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Politické strany Bulharska v rokoch 1944 – 1948 

 

Eva ŠTEFANIČOVÁ 

 

Obdobie od 9. septembra 1944 do decembra 1948 sa v bulharskej historiografii 

vyčleňuje ako obdobie ľudovej demokracie, či éra Vlasteneckého frontu. Tvorí prechod medzi 

dvoma odlišnými ideologickými, politickými, ekonomickými a kultúrnymi systémami – 

osobnou diktatúrou cára a socializmom. Termínom ľudová demokracia sa označuje politické 

zriadenie krajín pod sovietskou kontrolou, nie však politické zriadenie samotného 

Sovietskeho zväzu. Na základe toho sa v krajinách ľudovej demokracie nepresadzoval systém 

jednej politickej strany tak prísne ako v ZSSR. Cieľom príspevku je poukázať na vývoj 

jednotlivých politických strán, ktoré v rokoch 1944 - 1948 na území Bulharska pôsobili. 

Zameriava sa na politické aktivity, ktoré viedli najskôr k vyčleneniu viacerých názorových 

prúdov v rámci koalície, neskôr k vzniku legálnej politickej opozície a napokon až likvidácii 

opozičných strán a nástupu monopolu komunistickej strany v decembri 1948. Činnosti 

politických strán v Bulharsku sa vo svojom diele venovali viacerí bulharskí autori. Príspevok 

okrem archívneho materiálu Štátneho ústredného archívu v Sofii. Archívu Bulharskej 

republiky (Centralen dăržaven archiv. Archiv na Republika Bălgarija) najviac ovplyvnili 

edícia dokumentov Narodna demokracija ili diktatura a monografické práce M. Isusova a Ľ. 

Ogňanova.1  

Po porážke profašisticky orientovanej vlády 9. 9. 1944 sa Bulharsko, podobne ako 

ďalšie krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, postupne ocitlo v sovietskej sfére vplyvu. 

Jeho situácia bola o to zložitejšia, že ako spojenec Nemecka bolo porazenou krajinou a na 

jeho území až do septembra 1947 pôsobila Červená armáda a Spojenecká kontrolná komisia. 

V tejto zložitej zahraničnopolitickej situácii sa začala po víťazstve ľavicového Vlasteneckého 

frontu formovať nová politická scéna Bulharska. Jej základ tvorila koalícia strán združená v 

organizácii Vlastenecký front.2  

                                                 
1  (zost.) OGŇANOV, Ľubomir: Narodna demokracija ili diktatura. Christomatija po istorija na 
Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Literaturen Forum OOD. 1992, 212 s.; ISUSOV, Mito: Političeskijat život v 
Bălgariji (1944-1948). Sofia : Akad. Izd. Prof. Marin Drinov, 2000, 424 s.; ISUSOV, Mito: Stalin i Bălgarija. 
Sofia : Universitetsko izdatelstvo, 1991, 227 s.; OGŇANOV, Ľubomir.: Dăržavno-političeskata sistema na 
Bălgarija 1944-1948. Sofia : Izd. na BAN, 1993. 250 s. 
2  Pôvodne Vlastenecký front vznikol 17. júla 1942 ako široká antifašistická organizácia združujúca 
ľavicovo orientované ilegálne politické strany. Na koordináciu ich činnosti vznikol Národný výbor 
Vlasteneckého frontu, v ktorom boli združení predstavitelia Bulharskej robotníckej strany (komunistov), 
Bulharskej poľnohospodárskej ľudovej strany, Bulharskej robotníckej sociálnodemokratickej strany a 
politického klubu Zveno a skupiny nezávislých predstaviteľov.  
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Z politických strán Vlasteneckého frontu mala najväčší vplyv Bulharská robotnícka 

strana (komunistov) (ďalej len BRS(k)), ktorá si už od počiatku nárokovala pozíciu 

organizátora nového zriadenia.3 Počas septembra 1944 sa obnovila činnosť Zahraničného byra 

strany a do krajiny sa z emigrácie začali vracať jej členovia. Vrcholní predstavitelia BRS(k) 

Georgi Dimitrov a Vasil Kolarov, ktorí tvorili počas druhej svetovej vojny jadro bulharskej 

komunistickej emigrácie, však v Moskve zotrvali až do jesene 1945.4 Do rozhodnutí o novej 

politickej koncepcii však mohli G. Dimitrov i V. Kolarov zasahovať prostredníctvom 

rádiogramov a listov, ktoré si vymieňali s prvým sekretárom Ústredného výboru BRS(k) T. 

Kostovom.5 Na ich základe si začína BRS(k) postupne monopolizovať komunikáciu so 

Sovietskym zväzom a využívať ju pre svoje ciele. Od 18. 9. 1944 začína strana vydávať svoj 

tlačový orgán, stranícke noviny Robotnícky čin (Rabotničesko delo). 

Od polovice septembra 1944 sa začali formovať oficiálne orgány BRS(k). Do čela 

strany bol zvolený doma aj v zahraničí uznávaný Georgi Dimitrov a zvolená bola aj zostava 

Politbyra Ústredného výboru strany.6 Už od začiatku sa Politbyro na svojich zasadnutiach 

začalo vyjadrovať ku všetkým základným politickým, sociálnym a kultúrnym problémom 

krajiny. Na jeho zasadnutia boli pozývaní predstavitelia Ústredného výboru, ministri vlády, či 

členovia regentskej rady. Konštituovanie regionálnej straníckej štruktúry prebehlo od konca 

septembra do polovice novembra 1944. V tom čase sa konali krajské a miestne konferencie 

strany, na ktorých boli volené miestne stranícke orgány. Miestne výbory svojou ďalšou 

činnosťou presiahli rámec straníckych štruktúr a priamo zasahovali do právomocí štátnych 

orgánov. 

Politické plány strany boli vyjadrené v Obežníku № 5 Ústredného výboru BRS(k) z 

12.9.1944. V rámci neho sa hovorí o tom, že je potrebné "1. všetkými silami pracovať na 

upevnení postavenia novej, ľudovej krajiny Vlasteneckého frontu, 2. mobilizovať pozornosť a 

silu národa na odhodlaný boj proti nemeckému nebezpečenstvu v Bulharsku..., 3. ...úplné 

                                                 
3  Keďže od 20. rokov 20. storočia pôsobila v ilegalite, svoju činnosť po rozpustení politických strán v 
roku 1934 prakticky neprerušila. Zachovala si miestne i centrálne štruktúry a už v polovici septembra 1944 bola 
schopná plynulo vykonávať riadiace funkcie. 
4  Proti ich návratu bol Stalin, ktorý nechcel, aby sa tento krok vysvetľoval spojencami ako pokus o 
sovietizáciu krajiny. Z toho istého dôvodu sa v rámci propagácie zdôrazňoval fakt, že v krajine v tom období 
nepôsobili sovietski poradcovia ani politkomisári. In KALINOVA, Elena – BAEVA, Iskra: Bălgarskite prechodi 
1939 - 2005 g. Sofia : Paradigma. 2006, s. 50. 
5  Pri komunikácii, najmä v rádiogramoch, používali kódové mená. G. Dimitrov sa podpisoval ako Ded, 
T. Kostov ako Spiridonov. V komunikácii sa objavuje aj krycie označenie Stalina – Družkov. In Centralen 
dăržaven archiv. Archiv na Republika Bălgarija Sofia (ďalej len CDA na RB Sofia). Fond 1B, op. 7, a. e. 897, s. 
1.; CDA na RB Sofia. Fond 1B, op. 7, a. e. 5, s. 1. 
6  Okrem G. Dimitrova sa do zostavy Politbyra dostali aj V. Kolarov, Trajčo Kostov, Georgi Čankov, 
Vălko Červenkov, Dobri Terpešev, Anton Jugov, Cola Dragojčeva, Venelin Ganev, Rajko Damjanov, Georgi 
Damjanov a Petko Kunin, V. Poptomov, a. i. Najdôležitejšiu úlohu v radoch Politbyra v tom období zohrával T. 
Kostov, ktorý pôsobil ako mediátor medzi zahraničným a domácim vedením strany. 



 573

plniť programu Vlasteneckého frontu, vykoreniť fašizmus a jeho ideológie zo všetkých sfér 

verejného a politického života, vytvoriť demokratickú vládu..."7  

Už od začiatku bolo jasné, že strana sa musí zaoberať aj otázkou kádrov, ktoré boli 

nepostačujúce. Logickým riešením bolo zvýšenie počtu členov, a preto sa v septembri 1944 

podľa vzoru ZSSR prudko zvyšuje členská základňa strany. Z pôvodných 13 700 členov 

stúpol ku koncu roka 1944 počet členov nad 250 000. Na zasadnutí Politbyra z 20. 10. 1944 

bolo prijaté uznesenie, podľa ktorého sa BRS(k) mala zmeniť na stranu s masovou členskou 

základňou, pričom hlavná pozornosť sa mala sústrediť predovšetkým na proletariát v 

priemyselných centrách. Na vidieku sa mala strana zamerať najmä na chudobné masy a 

stredné vrstvy obyvateľstva.8  

Druhou najvplyvnejšou stranou s tradične významným postavením na vidieku bol 

Bulharský poľnohospodársky ľudový zväz (ďalej len BPĽZ).9 Už 9.9.1944 vydala skupina 

agrárnikov pod vedením Nikolu Petkova, Borisa Bumbarova, Asena Pavlova a ďalších 

predstaviteľov Obežník № 1, v ktorom oficiálne vyhlásila obnovenie BPĽZ. Podobne ako v 

prípade BRS(k), aj v BPĽZ začal počet členov po opätovnom obnovení prudko stúpať. Podľa 

štatistík mal zväz v polovici septembra 1944 až 100 000 členov a v polovici novembra 1944 

sa počet opätovne zvýšil na 115 000 členov.10 BPĽZ sa tak znova stal vplyvnou a masovou 

agrárnou stranou.  

Pri obnove starej organizačnej štruktúry BPĽZ zohrával dôležitú propagačnú úlohu 

denník Poľnohospodárska zástava (Zemedelsko zname) a riadenie obnovy malo na starosti 

dočasné Stále vedenie zväzu. Úplná obnova organizačnej štruktúry sa dovršuje 23. 9. 1944 po 

návrate najvýznamnejšieho predstaviteľa zväzu dr. Georgi M. Dimitrova z emigrácie.11 Na 

celoštátnej Národnej konferencii uskutočnenej 14. - 15. 10. 1944 bolo zvolené nové Stále 

                                                 
7  ISUSOV, Mito: Političeski život v Bălgarija. Sofia : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov". 
2000, s. 32. 
8  ISUSOV, Mito: Političeski život v Bălgarija. Sofia : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov". 
2000, s. 34. 
9  Bulharský poľnohospodársky ľudový zväz bol stranou s tradíciou a širokou členskou základňou. Od 
pol. 20. do pol. 30. rokov 20. storočia došlo k jeho rozštiepeniu na tri frakcie – pravicový Bulharský 
poľnohospodársky ľudový zväz, ľavicový Bulharský poľnohospodársky ľudový zväz "Pladne" a centristický 
Bulharský poľnohospodársky ľudový zväz "Vrabča 1". Do Vlasteneckého frontu vstúpilo iba ľavicové "Pladne", 
ktoré sa po septembri 1944 zjednotilo s "Vrabča 1". Pravicový Bulharský poľnohospodársky ľudový zväz zostal 
v opozícii a obnovenie jeho činnosti nebolo schválené. V rámci koalície Vlasteneckého frontu mala najväčšiu 
voličskú základňu frakcia na čele s dr. G. Dimitrovom, pričom frakcia Vrabča 1 sa ocitla v problémoch, keďže 
jej poprední predstavitelia K. Muravjev, Dimităr Gičev, Vergil Dimov boli obvinení a odsúdení Národným 
súdom. In OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-političeskata sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : 
Izdatelstvo na BAN. 1993, s. 18.  
10  KALINOVA, Elena – BAEVA, Iskra: Bălgarskite prechodi 1939 - 2005 g. Sofia : Paradigma. 2006, s. 
51. 
11  Dr. G. M. Dimitrov, zástupca londýnskej emigrácie, pôsobil počas vojny od roku 1941 v "bulharskom 
národnom výbore" v Káhire a ako znalec Bulharska spolupracoval s britským velením pre Blízky východ. 
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vedenie, ktorého jadro tvorili dr. G. M. Dimitrov, N. Petkov a A. Pavlov. Okrem Stáleho 

vedenia bol na konferencii konštituovaný aj Stály výbor zväzu a Sekretariát. Do funkcie 

hlavného tajomníka zväzu bol zvolený dr. G. M. Dimitrov. Predsedom Riadiaceho výboru, 

ktorý mal celkovo 48 členov, sa stal Alexander Obbov.  

Na základe ďalšieho politického vývoja sa v BPĽZ sformovali tri názorové prúdy – 

ľavica, pravica a centrum, ktorých činnosť postupne viedla k rozdeleniu zväzu. G. M. 

Dimitrov a jeho stúpenci chceli vybudovať silný agrárny zväz, ktorý by pôsobil ako protiváha 

BRS(k). Ľavicoví predstavitelia vedení A. Obbovom sa snažili o tesnú spoluprácu s BRS(k) a 

najsilnejšie pozície v čase konania kongresu zastávalo centristické krídlo, ktoré sa hlásilo k 

tradičnej ideologickej koncepcii BPĽZ v súčinnosti s novými politickými požiadavkami – 

spolupráce s BRS(k), ktorú bolo ochotné zastávať len na platforme rovnocenného prístupu.  

Bulharskú robotnícku sociálnodemokratickú stranu (ďalej len BRSDS) tvorili ľavicové 

a centristické sily predvojnovej sociálnej demokracie. Bola to strana s neveľkou členskou 

základňou, ktorá sa pri svojom reštavrovaní mohla opierať o podporu časti robotníckeho 

obyvateľstva. Prvé zasadnutie Ústredného výboru BRSDS sa konalo 16. 9. 1944. Jeho 

členovia odobrili účasť strany vo vláde a prijali rozhodnutie o zvolaní Vyššieho výboru. 

Výsledkom rokovaní Ústredného výboru bolo prijatie východiskových dokumentov strany - 

Obežníka № 1 a Manifestu k bulharskému obyvateľstvu. Ich podstatu tvorili apely na obnovu 

straníckych organizácií, ktoré mali vybrať vhodných kandidátov do straníckych funkcií na 

celoštátnej úrovni, zosúladenie práce členov výborov Vlasteneckého frontu a dozeranie na 

plnenie vládnych nariadení. Od 4. 10. 1944 bol tlačovým orgánom strany denník Národ 

(Narod).  

Sociálna demokracia neprijala dokumenty, ktoré by zdôrazňovali jej samostatný 

program. Kvôli potrebe spresnenia politických cieľov prijal Vyšší výbor strany začiatkom 

novembra 1944 Deklaráciu o politickej situácii. Základom dokumentu bol vládny program zo 

17. 9. 1944. Na zasadaní Vyššieho výboru bolo zvolené aj predstavenstvo Ústredného výboru, 

členovia Výkonného výboru a Sekretariát strany. Na post hlavného tajomníka BRSDS bol 

zvolený Kosta Lulčev. Ďalšia z významných osobností sociálnej demokracie Kărstjo 

Pastuchov zastával post radového člena Ústredného výboru. Spolu s Kosta Lulčevom a 

Grigori Češmedžievom vytvárali politickú profiláciu BRSDS. Nie všetci vedúci predstavitelia 

strany súhlasili s jej profiláciou načrtnutým smerom, a preto v rámci strany dochádza k 

vytvoreniu pravicového (K. Pastuchov), ľavicového (D. Nejkov) a centristického krídla (G. 

Češmedžiev). 
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Poslednou stranou Vlasteneckého frontu s najmenšou členskou základňou bol 

Politický krúžok "Zveno – 19. máj" (ďalej len Zveno). Začiatkom roka 1945 sa počet členov 

krúžku pohyboval okolo 14 000 – 15 000 a nevýhodou bolo aj to, že sa sformoval bez cielenej 

orientácie na niektorú skupinu obyvateľstva. Sympatie však získaval najmä v radoch 

vojenských dôstojníkov, intelektuálov a hospodárskej elity, a preto sa pre ostatné strany stal 

lákavým politickým partnerom. Jej predseda Kimon Georgiev bol súčasne predsedom vlády, 

čím sa zabezpečila politická autorita Zvena na úrovni Vlasteneckého frontu. Keďže bolo 

Zveno obnovené ako politický krúžok, nemalo žiadne organizačné štruktúry. Bolo potrebné 

prehodnotiť a zmeniť jeho stanovy. Na celoštátnej konferencii uskutočnenej 1. 10. 1944 sa 

politický krúžok zmenil na politickú stranu pod názvom Ľudový zväz "Zveno". Jeho program 

kopíroval programové vyhlásenie vlády Vlasteneckého frontu. Do vedenia zväzu bol zvolený 

K. Georgiev a tlačovým orgánom sa stal denník Úsvit (Izgrev).  

Do polovice novembra 1944 siahajú snahy o legalizáciu činnosti Ľudovej, Radikálnej 

a Demokratickej strany, ako aj BPĽZ "Vrabča 1". Podmienkou ich obnovenia bolo prijatie do 

Vlasteneckého frontu, čo predstavitelia Národného výboru rázne odmietli.12 Časť členov 

frakcie "Vrabča 1" vstúpila do Vlasteneckého frontu pod záštitou BPĽZ. Zástupcovia 

Vlasteneckého frontu dlho váhali aj nad povolením Radikálnej strany a to napriek tomu, že jej 

predstavitelia boli organizovanou skupinou "nezávislých intelektuálov" v rámci 

Vlasteneckého frontu a niektorí zastávali významné pozície v novej štátnej správe.13 Napriek 

protestom odmietol Ústredný výbor BRS(k) v apríli 1945 požiadavku Venelina Ganeva a 

Petka Stojanova o vytvorenie samostatnej politickej strany. Radikálna strana začala pôsobiť 

neoficiálne a spolu s Demokratickou stranou dopĺňala do jesene 1945 nelegálne politické 

spektrum mimo Vlasteneckého frontu.  

Politické strany združené vo Vlasteneckom fronte boli síce ľavicovo orientované, 

avšak predstavovali pestrú zmes politických názorov a cieľov. V prvých týždňoch po 

nastolení novej vlády vzťahy medzi stranami Vlasteneckého frontu nezažívali vážnejšie 

problémy. Politika BRS(k) voči ostatným stranám sa niesla v medziach spolupráce. Dočasne 

sa vzdala svojho cieľa nastolenia diktatúry proletariátu a v spolupráci s ďalšími stranami 

akcentovala plnenie "antifašistických a demokratických úloh" vládneho programu. Bolo však 

len otázkou času, kedy do popredia vystúpia rozpory, ktoré boli počas vojny strany ochotné 

tolerovať. Rozdielnosť názorov vo bola spočiatku akceptovaná ako normálny jav, avšak v 

                                                 
12  KALINOVA, Elena – BAEVA, Iskra: Bălgarskite prechodi 1939 - 2005 g. Sofia : Paradigma. 2006, s. 
42. 
13  Napríklad Venelin Ganev bol menovaný za člena novej regentskej rady, Petko Stojanov zastával vo 
vláde funkciu ministra financií. 
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závere roku 1944 sa situácia vyostrila. Keďže v žiadnej zo strán nemali kritické hlasy 

väčšinové postavenie, BRS(k) pristúpila k taktike zasahovania do názorových bojov o moc vo 

vnútri jednotlivých politických strán. Začala podporovať ľavicové a centristické frakcie 

BPĽZ, BRSDS i Zvena. 

Najmarkantnejšie sa taktika BRS(k) prejavila v prípade BPĽZ. Snahou o rovnoprávne 

postavenie BPĽZ a BRP(k) vzbudzoval hlavný tajomník zväzu dr. G. M. Dimitrov na strane 

komunistov obavy. Zväz pod vedením Dimitrova začal uplatňovať centristickú politiku a 

vystupovať autonómne aj na úkor rozdielnosti názorov s BRS(k). Rozdielne záujmy oboch 

strán sa streli napríklad v otázke členstva vo výboroch Vlasteneckého frontu (BPĽZ sa snažila 

pri voľbe do výborov zaviesť systém parity hlasov), či v návrhu dr. G. M. Dimitrova na 

odvolanie bulharských vojsk z frontu z dôvodu nadmerného zaťaženia roľníkov zásobujúcich 

armádu a mestá. Už od polovice decembra 1944 musel preto G. M. Dimitrov bojovať proti 

kritickým hlasom vo vnútri zväzu. Na začiatku roka 1945 sa viditeľne vyčleňujú dve krídla – 

pravicové (D.M. Dimitrov, N. Petkov) a ľavicové (A. Obbov). V januári 1945 sa ľavici 

podarilo odvolať dr. G. M. Dimitrova a novým tajomníkom zväzu sa stal N. Petkov. Jeho 

zvolenie malo byť pokusom o zmierenie oboch frakcií, ale už v priebehu jari 1945 sa ukázalo, 

že Petkov mieni s oficiálnou podporou amerického vyslanca v Bulharsku M. Barnesa 

pokračovať v krokoch, ktoré začal G. M. Dimitrov. 8. - 9. 5. 1945 usporiadalo ľavicové krídlo 

BPĽZ celoštátnu konferenciu, na ktorej odsúdilo postup pravice a prehlásilo, že zachováva 

vernosť jednotnému Vlasteneckému frontu a trvá na spoločnom postupe s komunistami. V 

júni 1945 bol N. Petkov zbavený funkcie hlavného tajomníka a na jeho miesto nastúpil A. 

Obbov. V rámci platformy BPĽZ tak po májovej konferencii operovali dva samostatné zväzy 

a rozpory v priebehu leta 1945 viedli k jeho rozpadu. 

Podobný rozkol nastal aj v radoch BRSDS. Napätie medzi frakciami sa začalo 

stupňovať ešte v novembri 1944 počas volieb do miestnych výborov sociálnej demokracie. V 

apríli 1945 sa objavili prvé snahy o zvolanie Vyššieho kongresu strany, na ktorom by podľa 

vzoru BPĽZ posilnili svoje pozície ľavica a centrum. 10. 6. 1945 sa uskutočnil separátny 

kongres strany, na ktorom sa zúčastnilo 70 – 80 delegátov pravice a centra. Kongres potvrdil 

postavenie K. Lulčeva a jeho politiku vedenia strany. Už v júli 1945 však ľavica vyslovila K. 

Lulčevovi ako predsedovi strany a G. Češmedžievovi ako ministrovi nedôveru a zvolala ďalší 

kongres. Kongresu BRSDS z 5. 8. 1945 sa zúčastnilo 708 delegátov, na ktorom v záverečnej 

Deklarácii o politickej činnosti odsúdili smerovanie strany po 9. 9. 1944 a zdôraznili potrebu 
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spolupráce s BRS(k). Boli prijaté nové organizačné stanovy a vymenený Výkonný výbor i 

Ústredný výbor strany. Do čela strany bol zvolený D. Nejkov.14 

Aj Zveno bolo názorovo rozdelené na tri prúdy - pravicový (V. Jurukov), ľavicový (T. 

Dobroslavski) a centristický (K. Georgiev). Vzhľadom k malej členskej základni však klub z 

pragmatických príčin nemohol dopustiť rozštiepenie a postupne v ňom prevahu získavajú 

ľavicovo orientované názory.  

Politická kríza, ktorá vypukla v jednotlivých stranách Vlasteneckého frontu v máji 

1945, pretrvala až do jesene toho istého roku. Politické strany vyšli z jednotlivých straníckych 

kongresov vnútorne diferencované. Názorová rozdielnosť sa naplno prejavila v novom 

probléme, v otázke usporiadania prvých povojnových parlamentných volieb. Konanie volieb 

do XXVI Národného zhromaždenia bolo vo vládnom programe zo 17. 9. 1944 podmienené 

kapituláciou Nemecka a vláda K. Georgieva ich vypísala na 26. 8. 1945. Predpokladalo sa, že 

voľby budú prevedené na jednotnej kandidátke Vlasteneckého frontu pomerným spôsobom 

hlasovania. Kandidátky mohli zostavovať výbory Vlasteneckého frontu, politické strany, 

ktoré si získali status právnickej osoby a minimálne desaťčlenné skupiny občanov, ktoré 

notársky overenými podpismi mohli navrhnúť svojho kandidáta. Opozičné krídla politických 

strán nesúhlasili s podmienkami a rokovania BRS(k) s N. Petkovom o volebnej taktike z júla 

1945 neboli úspešné. Kvôli neschopnosti dospieť k vzájomnému konsenzu došlo na základe 

odporúčaní Národného výboru Vlasteneckého frontu k schváleniu nariadenie z 7. 9. 1945, na 

základe ktorého sa mohli sformovať aj strany mimo Vlasteneckého frontu. Politická scéna 

Bulharska sa tak oficiálne rozdeľuje na politické strany koalície Vlasteneckého frontu, legálne 

pôsobiace opozičné politické strany a ilegálnu opozíciu tvorenú ilegálnymi skupinami 

Gorjanov, banditov, atď. V rámci legálnej opozície vznikol Bulharský poľnohospodársky 

ľudový zväz – Nikola Petkov (ďalej len BPĽZ-NP) v čele s N. Petkovom a tlačovým orgánom 

Národná poľnohospodárska zástava (Narodno zemedelsko zname); Bulharská robotnícka 

sociálnodemokratická strana (zjednotená) (ďalej len BRSDS(z)) v čele s K. Lulčevom a 

denníkom Slobodný národ (Svoboden narod) a Demokratická strana.  

Demokratická strana začala formovať svoju organizačnú štruktúru už na konci augusta 

1945. Pod vedením Nikolu Mušanova bol vytvorený Dočasný akčný výbor a 28. 8. 1945 

požiadal o registráciu so žiadosťou o povolenie vydávania svojho tlačového orgánu. Po 

obnove Demokratickej strany 23. 9. 1945 začína vychádzať aj jej tlačový orgán denník 

Zástava (Zname).  

                                                 
14  ISUSOV, Mito: Političeski život v Bălgarija. Sofia : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov". 
2000, s. 52. 
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Pokus o obnovu Národno-liberálnej strany v čele s A. Ljapčevom bol neúspešný a po 

stretnutí jej členov koncom septembra 1945 sa rozhodlo o pričlenení k Demokratickej strane. 

K legálnej opozícii sa pripojila časť skupiny nezávislých intelektuálov na čele s prof. P. 

Stojanovom a do radov BPĽZ–NP vstúpila časť členov ilegálneho BPĽZ "Vrabča 1" pod 

vedením Dimităra Gičeva.  

Obnova Radikálnej strany boli úspešne zavŕšená začiatkom septembra 1945, kedy 

bolo povolené aj vydávanie jej denníka Radikál (Radikal). 21. 9. 1945 Radikálna strana 

prijala program a stala sa piatou stranou Vlasteneckého frontu v čele so S. Kosturkovom. 

Časť pravicových poslancov Radikálnej strany odišla počas septembra 1945 do opozície, kde 

pôsobila ako Radikálna strana (zjednotená) a od októbra 1945 začala vydávať denník Hlas 

národa (Naroden glas). 

V rámci politického spektra sa sformovala aj ľavicová opozícia Anarcho-komunistická 

federácia s tlačovým orgánom Robotnícky názor (Rabotničeska misăl).15 V jej radoch pôsobili 

menej známi politici, napríklad dr. I. Balev, G. Chadžiev, Ch. Kolev, a na celkový vývoj 

politickej situácie v Bulharsku nemala federácia vplyv.  

Ďalšie boje medzi vládou a opozíciou sa sústredili na volebné udalosti jesene 1945. Na 

nátlak opozície a západných predstaviteľov Spojeneckej kontrolnej komisie v Sofii bolo 14. 9. 

1945 publikované Nariadenie s platnosťou zákona o pozmenení a doplnení zákona o voľbách 

poslancov do XXVI Národného zhromaždenia. Zmeny v legislatíve umožnili všetkým 

registrovaným stranám postaviť do volieb svojich kandidátov. Nový termín volieb bol 

stanovený na 18. 11. 1945. 

Neustále zasahovania do slobodnej prípravy predvolebného zápasu prinútili opozíciu 

v polovici októbra 1945 prijať opatrenia.16 Rozhodli sa bojkotovať voľby a súčasne sa 

opätovne pokúsiť o ich ďalšie odloženie. 16. 11. 1945 opoziční lídri zaslali predsedovi vlády 

požiadavku o odložení volieb, avšak bez úspechu. Argumentovali neslobodou tlače, zásahmi 

do volebných mítingov, nespravodlivým financovaním kampaní a agitáciou "bartolomejských 

nocí" pre opozíciu po voľbách.17 Tieto snahy sa však nestretli s podporou oficiálnych kruhov 

na západe, ani ich diplomatických predstaviteľov v Sofii.  

                                                 
15  ISUSOV, Mito: Političeski život v Bălgarija. Sofia : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov". 
2000, s. 140. 
16  Predvolebná činnosť opozície bola v porovnaní s možnosťami vládnych strán ohraničená. V opozičnej 
tlači a protestných listoch opozičný lídri vyjadrovali nespokojnosť nad rozpúšťaním opozičných zhromaždení a 
demonštrácií. Hlavnú úlohu pri tom mali zohrávať ozbrojené osoby z radov BRS(k) a Robotníckeho 
mládežníckeho zväzu. Opozícia sa sťažovala aj na neposkytovanie priestoru v médiách, obmedzenia a zákazy 
vydávania opozičnej tlače a i. 
17  (zost.) OGŇANOV, Ľubomir: Narodna demokracija ili diktatura. Christomatija po istorija na 
Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Literaturen Forum OOD. 1992, s. 45 - 46. 
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Prvé povojnové voľby do XXVI Národného zhromaždenia prebehli 18. 11. 1945. Za 

neprítomnosti opozície v nich jednoznačne dominovala BRS(k), až 88,14 % zo všetkých 

zúčastnených hlasovalo za Vlastenecký front. Týmto takticky neúspešným krokom si opozícia 

odrezala cestu k priamemu ovplyvňovaniu politického rozvoja Bulharska v období 

nasledujúceho roku. Napriek snahám západných diplomacií, rozhovory medzi predstaviteľmi 

Vlasteneckého frontu a opozície o možnom vstupe do vlády zo zimy a jari 1946, neboli 

úspešné.  

Nová príležitosť na zapojenie opozície do politického života sa naskytla pri 

rozhodovaní o budúcom štátoprávnom usporiadaní krajiny. Politické boje počas leta a jesene 

1946 sa preto sústreďovali najmä na stanovenie podmienok konania referenda o zmene 

štátneho zriadenia z monarchie na republiku a volieb do Ústavodarného zhromaždenia. V 

otázke referenda sa vládne strany i opozícia zjednotili a svojim voličom 8. 9. 1945 odporúčali 

hlasovať za republiku. V otázke volieb do Veľkého, resp. Ústavodarného národného 

zhromaždenia stanovených na 27. 11. 1946 sa ich názory rôznili. Opozícia sa po 

nepriaznivých skúsenostiach z predchádzajúcich parlamentných volieb rozhodla, že pre svoju 

plnohodnotnú činnosť potrebuje získať poslanecké mandáty. Do predvolebného boja vstúpila 

na dvoch frontoch. Dve najsilnejšie opozičné politické strany BĽPZ-NP a BRSDS(z) sa 

zjednotili v bloku Federácia vidieckych a mestských pracujúcich. Do jej čela sa postavili 

známe politicky činné osobnosti ako N. Petkov, K. Lulčev, prof. P. Stojanov, A. Pavlov, B. 

Bumbarov, A. Stambolijski, D. Stojanov, M. Panov a i. Druhým frontom opozície bola 

Demokratická strana, ktorá sa rozhodla kandidovať samostatne.  

Predvolebný zápas nadobudol charakter ostrého politického súboja. Každá z 

kandidujúcich strán sa rozhodla predstaviť svoj návrh ústavy. Opozícia sa prostredníctvom 

tlačových orgánov a apelovania na vedúcich predstaviteľov krajiny opätovne usilovala 

o oddialenie termínu volieb. Argumentom mala byť krátkosť predvolebnej kampane, ktorá 

znemožňovalo prípravu plnohodnotného programu, ako aj skutočnosť, že stále nebola 

garantovaná realizácia slobodných volieb bez zásahu BRS(k) a neutrality bezpečnostných 

zložiek. Uverejňovala početné príklady porušovania slobody predvolebnej kampane, 

zatýkanie a väznenie opozičných predstaviteľov, ich zatváranie do pracovných táborov, 

násilie, vyhrážky a provokácie počas opozičných mítingov, atď. Denník Narodno zemedelsko 

zname uverejnil informáciu, podľa ktorej bolo v súvislosti s priebehom predvolebnej kampane 

zabitých 17 osôb z radov BĽPZ-NP.18 

                                                 
18  Okrem toho zadržali orgány Ministerstva vnútra veľké množstvo opozičných predstaviteľov. Zatknutí 
boli P. Kunev, A. Stambolijski, Trifon Mirčev a i. Do pracovných táborov Rosica, Zagrad a Kucian boli 
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Voľby do Veľkého národného zhromaždenia prebehli podľa plánu 27. 10. 1946 a 

koalícia Vlasteneckého frontu v nich získala 70,10% hlasov a v ústavodarnom zhromaždení 

obsadila 366 z celkového počtu 465 kresiel. Až 53,16% poslaneckých miest získala BRS(k). 

Opozičné strany združené vo Federácii vidieckych a mestských pracujúcich získali 28,35% 

hlasov a obsadili 99 poslaneckých kresiel. Demokratická strana neobsadila v parlamente 

žiadne kreslo.19  

Ďalšia činnosť koalície i opozície sa sústredila na vypracovanie návrhu novej ústavy. 

Obe strany vystúpili v prvej polovici roku 1947 s návrhmi na jej znenie. Vzhľadom na 

postupne silnejúce pozície BRS(k) v parlamente sa opozícii nepodarilo presadiť svoj návrh 

ústavy, ani žiadne iné návrhy zákonov a čoraz viac sú viditeľné snahy BRS(k) o jej faktickú 

likvidáciu. Na likvidáciu opozície poslúžilo vydanie Nariadenia s platnosťou zákona na 

ochranu ľudovej moci zo 7. 3. 1945, podľa ktorého mohol byť na smrť alebo doživotné 

väzenie odsúdený ten, kto šíril fašistickú ideológiu s cieľom zvrhnutia štátnej moci. Päťročné 

väzenie mohlo byť udelené za šírenie protivládnych materiálov, terorizmus, pokus o prevrat, 

vstup do nelegálnych organizácií, za šírenie nepravdivých informácií a pomoc pri šírení 

týchto správ. Tlačové orgány organizácii, ktoré vyvíjali protizákonnú činnosť mali byť na 

základe zákona zakázané. Obvinení na základe Zákona o ochrane štátu nemohli ďalej 

zotrvávať v štátnej službe a mohla im byť udelená pokuta až do výšky 500 000 leva.20 Podľa 

zákona bola akákoľvek snaha o oslabenie Vlasteneckého frontu protištátnym činom, a teda 

zámienkou na podniknutie ďalších legálnych krokov proti nežiaducim osobám. Zákon sa stal 

základným právnym dokumentom zdôvodňujúcim prenasledovanie opozície v Bulharsku. 

Už 11. 5. 1945 bolo vydané prvé uznesenie Ústredného výboru BRS(k), ktoré prijalo 

závery o boji proti opozícii.21 Predohrou k procesom bol prípad bývalého tajomníka BPĽZ dr. 

G.M. Dimitrova, ktorý prebehol 29. 5. - 12. 7. 1946 so spätnou platnosťou, pretože Dimitrov 

                                                                                                                                                         
odsúdení T. Lazarov, V. Gjurev, I. Stankov, K. Christov, G. Eremiev, D. Denovski, G. Kolev, V. Mateev, S. 
Ružev, K. Samokov, dr. P. Dertliev, I. Ch. Ivančev, G. Panov, M. Michajlov, D. Kănev, K. Nikolov, M. 
Drenčev, N. Popov, V. Činin, S. Mitkov, A. Benov. Na oddelení Milície boli zadržiavaní P. Koev, dr. N. 
Chandžiev, D. Dunev, Ch. Torbov, I. Koprinkov a opoziční predstavitelia boli zadržiavaní aj miestnymi 
bezpečnostnými zložkami - D. Stojanov, B. Pešev, V. Vangelov, atď. In OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-
političeskata sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Izdatelstvo na BAN. 1993, s. 131, 138.  
19  ISUSOV, Mito: Političeski život v Bălgarija. Sofia : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov". 
2000, s. 247.; OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-političeskata sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : 
Izdatelstvo na BAN. 1993, s. 135. 
20  CDA na RB Sofia. Fond 136, op. 1, a.e. 267, s. 5 – 8.  
21  Centralen dăržaven archiv. Archiv na Bălgarska komunističeska partija. Sofia (ďalej len CDA na BKP 
Sofia). Fond 1B, op.6, a.e. 50, s. 1. 
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ešte predtým opustil krajinu.22 V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Konanie procesu 

vyslalo dôležitý signál, akým smerom sa bude uberať postoj vlády k opozícii. Obvinenia so 

spolupráce s G.M. Dimitrovom a následné procesy proti "gemetovčine" zasiahli životy aj 

ďalších ľudí.23  

Druhý úder pre opozíciu znamenal proces proti K. Pastuchovovi, ktorý bol obvinený z 

toho, že dvoma článkami v denníku opozičnej sociálnej demokracie "Našata vojska" a "Zašto 

me izkušavate, licemeri?"24 urazil bojovú silu bulharskej armády a poškodil prestíž 

vojenského velenia. Pozornosť vládnej moci sa sústredila na opozičnú tlač a v ďalších 

procesoch boli odsúdení hlavný redaktor denníka Slobodný národ Cveti Ivanov a popredný 

bulharský spisovateľ, básnik a politik Trifon Kunev.25  

Osud legálnej opozície sa začal završovať v priebehu leta a jesene 1946 po sérii 

medializovaných procesov s tajnými vojenskými organizáciami Car Krum, Neutralen oficer a 

Voenen săjuz. V rámci nich získali, prípadne "vyrobili" orgány Štátnej bezpečnosti dôkazy, 

ktoré spájali opozičných predstaviteľov s týmito organizáciami. 3. 8. 1946 poslal G. Dimitrov 

v mene Ústredného výboru BRS(k) špeciálny list krajským a okresným výborom BRS(k), v 

ktorom oboznamuje s priebehom kampane proti opozícii a reakcionárom. Podľa jeho slov sa 

kampaň musí viesť prostredníctvom "odhalenia nepriateľa a politického boja".26  

Najviac zatýkaní, vyšetrovaní a procesov s predstaviteľmi opozície prebehlo počas 

roka 1947. V súvislosti s prípravou návrhu novej ústavy orgány Ministerstva vnútra zadržali 

veľké množstvo opozičných predstaviteľov.27 V období od 5. 8. do 16. 8. 1947 prebiehal 

                                                 
22  Bol obvinený z odporu voči účasti Bulharska na vojne mimo svojich hraníc, poklesu bojového ducha 
armády a spoločnosti, z obrany ľudí, ktorí spolupracovali s fašistickým režimom, zo zasahovania do ich 
procesov a bránením rekvirácií ich majetku a i. In CDA na RB Sofia. Fond 117, op. 4, a.e. 453 M, s. 1 - 20. 
23  Celkovo boli z porušenia Zákona o ochrane štátu a Zákona o Ľudovom súde v procese s dr. G. M. 
Dimitrovom obvinení aj G. Ch. Pčelinski, C. V. Barev – v neprítomnosti, E. A. Arsov, P. J. Angelova, dr. E. K. 
Nikolov, dr. M.K. Dimitrov, dr. A.D. Rangačev. Poslední traja boli napriek obvineniam oslobodení, vďaka 
svojmu lekárskemu titulu. Zatknutí boli aj N.N. Popov, K.I. Ivanov, B.M. Mitrev, P.J. Odrinski, Ž.R. Železanov, 
S.T. Žekov, S.T. Dimitrov a V.Janev. In CDA na RB Sofia. Fond 117, op. 4, a.e. 453 M, s. 16 – 19. 
24  Konkrétne znenie oboch príspevkov bolo publikované v denníku Svoboden narod z 14.10.1945 a 
22.2.1946. In (zost.) OGŇANOV, Ľubomir: Narodna demokracija ili diktatura. Christomatija po istorija na 
Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Literaturen Forum OOD. 1992, s. 58 - 59. 
25  Aj proti nim boli vznesené obvinenia na základe uverejnených prác, v ktorej otvorene hovoria o 
likvidácii legálnej opozície v Bulharsku. In (zost.) OGŇANOV, Ľubomir: Narodna demokracija ili diktatura. 
Christomatija po istorija na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Literaturen Forum OOD. 1992, s. 70 - 72. 
26  OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-političeskata sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Izdatelstvo 
na BAN. 1993, s. 115. 
27  Medzi zatknutými boli P. Kunev, A. Stambolijski, T. Mirčev, v pracovnom tábore Rosica boli 
internovaní T. Lazarov, V. Gjurev, I. Stankov, K. Christov, G. Eremiev, D. Denovski, G. Kolev, V. Mateev, S. 
Ružev, K. Samokov, dr. P. Dertliev, I.ch. Ivančev, G. Panov. Do tábora Zagrad boli umiestnení M. Michajlov, 
D. Kănev, K. Nikolov, v tábore Kucian M. Drenčev, N. Popov, V. Činin, S. Mitkov, A. Benov. Na oddelení 
milície boli zadržiavaní P. Koev, dr. N. Chandžiev, D. Dunev, Ch. Torbov a I. Koprinkov. Tri osoby boli 
väznené miestne – D. Stojanov, B. Pešev, V. Vangelov. In OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-političeskata 
sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Izdatelstvo na BAN. 1993, s. 131.  
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proces proti najvýznamnejšiemu predstaviteľovi opozície N. Petkovovi. Bol obvinený z 

podpory ilegálnej vojenskej organizácie Vojenský zväz, ktorej cieľom bolo zvrhnutie alebo 

oslabenie vlády, z prípravy prevratu prostredníctvom ozbrojenej sily, z vydania článku, 

ktorého cieľom bolo oslabiť vojenskú schopnosť a bojového ducha bulharskej armády a 

šírenia nepravdivých klebiet a informácií v spojeneckej tlači, ktorými bola "podkopaná" 

autorita vojenského velenia a "oslabila" sa disciplína vo vojsku.28 Pri vyšetrovaní prípadu N. 

Petkova bolo poslaneckého mandátu zbavených aj 23 ďalších opozičných poslancov. N. 

Petkov bol odsúdený na trest smrti a vykonanie rozsudku znamenalo aj vstup do poslednej 

fázy likvidácie politickej opozície v Bulharsku. 26. 8. 1947 bol vydaný Zákon o zákaze 

činnosti BPĽZ-NP, ktorým zanikla opozičná parlamentná skupina a jej mandáty pripadli 

kandidátom, ktorí sa vo voľbách umiestnili za nimi. Politická činnosť predstaviteľov zväzu 

bola pozastavená a jeho majetok pripadol štátu a Ministerstvu vnútra. Porušenie zákona sa 

trestalo 10-ročným väzením alebo pokutou 1 000 000 leva.29  

Upevňovanie monopolu BRS(k) na prelome rokov 1947 - 1948 malo za následok novú 

sériu zatýkaní a procesov. Najvýznamnejší bol proces s D. Gičevom, bývalým lídrom BPĽZ 

"Vrabča 1" vo februári 1948. Východisko zo vzniknutej situácie hľadala opozícia dočasne vo 

vstupe do organizácií Vlasteneckého frontu. Ani to však nezabránilo strate zamestnania u 

množstva opozične zmýšľajúcich pracovníkov.30  

Po zákaze BPĽZ zostali na začiatku roku 1948 vo Veľkom národnom zhromaždení iba 

zástupcovia Vlasteneckého frontu a opozičného BRSDS(z) v čele s K. Lulčevom. Politická 

aktivita opozície vydržala do 1. 7. 1948, kedy bol na návrh ministra vnútra K. Lulčev 

zatknutý a 30. 10. 1948 strana zakázaná.31 Aj strany Vlasteneckého frontu reagovali na 

nastupujúci monopol BRS(k). BRSDS v priebehu roku 1947 postupne splynula s BRS(k). 

Podobne reagovali koncom januára 1948 aj Radikálna strana a Zveno. Časť ich členov mohla 

vstúpiť do komunistickej strany, zvyšok sa sústredil vo Vlasteneckom fronte. Ten sa na II. 

                                                 
28  OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-političeskata sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Izdatelstvo 
na BAN. 1993, s. 174. 
29  CDA na RB Sofia. Fond 117, op.4, a.e.122 уяла M, s. 4. 
30  V marci 1948 bol zo svojho postu splnomocneného ministra v Bruseli odvolaný V. Jurukov, ktorý 
nesúhlasil s domácou a zahraničnou politikou vlády. To isté sa dotklo i prof. N. Dolapčieva, splnomocneného 
ministra v Londýne, ktorý bol za protištátnu činnosť vylúčený z Bulharskej akadémie vied a prepustený z 
Právnickej fakulty Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského. Obaja diplomati boli zbavení bulharského 
občianstva a ich majetok bol skonfiškovaný v prospech štátu. V podobnej situácii sa ocitol aj bývalý minister 
vojny D. Večev, ktorý pôsobil ako veľvyslanec vo Švajčiarsku a ďalších. V apríli 1948 došlo k uväzneniu 
niekoľkých bývalých poslancov Veľkého NZ z radov opozície. In KUZMANOV, Petăr: Kosta Lulčev. Sofia : 
Christofor Christov, 1998, s. 284, 286. 
31  KUZMANOV, Petăr: Kosta Lulčev. Sofia : Christofor Christov, 1998, s. 284. 
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kongrese uskutočnenom 2. - 3. 2. 1948 zmenil na jednotnú sociálno-politickú organizáciu s 

individuálnou členskou základňou.  

Výnimku v procese splývania vládnych strán s BRS(k) tvoril BPĽZ, ktorý zastupoval 

početnú skupinu obyvateľstva sústredenú najmä na vidieku. Ako jediná politická strana si 

BPĽZ po roku 1948 formálne zachoval svoju existenciu, ale za cenu premeny na satelitnú 

organizáciu plniacu príkazy a program novopremenovanej Bulharskej komunistickej strany. 

Po prijatí novej ústavy v decembri 1947 a konsolidácii BRS(k) bola vytvorená cesta na 

dokončenie politických premien Bulharska podľa socialistického vzoru. V priebehu roku 

1948 prijali všetky strany VF program budovania socializmu a tým prakticky zaniká potreba 

existencie pluralitného systému. Politický život sa obmedzuje do činnosti jednej strany – 

Bulharskej komunistickej strany. 

Čiastočným obnovením politických strán získalo ľudovodemokratické zriadenie 

Bulharska mnohostranícky charakter. O čiastočnom obnovení hovoríme, pretože legálnu 

činnosť mali od 9. 9. 1944 až do septembra 1945 iba štyri vládne strany Vlasteneckého frontu. 

Aj neskôr bolo povolené obnovenie iba jednej pravicovo orientovanej Demokratickej strany a 

ľavicovej Radikálnej strany, ktorá sa stala súčasťou Vlasteneckého frontu. Sformovanie 

opozície nebolo výsledkom zmeny pohľadu BRS(k) na demokraciu, ale bolo spôsobené 

tlakom západných mocností a odrážalo komplikovanosť medzinárodnej situácie v krajine. 

Niektorí predstavitelia BRS(k) priznali, že vytvorenie opozície sa udialo pod cudzím 

diktátom. Iní tvrdili, že táto situácia bola výsledkom vnútropolitického vývoja. J.V. Stalin na 

stretnutí v Moskve s G. Dimitrovom, T. Kostovom, V. Kolarovom a G. Červenkovom 

povedal: “Bolo by dobré legalizovať opozíciu, aby ste ju mohli držať vo svojich rukách 

a zabezpečiť jej lojalitu, než by mala prejsť do nelegálnosti. Ste zainteresovaní v otázke 

opozície. Ak budete pracovať dobre, môžete do svojich rúk dostať Petkovovu opozíciu 

a použiť ju na svoje ciele...“32 

Dominantné postavenie BRS(k) vo vláde, v Národnom výbore Vlasteneckého frontu, 

ako pri formovaní politických programov súviselo s viacerými faktormi - najlepšie 

predpoklady na vybudovanie tieňového aparátu, vypracovanie konkrétneho politického 

programu a vytvorenie kontaktov so zahraničím. Hoci v novovzniknutej vláde získala BRS(k) 

iba štyri ministerské kreslá, z dlhodobého hľadiska riadila chod veľmi dôležitých 

ministerstiev vnútra a spravodlivosti, ktorých činnosť zjednodušila postupné preberanie moci.  

                                                 
32  OGŇANOV, Ľubomir: Dăržavno-političeskata sistema na Bălgarija 1944 – 1948 g. Sofia : Izdatelstvo 
na BAN. 1993, s.79. 
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V závere roka 1947 bolo čoraz badateľnejšie, ktorým smerom sa bude Bulharsko 

uberať. Likvidáciou opozície zanikol dovtedy pestovaný dojem demokracie a v činnosti 

štátnych orgánov sa čoraz zreteľnejšie prejavovali prvky totality. Napriek tomu si Bulharsko 

zachovalo atypický znak, ktorý ho vydelil od úplného kopírovania sovietskeho modelu. Podľa 

juhoslovanského vzoru zachoval organizáciu Vlastenecký front, ktorú transformoval na 

nestranícku organizáciu s individuálnym členstvom. 
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