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Фестивален и конгресен център Варна, архитект Кольо Христов, 1986 г.
Първоначално сградата е филиал на Националния дворец на културата
в София, който по това време се казва Народен дворец на културата
"Людмила Живкова". Центърът и днес е основно средище за културни
събития в града
The Festival and Congress Centre in Varna, designed by architect Kolyo
Hristov, 1986. Initially the building was a branch of the National Palace of
Culture in Sofia, which at the time was called Lyudmila Zhivkova People's
Palace of Culture. The centre continues to be a focal point of cultural
activities in Varna





1 Панелен блок, Люлин, София. Люлин е най-големият жилищен

1 A prefabricated housing block in Lyulin, Sofia, About 120,000 people live in

комплекс в България и е дом на над 120 000 души. Строителството му
започва през 1973 г., а първоначалните планове за цялостно развитие
на квартала със спортни съоръжения, главен обществен център и
многоетажни паркинги така и не са осъществени

Lyulin, the biggest housing estate in Bulgaria. Construction of the housing estate
started in 1973. The original plans for overall development of the area with
sports facilities, a main civic centre and multi-storey car parks never materialised

2 Посолство на Русия (бивше Съветско посолство), София, 1976 г.
3 Читалище "Нов живот", Момчилград
4 Хотел "Родина", София, 1979 г. Висок е 104 м и по времето на

2 Former Soviet Embassy in Sofia, now Embassy of Russia, originally
constructed in 1976
3 New Life community house, Momchilgrad
4 The Rodina, or Fatherland, Hotel in Sofia. Constructed in 1979, it is 104

построяването си е втората по височина сграда в столицата

metres high, and at the time was the second highest building in Sofia

Поддържана или с лющещи се фасади, с променени
функции или "подобрена" с модерни климатици, изолации и
реклами, тоталитарната архитектура е навсякъде в съвременна
България. Ще я видите на мраморните площади в градовете и в
някогашните партийни домове, в административни и търговски
сгради, в ж.п. и автобусни гари, в летищата и в панелните
блокове, в цялостната планировка на градовете.
Архитектурата е важна за комунистическия режим – тя не
само осигурява средата, в която тече всекидневният живот
на хората, но и визуално внушава окончателната победа на
"новия строй". Обликът ѝ се променя през десетилетията и така
отразява промените в комунистическа България.
Първите години след 1944 г. до средата на 1950-те са период
на възстановяване от Втората световна война и на амбициозни
проекти, като построяването на Ларгото в София и Димитровград.
Политическите чистки и репресии са в най-мрачния си период
и българите имат нужда от ясен знак, че живеят в променен
свят по сталинистки модел, в който съпротивата е излишна.
Пропагандата използва всичко, за да постигне тази цел –
медиите, образованието, изкуството и... архитектурата.
Архитектурата от този период повтаря в умален мащаб
сталинисткия тип строителство в СССР. Обемите са
монументални, а елементите на ренесанс, барок и рококо
са разнообразени със заемки от традиционната българска
архитектура. Декорациите отразяват символите на новия
режим: петолъчки, знамена, работници и работнички.
Цялостното внушение е за смазваща власт и авторитет –
макар че тежките колонади и фронтони нямат конструктивно

Maintained or left to decay, with altered functions
or "improved" with modern air conditioners, insulation and
advertisements, totalitarian architecture is everywhere in Bulgaria.
You will see it in the marble-paved squares of towns and cities, in
the erstwhile Party Houses, in the civil and commercial buildings,
in the railway or bus stations, in the airports and the prefabricated
housing estates, in the overall urban layout.
Architecture was important for the Communist regime because
it not only created the environment for the people to live in
but visually implied the ultimate victory of the "New Order."
Its appearance changed through the decades and reflected the
changes in Communist Bulgaria.
The first years after 1944 and up to the middle of the 1950s
were a time to recuperate from the Second World War. It was then
that ambitious projects such as Sofia's Largo and the construction
of the town of Dimitrovgrad started.The political purges and
repressions were at their most intense and the Bulgarians needed
to be given a clear indication that they now lived in a world
according to Stalin where any opposition was meaningless.The
propaganda used all means available to ram the message home:
the media, education, the arts and... architecture.
In those days Bulgarian architecture copied in reduced dimensions
the Stalinist architecture in the USSR. Its spaces were inhumanly
monumental while the elements of Renaissance, Baroque and
Rococo interspersed with borrowings from traditional Bulgarian
architecture.The decorations reflected the symbols of the new
regime: five-pointed stars, banners, men and women workers.The
overall suggestion was one of ultimate power and authority even
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1 Комплекс "Полтава", Велико Търново, началото на 1980-те
2 Панорама "Плевенска епопея 1877 г.", Плевен, 1977 г., е посветена на

1 Poltava complex, Veliko Tarnovo, inaugurated in the early 1980s
2 Pleven Epopey 1877 diorama in Pleven. Constructed in 1977, it

една от ключовите битки от Руско-турската война от 1877-1878 г. Автори
на проекта са Иво Петров и Пламена Цачева, които залагат идеята за
четири щика, понесли четири пояса, символизиращи обсадата на Плевен

commemorates one of the key battles of the 1877-1878 Russo-Turkish War.
The building was designed by Ivo Petrov and Plamena Tsacheva, whose idea was
to depict four bayonets carrying four sashes, symbolising the Siege of Pleven

3 Интерхотел "Велико Търново", 1981 г., архитект Никола Николов
4 Сегашният централен площад на Пловдив през комунизма се нарича

3 The Veliko Tarnovo Interhotel, 1981, by architect Nikola Nikolov
4 Under Communism, what is now the Central Square in Plovdiv was called

"Червения площад", въпреки че е застлан с бял врачански варовик. Вляво
е Пощенската палата, построена върху останките на античния римски
форум. В центъра е Партийният дом, получил прозвището "Къщата на
Дража". Дража Вълчева е първи партиен секретар на Пловдив през 1970те и 1980-те години

Red Square even though it was covered in white Vratsa sandstone. The Post
Office Palace is to the left. It was built over the ruins of the ancient Roman
forum. The Party House is in the centre. It was nicknamed Drazha's House,
after Drazha Valcheva, the chief BKP secretary of Plovdiv in the 1970s and
1980s

значение и всъщност са кухи. Днес стилът е известен като
сталинистки барок, но в годините на разцвета му го наричат
"социалистически реализъм".
През този период в българските градове се появява и нов тип
сграда – партийният дом. В него е седалището на местния комитет
на БКП, където е концентрирана истинската власт в страната.
В България трудно може да се намери град без поне
един представител на "социалистическия реализъм", но
най-ярките примери са в София (Ларгото с Министерския
съвет, Президентството, бившият Партиен дом, ЦУМ и
хотел "Балкан") и Димитровград (пример за сталинистка
урбанистика).
През 1956 г., три години след смъртта на Сталин, България на
теория скъсва с култа към личността. Относителното смекчаване
на режима след Априлския пленум и фактът, че БКП вече се чувства
сигурна във властта си, се отразяват на архитектурата. Модернизмът
навлиза в България, макар и с известно забавяне. Освободена
от необходимостта да внушава непреходността на режима,
архитектурата става по-човешка, обемите олекват, силуетите стават
по-ниски. Партийните домове вече нямат вид на непристъпни кули.
В жилищните и административните сгради влиза повече светлина, а
хотелите в новостроящите се курорти по Черноморието са добър
пример за вписване на модернистична архитектура в околната среда.
Но също както Априлското разведряване, т.нар. златно десетилетие
на българската архитектура не продължава дълго. "Зрелият
социализъм" от 1970-те и 1980-те е време на масово строителство на
жилищни сгради и на грандомански проекти, свързани с честването
на 1300 години от основаването на България. Специфичният облик

though the heavy colonnades and pediments had no construction
significance and were in fact hollow.The style today is referred to as
Stalinist Baroque, but was in those days known as Socialist Realism.
A new type of building, the Party House, appeared in this period.
It was in the central or local committee of the BKP that the real
power was concentrated.
It is difficult to find a modern Bulgarian town without at least one
example of Socialist Realism, the most striking being Central Sofia
(The Largo, the Office of the President, the Council of Ministers,
the former Party House, the TsUM, or Central Universal Store, and
the Balkan Hotel) as well as Dimitrovgrad (a paragon of Stalinist
urban planning).
In 1956, three years after Stalin's death, Bulgaria theoretically
abandoned the personality cult.The relative relaxation of the
regime after the April Plenum and the fact that the BKP felt
confident it safely had all the power influenced architecture.
Modernism penetrated Bulgaria albeit belatedly. No longer in need
to reassert the eternity of the regime architecture became more
humane. Its spaces and volumes grew lighter, its silhouettes lower.
Party Houses no longer needed to look like invincible fortresses.
The housing estates and the civil buildings got more light, and the
hotels being built along the Black Sea coast were a good example of
integrating modernist architecture in the environment.
However, just like the April thaw, the so-called Golden Decade
of Bulgarian Architecture did not last long. Mature Socialism of
the 1970s and 1980s saw the massive construction of housing
estates and megalomaniacal projects to celebrate the 1300th
anniversary of the foundation of the Bulgarian state. Brutalism
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посещение на дипломатическия корпус. Най-внушителната сграда в
комплекса е на Партийния дом. Днес в нея се намират Американският
университет, Правно-историческият факултет на Югозападния университет
и Регионалната библиотека на града. Новият център днес е смятан за найдобрия пример за градоустройство от времето на зрелия социализъм

1 The centre of Blagoevgrad was rebuilt entirely in 1986-1987 ahead of a visit
by the diplomatic corps. The most impressive building in the complex was
the Party House. Today it houses the American University of Bulgaria, the
Law and History departments of the Southwestern University and the town's
Regional Library. The new centre is thought of as the best example of urban
development under Mature Socialism

2 Бившият партиен дом в Дупница днес е сграда на Общинския съвет
3 Драматичен театър, Благоевград, 1967 г., архитект Витомир Габровски

2 The former Party House in Dupnitsa is today the city council
3 Blagoevgrad Drama Theatre, 1976. Designed by architect Vitomir Gabrovski

за периода е основан на брутализма с характерните за стила
големи открити пространства и смазващи обеми от видим бетон.
Това е времето на масовото строителство на панелни квартали с
еднакви блокове (711 000 панелни жилища, според статистиката),
които създават потискащо впечатление. Списание "Наш дом",
единственото популярно издание за интериорен дизайн и
архитектура в страната, дори публикува оплакванията на читатели и
архитекти за еднотипните и ограничени пространства на панелките.
Цялостната градска среда също се променя. Старите централни
части на много градове, включително със сгради в неокласически
стил и сецесион, като Стара Загора, Видин, Шумен и Добрич
(тогава Толбухин), са разрушени и презастроени с еднотипни
мраморни площади, над които се издигат партийни домове и
административни сгради със силуети, внушаващи непристъпност
и затвореност. Дори цветните лехи и водните каскади, които са
стандартен елемент в новите градски пространства, не успяват да
омекотят усещането за изгубеност и незначителност.
Определени градове променят изцяло облика си заради...
организираните от властта посещения на дипломатическия
корпус, които целят да покажат на чужденците постиженията
на социалистическа България. Някои от тези своеобразни
потьомкински села са завършени, като централните части на
Смолян, Ловеч и Благоевград, но строителството на други спира
поради икономическата криза от 1980-те и това оставя грозни
следи в централните части на градовете.
Сред най-впечатляващите сгради от периода са Националният
дворец на културата в София, Фестивалният и конгресен
център във Варна, конгресният център на БКП на Бузлуджа и
паметникът "Създатели на българската държава" в Шумен.

with its characteristic large open spaces and massive volumes of
exposed concrete determined the architectural outlook of the
period.This was the time of large-scale construction of identical
pre-fab housing blocks (711,000 Panelki, according to the statistics)
that created a depressing urban environment. Our Home, the only
popular magazine for interior design and architecture at the time,
even ran some complaints by readers and architects about the
uniform and limited spaces provided by the Panelki.
The overall urban environment also changed.The old central
areas of many towns, which contained Neo-Classical and Secession
buildings – Stara Zagora,Vidin, Shumen and Dobrich (then called
Tolbuhin), to name but a few – were demolished to make way
for uniform marble-paved squares over which party houses and
civil service buildings hovered, indicating their inaccessibility
and impenetrability. Even the flower patches and the cascading
waterfalls then an element of the new urban spaces failed to
minimise the sentiment of being lost and insignificant.
Some Bulgarian cities changed their appearance owing to the
visits by the diplomatic corps organised by the government to
show off to foreigners the achievements of Socialist Bulgaria.
Some of those complexes, Potemkin villages in a way, were
completed in for example Smolyan, Lovech and Blagoevgrad.
However, the economic crisis of the 1980s left many of them in
suspended animation. Some still stand, like ugly leftovers in city
centres today.
Some of the most impressive buildings of that period include
the National Palace of Culture in Sofia, the Festival and Congress
Centre in Varna, the BKP Congress Centre at Buzludzha and the
Creators of the Bulgarian State in Shumen.

1 Центърът на Благоевград е построен изцяло през 1986-1987 г. заради
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Хотел "България", Бургас. Построена през 1976 г., сградата е част от
концепцията за цялостно преустройство на центъра на втория по
големина морски град в страната. При промяната са съборени много от
старите жилища и административни сгради на "буржоазен" Бургас, за да
се отвори пространство за широк площад и сгради като хотел "България".
Самият хотел е типичен представител на разпространената мода на
хотелите в страната – висок, с доминиращ силует. До началото на ХХI в.
той е най-високата сграда в Бургас
The Bulgaria Hotel in Burgas. Erected in 1976, the building was an element
of an overall redevelopment plan for the centre of what is Bulgaria's second
biggest seaside city. To accomplish it, many old houses and civil buildings were
knocked down because they were deemed "bourgeois," in order to make
space for a large square and building of the Bulgaria Hotel type. The hotel itself
is exemplary of the hotel building fashion of the day: tall and dominant. It used
to be the highest building in Burgas until the beginning of the 21st century

Комунистическият режим пада през 1989 г., но
архитектурното му наследство остава и през следващите
години преминава през редица метаморфози. На места като
Ларгото сталинистката архитектура продължава да служи на
съвременните български институции с единствената разлика,
че старите комунистически символи са свалени от фасадите.
Стотици хиляди българи продължават да живеят в панелки,
опитвайки се да ги направят поне малко по-удобни. Някои от
мегапроектите на комунизма са се превърнали в руини, като
този на Бузлуджа. Други са с променена функция – общинските
администрации се намират в някогашните партийни домове, а
редица неработещи кина са превърнати в търговски домове или
игрални зали.
The Communist regime collapsed in 1989 but its architectural
heritage remained and underwent a number of changes in the
following years. In some places, for instance the Largo in Sofia, the
Stalinist architecture continues to be used by the modern Bulgarian
agencies of the state the only difference being that the Communist
symbols were taken down from the façades. Hundreds of thousands
of Bulgarians continue to live in Panelki, trying to make them
more comfortable. Some of the mega-projects of Communism,
like Buzludzha, have turned into ruins. Others have changed their
functions. Many city councils are now in former party houses, and
many disused cinemas have been converted into shopping centres
or gaming halls.





1 Известен като "Мостът на дружбата", мостът над Дунав между Русе
и Гюргево от 1952-1954 г. е един от значителните инфраструктурни
проекти от времето на сталинизма и знаков обект на Първата петилетка.
Мостът е предназначен за автомобилен и железопътен трафик и все
още носи белезите от епохата на своето строителство, включително
петолъчките по лампите над шосето. България и Румъния построиха
втори мост над Дунав, между Видин и Калафат, през 2013 г.

2 Силуетът на Общинския съвет в Русе по форма наподобява кораб.
Сградата е построена през 1985 г. за партиен дом на местния комитет
на БКП и през 1987-1988 г. става център на първите масови протести в
комунистическа България, сложили началото на организираната опозиция
в страната. Причината е бездействието на държавата при обгазяванията
на града от химически завод в съседна Румъния
3 Пантеонът на възрожденците, Русе, 1978 г., е място, където са събрани
тленните останки на 39 известни личности. Сградата е построена на
мястото на частично разрушеното и преместено старо гробище на
града. През 2001 г. на купола на Пантеона е поставен кръст и към него е
открит параклис
4 Съдебната палата в Русе е построена преди 1944 г. и вероятно поради
тежките ѝ класически линии е сметната за подходящ дом и за съдебната
власт на комунистическа България. През 2010 г., когато е направена тази
снимка, гербът на НРБ още стоеше на фасадата
5 Хотел "Рига", Русе, 1972 г.
1 Known as Friendship Bridge, the bridge between Ruse and Giurgiu in
Romania, on the Danube River, dates back to 1952-1954. It was a major
infrastructure project of Stalinism and a landmark site of the First Five-Year
Plan. The bridge was designed to carry both car and railway traffic. It continues
to bear the signs of the period during which it was built, including the fivepointed stars on its lamp posts. Bulgaria and Romania constructed a second
bridge over the Danube, between Vidin and Calafat, in 2013.
2 The building of the Ruse City Council resembles a ship. Constructed in 1985
as the seat of the local Communist Party, in 1987-1988 it was the location for
Bulgaria's first mass protests that laid the foundation of this country's organised
protest movement. The protests were originally directed against the gas
pollution from a chemical works in neighbouring Romania

1
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3 Pantheon of the National Revivalists, Ruse, 1978. The building is the resting
home for the remains of 39 famous personalities. It was built over what used
to be city's old cemetery which was partially destroyed and relocated. In 2001
a cross was placed on the pantheon's dome and a chapel was constructed
nearby
4 The Court Palace in Ruse was built prior to 1944. Perhaps owing to its strict
classical façade it was thought to be appropriate for the Communist judiciary
as well. This photograph was taken in 2010, when the coat-of-arms of the
People's Republic of Bulgaria was still to be seen
5 The Riga Hotel, Ruse, 1972
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1 Бургаският ж.к. "Толбухин" е построен в началото на 1970-те. Днес
кварталът се казва "Лазур"
2 Дом на културата, Рудозем, сталинистки стил. Рудозем е дълбоко в
Родопите край залежи на оловноцинкови руди. Рудодобивът се засилва
през 1950-те с основаването на ГОРУБСО, смесено съветско-българско
минно предприятие
3 Център, Ботевград
4 Построено през 1964 г., читалището на Златица е характерен пример
за по-отворената, пълна със светлина архитектура на т.нар. златно
десетилетие на българската архитектура. Релефът е посветен на
просветата и националните борби

1 The Tolbuhin living estate in Burgas was constructed at the beginning of
the 1970s. Today it is called Lazur, or Azure
2 House of Culture in Rudozem, Stalinist style. Rudozem is deep into the
Rhodope, around lead-zinc ore deposits. Mining gained momentum in the
1950s when the Bulgarian-Soviet joint mining enterprise called GORUBSO
was set up
3 Centre of Botevgrad
4 Built in 1964, the community hall in Zlatitsa was a telltale example of the
more open, lighter architecture of the so-called Golden Decade of Bulgarian
Architecture. The relief was dedicated to enlightenment and national struggles

2
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сталинистка софия
stalinist sofia

Ларгото е най-големият строителен проект в София от началото на
1950-те
The Largo is Sofia's largest construction project at the beginning of the 1950s

изграждането на новия комунистически живот в България
в средата на миналия век никъде не е по-видимо, отколкото
в София, а разрушенията от съюзническите бомбардировки
през Втората световна война са допълнителна възможност за
разгръщане на мащабно строителство. Строежът на първите
сгради в сталинистки стил започва в края на 1940-те, а през
1951 г. Министерският съвет официално решава да започне
спешно възстановяване и изграждане на центъра на София
като "образцов социалистически град". Програмата включва
построяването на жилища, нови административни и културни
сгради, магазини, широки площади и булеварди, паметници и
градини. С приоритет е строителството на Министерския съвет
и няколко министерства, държавна опера, универсален магазин и
паметници на Ленин, Сталин и Георги Димитров.
Nowhere is building Bulgaria's new Communist life better
visible than in Sofia, with an additional opportunity for large-scale
construction being provided by the ruins from the Allied bombings
during the Second World War. Erecting the first Stalinist buildings
started in the late 1940s, and in 1951 the Council of Ministers
officially announced it would prioritise rebuilding the centre of
Sofia as a "model Socialist city." The project included building up
new housing estates, civil and cultural buildings, shops, vast squares
and boulevards, monuments and parks. At the top of the list was
a new building for the Council of Ministers and several other
ministries, a state opera house, an universal store and monuments
to Lenin, Stalin and Georgi Dimitrov.
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Петолъчката на Партийния дом (1) е един от най-важните символи на
комунистическото управление. През 1985 г. на пилона е поставена нова
звезда, която е подобна, но по-малка от рубинената звезда на кулата на
Кремъл. Българската звезда е от синтетичен рубин и е с диаметър 3 м.
Свалена е през 1990 г. и е заменена с българското знаме ( 2)

The five-pointed star on top of the Party House (1) was one of the most
important symbols of Communist rule. In 1985, a new star was placed there.
It was similar to but smaller than the "ruby" star on the Kremlin in Moscow.
The Bulgarian version was 3 metres tall and was made of synthetic ruby. It was
taken down in 1990 and replaced with the Bulgarian flag (2)

По обясними причини основните усилия са насочени към
изграждането на нов център, който съсредоточава в себе си найважните държавни институции – ЦК на БКП (сградата е известна
и като Партийния дом) и Министерския съвет. Показателно е, че
мястото, избрано за построяването на т.нар. Ларго, е далеч от
Народното събрание – това подчертава декоративната функция
на парламента в комунистическа България.
Строителството на Ларгото продължава между 1949 и
1956 г. по проект на архитектите Петър Ташев и Пантелей
Греков. Двамата създават пространство, което отговаря на
всички изисквания на сталинистката урбанистика. На мястото
на разрушенията от бомбардировките и на по-стари сгради се
появява мащабен площад, който внушава усещане за тоталната
власт на държавата. Около него са Министерството на тежката
промишленост и Министерството на електрификацията, а в
източната му част се издига Партийният дом. Увенчан с петолъчка
и по-висок от останалите сгради, той отправя недвусмислено
послание къде е действителният център на властта.
Ларгото не включва само държавни институции – то
символизира цялостната промяна в обществото. През 1957 г. там е
построен седеметажният Централен универсален магазин, който
трябва да представя най-доброто от производството на новата
комунистическа икономика (по-късно опашките за стоки от първа
необходимост в него са всекидневие) и да бъде български вариант
на московския ГУМ. До Министерството на електрификацията
са построени луксозният хотел "Балкан" и седеметажна
жилищна сграда, в която е детският магазин "Детмаг".

Understandably, the main thrust was the construction of a new
centre that would accommodate the most important agencies
of the state: the Central Committee of the BKP (the building is
also known as the Party House) and the Council of Ministers.The
location chosen for the construction of the so-called Largo was
indicative. It was not very near the National Assembly, implying the
largely ceremonial functions of parliament in Communist Bulgaria.
The construction of the Largo started in 1949 and lasted until
1956. It was designed by architects Petar Tashev and Panteley
Grekov. The two created a space that ticked all the right boxes
of Stalinist urbanisation. Where there had been ruins from the
Allied bombings as well as a few remaining old buildings, now
there would be a new vast square, suggesting the omnipotence
of the state. Around it were the Ministry of Heavy Industry and
the Ministry of Electrification. The Party House was to the East.
Larger than the other buildings and crowned with a red fivepointed star it indicated unambiguously where the real power
was.
However, the Largo was not meant for the agencies of the state
alone. It symbolised the complete change in the society. In 1957 the
new seven-storey Central Universal Store was erected. Its purpose
was to showcase the best of the new Communist economy (later,
queueing for simple everyday goods would become the rule).
It had to be a small-scale copy of the State Universal Store in
Moscow.The Balkan luxury hotel was built next to the Ministry
of Electrification and so was a seven-storey block of flats that also
housed the Detmag children's store.
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Фронтонът на някогашното Министерство на промишлеността, сега
Министерски съвет, през комунизма (1) и след демократичните промени
(2). Ремонт преди няколко години изчисти и последните следи от
някогашната петолъчка, но сърпът и чукът в ръцете на селянката и
работника остават

The pediment of the erstwhile Industry Ministry, now the Council of
Ministers, before the democratic changes (1) and now (2). A refurbishment
a few years ago cleaned up the last vestiges of the five-pointed red star.
However, the sickle and the hammer in the hands of the peasant woman
and the worker remain

Строителството на Ларгото се сблъсква с редица трудности – и
една от тях е на възраст 1600 години. Когато започва разчистването
на терена, строителите попадат право в центъра на Сердика,
римският предшественик на София. Развалините са на косъм от
пълно унищожение – в първите години на социализма мнозина
искрено вярват, че миналото не трябва да пречи на строителството
на бъдещето. За щастие, младата археоложка Магдалина Станчева,
уредник в новооснования Музей за история на София, има
решителността да се бори за всяка стара сграда. Благодарение на
нея между 1950-те и 1970-те са запазени ако не всички, то поне найинтересните останки от антична и средновековна София. Някои от
тях – като ротондата "Св. Георги" и източната порта на Сердика –
са вписани в новите сгради и днес са туристическа забележителност.
Въпреки огромната държавна инвестиция и пропагандната
значимост на проекта не всичко, предвидено от Греков и
Ташев, е построено. Планираният 14-етажен Дом на съветите
в западната част на Ларгото си остава само на чертеж, а
на мястото му е издигната статуя на Ленин. Решението за
събарянето на изящния царски дворец, който се намира срещу
мавзолея на Георги Димитров, за да се построи Министерски
съвет, също не е изпълнено.
Днес основните институции в България още обитават
сталинисткото Ларго. В Партийния дом се нанася Народното
събрание. Министерството на електрификацията става
Президентство, а Министерството на тежката промишленост –
Министерски съвет. За няколко години хотел "Балкан" е част
от веригата "Шератон". В някогашния "Детмаг" има луксозни
бутици. ЦУМ все още е търговска площ, но все по-трудно се

Constructing the Largo faced a series of difficulties one of
which was 1,600 - years-old.While the site was being cleared, the
builders discovered the centre of Serdica, the Roman predecessor
of Sofia.The ruins were faced with annihilation as Socialism's first
years were marked by the belief that the old should not stand
in the way of the new. Luckily, an young archaeologist, Magdalina
Staneva, who had just been appointed at the new Museum of
Sofia History, had the courage to fight over every single building.
It is thanks to her that between 1950 and 1970 almost all ancient
and medieval buildings in Sofia were preserved. Some of them,
like the St George Rotunda and the East Gate of Serdica, were
incorporated in the urban environment.Today these are prime
attractions.
Despite the huge state funding and the propaganda value of
the project not everything designed by Grekov and Tashev was
actually built.The 14 - storey House of Soviets, which should have
been erected at the western side of the plaza, never materialised.
A statue of Lenin was placed in its place.There was a decision to
knock down the exquisite former royal palace, facing the Georgi
Dimitrov mausoleum, and build a new Council of Ministers in its
place.That was left undone as well.
The main agencies of today's Bulgaria continue to use the
Stalinist Largo.The Party House is now used by the National
Assembly.The Ministry of Electrification is now the Office of
the President.The Ministry of Heavy Industry is today's Council
of Ministers. For a few years the Balkan Hotel was a part of the
Sheraton chain.The former Detmag children's store is now a series
of luxury boutiques.The Central Universal Store, or TsUM, is still
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mark holidays such as 9 September (the day of the Communist coup in Bulgaria,
in 1944) and 7 November (the day of the 1917 Bolshevik revolution in the USSR)

2 Партийният дом е главната сграда на комунистическата партия
и всичко в него говори за важната му позиция – от внушителната
архитектура до местоположението в София на пресечната точка на два
централни булеварда. Сградата е завършена през 1954 г. и има застроена
площ от 40 000 кв.м, три километра коридори и две тържествени зали

2 The Party House was the main building of the Bulgarian Communist Party.
Everything in it spelled out its significance – from its grandiose architecture
to its location between two major Sofia thoroughfares. The building was
completed in 1954. It has 40,000 square metres, 3 kilometres of corridors and
two assembly halls

3 През лятото на 1990 г. Партийният дом, в който тогава е централата
на БСП, е подпален. Голяма част от партийните архиви изгарят. Дали
палежът е дело на все още активната Държавна сигурност или на
протестиращи демократи, остава отворен въпрос

3 In the summer of 1990 the Party House, at that time still used by the BKP,
was set on fire. Much of the party archives burned. It is still an open question
whether the fire was started by State Security, still active then, or by protesting
pro-democracy activists

справя с конкуренцията на моловете. Паметникът на Ленин
е махнат. През 2000 г. на негово място е поставена статуя на
София.
Сталинистка София може да се види и извън Ларгото.
Строителната програма от 1951 г. до голяма степен е изпълнена.
Старото игрище "Левски" и стадион "Юнак" са съборени
и на тяхно място през 1953 г. е построен Националният
стадион "Васил Левски" с капацитет 60 000 души. Стадионът е
реконструиран през 1990-те и все още е най-голямото спортно
съоръжение в София.
Наблизо, на най-дългия булевард в града, който през
комунизма се нарича "Ленин", а сега – "Цариградско шосе",
през 1954 г. е открит Полиграфическият комбинат "Димитър
Благоев". Той е най-голямата печатница в България за времето
си. След демократизацията сградата запазва предназначението
си, а за известно време в нея се помещават редакциите на някои
от най-тиражните всекидневници. След 2010 г. е превърната в
бизнес център.
Случаят със Софийската опера и балет е по-особен. Операта
е открита през 1953 г. Построена е на особено труден терен
(стръмен хълм) от същия архитект, на когото през 1922 г. е било
поръчано на това място да проектира дом на БЗНС. Архитект
Лазар Парашкеванов успява да се справи с предизвикателството,
което включва неколкократно преработване на проекта и
събаряне на вече построени структури.
Бомбардировките през 1943-1944 г. разрушават
недовършената нова сграда на Народната библиотека.
Още през 1946 г. България сключва целеви държавен заем

a shop, but has increasing difficulties to survive in the face of the
competition by the new shopping malls.The Lenin monument was
taken down. In 2000, a statue of Sophia was erected in its place.
Significantly, Stalinist Sofia is much more than the Largo.The 1951
construction programme was completed to a large extent.The old
Levski sports field and the Yunak stadium were torn down, and the
Vasil Levski National Stadium appeared in their place. It can seat
60,000. It was refurbished in the 1990s and now continues to be the
biggest sports venue in Sofia.
Not far from it, on Sofia's longest boulevard, which under
Communism was called Lenin and is now the Tsarigradsko
Shose, the Polygraphy Complex Dimitar Blagoev was erected,
in 1954. It was the biggest printing house at the time. Following
democratisation, it continued to function as a printing house, and
some of the largest-circulation newspapers had their editorial
offices there. In the 2010s the building was converted into a
business centre.
The case of the Sofia Opera and Ballet House is a bit special.
The opera house was inaugurated in 1953 on what was an
exceptionally challenging steep hill site. It was constructed by
architect Lazar Parashkevanov, who had been commissioned, in
1922, to build a house for the Bulgarian People's Agrarian Union,
or BZNS.The architect managed to deal with the difficulties, which
included redrafting the project several times over and knocking
down already existing structures.
The 1943 - 1944 Allied bombings destroyed what was the
unfinished building of the National Library. As early as 1946 Bulgaria
drew a purpose credit, and new construction work by architects
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1 The Largo was a key location for the mass rallies, known as manifestations, to

с които през комунизма се отбелязват празници като 9 септември
и 7 ноември
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1 Ларгото е ключова част от тържествените манифестации,
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Построена през 1954-1956 г., сградата на Министерството на
електрификацията впоследствие става Президентство. Във вътрешния ѝ
двор са изложени запазени части от римска Сердика
Built in 1954-1956 the Ministry of Electrification would subsequently become
the Office of the President. Its inner courtyard displays remains of ancient
Serdica

и започва строителството по проект на архитектите Иван
Васильов и Димитър Цолов. В традициите на сталинизма
институцията е наречена на Васил Коларов, дългогодишен
съратник на Георги Димитров и министър-председател през
1949-1950 г. През 1963 г. библиотеката е преименувана на
"Кирил и Методий".
Сталинисткото строителство в София включва и сграда,
която символизира здравите връзки между НРБ и СССР: Домът
на българо-съветската дружба, построен със средства на Съюза
на съветските граждани в България. Сградата е в типичния
за епохата стил, на пет етажа, с театрален салон, библиотека,
изложбена зала, физкултурен салон и ресторант. В началото на
ХХI в. е продадена и днес в нея има театър.
Ivan Vasilyov and Dimitar Tsolov started. In keeping with the
traditions of Stalinism, the library was called Vasil Kolarov after the
long-time associate of Georgi Dimitrov and prime minister in 19491950. In 1963 the library was renamed to Cyril and Methodius.
Stalinist Sofia also includes a building meant to symbolise the
strong links between the People's Republic of Bulgaria and the
Union of Soviet Socialist Republics.The House of Bulgarian-Soviet
Friendship was funded by donations from the Association of Soviet
Citizens in Bulgaria. Its exterior and interior are typical for the
times. It has five storeys, a theatre hall, a library, an exhibition space
and a restaurant. At the beginning of the 21st century it was sold
and now houses a theatre.





1 Tипичен за сталинисткия барок архитектурен орнамент, наситен с
комунистическа символика: щит с вече премахнати сърп и чук, житни
класове, знамена. Орнаментът е от фасадата на бившия Партиен дом
2 Мирният труд и комунистическата съпротива са част от темите на
релефа на сградата на Софийската опера и балет
3 Орнамент от фасадата на Операта
4 В края на 1950-те пред Националния стадион "Васил Левски" са
поставени осем бронзови статуи на спортисти, като за модели служат
известни тогавашни атлети. През 2011 г. статуята на дискохвъргач беше
открадната, вероятно за да бъде предадена на вторични суровини

5 Орнамент от фасадата на "София Хотел Балкан"
6 Бившият Дом на българо-съветската дружба
1 An element typical for Stalinist Baroque and impregnated with Communist

1

symbolism: a shield with wheat plants and banners. The hammer and the sickle
have already been removed. The ornament is still on the former Party House

2 Peaceful labour and resistance are some of the topics in the relief on the
building of the Sofia Opera and Ballet House
3 An ornament from the Opera House
4 In the 1950s eight bronze statues of sportsmen, modelled after famous
athletes at the time, were placed in front of the Vasil Levski National Stadium.
In 2011 the statue of the discus thrower was stolen, possibly to sell for scrap
metal

5 An ornament on the Balkan Hotel
6 The former House of Bulgarian-Soviet Friendship
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РОлята на
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The Role of
MonuMenTS



Альоша, Пловдив. Паметниците на съветската армия, които изобразяват
един войник, традиционно са наричани "Альоша". Този в Пловдив е найизвестният. Решението за построяването му е взето през 1948 г., а екипът
от скулптори е оглавен от Васил Радославов. Паметникът е открит през
1957 г. Гранитната статуя е висока 10,5 м, символично гледа по посока на
СССР и е базирана на образа на действителен съветски войник – Алексей
Скурлатов. След 1989 г. започва дебат дали паметникът да бъде премахнат.
През 1990-те Кристо, американският артист от български произход, има
планове да "опакова" Альоша, но не получава разрешение от местните
власти. През 2013 г., по време на политическа акция, на паметника беше
вързан червен плащ, а на лицето беше поставена черна кърпа

The Alyosha in Plovdiv. In Bulgaria, the monuments to the Red Army that
represent a single soldier are traditionally called Alyosha. The one in Plovdiv is
the most famous. The decision to build it was made in 1948. Vasil Radoslavov
headed the team of sculptors employed for the job. The monument was
unveiled in 1957. The 10.5-metre-high granite statue looking symbolically
eastward, to the USSR, was modelled after a real Soviet solider, Alexey
Skurlatov. Post-1989 a debate to demolish it began. In the 1990s Christo, the
US artist of Bulgarian origin, had plans to "pack up" the Alyosha, but he never
received a permission from the local authorities. In 2013, during a political
happening, the monument was wrapped up in a red shroud and a black
kerchief was put on the soldier's face

От зората на цивилизацията в древна Месопотамия и
Египет до днес хората издигат паметници и мемориали, за да
запазят спомена за славни събития и победи, да представят някое
не толкова славно събитие в по-ласкава светлина пред идните
поколения и да оставят следа в историята. В тоталитарните
държави, каквато е комунистическа България, паметниците са
постоянен знак, който напомня за присъствието на режима и
за неговите съюзници, за важни и по-малко известни герои и
личности, за събития от националната история: партизанското
движение и Септемврийското въстание от 1923 г., възрожденските
революционери и великите средновековни владетели и разбира се,
вездесъщите Маркс, Ленин, Георги Димитров.
В комунистическа България паметници се строят постоянно
и с размах, като на моменти се стига до "естетическа война".
Така през 1955 г. Вълко Червенков, министър-председател и
сталинист, нарежда статуята на Христо Ботев в центъра на
Враца, изработена през 1890 г., да бъде премахната, защото била
прекалено "буржоазна". На нейно място през 1965 г. е поставен
нов паметник, в стилистиката на социалистическото изкуство.
Паметниците в комунистическа България обаче са
чувствителни към политическата обстановка, както личи по това,
което се случва с монументите на Сталин. Статуи на съветския
диктатор се появяват в България още приживе на места като
центъра на София и Варна и пред едноименния химически
завод в Димитровград. Варна и Мусала са преименувани на
Сталин. След развенчаването на култа към личността на Сталин

Since the dawn of civilisation in ancient Mesopotamia and
Egypt people have erected statues and monuments to keep the
memory of glorious events and victories, to represent some less
glorious event in a more appealing light to the future generations,
and to leave a trace in history. In the totalitarian states, of which
Communist Bulgaria was one, monuments were a permanent
reminder of the potency of the regime and its allies, of significant
and lesser known heroes and personalities, of events in the
national history: the September 1923 Uprising, the Partizani
movement, the Revival Period revolutionaries, the great medieval
rulers, and of course the omnipresent Marx, Lenin and Georgi
Dimitrov.
In Communist Bulgaria monuments were enthusiastically built
all the time, as sometimes even "aesthetic battles" occurred. In
1955, for example,Valko Chervenkov, the Stalinist prime minister,
ordered to have a 1890 statue of Hristo Botev taken down from
the centre of Vratsa, a town in Bulgaria's northwest, because he
considered it too "bourgeois." In 1965, a new statue in keeping with
the style of Socialist art was placed there.
The monuments in Communist Bulgaria were sensitive to
the political situation as exemplified by what happened to the
monuments to Stalin. Statues of Stalin started to appear in
Bulgaria while he was still alive, in places such as the centres of
Sofia and Varna, and in front of the eponymous chemical plant in
Dimitrovgrad. Varna and Musala mountain peak were renamed to
Stalin. After the personality cult was done away with in 1956, the



през 1956 г., статуите тихомълком са премахнати, а град Сталин
и връх Сталин отново стават Варна и Мусала.
Паметниците заемат централно място във всички градове
и много от селата на социалистическа България. Те са фокусът
на обществени събития като манифестации и тържествени
чествания за дати като Девети септември, Седми ноември и
1 май. Някои са амбициозни като архитектурен и художествен
мащаб, а построяването им поглъща сериозни държавни
средства. Проектирани от най-известните скулптори в страната,
те се отличават с дързък вид и се превръщат в туристически
забележителности. Повечето от паметниците от периода обаче –
от статуите на национални герои до тези на местни партизани, са
по-скромни като размер и размах на творческата идея.
Първите паметници, които започват да се строят в България
след 1944 г., са посветени на Червената армия, Сталин, Ленин
и участниците в партизанското движение и Септемврийското
въстание. Стилът отговаря на доминиращия тогава
"социалистически реализъм" с тежки, реалистични фигури и
архитектура, в която доминира силуетът на обелиск или колона,
увенчана с главната фигура на композицията. Барелефи в по-ниските
части на композицията обикновено представят моменти като битки
и посрещането на Червената армия от признателните българи.
След 1960-те паметниците стават по-разнообразни.
По площадите, парковете и местата за отдих се появяват
статуи на играещи деца и красиви момичета, на работници и
земеделци – знак, че официалното изкуство обръща погледа
си към обикновения социалистически човек. Промяната е
предизвикана от разведряването след Априлския пленум от
1956 г. и не продължава дълго.



statues were removed without much ado.The City of Stalin and
Stalin Peak reverted to Varna and Musala.
Monuments take up a central space in all towns and many
villages of Socialist Bulgaria. They are the focal points of public
events such as the rallies and ceremonies to mark 9 September,
7 November and 1 May. Some are ambitious in their architectural
and artistic scope, and building them meant spending significant
public cash. Designed by the most famous sculptors in the
country they impressed and became tourist attractions.
However, the majority of the monuments, regardless of whether
they represented national heroes or local Partizani, were modest
in size and artistic execution.
The first monuments to be erected in Bulgaria after 1944
were dedicated to the Red Army, to Stalin and Lenin, and to the
participants in the September 1923 Uprising and the Partizani
movement. Their style reflected the Socialist Realism dominant
at the time. Their figures were heavy and realistic, and so was
their architecture that was usually centred on a pillar or an
obelisk on which the central figure of the composition would
rest. The reliefs at their bottom would usually represent
battles and the reception of the Red Army by grateful
Bulgarians.
A bigger variety of monuments started to appear after 1960.
Statues of playing kids and beautiful girls were visible in squares,
parks and recreational areas, and so were figures of workers
and farmers, indicating the official art had started to focus on
the ordinary men and women of Socialism. The change was due
to the relaxation of the regime brought about by the April 1956
plenum of the BKP. It did not last for long.

През 1970-те обществените пространства – и паметниците
в тях – се променят. България обръща поглед към националната
си история и започва подготовка да отбележи 1300-годишнината
от основаването си с поредица престижни и скъпи монументи.
Така комунистическата власт иска да се легитимира в очите
на българите като естественото и единствено възможно
продължение на еволюцията на нацията през вековете.
Променят се не само темите на общественото изкуство –
променя се и пластичният език, съчетал влиянията на брутализма
и модернизма и индивидуалния почерк на скулпторите. Така
през 1970-те и 1980-те са построени мемориални комплекси
като "Създатели на българската държава" в Шумен, "Асеневци"
във Велико Търново и "Бранители на Стара Загора". Но това
не означава, че старите теми като партизанското движение
и Втората световна война са забравени – през същия период
се появяват и мащабни паметници като Парк-паметникът
на българо-съветската дружба във Варна и мемориалът на
партизаните от отряд "Антон Иванов" край язовир Въча.
Паметниците на комунизма продължават да стоят по
площадите и парковете на България. Отношението към тях
далеч не е еднозначно. Докато паметниците на събития, които не
са свързани с комунистическата история и минало, са поддържани
и приети от обществото, свързаните със социалистическото
минало са предмет на горещ дебат. Привържениците им ги смятат
за част от съвременната българска история, която трябва да
бъде пазена, докато според противниците им те трябва да бъдат
разрушени или прибрани в музей. През 2016 г. парламентът реши
комунистическите паметници в страната да бъдат демонтирани,
но дали и как решението ще влезе в сила, остава отворен въпрос.

In the 1970s both public spaces and the statues in them changed.
Bulgaria looked back into its national history as the preparations
to mark the 1,300th anniversary of the foundation of the Bulgarian
state began.They included a series of monuments that were both
prestigious and expensive.The reasoning of the Communist regime
was to use the anniversary to legitimise itself to ordinary Bulgarians
as the only natural and logical continuation of the nation's evolution
through the centuries.The topics of public art changed, and so did
its artistic means.They now combined the influences of brutalism
and modernism with artistic individuality.Thus appeared a number
of memorial complexes such as the Creators of the Bulgarian State
in Shumen, the Asen Dynasty in Veliko Tarnovo and the Defendants
of Stara Zagora. However, the new movements did not mean
the old topics like the Partizani and the Second World War were
forgotten. Major projects like the Bulgarian-Soviet Friendship
Monument in Varna and the Anton Ivanov Partizani Unit near the
Vacha Reservoir (then called Anton Ivanov Reservoir) were erected
at the same time.
The monuments of Communism continue to adorn the
squares and parks of modern Bulgaria. The monuments to events
unrelated to the Communist past and history are maintained
and generally accepted by the public. However, those related to
Socialism are contentious. Their supporters say they are a part of
this country's recent history and as such should be maintained.
Their opponents protest they should be destroyed or stashed
away in museums. In 2016 the National Assembly decided to
disassemble the Communist-era monuments throughout the
country. When and how this will be implemented is yet to be
seen.



партизаНи
PARTIZANI

Братската могила, София. Открит през 1956 г., паметникът е посветен
на загиналите антифашисти и е гроб на 17 комунисти от столицата.
Архитектурата е представителна за периода – 41-метров обелиск с
фигури на партизанин и партизанка в основата и релефи със сцени от
партизанското движение
The Fraternal Mound in Sofia. Inaugurated in 1956 the monument was
dedicated to dead antifascists. It is also the tomb of 17 Communists from Sofia.
Its architecture was representative of the period: a 41-metre obelisk with the
figures of a male and female Partizani at its base, and realities of scenes from
the Partizani movement

"Народно въстание" или "социалистическа
революция"? Веднага след като взема властта, БКП започва
дебат как точно да определи събитията от 9 септември 1944 г.,
при които легитимното правителство е свалено, и започват
процеси, поставили началото на комунистически режим в
България. Първоначалната идея, отразена в Конституцията от
1947 г., говори за "народно въстание". През 1950-те се налага
разширената теза, че на 9 септември България е преживяла
народно въстание, което разчистило пътя към социалистическа
революция. В конституцията от 1971 г. и в партийната
програма от същата година събитията са определени като
"социалистическа революция".
В наши дни случилото се на 9 септември 1944 г. е
определяно като "държавен преврат".
A "popular uprising" or a "Socialist revolution"? Upon
seizing power on 9 September 1944 the Bulgarian Communist
Party started to argue how to define the day's events in which
this country's legitimate government was ousted and a series
of processes were set in motion to lay the foundations of the
Communist regime.The initial idea, reflected in the Constitution
of 1947, speaks of a "popular uprising." In the 1950s, however, an
expanded version gained popularity: on 9 September 1944 Bulgaria
experienced a popular uprising that paved the way to a Socialist
revolution. In the 1971 Constitution the events were succinctly
billed a "Socialist revolution."
Toady, 9 September 1944 is generally thought of as a coup
d'etat.







Паметник на 16 партизани, разстреляни от жандармерията на 7 август
1944 г. край Копривщица

A monument of 16 Partizani shot dead by the Gendarmerie near Koprivshtitsa,
on 7 August 1944

Превратът е извършен от широката коалиция на
Отечествения фронт с подкрепата на СССР. Съветският
съюз обявява война на България на 5 септември (дотогава
двете държави не са във война) и навлиза на територията ѝ на
8 септември. В събитията обаче има и още един участник, чиято
роля с течение на времето придобива все по-голяма тежест:
партизаните.
Първите групи за съпротива се появяват в България дни след
22 юни 1941 г., когато Третият райх напада доскорошния си съюзник –
Съветския съюз. През следващите години към нелегалното движение
се присъединяват комунисти и анархисти. Обособява се мрежа
от отряди, които действат на териториален принцип, и от помагачи
сред населението. Основната дейност на партизаните включва
саботажи срещу инфраструктурата в страната (в популярната култура
те приемат образа на обиране на мандри). Силите на вермахта и важни
военни и политически фигури също са обект на атентати.
Българските партизани, с изключение на Югославия, нямат
нищо общо със съпротивителните движения в други части на
Европа, като например Италия, където също има "партиджани".
И Кралство Италия, и Царство България са съюзници на нацистите
и почти нямат легална опозиция. Но докато италианските
"партиджани", френската "резистанс" и гръцката "етники
андистасис" обикновено обединяват различни въоръжени
и невъоръжени групи, в България партизаните са основно
марксисти и получават инструкции и подкрепа само от Москва.
В началото партизанското движение е слабо и немногобройно,
но през 1943 г., по настояване на Съветския съюз, то се масовизира
и отделните отряди са организирани в стройна структура,

The coup was conducted by a broad coalition calling itself
OF, or Fatherland Front, with the support of the USSR.The USSR
declared war on Bulgaria on 5 September 1944 (there had been
no state of war between the two countries prior to that), and the
Red Army entered on 8 September. However, there was another
participant in these events whose role would actually increase with
time.This was the Partizani.
The first resistance groups appeared in Bulgaria a few days after
22 June 1941 when Nazi Germany attacked its former ally, the
Soviet Union. During the following years Communists as well as
anarchists joined the clandestine movement. A network of armed
units aided by helpers operated territorially.The main aim of the
Partizani was to disrupt infrastructure and communications, though
in popular culture those actions came to be perceived mainly as
raids on dairy farms.The Wehrmacht as well as important military
and political figures were also targeted.
It should be noted that with the exception of Yugoslavia,
the Bulgarian Partizani had nothing to do with resistance group
elsewhere in Europe, even though some of those, like in Italy,
were also called Partigiani. Similarly to the Kingdom of Italy, in the
Kingdom of Bulgaria, also Nazi ally, there was little or no legal
opposition. However, while the Italian Partigiani or the french La
Resistance or the Greek Еthniki Andistasis were usually umbrella
organisations of various anti-Nazi armed and unarmed groups,
in Bulgaria the Partizani were mainly Marxist and received their
instructions and support only from Moscow.
In the beginning the Partizani movement was weak and sparse,
but in 1943 the Soviet Union ordered it to streamline itself into a



1 Партизански паметник край Копривщица
2 Паметник на партизански отряд "Георги Бенковски" край Копривщица
3 Паметник на комуниста Антон Иванов в родното му място – Копривщица.

1 A Partizani monument near Koprivshtitsa
2 A monument to the Georgi Benkovski Partizani unit near Koprivshtitsa
3 A monument to Communist Anton Ivanov in his hometown, Koprivshtitsa.

Антон Иванов е арестуван, осъден и екзекутиран през 1942 г. за участието
си в комунистическата съпротива. Скоро след това един от партизанските
отряди, действащ на територията на Родопите, е наречен на него

Anton Ivanov was arrested, tried and executed in 1942 for his involvement
with the Communist resistance. Shortly thereafter one of the Partizani unit
operating in the Rhodope was named after him

наречена НОВА (Народоосвободителна въстаническа армия).
През тази и следващата година правителството засилва опитите си
да унищожи движението и създава специални полицейски части –
жандармерия, за борба с комунистите. И двете страни действат
жестоко. Партизаните извършват убийства, включително в София,
жандармерията подпалва домовете на семействата на партизани
и ятаци. Заловените партизани са инквизирани и разстрелвани.
Вътрешният министър обявява награда от 50 000 лв. за главата
на всеки убит партизанин. По селата и градовете се сформират
доброволни "ловни дружинки" за лов на партизани.
В крайна сметка правителството се проваля. На 9 септември
1944 г. партизаните слизат в градовете и селата и се включват в
преврата на Отечествения фронт. Червената армия е обявила
война на царството четири дни по-рано и вече се придвижва
към София.
Броени дни по-късно бившите партизани вече заемат
ключови държавни, военни и административни постове и
формират ядрото на комунистическата върхушка. Тодор
Живков и много от приближените му, например, са били в
партизански отряд "Чавдар". С времето партизаните и ятаците,
по-късно и техните деца, като "активни борци срещу фашизма
и капитализма" получават редица привилегии и на практика се
превръщат в елита на режима.
Колко души участват в партизанското движение е въпрос,
чийто отговор зависи от това кога и кого питате. Когато през
май 1944 г. Георги Димитров се интересува от броя им, му е
отговорено, че в страната има 2320 партизани. Сведения на
германското и британското разузнаване от 1943-1944 г. посочват

well-functioning structure called NOVA, or Revolutionary People's
Liberation Army. In 1943-1944 the government stepped up its
attempts to annihilate the movement and set up a special police force,
the Gendarmerie, to fight the Communists. Both sides committed
numerous atrocities.The Partizani conducted assassinations, including
in Sofia.The Gendarmerie set fire to the houses of Partizani families
and their helpers. Captured Partizani were tortured and then shot.
The interior minister announced a bounty of 50,000 leva for the
head of any dead Partizanin. Voluntary "hunting parties" started
getting formed in villages and towns to chase Partizani.
The government ultimately failed. On 9 September 1944 the
Partizani descended into the towns and villages and joined the
Fatherland Front coup. The Red Army had declared war on the
Kingdom of Bulgaria four days previously and was already on its
way to Sofia.
Shorty thereafter the former Partizani installed themselves in
key state, military and civil service positions.They formed the pith
of the Communist establishment.Todor Zhivkov and many of his
associates had all been members of the Chavdar Partizani unit. In
the course of time, the Partizani and their helpers, and their children
would be granted the status of Active Fighters Against Capitalism
and Fascism, which entailed many privileges. In reality, they became
the regime's elite.
How many were the original Partizani is a question whose
answer depends on whoever does the talking. In May 1944 Georgi
Dimitrov inquired how many Partizani there were in the country.
The number then was 2,320. According to German and British
intelligence, there were 5,000-18,000 Partizani operating in Bulgaria
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Паметник на загиналите в антифашистката борба, местност Барикадите
край Копривщица. На това място понякога е зимувал партизанският
отряд "Георги Бенковски". През комунизма са построени паметник и
хижа, но днес пътят дотам не е поддържан, а хижата се руши
A monument to the dead in the antifascist struggle, the Barricades area near
Koprivshtitsa. The Georgi Benkovski Partizani unit spent their winters here.
During Communism, a chalet was built next to the monument. Now the road
leading to it disintegrates, and so does the chalet

числа между 5000 и 18 000 души. По данни на самата БКП от
1945 г. към 9 септември 1944 г. в страната е имало 7000 партизани.
С времето бройката започва да набъбва. През 1955 г.
партизаните са изчислявани на 50 000 души.
Комунистическа България въвежда званията "Борец против
фашизма и капитализма" (БПФК) и "Активен борец против
фашизма и капитализма" (АБПФК). Вторите са с по-големи
заслуги. Носителите и на двете степени, както и техните
семейства, се радват на значителни привилегии в ежедневието,
като например безплатни почивки и лекарства, високи пенсии,
приемане извън квотата в университети и много други. През
1980 г. АБПФК наброяват 200 000 души.
Паметници на партизани, загинали при акция или в битка
с правителството, се появяват още в първите години след
1944 г. По правило те са поставяни на местата на важни битки
in 1943-1944. According to the BKP in 1945, there were 7,000
Partizani as of 9 September 1944.
With time the numbers swelled. In 1955 the number of Partizani
was said to be 50,000.
Communist Bulgaria introduced the special honorary title
of Fighter Against Capitalism and Fascism (BPFK) and the more
meritorious Active Fighter Against Capitalism and Fascism (ABPFK).
The holders of both and their families enjoyed significant privileges
in daily life, including free holidays, free medicines, high pensions,
exceptional access to university education and many others. By
1980, the people claiming ABPFK privileges were 200,000.
Monuments of Partizani who died in combat with government
forces or in the course of an action started appearing soon after





1 Паметник на антифашисти, загинали през 1923-1944 г., Велинград.
Смесването на участниците в Септемврийското въстание и на
партизаните е обичайно през комунизма
2 Паметник на партизанина Жельо Божков в центъра на село Зорница,
Ямболско
3 Паметник на загиналите партизани от отряд "Дядо Вълко" и ятаците
им, местност Голия връх край село Сухаче, Плевенско. Паметникът е
ремонтиран през 2014 г.
1 A monument to antifascists who died in 1923-1944, Velingrad. Mixing up the
participants in the September 1923 Uprising with the Partizani was the usual
practice under Communism
2 A monument to Partizanin Zhelyo Bozhkov in the centre of the village of
Zornitsa near Yambol
3 A monument to the dead Partizani of the Dyado Valko unit and their
helpers, in the Goliya Vrah area near the village of Suhache, Pleven. This
monument was refurbished in 2014

или събития, свързани с движението, като мемориалите в
село Балван, Великотърновско, в село Батулия, Софийско, и в
местността Балова шума, Монтанско.
Тези паметници обикновено представят конкретна
историческа личност, символичен партизанин или скулптурна
група от партизани – пропорциите са колосални, а позата
изразява решителност, сила, устрем и/или трагичен героизъм.
Особен вид монументи са т.нар. братски могили, посветени
на група загинали партизани, които често изпълняват ролята и на
техен гроб. Такива са Братската могила в Парка на свободата (днес
Борисова градина) в София и Братската могила край ботевградското
село Литаково.
9 September 1944. As a rule, they were placed in the locations of
important battles or events related to the movement such as the
village of Balvan near Veliko Tarnovo, the village of Batuliya near
Sofia and Balova Shuma locality near Montana.
These monuments usually represented a concrete historical
personality, a symbolic Partizanin or a group of Partizani that as a rule
were larger-than-life and stood in a position signifying resolution,
power, fortitude and/or tragic heroism.
A special kind of monument was the so-called fraternal mound,
dedicated to a group of Partizani, often serving as their collective tomb.
Examples were the Fraternal Mound in Freedom Park (now Boris Garden)
in Sofia and the Fraternal Mound at Litakovo, a village near Botevgrad.
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Паметник в центъра на Луковит, посветен на четирима антифашисти,
разстреляни през май 1944 г.
A monument in the centre of Lukovit dedicated to four antifascists shot dead
in May 1944

1

Повечето паметници на партизани обаче не са престижни
проекти, а скромни бюстове, релефи и възпомeнателни плочи,
поставени на стената на родната къща на загиналия или в
центъра на родното му място.
Паметниците на партизаните са нещо повече от знак за
миналото. През комунизма те са символен център в живота
на обществото. До тях се организират ученически екскурзии
и чествания. Хиляди български деца и младежи са приемани в
пионерската и комсомолската организация край най-близкия
монумент на партизанското движение.
След 1989 г. повечето от партизанските паметници изпадат
в забрава. Статуите са изрисувани с графити, старателно
наредените плочници буренясват, а бронзовите фигури
стават обект на вандализъм и кражба на ценни метали. Част
от паметниците обаче са обгрижвани, а поддръжници на
комунистическото минало на България честват край тях
9 септември.
Most Partizani monuments, however, were not grand-scale
projects bearing prestige, but modest busts, reliefs and plaques
placed on their homes or in the centre of the places where they
lived.
The Partizani monuments were more than just mementoes.
Through the Communist era they had an active role to play in
society. School kids were taken to them for trips and celebrations.
Thousands of Bulgarian children were accepted as Pioneri and
members of the Komsomol at their local Partizani monuments.
After 1989 most Partizani monuments were quickly forgotten.
Many statues ended up being covered in graffiti, the tiled walkways
became overgrown, the bronze figures were either vandalised or
stolen to sell as scrap metal. Some of these monuments are still
maintained, however. Supporters of Bulgaria's Communist past
sometimes mark 9 September around them.





Паметник на партизанския отряд "Антон Иванов", язовир Въча, Родопите.
Първите партизани се появяват в региона през септември 1941 г., но
до 1943 г. отрядите са малки и разпръснати. На 14 февруари 1943 г.
отделните групи се обединяват в отряд, наречен "Антон Иванов". През
следващите месеци броят на партизаните нараства, като по някои
сведения стига до 200 души. В началото на 1944 г. правителството успява
да разбие отряда. Язовир "Въча" е построен през 1960 г. и до 1999 г. се
казва "Антон Иванов"
A monument to the Anton Ivanov Partizani unit at Vacha Reservoir in the
Rhodope. The first Partizani started operating in the region in September
1941, but until 1943 they were few and scattered. On 14 February 1943 the
separate detachments consolidated themselves in a unit called Anton Ivanov.
During the following months the number of Partizani increased to about 200,
according to some sources. At the beginning of1944 the government forces
managed to defeat the Partizani. Vacha Reservoir was constructed in 1960 and
up to 1999 it was called Members of the Anton Ivanov Unit Dam

Както много други неща, свързани с близкото минало на
България, темата за партизаните е най-малкото противоречива.
Според някои, те са достойни за уважение борци против
фашизма, съпротива срещу пронацисткия царистки режим.
Според други, партизаните са предимно крадци на кашкавал и
терористи.
Вероятно след години историците ще се обединят около
определението, че партизанското движение в България e поскоро форма на гражданска война.
Like many other things related to Bulgaria's recent past, the
issue of the Partizani is at least contentious. Some claim that the
Partizani were worthy-of-respect fighters against fascism, resistance
fighters against the pro-Nazi tsarist regime. Other claim the
Partizani were nothing better than cheese thieves and terrorists.
Possibly in the years to come historians will agree that the
Partizani movement in Bulgaria was more or less a form of civil war.





1 Паметник на партизанина Александър Пипонков – Чапай (1920-1944)
в Белово. Пипонков е водач на партизански отряд и доживява
9 септември 1944 г., но загива няколко месеца по-късно при военни
действия в Югославия. Училището в Белово още носи неговото име
2 Паметник на загинали партизани, село Кула, Видинско
3 Пантеонът на загиналите във Втората световна война антифашисти
е построен през 1981 г. в Морската градина в Бургас по проект на
Валентин Старчев, един от най-активните скулптори по време на зрелия
социализъм

4 Паметни плочи, посветени на загиналите в антифашистката съпротива
и във Втората световна война, Калофер
5 Паметник "Ятачката", Дупница. Местното партизанско движение се
появява през 1941 г. През 1949 г. името на града е сменено на Марек –
на псевдонима на влиятелния комунист Станке Димитров (1889-1944),
който е родом от Дупница и загива в самолетна катастрофа, докато
пътува нелегално от СССР към България. Град Марек става град Станке
Димитров през 1950 г. и връща името си Дупница през 1990 г.
1 A monument to Partizanin Aleksandar "Chapay" Piponkov (1920-1944) in
Belovo. Piponkov was a Partizani unit leader and lived to see 9 September
1944. He died a few months later in military action in Yugoslavia. The school in
Belovo still bears his name
2 A monument to dead Partizani in the village of Kula, near Vidin
3 The pantheon of dead antifascists in the Second World War was built in the
Burgas Maritime Garden, in 1981. Its author was Valentin Starchev, one of the
most active sculptors during Mature Socialism

4 Plaques commemorating the dead in the Partizani resistance and in the
Second World War, Kalofer

5 A monument to a girl who helped the Partizani in Dupnitsa. The local
Partizani movement started in 1941. In 1949 the town was renamed to Marek,
the nickname of Stanke Dimitrov (1889-1944), an influential Communist who
had been born there and died in an airplane crash while he made a clandestine
journey from the Soviet Union. Marek was renamed to Stanke Dimitrov in
1950, and again to Dupnitsa in 1990
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1 Паметник костница на "падналите за освобождение на България
от фашисткото иго 1923-1944 г. и в Отечествената война", местност
Звездата край Етрополе

1 A tomb-monument to the "fallen for the liberation of Bulgaria from fascist
yoke 19231944 and the Fatherland War" in an area called The Star, near
Etropole

2 Паметник на загинали партизани, село Царски извор, Стражишко.
Между 1949 и 1992 г. селото се казва Чапаево – на името на
червеноармейския командир Василий Чапаев (1887-1919)

2 A monument to dead Partizani in the village of Tsarski Izvor, near Strazhitsa.
In 1949-1992 the village was named Chapaevo, after Vasiliy Chapaev (18871919), the Red Army commander
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1 Паметник на партизаните от Горнооряховския отряд, край Стражица.
Първите партизани в региона се появяват през 1941 г., но отделните
чети се обединяват в отряд с това име през 1943 г. Днес монументът е
обрасъл с почти непроходима растителност
2 Паметник на съпротивата, Видин. Построен е през 1963 г. по повод
годишнината от Септемврийското въстание и е посветен на партизаните,
които са действали в региона
3 Детайл от паметника на Горнооряховския партизански отряд край
Стражица
1 A monument to the members of the Gorna Oryahovitsa Partizani unit near
Strazhitsa. The first Partizani appeared in the region in 1941, but the individual
detachments united into a single unit in 1943. The monument is almost entirely
overgrown today

2 Monument to the resistance, Vidin. Built in 1963, for the anniversary of the
September 1923 Uprising, and dedicated to the Partizani who were active in
the region
3 Detail from the monument to the Gorna Oryahovitsa Partizani unit near
Strazhitsa
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развалините на комунизма
RUINS OF COMMUNISM
независимо дали посетителят влиза на територията на
България с кола, влак, самолет или кораб, едно от първите неща,
които ще види, е огромният мащаб на развалините. Не, това
не са руините на хилядолетни култури и цивилизации, с които
България се гордее и които в последните години построява
отново. Развалините, които вижда любопитният пътник, са понови и дават представа за живота на страната, когато тя беше
НРБ. Пустеещи сгради, съборени стени, избити прозорци, бурени
и купчини ръждясващи отпадъци – развалините на изоставеното
комунистическо наследство са из цялата страна. В големи градове
и в села, насред затънтени пущинаци и край оживени пътища,
те са като забравен декор на антиутопичен филм. Или като
последствие от война. Но война тук не е имало от десетилетия...
Всяка от тези развалини има своя история. Видяна в
перспектива, тази история обяснява относително добре какво
означаваше НРБ, защо преходът към демокрация и пазарно
стопанство продължи толкова дълго и защо сега РБ продължава
да бъде най-бедната страна в ЕС.
Някои от тези развалини са останки от цели производства,
създадени повече с намерението да осигуряват работни места
и да отговарят на целите на петилетните планове, отколкото
за действителните нужди на икономиката. Други са резултат от
обезлюдяването на селата и масовата емиграция след 1989 г.
Трети са останки от приватизирани предприятия, които биха
имали шанс да се развият в условията на свободен пазар, ако
бяха попаднали в ръцете на добросъвестни и компетентни
собственици. Друга част от най-новите развалини в България са
останки от гражданска или военна инфраструктура, изоставени
поради невъзможност за поддръжка или реформи след 1989 г.
Днес те все още се съпротивяват на разрушителната сила на
природата и хората и са покъртителен паметник на миналото,
когато – според разпространената фраза на носталгиците –
"всички имаха работа и фабриките работеха".



One of the first things anyone entering Bulgarian territory by
car, train, airplane or ship is bound to see is a stunning amount of
ruins. No, these are not the remnants of millennia-old cultures and
civilisations that Bulgaria is so proud of and so ardently rebuilds in
recent years.The ruins the inquisitive traveller will be confronted
with are newer and give a good idea about what life in these lands
was like when they were called the People's Republic of Bulgaria.
Deserted buildings, collapsed walls, broken windows, weeds and
heaps of rusty metal: the ruins of Communism's heritage are
all over the country. In big cities and in villages, in the middle-ofnowhere wilderness and by busy roads, they stand like a derelict
dystopian movie set. Or like the result of a war. But there has not
been a war here for decades...
Each of these ruins has its own story to tell. Seen in perspective,
these stories give a sufficiently coherent idea of what the People's
Republic of Bulgaria meant, why its transition to democracy
and the free market has stalled for so long, and why the current
Republic of Bulgaria continues to be the poorest state in the EU.
Some of ruins are the remains of whole industries that were
set up with the aim to create jobs and to achieve the targets
of the Communist-era five-year plans rather than to serve any
actual economic need. Others are the result of the depopulation
of the villages and the mass post-1989 emigration. Some are the
leftovers from the privatisation of functioning companies that
could have had a chance to develop in a free market environment
had they been acquired by reputable and competent owners.Yet
others belong to the civil or military infrastructure, abandoned
when maintenance became impossible or post-1989 reforms
were implemented.
Today, these ruins still struggle to survive both the elements and
the destructive power of people.They are poignant monuments of
a past when, as the nostalgists love to say, "everyone had a job and
the factories were working."

Изоставен силоз
Abandoned grain silo



селски развалини
VILLAGE RUINS

Читалището на село Мугла, Смолянско, все още изглежда готово за
общоселско събрание... почти. Разположено дълбоко в Родопите, в
края на тесен и неподдържан път, Мугла някога е било оживено. Днес
жителите му са около 200
The community centre of the village of Mugla, near Smolyan, looks ready for
a community meeting... almost. Located deep in the Rhodope, at the end of a
long and unserviced road, Mugla used to be a lively village. Today, about 200
people live there





1 Изоставен ресторант, Красновски минерални бани, Хисарско
2 Изоставена къща, Голешово
3 Ночево, Родопите

1 An abandoned restaurant in the Krasnovski Mineral Baths Resort, near Hisarya
2 An abandoned house in the village of Goleshovo
3 Village of Nochevo in the Rhodope

комунизмът променя българските села по много начини.
След 1944 г. много села са електрифицирани и снабдени
с канализация, строят се стандартните представителни и
обществени сгради, като читалища, училища, кметства и
специфичната комбинация от универсален магазин, ресторант и
сладкарница. Строят се и централни части с паркове, градинки,
плочници и паметници на партизани и други комунисти.
Селяните масово започват да си строят нови къщи, често на
няколко етажа.
Но докато селата се облагородяват, хората, които трябва
да живеят в тях, ги напускат заради по-перспективната работа
в градовете и заради възможностите, които разкрива пред
тях безплатното държавно образование. Докато през 1946 г.
в селата живеят 75,3% от българите, то през 1985 г. те са
35,2%. Вътрешната емиграция засяга основно младите хора и
в резултат на това към 1990-те в селата живеят масово повъзрастни хора. Икономическата криза, липсата на сигурност и
престъпността, затварянето на ТКЗС-тата и продължаващата
емиграция засилват обезлюдяването.
Започва разруха. Бурени обхващат градинките, ресторантите
запустяват, училищата са затворени. Днес на много места
единственият признак, че в селото още има хора, са
некролозите, налепени по стените и дърветата.

Communism changed the Bulgarian villages in more than
one way. After 1944, many villages got electricity and water supply,
as well as the standard public and representative buildings such as
community centres, schools, town halls, and often the peculiar
amalgamation of an "universal" store, a restaurant and a pastry
shop.The village centres changed too.They were given new parks,
gardens, slab-covered squares and monuments of Partizani and
other Communists. Many villagers built themselves new homes,
often on several floors.
But while the villages did become more comfortable to live
in, the people, who were supposed to inhabit them, continued to
leave, lured by better paid jobs in the cities and the opportunities
provided by free state education. In 1946, 75.3 percent of
all Bulgarians lived in villages. In 1985 the village population
amounted to just 35.2 percent. Internal emigration affected
mostly the young, and as a result the villages ended up with
mostly elderly people in the 1990s. The economic crisis, the
lack of security and crime, the end of the TKZS's and continued
emigration deepened the trend.
What followed was desolation.Weeds took over the gardens,
the restaurants were first shut down then abandoned, the schools
lay in ruins.Today the only sign that there are still people in many
villages is the death notices on walls and trees.
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1 Някогашното училище в Евренозово, Малкотърновско. През
комунизма селата в Странджа се обезлюдяват допълнително
поради близостта им до граничната зона и наложените с нея
ограничения

1 The "Let Forever Be Bulgarian-Sov. Friendship" slogan still stands on what used to
be the school in the village of Evrenozovo, near Malko Tarnovo. Under Communism,
the villages in the Strandzha were additionally depopulated due to their proximity to
the border and the travel restrictions

2 Сладкарница, Полски Сеновец, Великотърновско
3 Читалище, Дрипчево, край Харманли. В селото живеят 27 души
4 Изоставеното училище на село Мугла. Някога в него са учили 300

2 A pastry shop in the village of Polski Senovets, near Veliko Tarnovo
3 A Chitalishte in the village of Dripchevo, near Harmanli.Today, 27 people live in the village
4 "Welcome to Your Motherland School!" – a slogan in the abandoned school at

деца

Mugla. It used to instruct up to 300 children
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