостаналост. Партиите трябва да приемат различни идейни фор-

мули и концепции и да ги представят като необходимо решение и гаранция за 

успешен преход. Така на обществената сцена се появява идеята за кооперацията. 

Едва ли има изписани повече страници по който и да е друг стопански проблем, 

отколкото за миналото, задачите и бъдещето на кооперативното движение в Бъл-

гария. Всеки уважаваш се учител смята за свой дълг да познава биографиите на 

най-популярните европейски пионери на тази идея и нещо повече, да е задължен 

да ги пропагандира. Голям процент от преподавателите в училищата бяха социа-

листи, или под тяхно влияние (Grancharov, 1986, pp. 108–109), и двадесет години 

след Освобождението почти всеки селянин вече беше поне чувал за Рочдалската 

кооперация, както и за биографиите на Филип Буше, Луи Блан, Шарл Жид, за 

съществуването на производителните сдружения, за Шулце-Делич и популяр-

ните банки, за Фридрих Райфайзен, за селските кооперативни банки и т.н. 

(Treneva, 1993, pp. 13–124). За тогавашната българска интелигенция тези идеи са 

нещо като политическо откровение, което трябва да се следва като пътеводна 

звезда в процеса на стопанско развитие, и го приемат като отговор на всички бо-

лезнени въпроси, които стоят пред стопанската сфера.  

Първото кооперативно дружество е създадено през 1890 г. в с. Мирково, 

Пирдопско, и е плод на дейността на един от най-видните проповедници на тази 

идея – Тодор Влайков – учител, литератор и политик. Сам той казва, че на селя-

ните им трябвало кредитна кооперация, но нямал понятие „каква трябва да бъде 

организацията на подобно дружество“. Обичайният проблем пред политиците ни 

– те притежават общи понятия, но същевременно им липсва каквото и да е поня-

тие „за уредбата и организацията“. Намира се друг учител да предостави устав на 

Райфайзенова каса, но политикът веднага заключава, „че тази организация ми се 

виждаше много сложна и мъчно приложима“ (Vlaykov, 1931. pp. 7–12). Дружес-

твото завършва своя живот през 1902 г., а в архивите остават спомените за бур-

ните дружествени тържества и телеграмите до министри и княз. В тази история 

се крият част от проблемите на кооперативното движение – бързо създаване, 

бурно развитие и тихо вегетиране, икономически трудности и често угасване. Но 

това е само началото на други 940 функциониращи кооперации до и по време на 

войните. Повечето – 84%, са във финансовия сектор, останалите по вид – потре-

бителски, жилищни, производителни, освен потребителските (8%), са в рамките 

на статистическата грешка (Treneva, 1993, pp. 149–150). 
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Оценката за дейността на кооперациите и тяхната роля е коренно противопо-

ложна. Традиционният поглед в историографски план към тяхното място е обик-

новено позитивен и при представяне се изтъкват техни реални или мними поло-

жителните страни (Petrov, 1995, pp. 8–81). Анализът, направен от Румен Аврамов 

в капиталното му изследване Комуналният капитализъм, рисува напълно друга 

картина. С неоспорими доказателства се показва, че кооперативното движение се 

използва от държавата за скрито финансиране, дирижиране на стопански процеси 

и изкривяване на пазара, създаване на специфична икономическа култура, отглеж-

дана и спасявана от държавата, и в крайна сметка превръщането на кооперациите 

в партиен придатък. Настоящите редове са опит да се покаже как кооперативната 

идея навлиза в програмите на партиите и доколко идеологията е в основата на раз-

витието на тази специфична икономическа конструкция или е плод и на обективни 

условия, от които партиите не могат да избягат (Avramov, 2007, pp. 19–276). 

Мрежата от кооперации, които покриват цели региони, не е за подценяване, 

защото в тях се привличат най-предприемчивите и подготвени кадри в дадено на-

селено място или бранш. Хора с визия и авторитет, които има огромен потенциал 

за влияние и в политико-обществените дела, особено в селата. Броят на коопера-

циите е по-голям от този на местните организации на повечето партии. Организи-

раните членове на кооперациите със сигурност са повече от партийните членове, 

заплащащи членски внос. Тази обществена ниша е прекалено голяма, това не е ма-

лък обществен ресурс, и е много широк обхватът на участниците, достатъчно 

много интереси се засягат, за да не се стигне до политическа намеса.  

Партиите логично реагират, макар това да става бавно (Stoyanov, 1989, pp. 

11–24). До Съединението през 1885 г. да се търсят икономически идеи и възгледи 

в документите, е много смело. Икономическата тема е бегло забелязвана от пар-

тийните водачи. Текстовете са малки, фрагментарни и винаги накрая на публич-

ните документи. В политическия дебат доминират други теми – разпокъсването 

и обединението на нацията, спорът за ролята и мястото на Русия, образованието 

и съдбата на Търновската конституция. Това отнема цялата обществена енергия. 

Оценката за състоянието на икономиката в страната е убийствена. Така нап-

ример през 1884 г. румелийската Народната партия заявява, че „страната сирома-

шее от ден на ден повече, земледелието ѝ не само че не възнаградява труда на 

производителя, но даже и капиталът му не изплаща; търговията ѝ от минута на 

минута отпада все повече и повече; индустрията е в още по плачевно състояние“ 

(Nikolova, & Sazdov, 1992, p. 56). Всички партии споделят подобни мисли, което 

съвпада и с постиженията историографията. В документите все пак се появяват 

икономически цели: за ефективна данъчна система, функционираща 
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администрация и малък разход на публични средства, и това е максимумът, до 

който партиите достигат до обединението.  

Партиите знаят, че пред обществото стоят огромно количество задачи за мо-

дернизация, наясно са, че това не е лек процес и дори да се приемат перфектни 

„академични закони“, едва ли състоянието може да се промени бързо. Партиите 

смятат, че „в една политическа програма не може да се изложи подробно всичко“ 

и най-много, трябва „да се начертае един план за действие, да се посочат пъти-

щата, по които ако се върви в устройството и уредбата на държавата, ще се до-

бият ползотворни за общото благосъстояние резултати“ (Palangurski, 1995а, р. 

62). След 90-те години на XIX век партиите разширяват своите програмни доку-

менти и кооперацията като стопански субект се включва в генералните им идеи.  

За първи път понятието „кооперативна политика“ сред традиционните се по-

явява в програмата на Либералната партия на д-р В. Радославов на 28 декември 

1894 г. В член седми на програмата е записано: „Покровителстване на коопера-

тивното производство“1. Изключително кратка, но устойчива редакция, която се 

повтаря на партийните конгреси през 18972, 19043, 19074 и 19105 г. На Шестия 

партиен конгрес през 1910 г. се приемат резолюции, които са неделима част от 

програмата. В тях вече се прави разлика между отделните видове кооперативни 

дейности. Декларира се отделна „подкрепа на занаятчийското кооперативно 

дело“, но като се има предвид по-малкият обхват на занаятчийството, не е изне-

нада, че относно аграрния сектор нещата звучат като: „широко покровителству-

ване на земледелческото кооперативно дело“6. Степенуването не е случайно, и 

като прагматични политици радославистите отчитат ролята на аграрния сектор и 

стигат до идеята, че земеделците трябва да се кооперират и то ако трябва с дър-

жавна помощ и намеса чрез комасиране на земята и други правителствени мероп-

риятия (Palangurski, 1995b, р. 73–74). Така в либералния сектор те са първенци, 

но по ред причини най-малко вземат участие в реалната политика.  

Спорадично се произнася и произлязлата в периода 1901–1904 г. от радос-

лавистите Младолиберална партия. Тя си остава най-малкото звено в либералния 

сектор и в малкото си документи почти не обръща внимание на кооперациите 

(Georgiev, 2010, рр. 10–140). През 1907 г. на първия партиен конгрес все пак се 

появява член, който приема, че е необходима „свобода в професионалните 

                                                             
1  Централен Държавен архив (ЦДА), Ф. 401К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–2. 
2  ЦДА Ф. 401К, оп. 1, а.е. 4, л. 2–3. 
3  Четвърти конгрес на Либералната партия, София, 1905, с. 319–320. 
4  ЦДА Ф. 401К, оп. 1, а.е. 15, л. 1. 
5  ЦДА Ф. 401К, оп. 2, а.е. 24, л .3–8. 
6  Шести конгрес на Либералната партия, София, 1911, с. 5–14. 
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сдружения“. На следващата година се уточнява, че това трябва да става „сво-

бодно, доброволно, а не несъзнателно и насилствено“7. 

Най-голямата и с най-дълго участие в управлението е третата партия от ли-

бералния сектор – стамболовистите. Народнолибералната партия е стожер на по-

литическата сцена и от нея зависят много от процесите на стопанска модерниза-

ция. Тя няма задръжки при налагането на политически, икономически и законо-

дателни мероприятия. Но и при нея интересът към кооперативното движение 

дълго време е нулев. Едва през 1911 г. на партиен конгрес се решава, че държа-

вата трябва да полага системни грижи за земеделието и правителството трябва да 

осигури развитието на „интензивни форми на земеделското стопанство, земедел-

ските индустрии и земеделските кооперации“ (Nikolova, & Sazdov, 1992, p. 104).  

Но при тяхното управление започва създаването и развитието на първите 

кооперативни сдружения. Ст. Стамболов е верен на своя принцип, че всяко сдру-

жение, което със своите цели и действия не е политически проблеми и не застра-

шава управлението, независимо каква насоченост има – икономическа, образова-

телна, културна, може да съществува. Тази позиция дава своя тласък за разширя-

ване на процеса (Petrov, 1995, pp. 129–141). 

Консервативната част от спектъра се доминира от Народната партия. Създа-

дена през 1894 г. под ръководството на д-р К. Стоилов, тя е една от най-устойчи-

вите и функциониращи политически формации. В редовете и са едни от най-доб-

рите икономисти и заинтересовани от стопанската модернизация лица – Ив. Ев. 

Гешов, Т. Теодоров, Д. Яблански, Ат. Буров и т.н. Тяхната позиция към идеите 

за модернизация е интересна не само на политическо, но и на теоретично ниво. 

Партията има славата на прагматична организация и обикновено лидерите и под-

чертават, че „нашата програма са нашите дела“ (Nikolova, 2004, pp. 85–87). 

Още от 1894 г. се пропагандира земеделска политика, особено „за да се 

уреждат възможно повече спестовни и кредитни каси, достъпни за селяните с 

малки лихви“, която да се комбинира със закон против лихварите, които „вземат 

повече от дозволената по закон лихва“. Консерватизмът като политическа логика 

е директно дезавуиран в това едно изречение, което показва сериозни колебания 

в икономическата твърдост на „българските тори“ (Nikolova, & Sazdov, 1992, p. 

403). Нещо повече, през ноември 1895 г. те прокарват закон против лихоимството 

и установяват таван на лихвата от 12 % (Nikolova, 1986, pp. 107–109), но едва през 

1908 г. се приема, че трябва да се ограничи „земеделската банка в границите на 

прямите ѝ задачи – помагане на земеделческото население. Намаление на лихвата 

ѝ на 6% за аванси на кооперативните земеделчески дружества“ (Nikolova & 

                                                             
7  Свободно слово, бр. 362, 3 май 1980 г. 
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Sazdov, 1992, p. 420). Идеята, че кооперативите трябва да получават дирижиран 

финансов ресурс от държавата става практика, убеждение и стопанско поведение. 

Народняците извършват промяна в ролята и мястото на земеделските каси. 

Подкрепени от БНБ те стават вторият по-важност кредитен институт в страната. 

Но също така бързо попадат под политическа опека, тъй като изборността на ръ-

ководството им превръща дейността им в политически акт (Nikolova, 1986, p. 

111). Народната партия ги поставя и под контрола на Министерството на земеде-

лието и търговията, финансират ги чрез отчисления от поземления данък и освен  

заемите, те поемат и водене на сметките на кооперациите и извършват дейност 

от името на БНБ. Скритото кредитиране на кооперации и частни лица води до 

задлъжняване към БНБ и спасяване чрез държавен дълг през  

1896 г. (Nikolova, 2004, pp. 85–87).  

През 1904 г. новият водач на партията и вероятно най-богатият човек в стра-

ната Иван Евст. Гешов в своята реч по повод 10 години от създаване на органи-

зацията заявява, че „това икономическо развитие на населението ни..., трябва ра-

ционално и планомерно да се насърчава като при другите целесъобразни мерки, 

се подпомогне систематически и на онова кооперативно движение, което е нап-

равило Дания една образцова в стопанско отношение страна“ (Nikolova & Sazdov, 

1992, pp. 412–413). След Англия, Франция и Германия се появява нов пример в 

кооперативното дело.  

Не е по-многословна и другата партия от консервативното и русофилско 

крило – Прогресивнолибералната партия на Драган Цанков и д-р Стоян Данев. 

Програмата им от 1899 г. е определяна като „банална“ още от съвременниците. С 

общи фрази се говори за нуждата от „земеделски сдружавания“ (Zhivkov, 2014, 

р. 152, 182). Присъствието им в управлението на страната е спорадично и те имат 

малко участие в реалната кооперативната политика. Но и те обръщат внимание 

на кооперативната идея. В първата програма (т. 16–17) се заявява, че е необхо-

димо насърчаване на кооперациите и „разпространението на райфайзеновите 

каси и въобще пропагандиране идеята на взаимно-спомагателните дружества“ 

като основна партийна цел, както и намерението за задължителното сдружаване 

на занаятчиите (Nikolova & Sazdov, 1992, p. 376; Zhivkov, 2014, р. 65). При крат-

кото си управление цанковистите успяват да реализират една от своите идеи – 

през 1903 г. д-р Стоян Данев прокарва Закон за организация на занаятите и ес-

нафските сдружения, който въвежда принципа на задължителното сдружаване в 

сектора (Zhivkov, 2010, р. 54). По-късно XV ОНС приема Закон за подобрение на 

скотовъдството, който също стимулира кооперирането. Те пропагандират коопе-

ративната идея на своите най-високи форуми – Върховния комитет на партията, 

а на Втория конгрес през 1904 г. – се занимават на теоретично ниво, като се 
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изнасят доклади и четат реферати от партийни лидери като Димитър Христов и 

Атанас Мустаков (Zhivkov, 2014, р. 250, 287).  

Партията, която се появява на обществената сцена благодарение основно на 

своите икономически искания и надежди за промяна, е БЗНС. Селяните са сред 

най-потърпевшите от стопанските реформи, скъпия кредит, икономическите кризи 

и невъзможността да се балансира между изискванията на пазара и тежестта на 

вековната изостаналост на аграрния сектор. Земеделците са основният дял от на-

селението и данъчен стълб на държавата (Penchev, 2020, рр. 165–181), но пробле-

мите са толкова дълбоки, че организирането на тези огромни маси недоволни сто-

пани е неминуемо и то се случва в края на 1899 г. Създаването на Българския зе-

меделски съюз има професионални и просветни цели, но много бързо той се прев-

ръща в партия, която има неизчерпаем ресурс от привърженици и е сред домини-

ращите политически сили през целия ХХ век (Ognyanov, 1990, pр. 15–72). 

Още във втората точка на решенията на учредителния конгрес се изтъква 

нуждата от „създаването на лесно достъпен и евтин земеделски кредит“8, а за из-

пълнение на тази цел се записва, че ще се „действува за учреждаванието взаимос-

помагателни каси“. Това е възглед, който бързо трябва да се впише във всичките 

гънки на партийната организация. Месец след създаването на съюза на земедел-

ските организации се предлага примерен устав за функционирането на селска 

дружба, в който всяка организация се задължава да работи за „учредявание на 

взаимно-спомагателни каси по системата на райфайзена“. Това е лична поста-

новка на Ал. Стамболийски, който като лидер е изключително подробен – той 

иска: привилегии за дружествата, заеми от земеделските каси при по-ниска 

лихва, закон за всички видове операции на кооперациите, задължение за свеще-

ници, учители, ветеринари и лесничеи да пропагандират и създават дружества9. 

Това се повтаря целенасочено във всяка година във всички конгресни документи 

на съюза (Ognyanov, 1990, pp. 144–154; Nikolova & Sazdov, 1992, pp. 465, 468, 

471, 479).  

Земеделските каси според съюзните идеолози трябва да се превърнат от око-

лийски в общински с крайна цел да поемат дълговете на стопаните срещу залог 

на недвижимите имоти. През 1905 г. тази идея вече се вижда като „привилегиро-

вана взаимоспомагателна общинска каса“, която трябва да замени създадената 

Земеделска банка, искане, което се съхранява и упорито се повтаря в конгресните 

решения до избухването на войните (Ognyanov, 1990, pp. 144–154; Nikolova & 

Sazdov, 1992, pp. 477, 485, 496).  

                                                             
8  Земледелска защита, бр. 13, 1 януари 1900 г. 
9  Земеделско знаме, бр. 21, 17 март 1903 г. 
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Сред традиционните партии с големи програмни документи e Демократичес-

ката на Петко Каравелов. Някогашният лидер на Либералната партия оглавява ор-

ганизацията след Ст. Стамболов, в края на 1894 г., и е авторът на всички основни 

идеи и политики на обявилите се за демократи политици (Sazdov, 1987, pр. 15–36; 

72–124). Заветите на П. Каравелов са в основата на партийното поведение дълго 

време. Той е известен със своята привързаност към фискалната дисциплина и бю-

джетния контрол, позволили на страната да проведе Сръбско-българската война 

без пренапрежение на бюджета. П. Каравелов обяснява на своите привърженици, 

че ключът за успешно управление на икономиката е кредитът, и базирайки се на 

европейския опит, предлага създаването на „отделен кредит на земледелческото 

население и отделен за дребните занаятчии“. Той е противник на идеята земеделс-

ките каси да се превръщат в „клонове на Българската Народна банка“. По принцип 

той има ниско доверие в икономическата логика на селянина, който ипотекира 

имот за текущи разходи, и с горчивина констатира, че „всяка сватба в Западна Бъл-

гария струва по 20 наполеона“, и определя ипотеките като „чумата на дребното 

земледелие“ (Sazdov, 1987, pp. 43, 48). Но кооперацията продължава да отсъства в 

документите на партията, където се стига най-много до „сдружение“. 

Едва през 1902 г. и то с много труд и след сериозния натиск за модерна прог-

рама от недоволните млади демократи, в програмата на партията се появява след-

ният запис: „организиране разни видове земеделчески дружества и синдикати: 

кредитни дружества или райфайзенови каси,… кооперативни дружества за разни 

производства и пр. като се иска правното им признаване и закриляне от страна на 

държавата“. На следващата, 1903 г. Третият събор на партията приема, че тя ще 

работи упорито за „обединението на разпокъсаните сили на земледелците по пра-

вилата на кооперативните сдружавания във всички области на селското стопанс-

тво“. Тази политика се отнася и за занаятчиите и дребните индустриалци 

(Nikolova & Sazdov, 1992, pр. 208–209, 230). 

Приемането на държавната намеса не е обаче пълно и безпрекословно. Де-

мократите са принципни противници на поставянето под контрол на земеделс-

ките каси, като и на Закона за създаване на Българската земеделска банка на тяхна 

база. Те директно смятат, че „големците от София“ чрез банката ще осигурят ле-

сен кредит „за разни гешефтари и фалити“, и приемат закона като „много пакос-

тен“. През 1903 г. партията приема, че е необходим и специален закон за юриди-

ческото положение на кооперациите, като се излезе от рамките на закона за сдру-

женията, което да се отнася до всички видове кооперации (Nikolova & Sazdov, 

1992, pp. 265–267, 271). Партията спира да се занимава повече на идейно ниво с 

проблема, но като управляваща през 1910 г.участва в създаването на Българската 

централна кооперативна банка, която се концентрира върху кредитирането на 
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набъбващия брой кооперации. Поредното доказателство, че политическата прак-

тика и необходимост доминират над идеологическата чистота.  

Радикалдемократическата партия се създава от т.нар. „млади демократи“, 

които са дълго време в Демократическата партия. Тя е малобройна като членска 

маса, силно повлияна и близко стояща до „партията майка“. Има по-скоро харак-

тер на интелектуално сдружение и групира в себе си доста интелигенти, които 

имат глас в обществото, образователната сфера, пресата и литературата, като 

Найчо Цанов, Тодор Г. Влайков, П. Ю. Тодоров, Ил. Георгов, проф. Ст. Киров и 

др. (Stefanov, 1984, рр. 9–28).  

През 1906 г. е приета програма, която е голяма като обем и вътрешна струк-

тура. Доминира идеята, че трябва особен закон за различните кооперативни сдру-

жения. Счетоводството трябва да се делегира на специален кооперативен съюз, а 

докато се създаде, „държавата трябва да упражнява контрол върху счетоводството“ 

им (Nikolova & Sazdov, 1992, p. 325). Естествено достъпният кредит е сред най-

важните задачи на партията (Stefanov, 1984, р. 34). През 1911 г. се иска държавна 

намеса, за „да се създадат повече улеснения и привилегии“, кооперативната банка 

да стане обществена, „която при контрола на държавата, да се постави под управ-

лението и ръководството на обединения съюз на земледелските кооперации“, за да 

може да е в „пълна услуга и под пълен контрол на последните“. Това е най-край-

ната партийна програма до момента, която иска да постави под контрола на кре-

дитираните банковия кредит! Подобно е отношението към занаятчийските коопе-

рации, където партията вижда пет вида – за доставка на материали, за ползване на 

машини, продажба на стоки и „доставка на евтин и общодостъпен кредит (попу-

лярните банки). Кредитирането на всички тия кооперации да става от едно цент-

рално кредитно учреждение“ (Nikolova & Sazdov, 1992, pp. 353–354, 355).  

Социалистическият сектор е изненадващо по-резервиран. До 1903 г., когато 

се оформят партиите на тесните и широките социалисти, думата кооперация 

рядко пробива в програмните материали. Те се интересуват основно от работни-

ческия въпрос, от политическото злободневие, проблемите на революцията и 

други подобни идеологически тези. Все пак в първата програма на БСДП от 1891 

г. се иска: „Запазването на държавните земи и отдаването им за обработване на 

селски кооперативни дружества с обществени машини и според един рационален 

план. Помагание на кооперативните занаятчийски дружества за придобиване на 

машини за общо работение“ (Genchev, Pulova, Getova (eds), 1987, p. 28). Страхът 

от всякакъв допир на идейно чистите социалисти до проблемите на буржоазията 

проличава от факта, че в проекта „селските дружества“ са задраскани и сменени 

със „занаятчийски“. През 1892 и 1893 г. се гласува резолюция по кооперативните 

дружества, която препоръчва членовете да бъдат „предпазливи“ при „основание 
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кооперации, локали и др., за които се изискват много сили и средства“ (Genchev, 

Pulova, Getova (eds), 1987, pp. 97, 107).  

Явно разумът и простата финансова сметка все пак надделяват над идеоло-

гията. Дори при земеделската криза и кървавите селски бунтове през 1900 г., на 

VII конгрес на партията тази теза се потвърждава. Докладчикът Янко Сакъзов 

смята, че онези кооперации, които подкрепят социалистическото дело, трябва да 

се подкрепят, но с уговорката за предпазливост, а конгресът решава, че поради 

неразвитите обществено-икономически условия, „партията не може и не трябва 

да свърза съдбата си с тях“, и постановява, че ако партийна организация основе 

своя кооперация, трябва да иска разрешение на Централния комитет. 

Развитието на движението кара тесните социалисти да излязат от ролята на 

предпазливи наблюдатели, но и това става чрез набор от идеологически мотиви. 

По доклад на В. Коларов през 1903 г. се приема резолюция, в която кооперациите 

се разглеждат като „средство за премахване на експлоатацията на труда от капи-

тала, чрез превръщанието средствата за производство и размяна от частна в общес-

твена собственост“, но се приема, че те имат значение там, където работниците са 

организирани в профсъюзи и в „могъща политическа партия“, а сдруженията слу-

жат на класовата солидарност, защото в противен случай, те са „осъдени да се из-

родят в обикновени акционерни дружества, в които се култивират търговски нюх 

и дребнобуржоазни добродетели“. В редакцията на В. Коларов се приема, че мал-

ките потребителски кооперации, нямат значение „за освободителната борба на 

пролетариата“ и се определят като скъп за работниците експеримент.  

При този идеологически анализ тесните социалисти логично са задължени 

да създават кооперации, при условие, че получат разрешение и освен това трябва 

да „употребяват част от приходите, продуктите и средствата си за социалисти-

ческа пропаганда и агитация“, както и доброволно да предоставят приходите си 

на централната партийна каса. Допуска се поставянето и на производителни 

цели, но само за лична употреба на членовете (Genchev, Pulova, Getova (eds), 

1987, pp. 224–245). Една напълно оформена авторитарна и дори тоталитарна по-

зиция към сдруженията извън партийния кръг, която е обоснована с идеологи-

ческа схоластика. Затова сред делегатите на партийните конгреси не може да се 

намери и следа от организирани кооперативни представители, за разлика от все-

възможни други съюзи на работници и синдикати. Тази индиферентност се за-

пазва до войните (1912–1918 г.) и силната позиция на бъдещите комунисти в на-

чалото на 20-те години в кооперациите е плод повече на променените условия 

след националните катастрофи.  
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*** 

Нахлуването на кооперативната идея в общественото пространство изпре-

варва рефлексите на политическите организации. Това се вижда от партийните 

програми, в които бавно и мъчително се намира място за кооперативизма. Но все 

пак за по-малко от десетилетие от появата на първата кооперация, всички партии 

вземат отношение към мястото им в стопанския живот. Теорията и реалната по-

литика в сферата на кооперативното дело е очевидна разделителна линия между 

партиите. Оказва се, че на онези, които най-малко се ангажират с документално 

оформяне на своята политика, им се налага да вземат най-сериозните решения. 

Народнолибералната и Народната са законодателните модернизатори, следвани 

от Либералната и Младолибералната партия, които налагат политиката в тази 

сфера. В програмно отношение стигат само до „подкрепа“ на сдруженията, но 

същевременно в изпълнителната власт предприемат реалните стъпки на промяна. 

Демократическата партия също дълго време предпочита строгата дисциплина 

във финансовата сфера, вместо „закрилян“ кооперативизъм. 

Радикалдемократическа и Прогресивнолибералната партия олицетворяват 

онези, които отделят приемат на теория кооперацията като неизбежна стопанска 

панацея. Инициатори за създаването на кооперациите, в програмно отношение 

на думи също стигат само до държавно покровителстване, но и до определяне на 

набор от привилегии. Двете партии правят всичко да овладеят кооперативното 

съюзно движение, което показва, че и те искат реално дирижиране и дори сливане 

между партия и кооперация. 

Това сливане се случва при БЗНС. Съюзът се създава на база идеята за сто-

панско развитие чрез евтин кредит и кооперацията се появява още в първите 

програми. Земеделците задминават идеята на „покровителствената“ политика и 

приемат, че всяка тяхна структура трябва да създаде свой кооператив. Сливането 

на членството в съюза с кооперативните структури се приема като сформиране 

на единно тяло – първата авторитарна и тоталитарна икономическа идея сред 

партиите. 

Малко по-късно ще ги последват и другите кандидати за налагане на тотали-

тарна диктатура – социалистите. Независимо дали са „съюзисти“ или „партисти“, 

„тесни“ или „широки“, те идеологически са най-доктринирани. За тях кооператив-

ната система е опасна за теорията им, ако не влияе върху живота и статуса на ра-

ботническата класа. Това е другият връх на теоретичното сливане на партия и сто-

пански субект в българското политическо пространство. Интересното е, че това се 

отнася само до кооперациите и обяснява много процеси след края на войните до 

края на 80-те години на ХХ век.  
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Анализът показва, че партиите стигат до доминиращата политика в коопера-

тивната система по две линии – едната, на пръв поглед изцяло теоретична, но всъщ-

ност е налагане на идеологически конструкции в програмните документи и пропа-

гандни дейности. Другата линия върви по търсенето на практически решения за 

решаване на проблеми при управлението на страната, като кооперативизмът се 

оказва много често смокиновият лист и оправданието пред обществото за дадени 

действия. В края на първото десетилетие на ХХ в. страната е „готова“ за оконча-

телно изкривяване на икономическата логика в сферата на кооперативизма.  
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