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І. ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

1. Актуалност на проблема  

 

 Вече 25 години след падането на тоталитарния социалистически 

режим в България, информацията не само за дейността на бившите тайни 

служби, но и тази, свързана с ежедневието на обикновения човек по онова 

време, остава някак недоизречена и прикрита. Рекламата през социализма 

у нас, определяна тогава като стопанска информация и пропаганда, 

видоизменя своите функции и от конкурентна търговска практика се 

превръща в инструмент за манипулация на общественото мнение, 

съчетаващ в себе си идеология, приложно изкуство и социално 

управление.  

 Актуалността на темата се базира на редица изследвания и статии, 

публикувани в последните години, които засягат проблематика, свързана 

както със социалистическото ежедневие, неизбежна част от което е и 

рекламата, така и с отделни негови области, където тя се проявява. От 

съвременните изследователи ценен принос в различни аспекти, отнасящи 

се до соцрекламата имат Мила Минева, Иван Еленков и Антон Ангелов, 

които изследват консумативната култура, институционалния аспект на 

рекламата, влиянието на западните стоки и тяхната реклама и др., като 

същевременно очертават границите на т.н. „социалистическа масова 

култура”, притежаваща свои специфични характеристики. Мила Минева 

разглежда рекламата в контекста на консумативните практики през 60-те 

години, описвайки универсалните магазини с техните витрини и процеса 

по превръщане на града в гледка. Според нея именно тези магазини се 

схващат като условие за възникването на консумативна култура, разбира 

се доколкото можем да говорим за такава в условията на дефицитно 

снабдяване, но при всички положения някакво потребление изобщо е 

налице и това изглежда неоспоримо. Именно те трансформират логиката 
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на пазаруване и се превръщат от скучни помещения за покупко-продажба в 

места за прекарване на свободното време (особено магазините от типа „без 

продавач”). От гледна точка на проникването на западната консумативна 

култура чрез чуждите стоки и тяхната реклама (например чрез ДСП 

„Кореком”), Антон Ангелов разглежда външните стокови проекции и 

техните наши аналози в своя богато илюстрована статия. Допълвайки 

теорията на Минева за посредническата роля на универсалните магазини за 

самообслужване, той смята, че: „Вместо търговеца, марката и рекламата се 

превръщат в посредници между производител и клиент”.  

В своята статия, посветена на кибритените етикети от времето на 

социализма, Иван Еленков разкрива именно тяхната роля като източник на 

всекидневна памет и рекламно (или пропагандно) въздействие върху 

гражданите. Според Еленков тези етикети винаги са проекция на по-

мащабни идеологически и търговски кампании, като същевременно 

непрекъснато репродуцират послания за масова употреба в общественото 

пространство. В мащабната си монография „Културният фронт”, свързана 

с дискурса за българската култура през социализма, Еленков отбелязва, че 

родната рекламна дейност е силно подценена от съответните институции, 

отговорни за нея, като същевременно нейното наличие позволява онова 

„ерозивно просмукване” на елементи от консумативната култура. 

Автори като Михаил Груев  и Мартин Иванов не засягат 

соцрекламата директно в изследванията си, но очертават рамката, в която 

тя съществува, а именно зараждането и характеристиките на 

„консумативното общество” в условията на социализма у нас. Те говорят 

за противоречивата същност на режима, който от една страна позволява 

производството на типично западни стоки (например българската „Кока-

Кола),  а от друга – санкционира всяка проява на волност чрез публично 

громене на въображаеми врагове, увлечени от „упадъчната западна 

култура”. В тази връзка Ивайло Дичев също анализира тази почти 
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шизофренна позиция на режима по отношение на потреблението и модата, 

както и съответно и неговите отчаяни опити те да бъдат разграничени на 

наше (прогресивно) и чуждо (вредно, упадъчно). Соцрекламата по 

подобие на това непременно е разделяна на наша (социалистическа) и 

чужда (капиталистическа), което разграничение лежи и в основата на 

нейното изфабрикуване като понятие. Антагонистичната й идентичност се 

изгражда върху оразличаването от другия (капитализма), постепенно 

достигайки своята кулминация в неговото отричане и заклеймяване. 

Важни аргументи в подкрепа на актуалността на темата са 

носталгичните нотки днес, прокрадващи се от една страна в дебата за 

съдбата на светлинните и неонови рекламни надписи от времето на 

социализма, и от друга – при съвременната употреба и извикване на нов 

живот на стари запазени марки и брандове като бисквити „Детска закуска”, 

бонбони „Черноморец”, бонбони „Карамел му”, крем за ръце „Дунавски 

вълни”, обикновения локум на „Захарни заводи” – Горна Оряховица (с 

цветарката) и много други. През юни 2011 г. в сградата на Централната 

минерална баня в столицата се проведе дискусия на тема „Рекламните 

надписи от времето на социализма” като част от ежегодното събитие Sofia 

Design Week, където бяха изразени редица мнения за реставрация или 

запазване на част от това графологично и типографско материално 

наследство от социалистическия период. В края на същата години 

споменатите вече „Захарни заводи” направиха ударна рекламна кампания, 

насочена към популярни в миналото имена на стоки, пускайки в 

обращение лимитирана серия, наречена гръмко „Асамблея на лакомства 

от детството”. Въпросната „асамблея” представлява картонена кутия, 

брандирана с логото на производителя и множество снимки  на познати 

сцени от социалистическото всекидневие. И като стана дума за детство, 

интернет сайтът „Нашето детство” предлага възможност за обмяна на 
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спомени за най-разнообразни теми от тогавашния живот, една от които е и 

тази за рекламата. 

През 2012 г. все така в рамките на Sofia Design Week се провежда 

работилница „Предприятие Реклама”, която акцентира както върху 

неоновите рекламни надписи от времето на социализма, така и върху 

изработването на плакати и логотипи с аналогови и преддигитални 

техники. Този уъркшоп представлява своеобразно продължение на 

дискусията посветена на светлинните реклами от предишното издание на 

фестивала. 

Не бива да пропускаме и две изложби, осъществени в последните 

години и посветени на някои аспекти от рекламно-пропагандната реторика 

на режима. Първата, озаглавена „50 години български индустриален 

дизайн" като част от събитието Sofia Design Week 2013 и представена в 

изложбеното пространство на СБХ, засяга много елементи от 

социалистическото всекидневие, при които дейно участие взема и 

рекламата като опаковки, брандиране на транспортни средства, запазени 

марки и други. Втората изложба е свързана с пропагандните плакати на 

БКП във времето след 9.9.1944 г. под надслов „Социализъм – 

интернационализъм. Политически плакат” (1945 – 1953 г.), проведена 

през 2013 г. в Музея на социалистическото изкуство в столицата. Тя 

включва близо 80 творби на плакатното изкуство от България, Китай, 

Полша, Унгария, Румъния и бившия Съветски съюз. Според информация 

на Министерството на културата, чуждестранните плакати и част от 

българските са открити случайно през 2011 г. в хранилище на бившия 

Княжески дворец в София при извършване на ремонт в западното му 

крило. 

В допълнение трябва да споменем за постигнатия скромен успех при 

провеждането съвместно с научния ми ръководител проф. Иван Еленков на 

свободно-избираемата дисциплина Рекламата през социализма – 
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„пропаганда в опаковка” в специалност „Културология”, към която имаше 

повишен интерес от страна на студентите. Някои от изключително 

интересните курсови работи, които те написаха бяха на теми като: 

„Социализъм. Капитализъм. Една студена Кока Кола”; „Алкохол и 

тютюнопушене – рекламата на порока в социалистическа България”; 

„Рекламата на книгата през социализма”; „Социалистическият киноплакат 

като успешен способ за политическа пропаганда”; „Нови стоки и реклама” 

и справедливото неравенство”; „Реклама и разпространение на плочите 

„Балкантон” през социализма” и други. 

 

2. Въведение в проблематиката  

 

Уводът в проблематиката на дисертационния труд налага на първо 

място да бъде изяснено понятието за социалистическа реклама, колкото и 

спорно да звучи то в условията на социализъм. Проблематиката на 

соцрекламата се състои именно в централната теза на настоящия текст, 

свързана с трансформацията на нейните функции. Въпреки че на отделни 

места срещаме изпуснати и неохотни признания за произхода на 

социалистическата от капиталистическата реклама, първата изгражда 

своята идентичност като инструмент на партийната пропаганда 

оразличавайки се от истинския си търговски прототип на Запад. Ако 

можем да определим рекламата през социализма като измама и илюзия, 

често подвеждаща потребителите за реалните наличности в плановото и 

дефицитно снабдяване, то западната реклама представлява по-скоро вид 

пазарен механизъм, регулиращ взаимоотношенията търсене-предлагане, в 

който се инвестират милиони. 

Рекламата безспорно е важна част от всекидневието на всяко едно 

общество, тъй като е свързана с предоставянето на информация в 

множество области от човешкия живот. Затова тя е обект на множество 

изследвания, засягащи търговията, изкуството, икономиката, визуалната 
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комуникация, дизайна, запазената марка и други. Съвременната реклама, 

възникнала като капиталистически феномен стимулиращ продажбите, 

борещ се с конкуренцията и целящ увеличаването на печалбата на 

инвеститорите, в условията на социализъм се трансформира в средство за 

прокарване на пропагандата на комунистическата партия. У нас, зародила 

се като възрожденска практика за популяризиране на нови печатни 

издания като вестници, списания, книги и т.н., тя достига важна 

кулминация в своето развитие през периода между 20-те и 40-те години на 

ХХ век, когато разпространява търговска информация за производството 

на голям брой предприемачи, кооперации и частни дружества чрез 

различни средства като печата, киното, фотографията, радиото, 

опаковките, плакатите, достигайки дори до внушителни летящи цепелини, 

разпръскващи хиляди листовки над градското население. И така до датата 

9.9.1944 г., която слага край на набиращата сили капиталистическа 

реклама, но не прекършва самата реклама като явление, а предопределя 

изпълването й с ново социалистическо съдържание. Следвайки съветската 

традиция в рекламирането, поставена в началото на ХХ век, родната 

соцреклама не пропуска да се възползва и от по-напредналите западни 

образци и търговски практики, разбира се пречупвайки ги през призмата на 

условията в „народното стопанство”. След като използва възможностите, 

които предлагат всички рекламни средства, характерни за онази епоха, 

рекламата у нас започва да пропагандира имената на новите монополисти 

– държавните предприятия, които от своя страна й гласуват доверие, 

въпреки споровете около нейното място при социализма. Така до 1957 г., 

когато необходимостта от нея е регламентирана със създаването на 

журналистическото предприятие „Разгласа”, а след 1960 г. с учредяването 

на държавното стопанско предприятие (ДСП) „Реклама” в сферата на 

вътрешната търговия, започва затвърждаването на нейните позиции като 

неизменна част от стопанско-пропагандния арсенал на режима. В средата 
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на 70-те години, на социалистическата реклама у нас вече се гледа като на 

утвърдена търговска практика с изградена институционална структура и 

безспорно място както във вътрешната, така и във външнотърговската 

дейност на страната. Функционирайки в условията на социализъм, 

рекламата губи своите реални пазарни функции и придобива нови, 

отговарящи на наложения отвън политически строй и съчетаващи се в 

сложен механизъм от идеология, изкуство и социално управление. 

 

3. Предмет на изследване  

 

 Изборът на соцрекламата като предмет на изследване се наложи в 

контекста на моя интерес в сферата на пряката партийна пропаганда и по-

специално неизлизащите от употреба до самия край на режима лозунги. 

Докато тази „крещяща” пропаганда чрез (обикновено) големи червени 

надписи, може да бъде характеризирана с плакатна яснота и 

декларативност, то нещата при рекламата на пръв поглед сякаш изглеждат 

различно. Соцрекламата представлява неизменна част от тази масова 

пропаганда, но тя избира не толкова „входната врата” към човешкото 

съзнание, както прави партийният лозунг, а предпочита заобиколния път, 

достигащ може би до най-съкровеното за един потребител, а именно 

задоволяването на определени потребности с луксозни стоки, които носят 

определен социален статус в обществото. Това важи в особена степен за 

чуждестранните марки, които предлага веригата „Кореком” и покрай които 

се развихря цяла „нелегална търговия” (по израза на Т. Живков) чрез 

размяна на стока срещу стока, стока срещу валута, услуга срещу стока и 

т.н. Така обект на изследване става не само дебата за рекламата, водещ се 

по страниците на административни документи и специализирани печатни 

издания, но и взаимоотношенията и функциите, които генерира самата 

реклама, поставена в условията на централизирана планова икономика.  
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4. Степен на разработеност на проблема  

 

 С изключение на вече споменатите съвременни български 

разработки в отделни сфери на изследваната проблематика, пред нея има 

редица перспективи и възможности. Социалистическата реклама в 

Съветския съюз, както и тази в други страни ситуирани в лагера зад 

„желязната завеса” са обект на изследване от множество чуждестранни 

автори. Освен споменаването мимоходом от Елза Иброшева за българската 

соцреклама в процеса на проучване на текстовете, посветени или близки на 

проблема, не са открити други такива, анализиращи в цялост рекламата и 

нейните функции през социализма. Темата е разработена не толкова от 

експерти, колкото от автори, следващи идеологическия канон на режима. 

Това произлиза и от липсата на подготвени кадри в областта на рекламата, 

произтичащо от характерното за изследвания период „лутане” около 

необходимостта и мястото на рекламата в т.н. „народно стопанство”. Редки 

изключения са работите на Димитър Доганов, Димитър Георгиев и 

Светозар Кръстев, които предоставят както професионален поглед върху 

отделни нейни видове (например пресрекламата при Георгиев), така и 

правят опит да ситуират рекламата в исторически контекст и като част от 

системата на маркетинга.  

 Голямото количество статии, посветени на соцрекламата и 

публикувани през проучвания период носят съществен идеологически 

заряд, който преобладава над реалния им принос в развитието на 

рекламната теория. Те по-скоро се вписват в пропагандната реторика на 

режима, пригласяйки на неговите отчаяни призиви за „повишаване 

жизненото равнище на народа” чрез производство на стоки за широко 

потребление, характерни с особена сила за 60-те и първата половина на 70-

те години. 

 

5. Избор на тема на дисертацията  
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 Изборът на тема бе предопределен както от препоръката на научния 

ми ръководител, така и от постепенното ми увличане от една страна в 

работата с архивна документация, с която се сблъсквах за първи път, а от 

друга - от досега със самия обект на изследване – практическите изражения 

и образци на социалистическа реклама. Все по-увеличаващото се 

количество емпиричен материал, с който се запознавах, ме тласкаше в 

избора на една или друга посока и то главно по отношение на 

хронологичните граници на изследването. Същевременно запознаването с 

текстовете, посветени на соцрекламата и техния повишен интензитет от 

началото на 60-те години насетне, позволиха да се открои един 

своеобразен дебат между различни мнения и позиции по отношение на 

основополагащи определения и понятия в изследваната област. Въпреки 

това, необходимостта от познаване на причините за възникване на този 

специфичен вид реклама, наложи както проучване на нейните исторически 

предшественички – като възрожденската и следосвобожденската рекламни 

практики, така и проучване на нейните проявления в годините на т.н. 

„народна демокрация” или още „отечествено-фронтовско” време при Г. 

Димитров (9.9.1944 г. – края на 40-те) и последвалия я сталинистки период 

до средата на 50-те години при В. Червенков. Противно на моите 

първоначално занижени очаквания за откриването на каквато й да е било 

реклама в първите следвоенни години след ВСВ, приведените примери в 

приложение 2 към дисертацията са показателни, както за духа на епохата, 

така и за наличието и нивото на ранната соцреклама. 

 

6. Методология  

 

Методите и средствата, които ще бъдат използвани за постигане на 

заложените специфични цели, решаване на задачите и съответно 

извеждане на резултатите, необходими за изпълнение на основната цел на 
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изследването са следните: анализ на наличните писмени източници по 

темата; провеждане на интервюта с респонденти, имащи опит в сферата на 

соцрекламата; проучване на визуален и аудио материал – снимки, запазени 

марки, плакати, филми, радиореклами; сравнение на изказани тези и 

позиции от различни автори, работещи в една и съща област на рекламата; 

извеждане на изводи от наличните сведения и свидетелства. 

 

7. Поле на изследване и източници 

 

 Дисертационното изследване се разполага в полето на 

историографията на близкото минало, която в последните години се 

изгражда главно на два подхода – проучване на архивни документи и 

провеждане на интервюта със свидетели на вече случили се събития или 

т.н. „устна история”, тоест разкази от първо лице, единствено число. За 

целите на разработката са проведени 9 разговора с художници, работници 

в радиорекламата и фотографи, част от които са осъществени на принципа 

„ефект на доминото”, а именно в процеса на интервюиране на даден 

респондент, той посочва друг потенциален събеседник, който може да 

разкаже повече по темата. Такива бяха случаите с Мариана Вълканова, 

Тодор Варджиев и Марио Маринов, които ме насочиха съответно към 

Тинка Иларионова, Иван Богданов и Явор Попов. С останалите участници 

в интервютата успях да се свържа самостоятелно. 

 Източниците, систематизирани с оглед постигане на целите и 

задачите на дисертационния труд са няколко вида: архивни документи от 

практическия административен процес на ведомствата, които се занимават 

с рекламна дейност през изследвания период; монографии и публикации в 

периодични издания от годините на социализма; рекламни филми на ДСП 

„Реклама” и Студиото за научно-популярни филми (СНПФ); рекламен 

снимков материал от вестници, списания и други периодики, излизащи от 
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печат през изследвания период, който придобива документен статут, 

поради неговото количество; радиореклами от 70-те години. 

Архивните материали от Централния държавен архив (ЦДА) 

представляват нормативни документи и кореспонденция между различни 

държавни предприятия, които имат отношение към рекламното дело в 

страната. На първо място по значимост за нашето изследване, това е ф. № 

739 – заповеди, постановления, правилници, доклади, отчети и други 

административни документи на ДСП „Реклама”; след това - ф. № 997 – 

ДСП „Реклама” – Издателство (Редакция и печатница), ф. № 671 – 

Външнотърговско предприятие за пропаганда и реклама „Торграфик” и 

рекламна агенция „Булгарреклама” към Българската търговска палата 

(БТП); фондът на Съюза на българските художници (СБХ) – ф. № 133; ф. 

№ 720 – ДО „Българска фотография” (към което работи клон „Форек” или 

„Фотореклама”), ф. № 383 – Управление на кинематографията (през 50-те 

Комитет за кинематография с отдел „Фото”, който е преименуван по-късно 

на държавно предприятие „Българска фотография”); ф. № 2 – 

Министерство на информацията и изкуствата; ф. № 161 – на Централния 

кооперативен съюз; ф. 206 – на Управлението на радиоинформацията, ф. 

№ 214 – на Държавното търговско предприятие (ДТП) „Народен магазин”; 

ф. № 310 – на ДСП „Балкантурист”, ф. 136 – на Министерския съвет на 

НРБ и ф. № 1Б – партиен архив на ЦК на БКП. 

Ценен източник за теоретичната рамка на соцрекламата, а често и за 

нейните практически измерения от изследвания период са десетките 

публикации под формата на анонси, очерци и кратки статии в редица 

специализирани издания на държавните рекламни предприятия или 

ресорни министерства. Тук основно място заемат специализираното 

периодично издание за реклами и обяви „Разгласа” на едноименното 

стопанско предприятие към Съюза на българските журналисти, което 

излиза в периода 1958-1959 г. и съвместният информационен бюлетин на 
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ДСП „Реклама” и Центъра за нови стоки и мода (ЦНСМ) – „Реклама”  (60-

70-те години). Важно също така в това отношение е ведомственото 

списание на МВТ – „Стопанство и търговия”(„Социалистическа 

търговия”) , както и бюлетинът на рекламна агенция „Булгарреклама” при 

БТП, който започва да излиза от 1970 г. 

Сред авторите, които публикуват текстове посветени на проблеми на 

социалистическата реклама в онези години трябва да споменем Никола 

Колев, Ан. Балканджиев, Георги Петров, Димитър Георгиев, Димитър 

Спасов, Иван Димитров, Лилия Белопитова, Мария Ножарова, Светозар 

Кръстев, Нарцис Смилков, Васил Виденовски и много други. 

 

8. Цели и задачи  

 

Дисертацията си поставя за основна цел да проследи динамиката в 

съществуването на българската реклама в условията на новите 

политическа и икономическа обстановка в страната, наречена Народна 

република, която обхваща в хронологични граници две-трети от 

тоталитарното господство на социалистическия режим в България – след 

09.09.1944 г. до първата половина на 70-те години на ХХ век, както и 

същевременно да разкрие нейните нови функции. Долната граница е 

предопределена от промяната на политическата обстановка в страната и 

първоначалното враждебно отношение към рекламата, която въпреки че е 

заклеймена като „буржоазна отживелица” показва своята устойчивост и 

функционалност като утвърдена търговска и обществена практика. 

Съответно опитите за нейното заличаване от един или друг партиен 

функционер остават безуспешни. Изборът за горния времеви предел е 

продиктуван както от вече утвърдените рекламни практики от края на 60-

те, така и от проведената през 1971 г. Първа теоретична конференция по 

проблемите на рекламата, която затвърждава старите постановки, но и 

задава потенциално нови посоки за развитие пред рекламното дело в 
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страната, тъй като оттук насетне на него вече се гледа като на неразделна 

част от народното стопанство и неговата търговия. От началото на 70-те 

години соцрекламата у нас функционира в дискурса „каква трябва да 

бъде?”, а не в съмнението „дали е необходима?”. В частност текстът 

акцентира върху три важни функции на рекламата в тогавашното общество 

– идеологическа, социална и художествена, които са пряко свързани 

помежду си. Именно с тях са свързани и специфичните цели на 

изследването, които се състоят в: доказване на предположението, че като 

цяло социалистическата реклама у нас е сведена до партийна пропаганда 

на БКП в областта на търговията и снабдяването и съответно тя е лишена 

от функциите, които изпълнява при наличието на пазарна икономика - 

замяна на пазарните функции с идеология, изкуство и социални функции; 

потвърждаване твърдението, че нашата соцреклама копира и имитира 

основно съветската (въпреки наличието и на известно западно влияние), 

както и следователно се изгражда на база постигнатото от предхождащата 

ги капиталистическа реклама, като същевременно акцентираме върху 

различните й социални функции при двете обществено-политически 

системи (от една страна при либералния капитализъм, а от друга при 

тоталитарния режим на социализма); отхвърляне на хипотезата, че родната 

соцреклама е централизирана дейност (т.е. има наличие на 

децентрализация и дори конкуренция между отделни рекламни звена), 

която се концентрира единствено във функциите, които изпълнява ДСП 

„Реклама”; разкриване на връзките между рекламата като вид приложно 

творчество и социалистическия реализъм през 50-те, догматично 

доминиращ с различен интензитет в сферата на изкуството през голяма 

част от разглеждания период.  

Конкретните задачи, които си поставяме с оглед постигането на 

основната цел, са следните:  
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• Проучване съветския опит в областта на рекламата и неговото 

значение за развитието на родната социалистическа реклама; 

• Проследяване различните видове реклама, посредством нейните 

разнообразни канали и техните функции – идеологическа, 

социална, художествена; 

• Разкриване механизмите и организацията на рекламните 

институции в страната; 

• Доказване наличието на различни рекламни звена и 

конкуренцията между тях; 

• Извършване на сравнителен анализ между вътрешната и 

външната соцреклама, както и доколко теорията отговаря на 

практиката. 

• Проучване на богатия изворов материал, за да бъде доказан 

съществуващия континуитет в рекламата, а не нейното пълно 

заличаване. Тук трябва да бъде разкрита трансформацията на 

капиталистическата реклама (тази на свободния, конкурентен и 

нерегулиран пазар) в социалистическа, имаща по-скоро характер 

на пропаганда; 

• Формулиране на научни хипотези, в решаването на които се 

състои действителният принос на изследването, както и тяхното 

потвърждаване или отхвърляне. 

• Провеждане на интервюта с художници, фотографи и рекламни 

работници от времето на социализма и използване на получените 

сведения за доказване или отхвърляне на изказаните хипотези; 

• Събиране на снимков материал, който разкрива промяната в 

родната соцреклама и ясно показва различните етапи, през които 

преминава режимът чрез нейните употреби; 

 

9. Тези 
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 Соцрекламата представлява сложен конструкт, съставен от три 

елемента - идеология, изкуство и социални функции, който 

претърпява няколко институционални трансформации в 

хронологичен порядък в периода след 09.09.1944 г. до първата 

половина на 70-те години на ХХ век. 

 Рекламата през социализма в НРБ всъщност изпълнява функциите на 

партийна пропаганда в областта на търговията. 

 Българската соцреклама има имитативен характер. Тя копира 

съветската, която от своя страна изгражда първоначалния си облик 

на база американската/западната (т.е. капиталистическата) реклама.  

Следователно – рекламата през социализма в НРБ произхожда от 

капиталистическата реклама, тъй като последната я предхожда както 

в генеалогично, така и в историческо отношение. 

 Допускаме, че рекламата през социализма в НРБ е единствено 

централизирана и се провежда от едноличното ДСП „Реклама”. 

 

Всички тези, изказани в рамките на дисертацията под формата на 

отправни точки на изследователя се потвърдиха, с изключение на 

допускането, че соцрекламата от онези години е единствено 

централизирана и се осъществява единствено в сферата на вътрешната 

търговия от предприятието „Реклама”. След проучването на редица 

източници и свидетелства, стана ясно, че още преди неговото създаване 

към много институции функционират различни рекламни звена, като 

същевременно с това има неограничен брой художници-самоуци 

(независимо дали част или не от т.н. „групи художници” към СБХ по 

градове) практикуващи приложното изкуство на рекламата, с което 

изкарват своята прехрана на хонорар. Именно това е и един от важните 
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приноси на разработката, който очертава траекториите на рекламните 

служби и отдели след 9.9.1944 г. към ДТП „Народен магазин”, СБХ, ДСП 

„Балкантурист”, ЦКС, СП „Разгласа” при СБЖ, достигайки до развръзката 

на събитията със създаването на ДСП „Реклама” при МВТ и в последствие 

ВТП за пропаганда и реклама „Торграфик” към БТП, Центъра за 

туристическа пропаганда и реклама и клон „Форек” на ДО „Българска 

фотография” при Комитета за печата. 

 

10.  Благодарности 

 

 На първо място искам да благодаря на научния си ръководител за 

насоката при избор на тема на дисертацията и всички ценни напътствия и 

съвети, които получих в процеса на писане на работата. Също така 

изказвам благодарност на всички колеги от катедра „История и теория на 

културата” на СУ „Св. Климент Охридски”, които се съгласиха да прочетат 

първоначалния вариант на текста и дадоха своите важни препоръки и 

мнения. Необходимо е да изкажа своята благодарност и на екипите на 

Столична библиотека, Университетска библиотека „Св. Климент 

Охридски”, Национална библиотека „Св. Кирил и Методий”, академична 

читалня № 100 „акад. Иван Дуйчев” в ЦДА - гр. София, Централна 

библиотека на БАН, библиотека на СБХ, Централната патентна 

библиотека, както и на всички така важни за нас хора, които се съгласиха 

да отговорят на предварително подготвения въпросник и станаха 

неизбежни (съ)участници в настоящата работа. 

 

ІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Обща структура на изложението 
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Предлаганият за вътрешна защита вариант на дисертацията се състои 

от въведение, три глави с резюме на основните изводи и постигнатите 

резултати, заключение, библиография, филмография, 2 приложения – 

интервюта и снимки, декларация за авторство на дисертационното 

изследване. 

Първа глава: 

Социалистическата реклама като предмет на изследване. Хронологични 

рамки. Източници и изследвания. Цели и задачи 

Първата, така да се каже, встъпителна глава задава посоката на 

дисертацията като определя предмета на изследване, хронологичните 

граници, в които се разполага текста, както и прави обзор на наличните 

източници и изследвания, открити и имащи отношение към неговата 

проблематика. В нейния край са направени съответните изводи и са 

формулирани неизбежните цели и задачи, които дисертационният труд 

непременно трябва да реши.  

И така става ясно, че соцрекламата се ситуира в периода след 

9.9.1944 г., когато не само ВСВ, но и извършеният държавен преврат с 

помощта на настъпващата от север Червена армия, поставят началото на 

нов политически курс за страната. Това неизбежно се отразява както във 

всички области на човешкия живот, така и в рекламата, която от края на 

40-те години навлиза в руслото на откритото съветско влияние и зачерква 

следването на всякакъв друг път, поне до средата на 50-те. Десетият 

конгрес на партията от 1971 г. и особено Декемврийската програма за 

повишаване жизненото равнище на народа от края на 1972 г. привидно 

дават нов тласък и основание за аргументация на соцрекламата като 

необходима и неотделима част от икономиката на дефицита и 

снабдяването, характерна за всяко планово стопанство. Именно това, както 
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и окончателното приемане на тезиси на ЦК на БКП по програмата от 1972 

г., предопределя горната граница на изследването в средата на 70-те. 

 

 

Втора глава: 

Кратка история на българската реклама след Освобождението. Влияние 

на съветската реклама след 9.9.1944 г. Соцрекламата в България – 

определения, видове, рекламни средства и основни понятия 

В тази глава, видно от нейното име, е направен бърз обзор на 

рекламните практики след Освобождението на страната от 1878 г. 

Маркирани са по-важните моменти в нейното зараждане и развитие покрай 

провеждането на Международния панаир в Пловдив след 1892 г., 

западното влияние (главно на Германия и Франция) в рекламата и нейното 

институционализиране с обнародването на първия Закон за рекламата от 

1921 г. Така до датата 9.9.1944 г., която според историка на рекламата 

Димитър Доганов слага край на цяла епоха за българската реклама. От тук 

насетне водещо е съветското влияние, което предначертава пътя на 

родната реклама като инструмент на стопанската политика на държавата и 

партийната пропаганда на БКП. 

В тази част от дисертацията са представени основните определения 

за социалистическа реклама, дадени от различни нива – от експерти по 

реклама, доколкото можем да говорим за такива в онзи период, до висши 

нейни администратори, български министри и партийни функционери, и 

не на последно място от съветски деятели, мнението на които обикновено 

е издигнато на пиедестал. Тук, също така са посочени някои от основните 

рекламни понятия, с които работещите в сферата на соцрекламата боравят, 
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като например централен рекламен фонд, комплексен рекламно-

пропаганден план, рекламни акции, ефективност на рекламата, видове 

реклама и други. 

 

 

Трета глава: 

Рекламата след 9.9.1944 г. – институции и конкуренция. Идеология, 

изкуство, социални функции 

Това е средищната и най-важна част от изследването. В нея са 

разкрити механизмите на функциониране на рекламните институции в 

страната след 9.9.1944 г. Доказано е наличието на множество звена, които 

се занимават с рекламна дейност. Те, независимо от нишите, в които 

работят, понякога се конкурират помежду си, особено когато имат 

допирни точки. Едно от тези пресечни места е Международният мострен 

панаир в Пловдив, където борбата за клиенти е неумолима, но 

конкуренцията помежду им се се изразява главно в изпълнението на 

някакъв предварително спуснат план, а не в свободата на пазарните 

отношения, където се търси по-висока печалба. 

По отношение на трите функции – идеология, изкуство и социално 

управление, трябва да отбележим, че те съществуват в синхрон при новата 

идентичност на рекламата в социалистическото общество. Старите пазарни 

характеристики на феномена отпреди 1944 г. са заличени, като 

единственото, което е запазено е самата реклама като средство за пренос 

на информация до дадена аудитория. Тази информация от една страна 

служи на политиката на партията основно за прокарване на нейната 

идеология, а от друга е поднесена в специална „художествена опаковка” с 
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оглед на това да регулира важни социални взаимоотношения, например 

между партия и народ, производители и потребители, продавачи и 

купувачи, художник и публика и т.н. 

ІІІ. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПРИНОС НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

3.1. Основни изводи 

 Изводите, които можем да направим от обзора на наличните 

източници и изследвания по темата се състоят в следното: 

източниците ни предоставят информацията, необходима за 

очертаване на изследователската рамка – нормативна уредба, 

рекламни институции и техните функции и задачи, практически 

постижения и слабости на рекламното дело в страната. Рекламната 

практика през социализма е проучена в определени измерения още 

от авторите-съвременници на режима. Димитър Георгиев изследва 

единствено пресрекламата; Светлин Босилков – плаката; Мария 

Ножарова – витрината; Димитър Спасов – рекламата в магазина, 

Светозар Кръстев – цветологията на рекламата и т.н., като никой не 

достига до цялостно разглеждане на соцрекламата във всички нейни 

разновидности с необходимите детайли. Въпреки това техните 

трудове са ценни с това, че поставят рекламата под лупата на 

професионалния анализ и описват важни нейни характеристики, 

които поставят основата за бъдещи изследвания. От друга страна 

автори като Христо Рачев и Цеко Лесичков в качеството си на 

директори на ДСП „Реклама” са силно повлияни от партийната 

идеология и непрекъснато се стремят да „превеждат” рекламата на 

езика на пропагандата. Същевременно, обаче те ни предоставят 

информация от първо лице за текущото състояние и 



25 
 

административните решения, които водят до развитие или застой на 

рекламната дейност. 

 Чуждоезичните изследвания обхващат предимно като обект 

социалистическата реклама в Съветския съюз и нейните специфики. 

От тях единствено Елза Иброшева говори за типично българска 

соцреклама и то конкретно за един вид печатна реклама, която се 

публикува във вестници. От гледна точка на настоящия текст 

съвременните изследвания на български автори разглеждат или 

отделни области, в които рекламата съществува или специфични 

нейни проявления и видове. Например Иван Еленков се спира върху 

институционалните проявления на соцрекламата, както и на 

кибритените етикети и техните функции; Мила Минева и Антон 

Ангелов акцентират върху консумативните практики, в които тя 

съществува. Въпреки това съвременните изследвания по темата са 

важни и допринасят за изясняване на рамката, в която следва да бъде 

поставена соцрекламата, с оглед на това да бъде осмислена. 

Текстовете за рекламното значение на кибритените етикети и 

зараждането на консумативната култура в българския социализъм 

спомагат за изясняване нуждата на настоящата работа, както и са 

важен неин задвижващ механизъм. В тази връзка възниква 

необходимостта от едно подробно изследване, още повече 

необременено идеологически, благодарение на времевата дистанция, 

което да обхване соцрекламата многопластово и да подложи на 

фокус трите й основни функции през периода на социализма – 

идеологическа, художествена и социална. 

 В действителност рекламата през социализма е подменена от т.н. 

„стопанска пропаганда”, която трансформира рекламата от 

конкурентна търговска практика в инструмент за моделиране, 

(пре)възпитание и убеждаване на масите. 
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 Теоретичните основи на соцрекламата в България са поставени в 

края на 40-те и началото на 50-те години, когато е извършена 

национализацията на частната собственост и е установен държавен 

монопол над цялостното производство в страната. Нейните първи 

практически постижения са реализирани в периода 1949-1950 г. 

покрай възстановеното на ежегодния ММП в гр. Пловдив.  

 Българската соцреклама следва главно съветския опит в областта на 

официално ниво, докато на едно паралелно практическо равнище 

често се търсят и други алтернативни образци в лицето на западната 

капиталистическа реклама. Наличните сведения показват, че тя 

формално се води предимно от него и от рекламните практики в 

другите социалистически страни. От друга страна, самата съветска 

реклама заимства от предхождащите я капиталистически образци, 

което индиректно показва, че българската соцреклама в известна 

степен също се базира на по-стари практики. Също така на едно 

неофициално ниво художниците следват и се учат предимно от 

западни модели, тъй като смятат, че те са по-развити от съветските. 

Така можем да заключим, че рекламата не е унищожена, а е 

трансформирана от конкурентна търговска практика в инструмент 

за оказване на въздействие (идеологическо, художествено, 

социално) върху неограничен брой потенциални реципиенти. 

 Рекламата през социализма у нас използва повечето стандартни 

носители или канали за достигане до потенциалните потребители – 

преса, радио, телевизията, фирмени знаци и надписи и др. Тя се 

подразделя на видове, в зависимост от рекламирания обект – 

туристическа, научно-техническа, културна (филмова, театрална, 

музикална), търговско-промишлена и т.н. По отношение на своята 

насоченост в търговията, соцрекламата бива вътрешна и 

външнотърговска. 
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 Налични са сериозни разминавания между теоретичните постановки 

на българската соцреклама и нейното приложение на практика. 

Според свидетелства и документални сведения на нейните 

съвременници, рекламата на теория често се различава от тази, 

която е реализирана в действителност. Това нерядко води до 

нарушаване на нейните идеологически, социални и художествени 

функции, както и до разклащане доверието на потребителите в 

стоките и услугите, които се рекламират. По този начин се вижда 

значимостта на рекламния феномен в социалистическото общество, 

благодарение на който режимът поддържа и регулира плановия 

механизъм на снабдяване със стоки, а неговото подценяване може 

да доведе до известни обществени напрежения. 

 Соцрекламата в НРБ възниква и се развива в противовес на 

капиталистическата реклама, стремейки се да отрече постигнатото 

от последната и да създаде нов вид ценности и идеал. В 

действителност обаче тя не успява да постигне това, а имитативно 

се опитва да копира прийоми, неприложими в социалистическото 

общество от пазарна гледна точка. Соцрекламата изгражда своята 

идентичност в името на идеологията, отричайки рекламирането 

при класовия враг, като по този начин не изпълнява същинските 

функции, присъщи на рекламния феномен, а в крайна сметка се 

превръща в инструмент на търговската пропаганда на режима. 

 Още от края на 40-те години в страната функционират различни 

рекламни звена, които осъществяват своя реклама. Такива са 

рекламните служби и отдели при ДТП „Народен магазин”, ДСП 

„Балкантурист”, СБХ и др. Извършени са два опита за 

централизация на рекламното дело – първият от 1957 г. с 

учредяването на „Разгласа” и вторият – с неговата трансформация в 

ДСП „Реклама” през 1960 г. Въпреки тях, обаче в рекламната сфера 
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работят още СБХ, „ВТП „Торграфик”, Бюро за радио и 

телевизионна реклама, агенция „Фотореклама” (Форек) при ДО 

„Българска фотография”, „Коопреклама” при ЦКС и други, което 

говори за наличието на една конкурентна среда и борба между 

някои от тях за поръчките на държавните предприятия, явяващи се в 

ролята на рекламодатели. Така става ясно, че в областта на 

соцрекламата има налична конкуренция между различни рекламни 

звена, провеждащи рекламна дейност. Често при функциите, които 

изпълнява всяко едно от тях, се налага те да си сътрудничат или да 

се конкурират помежду си. 

 В художествено отношение рекламата от втората половина на 40-те 

до началото на 60-те години следва изискванията на 

социалистическия реализъм като постепенно този стил е изоставен 

паралелно с отварянето към Запада и опитите за модернизация и 

урбанизация в обществото. Заедно с тях все повече се чувства и 

влиянието на западната рекламна традиция, която навлиза с 

производството на някои „специални” стоки (българската „Кока-

Кола”, автомобилите „Булгаррено”, редица вносни стоки, 

предлагани от ДСП „Кореком”) произвеждани или лансирани в 

контекста на идеологическото противопоставяне между двата 

лагера през Студената война. 

 Рекламата през социализма в България изпълнява три важни 

функции – идеологическа, художествена и социална. Те подменят 

истинските пазарни функции, които рекламата е призвана да 

изпълнява в условията на свободен пазар и представляват основна 

част от новите функции, с които е натоварена рекламата в 

качеството си на идеологически инструмент в ръцете на 

управляващата комунистическа партия. 
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3.2. Принос 

 Основните приносни моменти на текста се изразяват в запълването 

на съществуващото бяло поле, както в областта на българската 

историография, свързана с институционалните изражения на соцрекламата, 

така и донякъде в рекламната теория от периода на социализма, която в 

основната си част представлява неразделна част от партийната идеология 

по онова време. Чрез разкриване механизмите на работа в рекламната 

област през изследвания период и доказването на тезата за видоизменените 

и вече нови функции на соцрекламата, се доказва централното твърдение в 

дисертацията, че рекламата през социализма безспорно съществува, но не 

под формата на работещ пазарен инструмент, имащ важна роля при 

регулацията на процесите търсене-предлагане, а по-скоро представлява 

ефективна част от пропагандния арсенал на управляващата партия, 

облъчваща непрекъснато ежедневието на обикновения човек. 
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