
404 

Известия на ЦСИИ / Proceedings of CEHR, Vol. VII, 2022 

 

 

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  

И ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ  

(ПО ПРИМЕРА НА ТКЗС „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ – С. БУЗОВГРАД) 

 

Радослав ПЕТКОВ 

 

Received: 9.09.2022 

Available online: 21.11.2022 

 

 

Abstract: The article is focusing on the changes in the Bulgarian rose oil 

production during the 1940s and 1950s and especially on the cultivation of rose oil 

plants and rose oil production in socialist agricultural cooperative (TKZS) in the 

village of Buzovgrad. This period is characterized by significant changes in the 

politico-economic system of Bulgaria. Private land ownership was legally abolished. 

The research period presented in this article covers the years between 1944 and 1959. 

The main purpose of the article is to analyze the problems with which were faced by 

the management of the socialist agricultural cooperative and the decisions taken for 

the effective implementation of the state plans for rose oil production. The rose oil 

production results and activities involved were negatively impacted as a consequence 

of the political and economic changes in Bulgaria. The main source of information for 

this article is the archive documents from the creation of the TKZS up to 1959 which 

were researched at State Archive – Stara Zagora. The documents researched included 

the protocols of minutes from the management board, general meetings, annual plans 

and reports regarding the production activities of the collective farm, yearly financial 

and accounting reports, and balance sheets. 
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I. Въведение 

Розопроизводството е отрасъл в българското стопанство с богати традиции 

Българското розово масло и производните му продукти заради своите изключи-

телни качества заема водещо място в световния стокооборот на суровини от сфе-

рата на лукса (Topalov, & Irinchev, 1967; Zarev, 1996; Penchev, 2005; Marinov, 2014). 

Навлизането на маслодайната роза в стопанския живот на населението в 
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Османската империя дава възможност то да развие едно пазарно ориентирано 

производство, което допринася за стопанския и културния просперитет на реги-

оните, които се специализират в него. Отличната симбиоза между климат и поч-

вени структури на Розовата долина логично довежда до развитието на растението 

като основен поминък в региона. То от своя страна стимулира, развитието на 

други занаяти сред населението в долината. 

През първите години след Освобождението на България (1878 г.) ситуацията 

с българското розопроизводство е многозначна. В някои места на Розовата до-

лина, Освобождението довежда до ограничен растеж, в други като планинския 

район на Копривщица – до упадък. През първото десетилетие на XX в. до Пър-

вата световна война (1914 г.), българското розопроизводство изживява своя ико-

номически връх, това са т. нар. „Тлъсти години“ (Marinov, 2014, pp. 218–220).  

От 20-те години на XX в. до „Голямата депресия“, българското розопроиз-

водство е в състояние на стагнация. Настъпват промени, които засягат главно: 

засетите площи с розови насаждения и добива от тях на розов цвят, годишният 

обем на розово масло, движението на изкупните цени, доходите за производите-

лите, кредитирането, пласирането, на вътрешния и международния пазар. Дър-

жавата не провежда насочена политика към розопроизводството. Не се предпри-

емат адекватни действия за създаване на специални стимули, които да доведат до 

бързо и трайно развитие на розопроизводството, което пък от своя страна до-

вежда до намаляване на засадените площи и спекулация с цените на дестилира-

ния розов продукт (Veleva, 2016, pp. 245–255). 

Голямата депресия през 30-те години на ХХ в. се отразява пагубно върху 

експорта на розово масло. Цената за килограм розово масло намалява два пъти. 

В същото време лихвите по кредитите се покачват от 40 до 60 %. Засилва се коо-

перативното движение и държавата прави крачки към разрешаването на проб-

лема с търговията на розово масло и розов цвят положителните резултати са с 

частичен характер. Липсата на последователност от страна на държавата, лута-

нето между частната инициатива и кооперативизма, в навечерието на Втората 

световна война розопроизводството е в  „затихващо“ състояние(Dimitrov, 2016, 

pp. 267–279). 

След края на войната (ВСВ) правителството на Отечествения фронт започва 

дълбоки социално-икономически промени, които водят до премахване или огра-

ничаване на частното собственост и на частната инициатива във всички стопан-

ски отраслил През годините след 9 септември 1944 г. правителството поема по-

литика за възстановяване на розовите насаждения, но в коренно различни сто-

пански структури (Трудово кооперативни земеделски стопанства).  

В статията се разглеждат промени в сферата на българското 
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розопроизводство във времето на трансформация на икономиката през 40-те и 

50-те години на XX в. Хронологичният период обхваща времето от 1944 до 1959 

г. през посочените години се осъществява радикална промяна в стопанският мо-

дел на българското село. Целта на статията е да анализира проблемите, пред ко-

ито се изправя ръководството на ТКЗС, решенията които трябва да вземе, за да 

изпълни плановете наложени му от държавата за производството на розово масло 

и розов цвят.  

Основният първичен източник за разработката са архивните документи от 

създаването на ТКЗС до 1959 г., ДА – Стара Загора. Те включват протоколи на 

Управителния съвет и от проведени Общи събрания, Доклади за дейността на 

стопанството, годишни планове и отчети за производствената дейност на стопан-

ството, годишни финансово-счетоводни отчети и баланси. 

 

II.  Изложение 

Трудово кооперативно земеделско стопанство „Васил Коларов“ – с. Бузовг-

рад е създадено през декември 1948 г. Задачата му е да развива интензивно земе-

делие и високопродуктивно животновъдство.  

Село Бузовград се намира на 5 км южно от град Казанлък, в северните скло-

нове на Средна гора в непосредствена близост до левия бряг на река Тунджа. 

Икономическото, политическото развитие на селището започва след Освобожде-

нието на България като в селото има 15 български, 22 турски, 24 ромски и 2 тюр-

кменски къщи. 

Развитието на маслодайната роза подпомага икономическия разтеж на селото. 

Според Косьо Зарев, който посочва английски източник от 1860 г. в селото работят 

28 казана, от които се дестилира отлично качество розово масло. Посочва се още, 

че средното производство от един казан е 135 мускала, а за един мускал е необхо-

димо от 7 до 15 оки1 или от 8,96 кг до 19,2 кг розов цвят. В посочените данни става 

ясно, че бузовградчанските розовари изваряват само първо и второ качество розово 

масло, което е насочено изцяло за външния пазар (Zarev, 1996, pp. 60–76). В годи-

ните на икономически растеж в сферата на розопроизводството т. н. „Тлъсти го-

дини“ в с. Бузовград заработват три примитивни розоварни (Stoqnov, L, Tachev, M, 

Tenev, K & Nikolova, E 2010, p. 37). През 1931 г. е учредена кооперация „Бузово 

кале“ в с. Бузовград, която заплаща на розопроизводителите си почти двойна цена 

спрямо предлаганата им от посредниците на Шипкови, Орозови и Папазови2. През 

периода на „Голямата депресия“, бузовградските розопроизводители изваряват 

                                                             
1  Стара мерна единица равняваща се на 1,28 кг.  
2  През 1934 г. Мехмед Какалаков получава 1000 лв. за предадения в кооперацията розов 

цвят (Stoqnov, Tachev, Tenev, & Nikolova, 2010, p. 44). 
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цвета от 130 дка розови насаждения3.  

Политическите промени в държавата след края на Втората световна война 

(1939–1945), логично довежда до промяна на управленческата структура и ико-

номическата дейност на кооперацията. През 1947 г. се създава Всестранна коо-

перация „Бузово кале“, като дейността й е кратка и има една цел да: прокара по 

възможно най-бърз начин идеите ОФ. С Протокол № 32 от 12 декември 1948 г. в 

присъствието на 48 от 124 члена на Всестранна кооперация „Бузово кале“ е взето 

„РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА Т. К. З. С. – отдел при кооперацията.“4. Из-

хождайки от информацията в протокола става ясно, че ТКЗС – отделът е създаден 

без наличие на кворум. На 18 декември 1948 г. ТКЗС – отделът е учреден с пра-

вилник (устав), ТКЗС – „Васил Коларов“ с. Бузовград. На събранието се гласуват 

изменения по чл. 41, 42, 61 и 78 от подадените примерни правилници от Минис-

терство на земеделието5. В посочените членове при изработването на примерните 

планове е оставено празно място за да се реши от събранието на всяко ТКЗС. В 

чл. 41 „Всеки е длъжен: да внесе наведнъж при постъпването си най-малко два 

дяла и задължително допълнителен дялов капитал, определен от общото събра-

ние изчислен върху внесената в отдела земя – най-малко 2000 лева на декар. Чл. 

42 т. „е“ – да внася в кооперацията повече дялове от задължителните, но не по-

вече от 10 дяла. Чл. 61. Стопанският съвет се свиква на заседание, когато стане 

нужда, от председателя или най-малко от двама членове на същият съвет. Засе-

данията му са законни, ако присъстват най-малко 3 члена. Решенията на съвета 

се вземат при съгласието минимум на 2 члена и се вписват в протоколна книга. 

Чл. 78. Чистият доход се разпределя по един от следните начини: т. 2 За възнаг-

раждения на земята общото събрание определя известен процент от чистия доход 

– до 30 %, за възнаграждения на труда – до 60 % и за фондовете – до 10 %6. 

В първия доклад на Управителния съвет през 1950 г. се отчита, че в стопан-

ството през 1949 г. членуват 42 души с внесена земя от 783 дка и 310 дка фондова 

земя. От членовете на стопанството 23 души са земеделци, 9 занаятчии, 1 – слу-

жещ и жени (домакини) – 9. По партийна принадлежност са: 23 – БКП, 4 – БЗНС 

и безпартийни – 17. До края на 1950 г. членският състав става 51 души.7  

Наличните изворови данни показват, че в началото ТКЗС в с. Бузовград об-

хваща сравнително малко на брой домакинства, които разполагат с ограничено 

количество земя (виж таблица № 1). 

                                                             
3  В. Искра, бр. 282 от 15 май 1936 г., с. 1 
4  Държавен архив – Стара Загора, Ф. 276, оп 1, а.е.7, л. 107. 
5  Пак там, л. 109. 
6  Пак там, л. 12–23. 
7  Пак там, л 1–7. 
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Таблица 1. 

Групиране на домакинствата, членуващи в ТКЗС „Васил Коларов“ 

с. Бузовград по размер на внесената земя през 1950 г., 1951 г., 1952 г. и 1955 г. 

1 2 3 4 

№ по 
ред 

Размери Домакинства (брой) Земя (декари) 

1 Без земя…. 2 Х 

2 До 10 декара 15 143 

3 От 11 – 30 декара 32 704 

4 От 31 – 50 декара 1 48 

5 От 51 – 100 декара 1 73 

 Всичко за 1950 г. 51 968 

1 Без земя…. 1 Х 

2 До 10 декара 22 116 

3 От 11 – 30 декара 33 743 

4 От 31 – 50 декара 4 150 

5 От 51 – 100 декара 1 61 

 Всичко за 1951 г. 61 1070 

1 Без земя….   

2 До 10 декара 16 90 

3 От 11 – 50 декара 33 778 

4 От 51 – 100 декара 1 61 

 Всичко за 1952 г. 50 929 

1 Без земя…. 1 Х 

2 До 10 декара 18 121 

3 От 11 – 50 декара 32 695 

4 От 51 – 100 декара 3 207 

 Всичко за 1955 г. 54 1023 

Източник: ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е.8, л 1, 26, 36. 
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В началото на 1950 г. непосредствено след края на Първата вълна на масо-

визация на селското стопанство, правителството подготвя нова вълна с цел уве-

личаване на земеделския фонд на кооперативните стопанства. Процесът на коо-

перирането е овладян и ръководен от партийните комитети. В резултат на това в 

края на август и началото на септември 1950 г. относителния дял на кооператив-

ния сектор в редица окръзи на страната нараства чувствително. В ръководствата 

на „изоставащите“ окръзи се заражда притеснение и страх от факта как ще ги 

оцени ръководството на страната. Във тази връзка на редица пленуми за отчитане 

на лятната кампания в много окръзи взимат решения да се пристъпи към масова, 

организирана работа за по-мащабно въвличане на селските стопани в ТКЗС. След 

тези решения в някои околии започва открито насилие.  

Отпорът на засегнатите селяни става явна причина лидера на БКП, Вълко 

Червенков след съвещание със Сталин да поеме курс към смекчаване на натиска. 

На 19 март 1951 г. е публикувано постановление на ЦК на БКП за „извращенията 

на партийната политика в Кулска околия и в с. Ябланица, Тетевенско“. Поста-

новлението осъжда насилията при кооперирането в споменатите околии и вдиг-

налите се бунтове, но интересното е че постановлението е възприето от селските 

стопани като разрешение за напускане на ТКЗС (Migev, 1995, pp. 95–148). 

Всичко това се отразява и в развитието на ТКЗС „Васил Коларов“ – с. Бу-

зовград. В началото на 1951 г. стопанството разполага с 51 члена, след предпри-

етите действия през месец март същата година в стопанството се приемат още 90 

члена. След постановлението на ЦК на БКП от същата година се отказват 81 

члена. В края на годината стопанството разполага с 61 члена. Данните за тази 

година показва, че по време на първият етап на масовизация в стопанството вли-

зат около 1750 дка земя, след решенията на ЦК на БКП взети през месец март 

същата година и излизането на 81 члена, в стопанството остават 1280 дка8. За по-

добро онагледяване движението на капиталите в стопанството съм посочил 

данни от годишния отчет през 1950г. и 1951 г. (виж таблица № 2). 

  

                                                             
8  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е.7, л. 17. 
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Таблица 2. 

Стопанства, домакинства, жители и площ  
на с. Бузовград за 1950 г. и 1951 г. 

 Стопанства Домакинства Жители 

Стопанисвана, 
обработвана и 

недоработвана земя в 
дка. 

Само 
обработвана 
земя в дка. 

За 1950 г. в 
селото има 

общо: 

 
184 

 
210 

 
1180 

 
4230 

 
3884 

За 1950 г. в 
ТКЗС 

участват: 

 
51 

 
51 

 
186 

 
1297 

 
1297 

За 1951 г. в 
селото има 

общо: 

 
 

 
240 

 
1040 

 
5000 

 
3180 

За 1951 г. в 
ТКЗС 

участват: 

 
61 

 
61 

 
172 

 
1280 

 
1280 

Източник: ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е.8, л. 1, 26. 

 

При направените годишни счетоводни отчети на стопанството към края на 

1952 г. състоянието на стопанството се променя. Забелязва се тенденция на на-

маляване на човешкия капитал в ТКЗС. Това се дължи на факта, че държавата 

поема политика на засилена индустриализация и една част от отказалите се чле-

нове на стопанство преминават в сферата на промишленото производство във 

фабрика „Роза“ или близкия до с. Бузовград „Завод 10“9, което пък от своя страна 

довежда до тенденция в населението да се премества от селото в града.  

В посочената по-долу Таблица № 3 за периода до края на 1952 г. се отчита 

движението на кооператорите в ТКЗС – с. Бузовград, които се преместват в про-

мишления сектор и сменят населеното място. 

 

  

                                                             
9  От 1948 г. до 1964 г. „Завод 10“, от 1964 г. до 1971 г. ОПП „Фридрих Енгелс“, сега 

„Арсенал“ АД. 
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Таблица 3.  

Кооперирани стопанства (домакинства) и население 

 
 
 

Видове промени 

К
о

о
п

е
р

и
р

а
н

и
 

с
т
о
п

а
н

с
т
в

а
 

К
о

о
п

е
р

и
р

а
н

о
 н

а
с
ел

е
н

и
е 

М
ъ

ж
е
 и

 ж
е
н

и
 

О
т
 т

я
х
 н

а
 р

а
б
о
т
а
 в

ъ
н

 
о
т
 Т

К
З

С
 

Н
е
р

а
б
о
т
о
с
п

о
со

б
н

и
 

м
ъ

ж
е
 и

 ж
е
н

и
; 

в
ъ

зр
а
ст

н
и

 х
о
р

а
. 

Ю
н

о
ш

и
 о

т
 1

2
 д

о
 1

6
 г

о
д
. 

О
т
 к

о
о
п

е
р

и
р

а
н

о
т
о
 

н
а

с
ел

е
н

и
е
 с

 о
ф

о
р

м
е
н

о
 

ч
л

е
н

ст
в

о
 

Към 1. I. 1952 г. 59 191 101 6 10 8 76 

Приети през годината…        

Изключени и освободени… 9 28 17   1 9 

На 31. XII. 1952 г. 50 163 84 6 10 7 77 

От тях живущи извън 
населеното място… 

 
Х 

 
7 

 
 

    

Източник: ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е. 8, л. 36. 

 

Дейността в сектора етерично-маслени култури през първите две години от 

създаването на ТКЗС не е особено ясна. В изворите се засича подготовка на поч-

вата за 100 дка розова градина. До края на 1950 г. закупуват разсад рози и посяват 

13 дка градина10. През 1951 г. в графа „Растениевъдство“ се отбелязва 27 дка ро-

зови градини, което показва, че спрямо предходната година са посети още 14 де-

кара маслодайни рози11. Отбелязаният набран розов цвят през отчетната 1952 г. 

се отразява в графа „Трайни насаждения и добив от тях“ и възлиза на 1328 кг12. 

В Доклад на Управителния съвет (УС) за дейността му през първото триме-

сечие на 1953 г. в частта „Изпълнение на пролетния посевен план“ се отбелязва, 

че са засени 13 дка мента, но по план са заложени 20 дкр. Добивът при ментата 

през 1953 г. става видим в доклад на УС през третото тримесечие, където се 

вижда, че той е 1,5 кг на дка. среден добив при предвидени 3 кг. на дкр. среден 

добив13 или 22 кг произведено ментово масло през 1953 г.14 

                                                             
10  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е.7, л. 1–7. 
11  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е.8, л. 26. 
12  Пак там, л. 37 б. 
13  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е. 7, л. 72. 
14  Пак там, л. 82. 



412 

В частта „Работа по трайните насаждения“, се отчита почистване, обработка 

и поддръжка на 27 дка розова градина15, от тях 12 дка млади насаждения и 15 дка 

насаждения на плод16. В доклада за дейността през второто тримесечие УС в сек-

тора трайни насаждения се отчита, че са заложени 1650 кг добив от розовите гра-

дини, а са набрани само 240 кг и са изкарани 741 лв17. Отчита се, че розовите 

градини не се поддържат добре поради липсата на достатъчно работна ръка и има 

заболяване по розовите насаждения от „Агрилус“18. В доклад за финансовото със-

тояние на стопанството за същата година за шестмесечието се вижда, че в при-

ходната част има предвидени за годината 214 000 лв. от растениевъдство, като до 

края на годината в касата на стопанството влизат 137 000 лв19. 

В периода до края на 1954 г. човешкия капитал в стопанство нараства с 

много малко от предходната година – 165 души, стопанствата се увеличават 4 

броя, но се забелязва покачване на кооперираната площ на 1023 декара20. През 

посочена 1954 г. се забелязва, че 3 дка от розовата градина са унищожени21 и се 

отчитат набрани 273 килограма розов цвят22. 

През 1955 г. в доклад от Управителния съвет за първото тримесечие се съ-

общава в точка „По трайните насаждения“, че розовата градина е напълно прова-

лена поради недостатъчни и неправилни грижи за нея и че ако не се вземат сери-

озни мерки за подобряване работата и грижите по трайното насаждение има го-

ляма опасност да не се достигне до плановия добив23. При ментата за същата го-

дина се регистрират добив от 1,5 кг на декар при планувано 2,5 кг на декар24. 

Преглеждайки изпълнението на финансовия план на ТКСЗ „Васил Коларов“ се 

отчита, че от растениевъдство се планира да постъпи приход от 173 320 лв25., но 

се постига 104 288 лв. като се изпълнява само 60 %. Неизпълнението се дължи на 

непостигнати планови добиви в ментата , ягодите, тютюна, захарното цвекло, 

                                                             
15  Пак там, л. 52-53. 
16  ДА-Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е. 8, л. 82 б. 
17  Курс на лева за 1953 г. За сравнение стопанството заплаща за един трудоден 5,42 лв. 

на човек. 
18  Този вид болест е наречен още „Розена златка“, е най-опасния неприятел по 

маслодайната роза. Разпространен е широко в розовите насаждения. Уврежданията на 
растението могат да достигнат от 5% до 50%, а добивите на розов цвят намаляват от 
20% до 40% (Staikov, V & Ilieva, 1961, pp. 51–52; Staikov, 2003, pp. 38–39). ДА–Стара 
Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е. 7, л. 57–60. 

19  Пак там, л. 82. 
20  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е. 8, л. 1а – 1б 
21  Пак там, л. 102 б. 
22  Пак там, л. 120 б. 
23  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп. 1, а.е.7, л. 124. 
24  Пак там, л. 139. 
25  Курс на лева за 1955 г. 
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бостана и зеленчуците26. 

В годишния производствен и финансов план на ТКЗС през 1958 г. се отчита, 

че в стопанството има регистрирани 160 домакинства, с 607 членове от тях 318 

работоспособни кооператори. В производството на ТКЗС участват 266 души. 

Стопанството планува от 100 дка ментова нива да изкара 300 кг или средно по 3 

кг на декар27. Стопанството разполага с 100 дка ментови насаждения и това е ви-

димо от разпределението на нивите по декари за различните бригади. На лозаро-

овощарската бригада за стопанисване са дадени 60 дка мента , както и 76 дка ново 

лавандулово поле. Полевъдната бригада поема работата на 40 дка ментова нива28. 

Изискванията към техниката на всяко едно от етеричните култури довежда 

до нуждата от създаване на специален вид обработваема техника и прилежащият 

към нея инвентар (Marinov, Kolev, Tsachev, & Stoyanov, 1966, pp. 19–166; 

Pedenko, 1974, pp. 70–107). Процесът тръгва бавно, като в началото в етерично-

маслената култура е вкарана обработваема техника и чертежи от СССР. В целият 

преходен период, от 1944–1954 г., ТКЗС с. Бузовград се наблюдава липсата на 

каквато и да е било собствена техника работеща с двигател с вътрешно горене. В 

началото на образуването на ТКЗС кооперираният капиталов инвентар се състои 

от няколко броя лопати и мотики, малко коне и дървени каруци. След създава-

нето на Машинно-тракторната станция (МТС) в Казанлък през 1948 г. се сключ-

ват договори с предприятието, което в разглеждания сектор и стопанство не се 

отразява много чувствително върху добивите от етерично-маслени култури. 

От края на 1954 г. до 1959 г. розовите насаждения не се обслужват от коопе-

раторите под предлог, че розовата култура не е доходоносна за това стопанство. 

Но трябва да се има в предвид, че през лятото на 1952 г. са премахнати поощре-

нията за производство на розов цвят, лен коноп и др. През същата 1952 г. рязко 

намаляват цените на селскостопанската продукция. По този начин предлаганите 

договори загубват интереса на производителите и се превръщат просто в разно-

видност на държавните доставки. Логичното се случва още през 1953 и 1954 г. 

като се появяват масови случаи на отказ от сключване на договори и тяхното ре-

ализиране се случва силово чрез администрацията (Migev, 1995, pp. 151–152).  

Възстановяването на етерично-маслената ни индустрия по примера на ТКЗС 

„Васил Коларов“ – с. Бузовград през времето на трансформация на българската 

икономика прави бавни крачки. В отчет на ТКЗС „Васил Коларов“ – с. Бузовград 

за стопанската си дейност през 1949 г. и 1950 г. се вижда, че държавата отпуска 

                                                             
26  Пак там, л. 142. Трябва да се има в предвид, че през 1955 г. насажденията са ударени 

от градушка. 
27  ДА–Стара Загора, Ф. 276, оп 1, а.е. 5, л. 1–5 б. 
28  Пак там, л. 50 б – 100 б. 
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финансови средства в размер на 1 019 590 лв. за подготовка на земя – „тераси-

ране“29. В доклад на Управителния съвет на стопанството за 1949 г. се вижда, че 

са предприети действия за терасирането на 100 дка розова градина30. От посоче-

ната по-горе информация става ясно, че стопанството посява не повече от 27 дка 

розова градина, 100 дка ментово насаждение и 76 дка лавандулово поле. Не реа-

лизираните 100 дка розова градина, може би са заради недостига на посадъчен 

материал или стимул от страна на кооператива.  

 

III. Заключение 

Колективизацията на българското селско стопанство в края на 40-те и през 

50-те години на ХХ в. се отразява върху състоянието и продукцията на всички 

земеделски продукти. По примера на ТКЗС „Васил Коларов“ с. Бузовград може 

да се каже, че първоначално в него влизат предимно бедни, малоимотни дома-

кинства, които не разполагат с достатъчно земя и производствен опит в отглеж-

дането на пазарно-ориентираните етерично-маслени култури. Затова те заемат 

относително малък дял от общата обработваема площ и имат малък дял в общата 

продукция на стопанството. Още в началната история на ТКЗС си проличават и 

някои от принципните недостатъци на колективизацията. С голямо основание 

може да се предполага, че част от проблемите в отглеждането на маслодайна роза 

и мента се дължат на липсата на материална заинтересованост у кооператорите. 

Все пак трябва да се отчете, че е направен опит за възстановяване на розовите 

насаждения в изследвания период, но поради липсата на човешки капитал, зна-

ние за културата и малко държавен стимул резултатите не са окуражаващи. 
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