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България от СъветСката армия и изграждането на комуниСтичеСката диктатура

(Септември 1944 г. – декември 1949 г.)

1. положението през 1944

Военните успехи на Червената армия през първата половина на 1944 г. принуждават управляващите в 
България да търсят изход от положението на страната, която през 1941 г. се е присъединила към Тристранния 
пакт след заплаха от германска агресия. Москва поставя под натиск София, въпреки че България е успяла да 
договори нейни войски да не воюват на Източния фронт. На 18 май 1944 г. съветското правителство връчва 
нота на България с искането тя незабавно да скъса съюза с Германия. Още същия ден правителството на 
Добри Божилов подава оставка, за да не даде категоричен отговор. Съставеният на 1 юни 1944 г. кабинет 
на Иван Багрянов има за задача да намери решение от задълбочаващата се криза. София се опитва да 
излезе от войната и започва контакти с британската и американската дипломация.  

На 12 август 1944 г. парламентарната опозиция и Отечественият фронт излизат с обща декларация за 
създаване на „ново конституционно правителство”. След натиск от страна на Москва и директивата на 
Георги Димитров Отечественият фронт се отказва от подписа си под декларацията.

След успеха на Яшко-Кишиневската операция в края на август Червената армия достига р. Дунав, 
принуждавайки Румъния да капитулира. Черноморският военен флот и Военновъздушните сили на СССР 
имат господство в региона по море и въздух. 2-ри Украински фронт преследва германските войски през 
Румъния, една малка част от които отстъпват и преминават в България.

2. подготовка и цел на операцията за навлизането на червената армия в България

2.1. подготовка

Върховното командване на Съветския съюз замисля да се предприеме на територията на България 
настъпателна операция, като за това се отдели цял фронт1 и се вземат мерки да се постигне изненада чрез 
бърза подготовка и светкавично осъществяване на операцията. 

В стратегията на СССР едно бързо нахлуване в България е възможност да се парират евентуални действия 
на Великобритания по откриване на фронт на Балканите и с помощта на 23 турски съединения, дислоцирани 
в Източна Тракия, да окупира България, като по този начин да изпревари Червената армия.

На 22 август 1944 г. заместникът на върховния главнокомандващ маршал Георгий Жуков е извикан във 
Върховното главно командване, където получава задачата да разработи план за настъпление в България, в 
чийто състав влизат три войскови армии; една въздушна армия – 17-а; два механизирани  военни части, в 
които са включени бързо предвижващи се машини - бронетанкови, бронетранспортьори и т.н. Те са включени 
в авангарда. Общата численост на фронта възлиза на 258 000 души, 169 000 от които са стрелкови войски, 
разполагащи с над 6300 оръдия и минохвъргачки, 470 танка и самоходни артилерийски установки и с над 
720 самолета.

Настъплението е съобразено с числеността на българската армия, която тогава наброява над 288 000 души, 
а при мобилизация е могла да достигне до половин милион, както и с малобройното присъствие на германски 
войски – около 22 000 души.

На 29 август 1944 г. Върховното главно командване му поставя задача фронтът със стремителен марш да 
съсредоточи войските си на румъно-българската граница в Добруджа.

Там първа достига 46-а армия. На 30 август това прави и от 57-а армия, а на 2 септември е дислоцирана и 
37-а армия. Тя форсира река Дунав в долното й течение и като прекосява Северна Добруджа, се разполага 
на границата с България. 

Близката задача на фронта е да навлезе в България и да постави под контрол територията до линията Русе 
– Карнобат – Бургас. Отделено е специално внимание на завземането на градовете Варна и Бургас и на 
пленяването на германските кораби в двете пристанища. Крайната цел е овладяването на района на София 
и пълното окупиране на България. 

На 5 септември съветското правителство с нота до българското правителство обявява война на Царство    
България. Това е формален повод за влизането на Червената армия в България. 
Предложението на българската страна за примирие не е прието.
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2.2. България – преди и След оБявяването на война от СССр 

Българската армия е предупредена да не оказва съпротива при евентуално 
влизане на съветски войски в страната. Още на 1 септември 1944 г. военният 
министър в правителството на Иван Багрянов, което преди седмица е обявило 
България в положение на „неутралитет”, заповядва на началниците на 3-а 
Варненска и 4-а Плевенска армейска област, ако Червената армия  премине 
границата и навлезе в страната, българските военни части по възможност да 
не се намират в близост до пътищата, по които се движат съветските части.

Оставена без подкрепата на ОФ, парламентарната опозиция съставя на 2 
септември 1944 г. правителство на Народната и Демократическата партия и 
БЗНС начело с Константин Муравиев. Той предлага министерски постове на 
ОФ, но БРП (к) и нейните съюзници отказват, тъй като се подготвят за преврат.

Новото правителство обявява възстановяването на гражданските права 
и свободи. То започва възстановяване на конституционния режим в 
смисъл на суспендираната 1934 г. конституция – разпуска се несвободно 
избраното Народно събрание, обявява се политическа амнистия, премахват 
се жандармерията и забраната върху политическите партии. Оповестено 
е прекратяването на войната с Англия и САЩ, а на 5 септември 1944 г. са 
прекратени дипломатическите отношения с Германия.

На 6 септември 1944 г. министърът на войната съобщава на командирите на 
петте армии, на родовете войски, на 2-ри корпус и на други части, че предния 
ден Съветският съюз е обявил война на България и че правителството през 
нощта е поискало примирие, като е решило да не се оказва съпротива на 
Червената армия.  Командирите на 3-та и 4-та армия получават заповеди да 
изтеглят армиите от дунавската и добруджанската граница и да се завърнат в 
мирновременните си гарнизони. 

Същия ден правителството в София решава да обяви война на Германия. 
Състоянието на война обаче започва от 18 ч на 8 септември, за да се даде 
възможност на българските войски да се изтеглят от Югославия.

2.3. първи ден на операцията

На 8 септември 1944 г. рано сутринта командващият фронта армейски 
генерал Фьодор Толбухин заповядва войските на 3-ти Украински фронт да 
преминат румъно-българската граница. Фронтът настъпва в един ешелон, без 
артилерийска и авиационна подготовка. 

Над Североизточна България и в други райони на страната съветски самолети 
разпръскват обръщение на командващия 3-ти Украински фронт генерал 
Толбухин към българския народ. В него се казва: „Българи! Червената армия 
няма намерение да воюва с българския народ и неговата армия, тъй като тя 
счита българския народ за братски народ”.

В обръщението се поставя искането германските войски в  България да бъдат 
предадени на Червената армия и да се даде възможност на съветските части 
да извадят потопените кораби на Вермахта. Това са условията, при които 
може да бъде прекратено състоянието на война и да се започнат преговори за 
примирие. От българска страна никъде не е срещната съпротива. Червената 
армия се предвижва, без да води военни действия и да използва оръжие. 

46-а армия под командването на ген.-лейт. Иван Шлемин навлиза в България 
през най-западната част на добруджанската граница, форсира Дунав в района 
Силистра, Тутракан, Русе, подпомагана от Дунавската военна флотилия. Първа 
преодолява реката 4-та гвардейска стрелкова дивизия. Нейният авангард има 
задачата да заеме шосето за София близо до Русе, за да осигури прехвърлянето 
на основните сили. Още на същия ден армия овладява Русе, Тутракан, Силистра 
и техните райони, а челният й отряд достига Разград.

Едновременно с 46-а армия и централната 57-а армия под командването на 
ген.-лейт. Николай Гаген преминава границата. Към 20 ч. същия ден предните 
сили на армията, начело на които е стрелкови батальон, достигат Шумен и се 
установяват на лагер край града.

Константин Муравиев 
(1893-1965)
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Лявофланговата 37-а армия с командващ ген.-лейт. Михаил Шарохин 
преминава границата и с предния си отряд настъпва в направление Добрич, 
Провадия, Дългопол. Първите части на армията достигат Добрич към 14 ч. 
на 8 септември и влизат в града. По заповед на командващия фронта ген. 
Толбухин настъплението на войските се ускорява, за да се завземат колкото 
се може по-бързо пристанищните градове Варна и Бургас. 

4-и гвардейски механизиран корпус влиза във Варна до късно вечерта. При 
нахлуването на съветските войски във Варна командирът на Трета българска 
армия ген. Никола Христов е убит от комунистически терорист. Пристанището 
във Варна е блокирано от Черноморския военен флот. 

През първият ден на операцията предните отряди на армиите преминават 65-
80 км, а главните сили – 30-40 км. Съветските войски от 3-ти Украински фронт 
завземат без бой Североизточна България. 

През нощта срещу 9 септември 1944 г. в София е извършен военен преврат, в 
резултат на който е съставено правителство на Отечествения фронт. На същия 
ден новият Министерски съвет изпраща делегация в щаба на 3-и Украински 
фронт. Нейната задача е да осъществи връзка с Главното командване и да го 
помоли да се прекратят военните действия на Червената армия в България, 
като се договори сътрудничеството с българската армия2. Делегацията е 
подпомагана от Георги Димитров от Москва, който държи постоянна връзка с 
командването на 3-ти Украински фронт.

2.4. втори ден на операцията

Рано сутринта на 9 септември главните сили на 83-та бригада морска пехота 
окончателно овладяват Варненското пристанище и пленяват изостаналите 
германски моряци. В града е установено съветско военно комендантство. 

След овладяването на Варна 4-ти гвардейски механизиран корпус продължава 
придвижването си на юг и влиза в Бургас. 

Още преди това сутринта на 9 септември в Бургас е извършен въздушен десант 
от 80 души, които заемат летището и пристанището. Малко по-късно е стоварен 
и морски десант от 400 морски пехотинци. В града влиза и 364-и отделен 
батальон морска пехота. Вечерта на бургаското летище кацат 70 изтребители, 
а до 13 септември – 150 самолета с 300 души екипаж и общо 600 души личен 
състав. 46-та армия достига линията Русе–Исперих и съсредоточава основните 
си сили в района на Разград. 

57-ма армия напредва към Шумен. Сутринта на 9 септември в града влизат 
танковете на 7-ми механизиран корпус. Също така тук е установено съветско 
военно комендантство3.

16-та механизирана бригада от 57-а армия продължава към Карнобат, в който 
навлиза следобед на 9 септември. До района на Поморие, Бургас и Созопол 
достига 4-ти гвардейски механизиран корпус. 

Държавният комитет на отбраната на СССР взима предвид молбата на 
правителството на ОФ и обстоятелството, че страната е обявила война на 
Германия и решава да прекрати състоянието на война с България.  В резултат 
на това решение военните действия в България са прекратени от 23 ч. на 
9 септември. Планираната до 12 септември 1944 г. инвазия е извършена 
успешно за 2 дни4.

На 11 щабът на 3-ти Украински фронт е преместен в с. Суворово край Варна. 
На 14 септември войските се съсредоточават в района на Русе, Никопол и 
Оряхово.

За да достигне София и да прикрие западното направление към нея, се съставя 
оперативна група войски. Те пристигат в София на 15 септември. 

2.5. СъветСките войСки в България в първите дни След 9 Септември 1944 г.

Едновременно с това от 13 до  22 септември 17-та въздушна армия се пребазира 
на летищата около София, Пловдив и Лом. 

Войските на 3-ти 
Украински фронт 

навлизат на територията 
на България през 

понтонен мост на река 
Дунав на 8 септември 

1944 г.
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На 13 септември 1944 г. ген.-полк. Сергей Бирюзов пристига в българската 
столица. По-късно там той оглавява Съюзната контролна комисия.

Щабът на придвижилата се в района на Видин 57-ма армия за участие в 
Белградска операция напуска Шумен на 20 септември. 

Части от 37-ма армия са дислоцирани в Южна България, за да се подсигурят от 
евентуално нападение от юг. Основните сили на 3-ти Украински франт напускат 
територията на България за участие в настъплението срещу Германия.

В областните центрове и по-големите градове са разположени съветски 
комендатури. Съветските части се настаняват в опразнени от водещата 
сражения българска армия казарми и различни обществени сгради.

На 16 септември 1944 г. маршал Толбухин отправя до министъра на войната 
Велчев писмо, с което предлага за по-доброто взаимодействие между 
съветските и българските войски българската армия да бъде подчинена в 
оперативно отношение на командващия 3-ти Украински фронт. На следващия 
ден правителството на ОФ разглежда това предложение и го приема.

За кратко време е комплектувана 450 000 армия, която взима участие 
в заключителната фаза на Втората световна война на страната на 
антихитлеристките сили. Загубите на Българската армия във Втората световна 
война възлизат на 40 450 души. От тях убити - 8 337, ранени - 22 958, а 
безследно изчезнали - 9 155. 

2.6. окупационна политика и преСтъпни прояви на СъветСки военноСлужещи

Присъствието на „освободителите” не е безпроблемно. За това свидетелстват 
личните молби на Георги Димитров до Сталин и Молотов от края на септември 
1944 г. за спиране на насилията, мародерствата и грабежите, извършвани от 
съветски войници.

Срещу това Димитров обещава пред съветското ръководство в Кремъл 
българското правителство да задоволи всички нужди на съветската армия.

Различните прояви на престъпни действия на съветски войници продължават 
до края на престоя им в България – декември 1947 г. За това свидетелстват 
възражения на Георги Димитров през 1946 и 1947 г. През април 1947 
г. ръководителят на СКК ген. Бирюзов уведомява властите в София, че за 
престъпления срещу български граждани през 1946 г. „строго са наказани” 17 
съветски военнослужещи, сред които и офицери с различни срокове лишаване 
от свобода – от 1 до 3 години. 

Престъпленията им са свързани с кражби на имущество или опити за 
изнасилвания. Малкият брой осъдени съветски войници вероятно е свързан 
с факта, че хората са се страхували да търсят правосъдие в онези смутни 
години.

3. уСтановяване на комуниСтичеСката диктатура по време на СъветСката окупация

3.1. пролог

Комунистите успяват да завземат властта и в България на щиковете на 
Червената армия. Те имат претенции да променят коренно политиката, 
обществото, стопанството и културата, т.е. цялостното битие на народа.

Тези идеи попадат на благодатна почва у немалко българи, тъй като 
управлявалите дотогава политически сили са изхабени и нямат успех. Преди 
всичко неравноправните съсловия и обществени групи като жените, работници, 
малцинствата и младежи имат симпатии за радикални реформи. Мнозина 
желаят ново начало, обещаващо свобода, равенство и прогрес.

Но събитията се развиват по друг начин. Фасадното правителство на 
Отечествения Фронт, уж съюз на обединените опозиционни сили, до 1948 
е превзето от еднопартийно правителство на комунистите. Отначало обаче 
наложената от Москва тактика на българските комунисти е да включат други 
партии в правителството, но без  да им предоставят много власт. Сталин 
не иска в външнополитически план да влиза в конфликт с западните сили, 
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тъй като Съветският Съюз все още не разполага с ядрено оръжие. Това 
обаче съвсем не означава, че Сталин иска да даде шанс на демократическо 
развитие в окупираните страни или да позволи на западните съюзници да 
влияят на работата на Съюзната контролна комисия (СКК) в България. Поради 
това само се поддържа псевдодемократична фасада. Опозиционни партии 
се допускат, свободата на печата все още не е значително ограничена и в 
самото правителство има не само комунисти, но против волята на червените 
управници от самото начало не става нищо, те са действителните господари 
в страната.

3.2. правителСтво на отечеСтвения фронт

Правителството на Отечествения Фронт идва на власт чрез военен преврат. 
В нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г. министър-председател Муравиев и 
неговият кабинет са арестувани, след като един танков полк се е присъединил 
към партизаните и е окупирал софийския център.

Под ръководството на полковник Кимон Георгиев, който става министър-
председател, е образувано ново правителство. Георгиев и неговият министър 
на отбраната полковник Дамян Велчев не са комунисти; те са членове на 
военно-елитарния кръг Звено. В правителството обаче преобладава влиянието 
на доминирания от комунистите Отечествен Фронт. Най-важните министерства 
– на правосъдието и вътрешните работи - са оглавени от членове на 
комунистическата Българска работническа партия. Срещу комунистите нищо 
не се решава. Те дърпат конците. Така и в България пътят към т. н. „народна 
демокрация“, т.е. комунистическа диктатура, изглежда предначертан. 
Подобно на Румъния и в България включването на десни сили в марионетно 
правителство служи за прикритие и за първа стъпка към пълното превземане 
на властта. Правителствената програма на Георгиев неслучайно започва с 
изречението:  „Сърдечно приятелство със Съветския Съюз и вечна дружба 
с братския руски народ.“ Едно от първите му действия като управляващ е 
амнистията за всички комунистически партизани, които оттам нататък се 
наричат „борци за освобождение“, макар че техният брой е твърде ограничен. 
През 1947 г. в член 1 на новата българска конституция се говори за „народното 
въстание от 9 септември 1944 г.“. Така се създават легенди, въздействащи и 
до ден днешен.

Георгиев обаче сякаш наистина вярва в пробива на демокрацията в България, 
въпреки че други са по-наясно с процесите. В интервю с немски журналист, 
дадено още през септември м. 1944 г. Георгиев се изразява доста наивно: 
„Твърди се, че България иска да въведе комунистически или съветски режим. 
Това е коварна лъжа, а единствено вярно е, че искаме да изградим истинско 
демократическо управление, на което да сътрудничат всички прогресивни 
сили в страната. Обстоятелството, че комунистическата партия участва в 
правителството, не бива да се надценява.“

3.3. уБийСтва и „народен Съд”

Правителството на Отечествения Фронт в сравнение с други държави от 
Източния блок действа особено брутално и кърваво срещу представители на 
старата система. Отговорността за това е до голяма степен на Комунистическата 
партия. Настъпващата Студена война също така допринася за бруталната 
разправа с  опозицията: „народните врагове“, „предатели“, „фашисти“ и 
„агенти“, както ги заклеймяват, не може да очакват редовно съдебен процес 
или милост. Така след 9 септември 1944 г. са убити хиляди хора без присъда 
или пък скоро след това осъдени в показни процеси от т.нар. Народен съд. 
Броят на убитите и безследно изчезналите лица според различните източници 
се колебае между 18 000 и 30 000 души.

Първоначално „народната милиция“ започва да провежда „чистки“ из цялата 
страна, преследвайки представителите на старата власт и други „съмнителни 
лица”. Милицията е подчинена на Министерството на вътрешните Работи. В 
нея служат обикновено бивши партизани, които сега изместват редовните 
полицейски сили. Милиционерите действат безразборно. Всеки, който им се 
стори съмнителен или пък притежава собственост, може да бъде разстрелян. 
Понякога се използва случая за разчистване на стари сметки от личен 
характер. Тези хора набързо са обявени за „колаборатори“ или „фашисти“ и 
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така се оправдава тяхната експроприация и екзекуция. „Фашистко“ в новия 
речник е всичко, което се противопоставя на комунистическия стремеж към 
властта.

Висшият комунистически функционер Вълко Червенков докладва в средата 
на септември на Георги Димитров в Москва за провеждането на масовите 
чистки: „Фашизмът падна (...), но борбата не е свършила. (...) В първите дни 
на революцията сметките с най-яростните ни врагове, паднали в нашите ръце, 
спонтанно бяха разчистени. Сега ще предприемем мерки, за да ангажираме 
органите на съдебната власт с това. Министърът на правосъдието работи за 
създаването на Народен съд (...) От въоръжени групи партийни членове и 
комсомолци тихомълком се образувани ударни отряди за особено отговорни 
задачи.“7

В писмо от 17 октомври 1944 г. бъдещият български министър-председател 
потвърждава за насилствените действия на комунистите: „Предателите, 
провокаторите, враговете се наказват безмилостно. На противника е нанесен 
много силен удар. Но нашите другари не успяха да отсекат главите на нашите 
противници в първите дни. Затова масовата чистка продължи през целите 
изминали две седмици.“

Народният съд бързо се захваща за работа. Тяхната задача е да съдят 
представителите на старата система и антикомунистите в показни процеси, 
за да бъде гарантирано, че няма да възникне съществена опозиция срещу 
изграждане на съветска система в България. Процесите са подигравка с 
всички принципи на правовата държава: обвинители не са образовани съдии, 
а партийни активисти. Подсъдимите нямат възможност да се защитават. По-
късно имуществото им е конфискувано, а семействата им също подложени на 
репресии.До юли 1945 г. 11 000 души са изправени пред Народния съд,  а едва 
1500 от тях са оправдани.8

Най-известните личности са изправени пред съда в София. Заседанията 
започват четири дена преди Коледа и се провеждат в тържествената зала на 
Съдебната палата и аулата на Софийския университет. Подсъдими са трите 
регенти на малолетния цар Симеон Втори, трима бивши министър-председатели, 
26 бивши министри, 122 депутати на предишното Народно събрание от 1940 г. 
наред и 8 съветници на цар Борис Трети. Общо 162 обвиняеми са изправени 
пред съда, за да им се търси отговорност. Явяват се пред съдиите-лаици в 
затворнически дрехи и имат мизерен вид след няколкомесечното пребиваване 
в килията. Пред съда протестират майки и вдовици на загинали партизани, 
насъскани от властите или поне толерирани от тях. Съпътствани от танкове и 
Народна милиция, те викат срещу обвиняемите лозунги като „Фашистите на 
бесилката!“

По време на процеса някои от обвиняемите се предават, за да спасят главата 
си.9 Други като принц Кирил поставят съдиите в неудобно положение. Той 
пита за членовете от закона, според които политическите деяния, в които 
е обвинен, са престъпления. Неговите въпроси остават без отговор. Това 
красноречиво илюстрира липсата на законност в показните процеси, които не 
търсят истината и правото, а единствено желания резултат.

Присъдите са оповестени на 1 февруари 1945. В 100 случаи съдът налага 
смъртно наказание. Екзекуциите се извършват в нощта от 1 срещу 2 февруари. 
Осъдените сами копаят гроба си на софийските централни гробища при минус 
-19 градуса по целзий. Заповядват им да се съблекат, след това ги застрелят с 
автомати. Принц Кирил умира с думите: „Да живее царството България!“ Днес 
малка плоча на гробищата напомня за екзекуцията-престъпление.

Други осъдени, които по време на делото още на са заловени, между тях много 
офицери и началници на генерални щабове, са ликвидирани по-късно, след 
като са задържани.

3.4. тотален контрол

1946 на контролиран от комунистите референдум монархията е премахната. 
По това време семейството на царя вече е напуснало страната. Няколко месеца 
по-късно демократите в България осъзнават, че комунистите не искат да делят 
властта, а я  искат изцяло за себе си. Другите лидери като председателят на БЗНС 

Кимон Георгиев 
(1882-1969)

Снимка направена 
пред главния вход на 

Софийски университет, 
където заседава 
народният съд



Окупацията на 
България от Съветската 
армия и изграждането 
на комунистическата 

диктатура

10

Никола Петков поради това напускат правителството. Петков иска изборите 
през 1946 г. да бъдат проведени под надзора на Съюзната контролната комисия 
в София. Това обаче би затруднило манипулации от страна на комунистите, 
поради което те да отказват подобен контрол. Изборите завършват с желания 
резултат за Отечествения Фронт, въпреки че Петков и Обединената опозиция 
печелят 101 от 465 места в Народното събрание. Кампанията преди изборите 
обаче протича с крайна бруталност: 22 кандидати на опозицията са убити. 
Това кара британски наблюдатели да сравняват предизборната кампания с 
„терористичен поход”. Водещият социалдемократ Кръстю Пастухов например 
е арестуван на 26 юни 1946 и осъден на 5 години затвор. По-късно е удушен 
в килията си. След изборите завърналият се от Москва Георги Димитров става 
нов държавен глава.

Петков, който не желае да преклони глава и нарича Димитров „червен 
гаулайтер“, отъждествявайки го така с омразните фашисти, сега е в сериозна 
опасност. Той доста добре разбира новата власт. Анализът му безпроблемно би 
могъл да се пренесе и върху другите страни на бъдещия Източен блок. Според 
него комунистите никъде не биха могли да дойдат на власт чрез свободни 
избори: „Каква полза от увереността, че мнозинството на българския народ 
стои зад нас при условие, че другите имат оръжие?“

През февруари 1947 г. в Париж е подписан мирния договор с България. 
В началото на юли съюзниците се изтеглят от София. Веднага след това 
започват масови арести, която засяга и Петков. Обвинен е в държавна измяна 
и още през септември същата години е екзекутиран на бесилката. Водачът 
на социалдемократите Коста Лулчев е осъден на 15 години затвор. Това са 
предупреждения за опозицията. Димитров съветва опозицията да се вразуми и 
да не пречи на правителството, „иначе ще я прати при Св. Петър”.10 Държавна 
сигурност започва да наблюдава опозиционерите. През октомври множество 
политици по принудително изселени, 721 членове на опозиционни партии 
изчезват в новооткритите концентрационни лагери.

Съществена стъпка към диктатурата приемането на нова конституция през 
декември 1947 г. от Шестото Велико народно събрание, която превръща 
България в „Народна република“. Гражданските права и задължения с е 
ориентират по съветската конституция.

Разделението на властите окончателно е премахнато. Властовият монопол 
преминава изцяло към Комунистическата партия. Тя утвърждава своята 
власт  чрез ликвидиране на нежелани лица, частната собственост и 
принудителната колективизация на земеделието. Както и в останалите 
държави с комунистическо ръководство, и в България следва бърз процес на 
сливането на държава и партия. Комунисти заемат всички важни постове. След 
октомври 1944 г. държавният апарат е поставен под контрол чрез многобройни 
репресивни закони и наредби. На по-високите позиции в администрацията на 
страната, особено в съдебната система, са поставени нови хора, при което 
важни са идеологическите им убеждения, не толкова професионалните 
умения. Във всички обществени области като администрация, икономика, 
армия, образование, култура и духовна сфера е наложена съветската система. 
Портрети на Ленин, Сталин, Маркс и Димитров са закачени навсякъде. 
Изгражда се система от лагери по съветски образец и започва въдворяването 
в тях на оцелелите политически противници или лица, които пречат на 
властта, други са изселени в провинцията. С помощта на съветски съветници 
Комунистическата партия поставя и основите на репресивния си апарат – 
Държавна сигурност.

Но терорът много бързо се насочва и към собствените редици. През март 1949 
г. Георги Димитров е повикан в Москва. Официалната става дума за почивка 
и лечение. Смъртта му там е оповестена в началото на юли, а трупът му е 
– балсамиран като този на Ленин - пренесен в София и изложен в стъклен 
саркофаг в мавзолей. Дали Димитров наистина е починал от заболяването си 
или поради факта, че е изпаднал в немилост при Сталин, версия, за която има 
основания, да ден днешен не е изяснено. Той е  последван като държавен глава 
от своя бивш телохранител и зет Вълко Червенков. В края на 1949 г. Червнков 
открива истинска хайка срещу предполагаеми противници в собствената 
партия, заподозрени, че не следват сто процента линията на Москва. Стотици 
хиляди са оклеветени, хиляди осъдени на смърт, лагер или затвор. Показните 
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процеси в немалка степен приличат на тези под ръководство на Сталин от 
1937 г., но те се провеждат по същото време и в други комунистически страни. 
България не е изключение.

Едва след смъртта на Сталин през 1953 г. натискът намалява малко. На VI 
конгрес на БКП е избран 43-годишният Тодор Живков за Първи секретар на 
партията е избран 43-годишният Тодор Живков. Но едва през 1956 г. Живков 
успява да смени Червенков като министър-председател. През 1961 Живков 
изключва Червенков от ЦК на БКП и по този начин укрепва собствената си 
власт. Ерата на Живков започва...

4. СтопанСки загуБи в резултат на окупацията 

На 28 октомври 1944 г. България сключва примирие с антихитлеристката 
коалиция. Съюзна контрола комисия (СКК) следи за спазването му. България 
е задължена да издържа СКК, както и съветските войски. От 8 септември 
1944 г. до началото на 1945 г. числеността им заедно с преминаващите през 
територията й за фронта части достига 600 000 души.

Още преди подписване на Съглашението правителството на ОФ взима решение 
за безплатно лекуване на съветските войници. Безплатно е ползването на 
всякакъв транспорт на предвижване.

Правителството и БНБ са принудени да изкупят от населението обменните 
руски рубли и да ги предаде на СКК. Банката плаща 15 лв. на рубла и 
предава на окупационните власти 4 908 118 рубли при условие, че съветската 
страна ще възстанови на БНБ равностойността им в левове. Москва не само 
не възстановява милионите, но и задължава операцията по изкупуването на 
рубли да продължи. В резултат на това БНБ предава още 2,7 млн. рубли. 
Съветската страна отказва да възстанови общата сума от над 7 млн. рубли 
с мотива, че с тях „съветските военни части са закупили продукти, с които 
българското правителство е било задължено да снабдява съветската войска”.

В ползва на СКК се изземват всички луксозни коли, ремонтират се частни 
сгради за нейните нужди, отпускат се парични средства на разположение на 
съветските военни власти, доставят се хранителни запаси.

Кабинетът на ОФ изпълнява желанието на Москва за приемането на 
постановление, с което е позволено на съветските части да се предоставят 
парични средства и стоки при облекчена процедура без разходно-оправдателни 
документи. 

Отпускат се и средства за предоставянето на съветската армия на 1000 т. 
тютюн. Иззети са всички речни и морски плавателни съдове. Съветската армия 
заграбва като „трофейни” значителни строителни, горивни и др. материали, 
които продава на държавата и реализира съответните печалби. 

Най-разорително за българското стопанство се оказва изпълнението 
на финансово-икономическите задължения, произтичащи от чл. 15 на 
Съглашението. То задължава българското правителство да предоставя парични 
средства, огромни количества храни, стоки, въоръжение, извършването на 
ремонти и използването на материали за тях и услуги за Съветското главно 
командване. 

Цената на съветската окупация за България е огромна. Общата сумата възлиза 
на 133 280 719 447 лв. В нея влизат над 63,2 млрд. лв. разходи на България 
при участието и във войната срещу Германия; 30 млрд. разходи по изпълнение 
на примирието; определените косвени щети в размер на над 27 млрд. лв.; 
разходи за обезщетения, пенсии и еднократни помощи – 10,9 млрд. лв.

Въпреки че е трудно да се определи с точност размера на направените разходи 
в конвертируема валута може да се говори за сума от 300 млн. тогавашни 
долара.

За да се добие представа за колосалните разходи по издръжката на съветската 
армия и участието и във войната в заключителната й фаза на страната на 
победителите, без да е призната за такава, трябва да се посочат още няколко 
цифри. Целият национален доход на България през 1945 г. е 141,8 млрд. 
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лв., а окупационните разноски надхвърлят три пъти приходната му част от 43 
млрд. лв.

До края на октомври 1945 г. направените разходи възлизат на над 26,1 млрд. 
лв. Според доклад на БНБ от май 1947 г. само по този член от Съглашението 
разходите на страната възлизат на огромната сума от 35, 9 млрд. лв. Заедно с 
разходите по останалите точки от договора сумата нараства на 38,9 млрд. лв.

Финансовата криза, която е обхванала България, продължава и след 
приключването на войната. През 1946 г. държавния бюджет не се изпълнява. 
Приходите достигат до 39 млрд. лв., а разходите са 65 млрд. лв.

Заради огромните разходи, свързани с войната и изпълнение на Съглашението 
за примирие, рязко намаляват капиталните вложения в производствения 
сектор, което предизвиква дълбока икономическа криза. От 46,8 млрд. лв. 
през 1944 г., реалният национален доход през 1945 г. достига едва до 26 
млрд. лв. Кризата в българското стопанство и международната изолация се 
отразяват тежко и на външнотърговските операции. През 1945 г. страната 
реализира една трета от обема на българската външна търговия. В сравнение 
с 1939 г. вносът достига 20 процента, а износът – 40 процента.

СКК не прави никакви отстъпки и облекчения на отношение на разходите на 
страната за издръжка на съветските войски.

За да избегне очертаващия се срив на държавните финанси, предизвикани от 
огромните разходи, правителството прибягва до драстични мерки, които нито 
едно управление дотогава в България не е провеждало. Предприема се ход с 
ограничаване на банковото обръщение. Операцията се извършва от 1 до 16 
март 1947 г. 

В резултат на нея в банките насилствено са събрани голяма част от паричните 
наличности на населението, извадени са от употреба старите съкровищни 
бонове, които преди това поради значителния си обем са използвани като 
платежно средство и силно е ограничена банкнотната маса в обръщение.

За мащабите на извършеното ликвидиране на паричните ресурси говорят 
данните на БНБ. Преди обмяната в обръщение е имало 39 млрд. лв. В банкноти 
и 31 млрд. в съкровищни бонове. От общо 70 млрд. лв. От населението, 
държавните и частните предприятия са иззети 69 млрд. лв. 

Тежестите на обмяната са за сметка основно на обикновените граждани, 
като само тях принудително да събрани 49,5 млрд. лв. стабилизирането на 
финансите е платено спестяванията на населението и рязкото свиване на 
покупателната му способност.

Правителството на ОФ очаква, че участието на България в заключителната 
фаза на Втората световна война на страната на победителите ще се отрази 
положително и страната ще подобри външнополитическото си положение. 
Нито дадените човешки жертви на фронта, нито колосалните икономически 
загуби на страната в издръжката на съветските окупатори не помагат това 
да стане. Мирният договор е подписан на 10 февруари 1947 г. в Париж, но 
България не получава статут на съвоюваща страна. Съветските представители 
гласуват против.    
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