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Abstract: The research question of the paper is: does the concept of homo 

economiocus is adequate for understanding the economic behavior of people under 

Marxian politico-economic system? The answer is based on research of primary 

archival sources on the activities of several socialist enterprises in Bulgaria. The 

author found that some activities of the socialist enterprises management or individuals 

are completely understandable and rational. Among them are: the desire to exploit 

common property for private benefit, the use of non-economic coercion in some sectors, 

the labor shortages in others, the desire of workers to receive higher incomes for less 

work, etc. Other actions, however, if taken out of context appear irrational: poor 

production organization, systemic low quality problems, an “epidemic” of reluctance 

to work, etc. They do not seem to serve the interests of homo oeconomicus as they do 

not result in higher incomes. Most important explaining factor of irrationality is the 

main characteristic of the socialist economy: absence of private ownership of the 

means of production. It removes the incentives to work and to improve organization 

and production quality. Seen in this light, all the above mentioned characteristics of 

the economic reality in socialist Bulgaria are completely rational. For this reason, the 

theoretical construction homo oeconomicus is suitable both for understanding the past 

and for predicting the possible results of market mechanisms elimination in the future. 
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I. Въведение 

Homo oeconomicus е фундаментална теоретична конструкция в икономичес-

ката наука. Тя се състои в специфично разбиране за природата и същността на 

човека, което позволява да се обясни и предскаже неговите действия, поведение 

и избори в различни ситуации. Характерни за поведението на икономическия чо-

век са последователната рационалност и преследването на личния интерес. Най-
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общо те се изявяват в желанието подобряване на благополучието, което се пос-

тига благодарение на склонността да се обменят блага с други хора.  

За марксистката и повлияната от марксизма икономическа мисъл тази кон-

цепция е теоретично оправдание на капитализма, защото в условията на свободен 

пазар неговата „невидима ръка“ създава условия, при които преследването на 

личните интереси води до увеличаване на богатството на цялото общество 

(Georgiev, Borisov, eds., 2011, p. 355). Преходът от капиталистическа към кому-

нистическа формация в социалноикономическата област се осъществява с пре-

махването на частната собственост върху средствата за производство. Той би 

трябвало да се осъществи на две фази: социализъм и комунизъм. В първата тру-

дът още не е станал първа жизнена потребност, не се е превърнал в навик да се 

работи в обществена полза. По тази причина в организацията на социалистичес-

ката икономика все още се прибягва към материалната заинтересованост на тру-

дещите се. Едва в условията на комунизъм се очаква трудът да стане безплатен в 

полза на обществото (Ostrovityanov et al, 1954, pp. 489, 553–555, 733), което озна-

чава фактическо отмиране на homo oeconomicus. 

Изследователският въпрос, на който се търси отговор в настоящата статия е 

дали икономическото поведение на хората в условията на социалистическата фаза 

оправдава ползването на теоретичната конструкция homo oeconomicus. За условни 

хронологични граници на социализма се приема периода от 1944 до 1989 г. Фоку-

сът е върху стопанската действителност в различни сектори на българската иконо-

мика. Ползваните първични източници за разработката се състоят от вътрешни от-

чети, доклади, ревизионни актове и други подобни документи на социалистически 

предприятия от промишленост, услуги, селско и горско стопанство, съхранявани в 

Централния държавен архив и в регионалните архивохранилища в София, Велико 

Търново, Габрово и Стара Загора. Дори и при това географско ограничение изво-

рите са многобройни и е практически невъзможно да се прегледат всички, което 

налага да се направи допълнителен подбор. Те обхващат времето от края на 40-те 

до 70-те години на 20 век и се отнасят до типични стопански единици, които не са 

сред най-големите предприятия от времето на социализма. Главната идея е да се 

потърсят данни за механизмите, по които функционира обикновената социалисти-

ческа икономика, а не само нейните „показни“ обекти. 

 

II. Изложение 

На теоретично ниво социалистическата икономика би трябвало да е бази-

рана на материалната заинтересованост на колектива, чиито представители се 

стремят към изпълнение на плана, към икономично и рационално водене на сто-

панството, към непрекъснато и бързо увеличаване на производството и 
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осигуряване на рентабилност на отделното предприятие (Ostrovityanov et al, 1954, 

p. 606). Социално-икономическата действителност, регистрирана от автентичния 

изворов материал, изглежда напълно различна.  

Траен мотив във всички първични документи е лошата организация на 

производството. Тя има разнообразни проявления.  

През 1958 г. държавният контрол установява и информира директора на за-

вода за електрокари „6-ти септември“ – София1, че поради несъгласуваност на 

нормативите за необходимите материали в завода са доставяни редица материали 

„в по-големи количества от необходимите, или въобще ненужни такива, които са 

залежавали и задържали оборотни средства на завода, докато други материали, 

необходими за производството не са планирани“2. В Отчет за качеството на про-

дукцията .,брака и рекламациите на завода за електрокари „6-ти септември“ – Со-

фия за месец юли 1961 г. е отбелязан, че сериозен недостатък в организацията на 

производството са неритмичните доставки на части за производство на електро-

кари3. През 1959 г. в Отчет за дейността на Държавно стопанско предприятие 

„Балкантурист“ – Търново4 е отбелязано, че снабдяването на ресторантите не е 

уредено добре, а сервитьорите пият алкохол по време на работа. Подобни орга-

низационни недостатъци са отбелязани и през 1961 г. – бавно сервиране, липса 

на вода в някои от обектите, лошо отопление и др.5 

Организацията на работа в ТКЗС също страда от съществени недостатъци. 

През 1960 г. в ТКЗС „Цвятко Радойнов“ с. Енина6 (Казанлъшко) е констатирано 

закъснение в изпълнението на основни агротехнически мероприятия: „… не са 

извършвани нощни поливки … Поливките в повечето случаи са извършвани със 

                                                             
1  Завод „6-ти септември“ в София е създаден на 1 януари 1952 г. През 1957 г. става Елек-

тро-транспортен завод (ЕТЗ) „6-ти септември“ и минава под управлението на обеди-
нение „Елпром“ към Министерство на електрификацията. В края на 50-те години пред-
приятието все още не е голямо – в него са заети около 500–600 души. Произвеждат се 
тролейбуси, но постепенно преобладаващата продукция стават електрокарите. През 
1965 г. то е преименувано в Завод за електрокари и мотокари, което е част от Държав-
ното стопанско обединение „Балканкар“.  

2  ДА – София, Ф. 1674, оп. 1, а.е. 115, л. 7. 
3  Пак там, а.е. 72, л. 32. 
4  Предприятието е създадено на 28 април 1948 г., за да експлоатира първокласните рес-

торанти и хотели в старата столица. В началото на 60-те години предприятието има 
два ресторанта, сладкарница, кулинарен магазин, бар, работнически стол, павилион и 
два хотела. 

5  ДА – В. Търново, Ф. 387, оп. 1, а.е. 2, л. 8, 112. 
6  ТКЗС „Цвятко Радойнов“ в с. Енина е сравнително голямо. В него влизат и околните 

села: Крън, Хаджидимитрово, Горно Изворово и Средно Изворово. В землището му 
има над 36 000 декара земя. Населението на всички съставни села към 1959 г. е 5840 
души, от тях като работоспособни кооператори са определени 2130 души, а в стопан-
ството работят 1401 души. 
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закъснение. Следполивната обработка не е извършвана своевременно или в по-

вечето случаи не е извършвана такава“7. В Ревизионна записка за извършена фи-

нансова ревизия на ТКЗС в с. Буря (Габровско) е отбелязано, че през 1960 г. там 

също не са извършени в срок и напълно предвидените агротехнически меропри-

ятия. Допусната е сеитба на неподготвена почва, окопаването на пролетните кул-

тури не е в определените срокове, торенето е недостатъчно, не са положени дос-

татъчно грижи за опазване и отглеждане на животните и т.н.8 Организационни 

неуредици в ТКЗС-то на същото село се констатират и от ревизионните актове 

през следващите години. Те се отнасят до подготовката на площите, обработката 

на отделните култури, гледането и храненето на животните и др.9 В Обединеното 

ТКЗС (ОТКЗС) „А. Жданов“ на съседното с. Гостилица положението, установено 

при ревизиите от 1962–1964 г., е почти същото. Недостатъците могат да се обоб-

щят като ненавременно засяване и торене, недобра грижа за овощните градини и 

лозя, недостатъчно използване на наличната техника, непълно използване на ав-

томобилния парк и т.н.10 През март 1970 г. в Горско стопанство гр. Елена не се 

„уплътнява достатъчно работното време“ на товарните автомобили“. Наличният 

добитък не се гледа достатъчно, не се храни правилно и се изтощава11. 

Системен организационен проблем на всички разгледани стопански еди-

ници е разхищението на материали, суровини и труд. През 1958 г. директора и 

ръководството на завод „6-ти септември“ – София са обвинени, че са пропуснали 

да проведат редица мероприятия, в резултат на което „ са разхищавани ценни 

вносни дефицитни материали и парични средства“, а това е довело до факта, че 

не е произведена значително количество готова продукция, с което са нанесени 

щети на „народното стопанство“12. През 1960 г. в Доклад за дейността на ДСП 

„Балкантурист“ – Търново, подготвен от профкомитета се констатира, че маши-

ните и другите кухненски съоръжения не се стопанисват добре и често се пов-

реждат, същото е и отношението към работното облекло на персонала. За чети-

рите месеца от март до юни 1962 г. автомобилът на същото предприятие е изми-

нал 15 920 километра, от които платени са 9 006 километра, а останалите са пра-

зен пробег (което е над 40% от общия пробег)13. Неоправдан преразход на 1524 

литра гориво е допуснат за два товарни автомобила на Стопанско предприятие 

                                                             
7  ДА – Стара Загора, Ф. 743, оп. 1, а.е. 110, л. 89. 
8  ДА – Габрово, Ф. 577, оп. 1, а.е. 30, л. 2.4. 
9  Пак там, а.е.31, л. 2–6; а.е. 32, л. 2. 
10  Пак там, Ф. 578, оп. 1, а.е. 31, л. 2–9; а.е. 32, л. 3–4; а.е. 33, л. 3. 
11  ДА – В. Търново, Ф. 1035, оп. 3, а.е. 9, л. 1. 
12  ДА– София, Ф. 1674, оп. 1, а.е. 115, л. 3. 
13  ДА – В. Търново, Ф. 387, оп. 1, а.е. 2, л. 50; а.е. 4, л. 2. 
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„Комунални услуги“ – гр. Павликени14 в ревизия за периода от 15 юли 1965 до 24 

август 1966 г.15 За 1969 г. в Горско стопанство – гр. Елена безконтролно се купу-

ват и изразходват въжета, режещи вериги за моторни триони, сапун, боя, стъкла 

и т.н. Автомобилният парк там се използва непълно и нерационално. За дребни 

товари се ползват камиони, не се уплътнява работата на работния добитък и т.н.16 

Земеделските кооперации също не изразходват икономично труд, техника и 

суровини. В доклад от Контролния съвет на ТКЗС „В. Мавриков“ с. Самоводене 

за 1954 г. е отбелязано: „Не се правеше никаква икономия при разходването на 

фуража за работния добитък“. Инвентарът не се стопанисва добре и не се полагат 

грижи за ремонта му17. Същото отношение към инвентара има в ТКЗС „Цвятко 

Радойнов“ с. Енина. Там поради лошо състояние на каналната мрежа и дениве-

лация на площите се разпилява водата за напояване. През 1959 г. са засадени 34 

декара с розови насаждения, но недостатъчната обработка на площите полови-

ната от разсада пропада18. За 1960 г. в ТКЗС с. Буря е регистриран преразход на 

труд по звена и бригади, а през 1962 г., поради неизвършена предварително дъл-

бока оран „царевица въобще не е поникнала“19. В с. Гостилица за 1962 г. има 

преразход на строителни материали в ОТКЗС „А. Жданов“ за 1962 г. Не е орга-

низирано пълно използване на автомобилния и тракторния парк, липсва контрол 

върху изразходването на гориво за товарните коли. Заради лоша организация на 

готовата продукция от зеленчуковата градина голяма част от готовата продукция 

се разваля и е изхвърляна20. 

Социалистическият икономически модел се характеризира с фактическо 

премахване на безработицата и достигане до пълна или почти пълна заетост. От 

своя страна това води до специфични изкривявания в пазара на труда, в пове-

дението и трудовата етика на работници и служители. 

В Горско стопанство – Елена текучеството и липсата на нискоквалифици-

рани работници е хроничен проблем. Наличието на близки строителни обекти, 

където се дават по-високи надници води до недостиг на секачи, местните Дър-

жавни земеделски стопанства не позволяват на хората в районите си да ходят на 

работа в Горското стопанство като ги заплашват, че ако отидат там ще им отнемат 

                                                             
14  Образувано през 1949 г. В обекта на неговата дейност са сметопочистване, поддръжка 

на общински хотел, градските бани, градини и паркове. Към средата на 60-те години в 
него работят 144 души. 

15  ДА – В. Търново, Ф. 1044, а.е. 9, л. 100. 
16  Пак там, Ф. 1035, оп. 3, а.е. 9, л. 11–12. 
17  Пак там, Ф. 173, оп. 2, а.е. 4, л. 37–38. 
18  ДА – Стара Загора, Ф. 484, оп. 1, а.е. 5, л. 57; Ф. 743, оп. 1, а.е. 110, л. 89–91. 
19  ДА – Габрово, Ф. 577, оп. 1, а.е. 30, л. 5–10; а.е. 31, л. 2–4. 
20  Пак там, Ф. 578, оп. 1, а.е. 31, л. 4–5; а.е. 32, л. 22. 
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земята, която са получили за частно ползване. Недостигът на работници се отра-

зява негативно върху трудовата дисциплина на тези, които все пак остават в пред-

приятието. Те са характеризирани като „разпуснати“, на тях им се „войдисва и не 

изпълняват никакви разпореждания на началниците“, а понякога буквално не ис-

кат да товарят21. През 1958 г. в Протокол от заседание на Управителния съвет на 

ТКЗС в с. Енина е отбелязано, че редица кооператори системно липсват от ра-

бота. Явлението не е единично, защото през 1962 г. във връзка с резултатите от 

проведена ревизия Управителния съвет на същото ТКЗС задължава заместник-

председателите на ТКЗС от съставните села да организират редовното излизане 

на кооператорите на работа, а на всяко заседание на Управителния съвет да се 

докладва „кои кооператори отсъстват безпричинно от работа“. Председателят на 

ТКЗС е задължен да влезе във връзка с Общинския народен съвет в гр. Казанлък 

и с ръководствата на политическите и масови организации „за организиране на 

помощни бригади за оказване помощ на кооперативното стопанство“22. Един от 

тракторите на ОТКЗС в с. Гостилица през 1963 г. близо два месеца не се използва 

защото липсва тракторист, което води до материални загуби23. 

Недостиг на квалифицирана работна ръка се усеща не само по селата, но и в 

промишлените предприятия в столицата. През април 1959 г. в завода за електро-

кари „6-ти септември“ са регистрирани голям брой самоотлъчки на работници, а 

няколко години по-късно е констатирано, че повечето от новопостъпилите работ-

ници са с ниска квалификация, често проявяват недобросъвестност в работата 

си24. Подобни проблеми съществуват и в Металургичния комбинат „Креми-

ковци“. В началото на 1960 година в Докладна записка до секретаря на ЦК на 

БКП Начо Папазов е отбелязано, че за навременното въвеждане в експлоатация 

на пусковите обекти на комбината са необходими 1625 работници, но назначе-

ните са едва 925 души. Непривлекателността на работата по строящия се мета-

лургичен гигант се дължи на тежките условия на труд, липсата на жилища, неу-

редения транспорт и др.25. Тези проблеми се повтарят почти дословно в друга 

Докладна записка до Начо Папазов от март 1966 г. Тя е резултат от проведена 

проверка за състоянието на строителните работи в комбината. На първо място, се 

констатира, че на „повечето от пусковите обекти е допуснато сериозно изоста-

ване в сравнение с утвърдените графици“. Сред „постоянно действащите“ при-

чини за това положение на първо място се сочи липсата на работна ръка и 

                                                             
21  ДА – В. Търново, Ф. 1035, оп. 3, а.е. 9, л. 1. 
22  ДА – Стара Загора, Ф. 484, оп. 1, а.е. 5, л. 57; Ф. 743, оп. 1, а.е. 111, л. 7. 
23  ДА – Габрово, Ф. 578, оп. 1, а.е. 33, л. 4. 
24  ДА – София, Ф. 1674, оп. 1, а.е. 102, л. 65; а.е. 115, л. 4. 
25  ЦДА, Ф. 1Б, оп. 44, а.е. 50, л. 12. 



196 

непълноценното използване на наличната26.  

През 1972 г. в Анализ на резултатите от дейността на МК „Кремиковци“ се 

говори за множество аварии и престои на техниката, които се дължат на занижена 

дисциплина и лична отговорност и на „недостатъчна и несъответстваща квали-

фикация на много работници за работните места, на които са назначени“27.Това 

налага ползването на труда на войници от строителни и железопътни войски и на 

затворници28. Техният документално установен брой за 1975 и 1976 г. – съот-

ветно 735 и 521 души – не голям на фона на заетите в предприятието над 20 000 

души. Използването на войници и затворници, което по същество е принудителен 

труд, е показателно за невъзможността да се осигури работна ръка. 

Принудителният труд не е единственото средство за привличане и задър-

жане на работна ръка. В Стопанското предприятие „Комунални услуги“ – Павли-

кени директорът допуска да се изплащат по-високи месечни възнаграждения на 

шофьорите, а през 1965г. главният счетоводител допуска изплащането на по-го-

леми надници на шестима калайджии29. За да се създаде някаква материална за-

интересованост на кооператорите в ТКЗС с. Буря през 1963 г. ръководството е 

поставило ниски планови задачи. Те се изпълняват лесно, което води до по-ви-

соко заплащане на работещите там. Същата година ревизията установява, че се 

отчитат трудодни повече от реално изпълнените. Така се осигурява малко по-ви-

соко заплащане на някои кооператори. Сходни проблеми са установени през съ-

щата година при ревизията на ТКЗС в с. Гостилица, където изпълнението на 

плана за общата продукция е 133%, но планът за материалните разходи е изпъл-

нен 220%. Управителният съвет отчита пред Общото събрание на ТКЗС-то за 

1963 г., наличието на преразход по фонд работна заплата. През 1964 г. обемът на 

свършената работа в Гостилица е завишен със 7984 нормодни, което означава, че 

на кооператорите неправомерно за изплатени 6519 лева30. Отговорните лица в 

„Балкантурист“ – Търново системно са обвинявани, че не са в състояние да кон-

тролират качеството на работата на подчинените си31. Ръководството на завод „6-

ти септември“ също не реагира адекватно на това, че работниците не се интере-

суват от качеството на продукцията. Това е свидетелство за нежеланието и не-

възможността от страна на директори и управители да наложат спазването на 

трудова дисциплина, хигиенни и други норми при „дефицит“ на работна ръка.  

                                                             
26  ЦДА, Ф. 1Б, оп. 44, а.е. 50, л. 1– 7. 
27  ДА – София, Ф. 1459, оп. 3, а.е. 528, л. 56–57. 
28  ДА – София, Ф. 1459, оп. 3, а.е. 532, л. 24, 32, 40, 48. 
29  ДА – В. Търново, Ф. 1044, оп. 1, а.е. 9, л. 100. 
30  ДА – Габрово, Ф. 577, оп. 1, а.е. 32, л. 2; Ф. 578, оп. 1, а.е. 32, л. 9; а.е. 34, л. 3; а.е. 9, л. 18. 
31  ДА – В. Търново, Ф. 387, оп. 4, а.е. 4, л. 5–6; оп. 3, а.е. 3, л. 7–13; оп. 4, а.е. 2, л. 7.  
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Индустриализацията в годините на социализма предизвиква премахване на 

т. нар. скрита безработица. Оплакванията за липса на работна ръка обаче се от-

насят както до промишлеността, така и до селското и горското стопанство. Веро-

ятно те се дължат на временни дисбаланси в разпределението на трудовите ре-

сурси между отделните сектори в различните географски региони на страната. 

Неочаквана светлина по въпроса за липсата на работна ръка хвърля Доклад от 

Управителния съвет на до Общото събрание на ТКЗС в с. Русаля (Търновско) от 

1954 г. Селото е с около 1200 жители, а земеделската кооперация там е създадена 

още през 1945 г. От нейното основаване не са минали и десет години, а предсе-

дателят на Управителния й съвет отбелязва, че в селото има сериозен проблем. 

Учениците, които се завръщат в село през ваканцията, а също завършилите и пре-

късналите по някаква причина обучението си, не се включват в работата на ТКЗС. 

Младежите избягват труда и се отдават на нередовен живот. По преценка на ав-

тора на Доклада, става дума за около 80 младежи, които „не обичат труда“, стоят 

денем в домовете си „а вечер до късно време кънтят улиците от тях. Вярвам, че 

едва ли се завръщат до два часа през нощта по домовете си“. Преценката е, че по 

този начин ТКЗС губи около 5 000 трудодни, а в заключение се твърди, че по 

милостта на родителите им младежта в селото е „отървана от истинската им и 

пряма задача“32. Липсата на интерес към труда или към съвестно изпълнение на 

трудовите задължения не е местен проблем или случайно явление. Тя е регист-

рирана и в „Балкантурист“ – Търново, завод „6-ти септември“ – София и други 

социалистически предприятия. 

Естествен резултат от посочените организационни проблеми в стопанските 

единици и от спецификите в пазара на труда е ниското качество на готовата 

продукция. То е по-скоро правило, отколкото изключение за икономическата 

действителност на социалистическа България.  

Качеството на работа е ниско в новостроящия се комбинат „Кремиковци. За 

1960 г. в изворите се сочи, че наличната работна ръка има един съществен недос-

татък – „ниската квалификация на работниците, заети в механо- и електрообо-

рудването“ , която от своя страна „не може да гарантира нормален пуск и експ-

лоатация на оборудването в конверторния цех“33. В Отчет за качеството на рабо-

тата за 1968 г. се отбелязва: „Майсторите и валцьорите практически не се инте-

ресуват от качеството на метала, който валцуват“34. 

Вътрешният контрол в завода за производство на електрокари „6-ти септем-

ври“ – София в началото на 60-те години разкрива редица слабости. 

                                                             
32  ДА – В. Търново, Ф. 169, оп. 1, а.е. 4, л. 13–16. 
33  ЦДА, Ф. 1Б, оп. 44, а.е. 50, л. 12. 
34  ДА – София, Ф. 1459, оп. 3, а.е. 774, л. 15. 
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Ръководители не се съобразяват с технически стандарти и монтират детайли в 

електрокарите с надеждата, че „може да стане“ и така. Работниците често са нис-

коквалифицирани, проявяват недобросъвестност, не са снабдени с необходимите 

инструменти и монтират лагерите на електрокарите неправилно и често „единс-

твено с чук“35. Монтьорите са нетърпеливи и несъзнателни, не се интересуват от 

качеството на продукцията си.  

Ниското качество на произведените електрокари не се дължи единствено на 

вътрешни за разглеждания завод недостатъци. За производството им завод „6-ти 

септември“ се кооперира с десетки други заводи в страната. Те са разположени в 

София, Стара Загора, Русе, Ловеч, Казанлък, Пазарджик и други градове и про-

извеждат акумулаторни батерии, метални отливки, фарове, части за двигатели, 

хидравлични цилиндри, джанти, арматурни табла. Изградена е сравнително ши-

рока и сложна национална верига на доставки, в която крайният продукт зависи 

от взаимната координация и от качеството на произведените от партньорите про-

дукти. В запазените Отчети-анализи на ЗТМ за 1961 и 1962 г. се отбелязва един 

системен и постоянен проблем. В завода пристигат дефектни материали и полу-

фабрикати от другите предприятия. Независимо от наличието на поемно-техни-

чески условия, двустранни протоколи и други договорки с повечето от партньо-

рите за доставка на изделията с придружаващи документи за качество и т.н. не-

щата не се подобряват. Между предприятията се води дълга кореспонденция с 

настояване за коригиране на определени производствени компоненти, провеждат 

се конференции на отговорните за качеството лица и т.н. Резултатите не са оку-

ражаващи. Само за месец ноември 1961 г. В ЗТМ са съставени 23 акта за отказ на 

некачествена продукция и материали. През август 1962 г. са направени реклама-

ции за некачествена продукция на 17 предприятия и т.н. Доставят се стомани, 

които не отговарят на техническите изисквания, често получените детайли имат 

скрити дефекти, които се проявяват едва след монтажа. Тогава гаранцията на 

произведените от външни доставчици части вече е изтекла и няма възможност за 

връщането им. Неритмичността на доставките се отразява отрицателно на произ-

водството. Това са основни причини за тежкото финансово положение на ЗТМ. 

За първите 11 месеца на 1962 г. загубите от бракувана продукция и рекламации 

са 13 340 000 лева36. 

В хотелите и ресторантите на „Балкантурист“ – Търново през 60-те години 

на 20 век съществуват „съществени нарушения в културата на обслужването“ – 

сервирането е бавно, поднасят се недобре оформени порции, вкиснати гарнитури 

                                                             
35  ДА – София, Ф. 1674, оп. 1, а.е. 102, л. 5–6, 65. 
36  ДА – София, Ф. 1674, оп. 1, а.е. 72, л. 3–37; а.е. 102р л. 3–65; а.е. 115, л. 3–17. 
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и малограмажни ястия приборите са недобре почистени, тоалетните замърсени, 

отношението към клиентите в хотелите е лошо, същото се отнася за отоплението 

и хигиената в тях37. През 1954 г. Контролният съвет на ТКЗС „В. Мавриков“ с. 

Самоводене критично отбелязва, че планът за животновъдството е изпълнен по 

бройки, но не и по качество38 

Фундаментална теоретична конструкция на политическата икономия на со-

циализма е, че при липсата на частна собственост върху средствата за производ-

ство няма да има противоречие между интересите на индивида и интересите на 

обществото. Очаква се, че в социалистическото и в комунистическото общество 

хората ще са еднакво заинтересовани да работят за себе си и за обществото 

(Ostrovityanov et al, 1954, p. 489). Рационализмът се проявява по начин, който 

се оказва различен от научите предсказания на марксизма. 

Държавната власт в страната умишлено унищожава или системно ограни-

чава пазарните механизми, защото според комунистическата идеология те не ра-

ботят в полза на обществото. От ръководствата на ТКЗС обаче идва спонтанен 

отговор, който е свързан с отношението им към малкото пазар в социалистическа 

България. Голямата част от тяхната продукция по предварително сключени до-

говори се изкупува от държавни организации. Добитото над договорните дос-

тавки може да се пласира на т. нар. кооперативни пазари в градовете на цени, 

които са по-високи от държавните и следователно по-изгодни за производите-

лите. Важно е да се спомене, че социалистическият пазар е силно дефицитен. По-

ради липсата на достатъчно потребителски стоки той поема почти всичко. При 

тази ситуация в ТКЗС Гостилица умишлено избягват да изпълняват договорите 

си с държавата, тъй като изкупните цени са ниски. Продукцията умишлено се 

отклонява към кооперативните пазари, където цените се формират от търсенето 

и предлагането. Например през 1965 г. от договорените 35 000 кг. зелен пипер на 

държавната изкупвателна организация са доставени 2300 кг., а на „свободния па-

зар“ са пласирани 23 770 кг. и т.н.39 

Премахването на частната собственост не премахва възможността да се по-

явят противоречия между официално дефинирания обществен интерес от една 

страна и частния интерес от друга. В ревизионен акт от 1961 г. за ТКЗС „Цвятко 

Радойнов“, с. Енина е отбелязано, че кооператори притежават повече частен до-

битък и земеделски инвентар от нормативно позволеното40. Работниците в Гор-

ско стопанство – Елена предпочитат да товарят частни коли и пренебрегват 

                                                             
37  ДА – София, Ф. 287, оп. 1, а.е. 2, л. 8, 50, 112; а.е. 4, л. 2, 30–38; оп. 4, а.е. 4, л. 5–6. 
38  ДА – В. Търново, Ф. 173, оп. 1, а.е. 4, л. 37–38. 
39  ДА – Габрово, Ф. 578, оп. 1, а.е. 34, л. 4. 
40  ДА – Стара Загора, Ф. 743, оп. 1, а.е. 110, л. 79. 
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товаренето на колите на предприятието, защото получават допълнително запла-

щане и почерпка от частните лица41.  

Типична характеристика практически на всички разглеждани предприятия е 

лошата първична отчетност. Зад това явление може да се крие невъзможността 

да се отговори адекватно от страна на предприятията на наложената от държавата 

свръхбюрократизация. Често зад лошата първична отчетност се виждат повече 

или по-малко ясно контурите на присвояване на обществени средства и ресурси 

за частна полза. През декември 1962 г. ревизорите на ТКЗС в с. Буря критикуват 

ръководството за това, че шофьорите не си обработват правилно пътните лис-

тове, „поради, което не е воден ежедневен отчет на горивните материали и не 

може да се установи коя кола има преразход и коя икономия“42. В ТКЗС с. Гос-

тилица също няма достатъчно контрол върху разходите за гориво на товарните 

коли43. През 1964 г. домакинът на ТКЗС в с. Буря „не е раздавал посочените в 

писмените искания количества, получавал е в склада си продукти и материали 

без да издава складови разписки, раздавал е такива без представяне на искане 

подписано от председателя и главния счетоводител“44. В отделни случаи при ре-

визиите са установявани лица, които злоупотребяват с гориво-смазочни матери-

али в своя полза.  

Подобно отношение към „социалистическата собственост“ е предпоставка 

за злоупотреби с нея. През септември 1961 г. главният счетоводител на завод „6-

ти септември“ М. Георгиев изготвя доклад за преглед на работата по спазване на 

финансовата и държавна дисциплина. Наред с много други проблеми той свиде-

телства, че материалите в склада не се стопанисват както трябва, държат се на 

открито и не са заградени, поради което са чести „кражби и вземания на матери-

али без документи“45. Същата година в писмо от Софийски Градски народен съ-

вет до завода ситуацията там е описана още по-рязко: „… ревизионните органи 

са констатирали много случаи на злоупотреби и кражби, в които отдени отчетни-

чески и материално отговорни лица безсъвестно са присвоявали общонародни 

средства за свое лично облагодетелстване“46. 

През 1959 г. В Отчет за дейността на „Балкантурист“ – Търново пише че „все 

още между нас има хора, които са на работа но вършат неща несъвместими с 

днешния морал и нямат облик на честни служители“47. В документите от 60-те и 

                                                             
41  ДА – В. Търново, Ф. 1035, оп. 3, а.е. 9, л. 2. 
42  ДА – Габрово, Ф. 577, оп. 1, а.е. 31, л. 6. 
43  Пак там, Ф. 578, оп. 1 а.е. 31, л. 5. 
44  Пак там, Ф. 577, а.е. 33, л. 4. 
45  ДА – София, Ф. 1674, оп. 1, а.е. 116, л. 9. 
46  Пак там, л. 13. 
47  ДА – В. Търново, Ф. 387, оп. 1, а.е. 2, л. 8л. 
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началото на 70-те години за същото предприятие многократно се отбелязва, че 

сервитьорите, надписват сметки, че в приготвяните ястия се влагат по-евтини от 

предвидените съставки, че се сервират малограмажни порции и напитки48. Изв-

личането на частна печалба от държавното туристическо предприятие включва 

още изплащането на нощен труд за служители, които имат почивен ден или изп-

лащане на нощен труд на управител и заместник-управител на ресторант еднов-

ременно49. В „Комунални услуги“ Павликени през 1959 г. има случаи на неизвър-

шени работи и услуги от отделите на предприятието, които се отчитат като из-

вършени50. Така се постига изпълнение на производствения план и се получават 

заплати за нищо. През 1952 г. председателят на ТКЗС в с. Енина Теньо Калъпов 

и председателят на Контролния съвет Ст. Загаров са свалени от поста си защото 

от сварените пет казана ракия са отчитат само три51. Това обаче не води до съ-

ществена промяна в настройката спрямо обществената собственост, защото през 

1958 г. председателят на Градският комитет на БКП в Казанлък казва пред Об-

щото събрание на ТКЗС в Енина: „Друг недостатък е, че се допускат много раз-

хищения и злоупотреби. Има другари, които злоупотребяват … Не бива да се 

смесва социалистическата със собственото …“52. 

Личните интереси в социалистическата икономика често се сблъскват с офи-

циално подкрепяния от управляващите страната колективизъм. Достига се до 

прояви на известната в икономическата наука „трагедия на общите блага“ 

(tragedy of the commons)53. Общите ресурси се използват нерационално, понякога 

в изгода на отделни частни потребители, но във вреда на обществото като цяло. 

При ревизията на СП „Комунални услуги“ – Павликени през 1959 г. е установено, 

че част от жителите на града нямат водомери и използват питейна вода, за да 

поливат градините си, а предприятието не им събира такса за това54. През 1958 г. 

в с. Енина водата за напояване на кооперативните площи е пусната свободно и 

„частните си пояха ливадите“55. Ограничен брой жители се възползват от общ 

                                                             
48  Пак там, оп. 4, а.е 4, л. 5–6; а.е. 2, л. 7; оп. 2, а.е. 4, л. 2. 
49  Пак там, оп. 2, а.е. 4, л. 30–38. 
50  Пак там, Ф. 1044, оп. 1, а.е. 9, л. 2–5. 
51  ДА – Стара Загора, Ф. 484, оп. 2, а.е. 5, л. 57–58. 
52  Пак там, оп. 1, а.е. 7, л. 5. 
53  За детайли виж: Hardin, in: 

https://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html (достъпно на 11.7.2022) 
54  ДА – В. Търново, Ф. 1044, оп. 1, а.е. 9, л. 2–5. „Безплатният обяд“, който получават 

жителите без водомери е безплатен единствено за тях. През същата година СП „Кому-
нални услуги“ е допуснало таксата за вода да бъде определена по-високо от нейната 
фактическа себестойност. В следствие на това предприятието не само не е на загуба, а 
реализира „неприсъща печалба“ в размер на 53 500 лева. 

55  ДА – Стара Загора, Ф. 484, оп. 1, а.е. 5, л. 57. 
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ресурс безплатно. Представителите на стопанската организация, която би тряб-

вало да прекрати тази практика не са заинтересовани, нямат възможност или не 

желаят да го направят. Явно общата собственост може да е частна привилегия, с 

което напълно става разбираемо защо социализмът има подкрепата на широки 

социални прослойки, които не са от елита на комунистическата партия. 

 

III. Заключение 

Маркираните в изложението недостатъци на българския социалистически 

икономически модел са добре известни в научната литература и до голяма степен 

са типични за цялата социалистическа система (Kornai, 1996). Някои от действи-

ята на мениджмънта на социалистическите предприятия или на отделните инди-

види са напълно разбираеми и рационални. Сред тях може да споменем: желани-

ето да се използва общото за частна полза, ползването на извъникономичска при-

нуда в някои сектори, частичната липса на работна ръка в други, желанието на 

работниците и кооператорите да получават по-високи доходи срещу по-малко 

труд и др. Поставени извън контекст обаче други действията на мениджмънта и 

на индивидите изглеждат нерационални: лошата организация в производството, 

системните проблеми с качеството, внезапната епидемия от нежелание за работа 

и др. Изглежда, че те не обслужват интересите на homo oeconomicus, тъй като не 

водят до по-високи доходи и до по-добър начин на живот.  

Възможните обяснения са няколко. Сред тях вероятно свое значение имат 

социалният стрес от т. нар. „закъсняла индустриална революция“56, която прежи-

вява България през третата четвърт на 20 век, някои културни особености на на-

селението и др. Най-важно значение за обяснение на привидната нерационалност 

е основната характеристика на социалистическата икономика: липсата на частна 

собственост върху средствата за производство. Тя премахва стимулите за трудо-

любие за непрекъснато подобряване на организацията и качеството на производ-

ство.  

Поставени в тази светлина всички разгледани характеристики на стопанс-

ката действителност в социалистическа България са напълно рационални, а тео-

ретичната конструкция homo oeconomicus на икономическата наука е подходяща 

както за разбиране на миналото, така и за предсказване на възможните резултати 

от бъдещо премахване на пазарните механизми. 

 

 

  

                                                             
56  Терминът е на стопанския историк Иван Беренд (виж: Berend, 2006: p. 173). 
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