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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Регионът на Югоизточна Азия и държавите, намиращи се в него, имат важно 

значение по време на Студената война, като в най-голяма степен това се отнася до 

Виетнам, защото историческите процеси и идеалът за национално консолидиране на тази 

страна тясно се преплитат с глобалното противопоставяне между двете свръхсили СССР и 

САЩ. Така през втората половина на XX в. територията на виетнамската държава става 

арена на четири военни конфликта, най-мащабният от които е продължилият близо десет 

години военен сблъсък със Съединените щати. Тук се откроява ключовото място на 

разделения след 1954 г. Виетнам, тъй като северната част (Демократична република 

Виетнам) поема по социалистически път на развитие, докато южната (Република Южен 

Виетнам) се намира под влиянието на САЩ и техните съюзници. В политическо 

отношение Северен Виетнам се ориентира към Китай, Съветския съюз и държавите от 

Източния блок, в т.ч. и България. Така за продължителен период историческият път на 

Виетнам става неизменна част от проекциите на Студената война в Азия. 

Отношенията между България и Виетнам досега не са изследвани цялостно в 

българската научна литература. Целта на настоящата дисертация е да проследи и 

анализира процесите, в хода на които от средата на 50-те до края на 80-те години на ХХ 

век Виетнам се превръща във важен политически и икономически партньор за цялата 

общност от социалистически държави, вкл. и за България. Взаимоотношенията България – 

Виетнам се осъществяват в рамките на предприетите от съветската страна инициативи, но 

имат и свои специфики. Важно значение има и виетнамската външнополитическа 

насоченост и стремежът на тази страна към по-тясно обвързване с Източния блок. Налице 

е безспорен интерес към сътрудничество с България, което осигурява ефективна 

икономическа и политическа подкрепа в условията на Студената война. 

Настоящото изследване си поставя задачата да представи българската гледна точка 

за развитието на политическите, икономическите и културните връзки между България и 

Виетнам през 50-те – 80-те години на XX в. в контекста на геополитическото 

противопоставяне и сближението на виетнамската държава (след 1975 г. – 

Социалистическа република Виетнам) със страните от съветската сфера на влияние. В 

дисертацията е използван проблемно-хронологичният метод на изследване. Двустранните 
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контакти са представени на фона на вътрешните политически и икономически процеси в 

двете държави, в които са налице редица общи характеристики. Долната хронологическа 

граница на изследването е признаването на ДР Виетнам за самостоятелна държава от 

българското правителство през 1950 г., когато е поставено и началото на контактите 

между двете страни. Горната граница на дисертационния труд е 1989 г., когато промените 

в международната обстановка, свързани с края на Студената война и разпадането на 

Източния блок, водят до логичен завършек на особено близките до този момент 

взаимоотношения между двете държави.  

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три глави, заключение, 

библиография, списък на съкращенията и приложения. Първата глава има обзорен 

характер и представя развитието на Виетнам от древността до края на 80-те години на XX 

в. В българската историография липсват монографични изследвания за историята на тази 

страна. Това налага включването на такава въвеждаща глава, която да открои акцентите в 

историческия път на Виетнам и да положи основата, върху която да „стъпи“ анализът на 

двустранните отношения в следващите глави. Втората и третата глава на дисертацията са 

посветени на основната тема: българо-виетнамските взаимовръзки от 50-те до края на 80-

те години на ХХ век. Хронологическите рамки на всяка от двете глави се определят най-

вече от основните характеристики на международните отношения, от мястото на Виетнам 

в политиката на САЩ и СССР и от отношенията между Виетнам и страните от Източния 

блок (и най-вече Съветския съюз), които оказват пряко влияние върху българо-

виетнамските връзки. Логично начало на втората глава е признаването на 

правителството на Хо Ши Мин от българската страна през 1950 г. В три параграфа се 

проследява сътрудничеството на българската страна с Виетнам в политическата, 

икономическата и културната област в периода на военния конфликт между ДР Виетнам и 

САЩ. Горната хронологическа граница е краят на 60-те години, когато мирните 

преговори между ДР Виетнам и САЩ придават нови измерения на отношенията на 

виетнамската държава със страните от Източния блок. Третата глава на настоящото 

изследване разглежда отношенията между България и Виетнам в периода от началото на 

70-те до края на 80-те години на ХХ век. Отправната точка на изложението е свързана с 

„разведряването“ в международните отношения, завършването на войната на САЩ във 

Виетнам (27 януари 1973 г.), свалянето на режима на Нгуен Ван Тхиеу в РЮ Виетнам 
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(април 1975 г.) и обединението на двете части на Виетнам (1976 г.). Виетнам се ориентира 

към тясно обвързване със Съветския съюз и страните от Източния блок. В три параграфа 

се проследяват политическите, икономическите и културните взаимоотношения между 

България и Виетнам, които достигат връх в историята на двустранните контакти. 

Политиката на икономическо подпомагане от страна на България постепенно се 

трансформира във взаимоизгодно сътрудничество. Горната граница на третата глава е 

краят на 1989 г., когато настъпва краят на социалистическия модел на управление в 

българската държава като част от процеса на разпадане на Източния блок, довел до края 

на епохата на Студената война. Променената международна обстановка и новите 

вътрешни и външни предизвикателства пред България оставят на заден план отношенията 

с далечен Виетнам. 

Дисертацията е разработена на основата на непубликувани архивни документи, 

издирени в няколко масива. На първо място сред тях са фондовете на Централния 

държавен архив на Република България (ЦДА), които съдържат сведения за началото, 

развитието и тенденциите в двустранното сътрудничество. Дипломатическият архив на 

Министерството на външните работи (ДА МВнР) има също толкова важно значение за 

изследването, тъй като документите, съхранявани в него, представят българската гледна 

точка по отношение на сътрудничеството на Източния блок с виетнамската държава, 

локалните военни конфликти в региона и мястото на Виетнам в тях. Научният архив на 

Българската академия на науките (НА БАН) е важен източник на документи, разкриващи 

връзките на страната ни с Виетнам в областта на културата. Освен непубликувани архивни 

документи, в дисертацията са използвани и разнородни чуждестранни документални 

сборници. 

 Както бе посочено, в българската историография липсват както научни 

изследвания, посветени на отношенията между България и Виетнам през втората 

половина на ХХ век, така и публикации за историята на виетнамската страна. В 

достъпната чуждоезична литература обаче има важни изследвания, които позволяват да се 

представят историческите процеси във Виетнам. Допълнени с постиженията на 

българската историография за периода на социализма, те дават нужния фон, върху който 

се проектират българо-виетнамските отношения. За анализиране на проблеми, свързани с 

държавно-политическия път и икономическото развитие на виетнамската страна, както и 
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на общата политическа обстановка в региона на Югоизточна Азия, са използвани 

исторически, икономически и политологични изследвания предимно на съветски/руски и 

американски, но също така и на някои виетнамски автори, което отчасти позволява да 

бъде проследена и виетнамската гледна точка. На основата на чуждоезични изследвания 

са разгледани връзките на Виетнам с други страни, които оказват голямо влияние върху 

неговото историческо развитие. С оглед по-пълното разбиране на геополитическото 

противопоставяне през епохата на Студената война, както и на ролята на Виетнам, са 

привлечени редица научни трудове, сред които отново превес имат чуждестранните 

изследвания. В дисертацията са използвани редица проучвания, посветени на четирите 

военни конфликта, в които виетнамската държава е въвлечена по пътя на своето 

национално обединение, поради факта, че те представляват неразделна част от Студената 

война и нейният вектор в Югоизточна Азия. 

 Взаимоотношенията между България и Виетнам се разглеждат в непосредствена 

връзка с политическото, икономическото и културно развитие на България от средата на 

50-те до края на 80-те години, като изложението се основава на постиженията на 

съвременната българска историческа наука. 

Голям дял от литературата има мемоарен или публицистичен характер. Важно 

значение има книгата на журналистката Къдринка Къдринова, която представя интересна 

информация за отношението на съвременния виетнамец към България, а също така 

разглежда наличието на силно „пробългарско лоби“ във виетнамското държавно и 

партийно ръководство, получило висше образование в български учебни заведения. Макар 

че тези трудове имат нееднозначна научна стойност, те също са използвани в настоящата 

дисертация като допълнение към документалната основа. В дисертацията намират място и 

някои литературни произведения, изградени върху непосредствени впечатления за 

Виетнам. За изясняване на някои детайли от анализираните събития в дисертацията са 

използвани и редица справочници и специализирана военно-техническа литература. 
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II. Съдържание на дисертационния труд 

 

УВОД 

 

В уводната част е представен предметът на научното изследване, а именно 

българската гледна точка във взаимоотношенията между България и Виетнам за периода 

1950–1989 г. на XX в. в контекста на геополитическото противопоставяне в условията на 

Студената война и сближението на виетнамската държава (след 1975 г. – Социалистическа 

република Виетнам) със страните от съветската сфера на влияние. В дисертацията е 

използван проблемно-хронологичният метод на изследване. Двустранните контакти са 

представени на фона на вътрешните политически и икономически процеси в двете 

държави, в които са налице редица общи характеристики. Долната хронологическа 

граница на изследването е признаването на ДР Виетнам за самостоятелна държава от 

българското правителство през 1950 г., когато е поставено и началото на контактите 

между двете страни. Горната граница на дисертационния труд е 1989 г., когато промените 

в международната обстановка, свързани с края на Студената война и разпадането на 

Източния блок, водят до логичен завършек на особено близките до този момент 

взаимоотношения между двете държави. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ВИЕТНАМ - ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА 

 

1. История на Виетнам до средата на 50-те години на XX в. 

 Параграфът представя историческите процеси във Виетнам до средата на 50-те 

години на XX в. Отделено е място на средновековната виетнамска държава, която играе 

ролята на преграда срещу китайските военни походи в южно направление от 20-те години 

на III в. пр. Хр. Така започва дълъг период на съпротива, докато през 111 г. пр. Хр. 

територията на страната е превзета от китайския император У Ди и преминава в състава на 

Китай под формата на три провинции – Цзяочжи, Цзючжен и Жинан. Поставя се началото 

на период от ок. 1000 години на т. нар. „северна зависимост” от Китай, който се 

характеризира с редица въстания и вълнения срещу китайската империя. Постепенно се 
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заражда местна аристокрация, която фактически ръководи страната и се противопоставя 

на изпращаните от Китай чиновници. 

Общото отслабване на Китай оказва благотворно влияние върху развитието на 

виетската държава, тъй като от 907 г. властта е поета от местната династия Кхук (907–923 

г.), която започва да провежда самостоятелно управление от централната власт в Китай. 

Независимостта на страната е възстановена след историческата победа над китайските 

войски в края на 938 г. при р. Бак Данг, под водачеството на Нго Куен. През 939 г. Нго 

Куен се обявява за владетел (виет. vương) и поставя началото на династията Нго (939–

965), а в 968 г. държавата получава названието Дайковиет (Đại C  Việt – в превод: 

„Великият древен Виет”). Така след близо 1000 години китайска зависимост се поставя 

началото на самостоятелното държавно-политическо съществуване на виетската страна. 

Тя започва да се оформя като централизирана монархия от източен тип, подобно на 

Китайската империя. 

 При император Ле Хоан започва засилване на централизираното държавно 

управление, но това е политика, която става характерна за епохата на следващата династия 

Ли (1009–1225 г.). При управлението на основателя на новата династия Ли Тхай То (1009–

1028 г.) Дайковиет окончателно се формира като централизирана източна монархическа 

държава. От 1069 г., при царуването на Ли Тхан Тонг (1054–1072 г.), името на страната се 

променя на Дайвиет (“Đại  iệt” – „Великият Виет”). Тя се оформя като самостоятелна и 

самобитна в социално, икономическо и културно отношение държава, която пренася 

много елементи от китайския цивилизационен модел. 

 В периода 1771–1802 г. се развива най-мащабното в историята на Виетнам селско 

въстание, известно още като въстанието на тайшоните, което си поставя за задача 

премахване на териториалното разделение и възвръщане на властта на династията Късна 

Ле. След първоначалните си успехи обаче с помощта на китайски войски през 1789 г. 

възстановената династия Късна Ле е свалена, а през 1802 г. военно-политическата 

групировка на фамилията Нгуен, ръководена от Нгуен Фук Ан, разбива последните гнезда 

на тайшоните в Куи Ньон и установява властта си над цялата територия на Виетнам. 

 Така след жестокото потушаване на въстанието на тайшоните Нгуен Фук Ан 

обединява страната и става император, основавайки династията Нгуен (1802–1945 г.). Тази 

династия е последната владетелска фамилия в историята на Виетнам, която управлява до 
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падането на Виетнам под френска зависимост. Новият император приема владетелското 

име Зия Лонг (храмово име Нгуен Тхе То), с това наименование е известен целия период 

на неговото управление („Ера Зия Лонг“ – “ h i     i    ng” (1802–1819 г.). По време на 

управлението на династията Нгуен се създава раздута бюрократична система, като 

чиновниците изцяло зависят от императора, за разлика от преди, когато се избират от 

средите на едрите земевладелци. Изцяло се реформира държавният апарат. От 1804 г. 

страната получава своето съвременно наименование „Виетнам“ (“ iệt    ”), а столицата 

се премества в град Хуе. Постепенно реформаторската дейност на Зия Лонг, чиято цел е 

коренната промяна на източнофеодалния облик на тази страна, се натъква на съпротивата 

на последователите на конфуцианските догми. Тази част от аристокрацията, опирайки се 

на поддръжката на новия император Мин Манг (1820–1841 г.), провежда редица 

мероприятия, като се стреми да превърне Виетнам в образцова конфуцианска държава. 

Неговата програма обаче води до икономическа стагнация. В средата на XIX в. 

обстановката в страната се характеризира с нестабилност, множество селски вълнения и 

борба между двете фракции в управленския елит. Наблюдава се значително отслабване на 

централната власт. Император Тъ Дък (1848–1883 г.) не успява да изведе Виетнам от 

тежката политическа и икономическа криза. В тази сложна обстановка постепенно започва 

френската колониална експанзия. На 25 август 1883 г. виетнамското правителство 

подписва „Договор за мир“, с който обявява пълна капитулация и признава господството 

на Франция, която установява контрол над цялата територия на Виетнам. Все пак, властта 

на императорския двор в Хуе запазва няква форма на съществуване, но е напълно лишена 

от самостоятелност във външната политика. 

Заключителната фаза на Втората световна война (края на 1944 – първата половина 

на 1945 г.) внася изменения и в Индокитай. Японската империя, въпреки понесените 

големи поражения на Тихоокеанския и Азиатския театър на военните действия, започва 

по-активна политика спрямо Индокитай, като на 9 март 1945 г. напълно поема контрола 

над колонията и предприема мащабна дейност за разгрома на комунистическата партия и 

създадената от нея организация Лига за независимост на Виетнам (виетн. Việt     Ðộc 

Lập Ðồng Minh Hội), известна още като Виетмин, които си поставят задачата чрез 

въоръжено въстание да освободят виетнамската страна от японските окупатори и 

френската колониална власт Въпреки това, дейността на Виетмин не само не е 
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преустановена, а постепенно се засилва, поради силното негативното отношение на 

виетнамското население към френско-японските колонизатори. През пролетта на 1945 г. 

под ръководството на Виетмин започват въоръжени действия в планинските райони на 

страната и политическа агитация в големите градове. Избухналото впоследствие въстание 

в Ханой, Хуе и Сайгон завършва с победа, а на 23 август с.г. намиращият се в Хуе 

император Бао Дай се отказва от престола. На тържествена реч в Ханой на 2 септември 

1945 г. Хо Ши Мин оповестява Декларацията за независимост на страната, която приема 

името Демократична република Виетнам. Така успехът на Августовската революция 

поставя край на осемдесетгодишния колониален период от историята на Виетнам, 

прогонва остатъците от японската окупация и събаря монархическия институт, а Хо Ши 

Мин застава начело на държавата като президент. 

Френската държава, опитваща се да възстанови властта си в Индокитай, с 

подкрепата на главнокомандващия английските войски в Южна Азия ген. Маунтбатън, 

изпраща своя военна част, която на 23 август 1945 г. стъпва в Южен Виетнам и влиза в 

Сайгон. През ноември 1946 г. френски войски превземат стратегическите центрове 

Хайфон и Ланг Шон, считани за „Вратата към Северен Виетнам”. В началото на декември 

с.г. френските части започват и военни действия в Ханой, желаейки да поемат цялостния 

контрол в северната част на Виетнам. В отговор президентът Хо Ши Мин призовава 

виетнамския народ към повсеместна борба срещу френските колонизатори. Така се слага 

край на временните мирни преговори, а бойните действия обхващат не само Южен 

Виетнам, а цялата територия на страната. Датата 20 ноември 1946 г. се приема за начало 

на войната на Франция във Виетнам, известна като Първата индокитайска война. 

Поражението на френския експедиционен корпус при Диен Биен Фу изиграва 

решаваща роля за края на тази война, като оказва влияние на провеждащата се в хода на 

боевете международна конференция в Женева. Женевската конференция се провежда от 

26 април до 21 юли 1954 г. с участието на министрите на външните работи на СССР, КНР, 

Великобритания, САЩ и Франция и представители на Демократическа република 

Виетнам, Камбоджа, Лаос и Южен Виетнам. На 21 юли 1954 г. са подписани т.нар. 

Женевски споразумения, които слагат край на колониалната война на Франция в 

Индокитай и определят съдбата на бившите френски колонии в региона. 
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2. Социалистически Виетнам и динамиката на геополитическите процеси по 

време на Студената война. 

В резултат от войната и победата на Северен Виетнам политическата картина в 

региона рязко се изменя в полза на Съветския съюз и неговите съюзници, тъй като 

новообразуваната социалистическа държава попада в съветската (китайската) сфера на 

влияние. Територията на Виетнам, подобно на Корея, дава представа за настъпилото 

разделение и междублоково противопоставяне. Съединението на двете части на Виетнам в 

единна държава е важен компонент от проекциите на Студената война в Азия. 

Според текста на споразуменията Виетнам се разделя временно на две части по 17-

ия паралел, където се създава демилитаризирана зона от двете страни на границата. 

Северната част се обособява като Демократична република Виетнам ( iệt       n  h  

 ộng    ), а южната част приема името Република Виетнам ( u    i   iệt    ). 

Договаря се, че през юли 1956 г. в двете страни трябва да бъдат проведени избори с цел 

определяне на бъдещия политически режим и съединяването им в обща държава. Начело 

на ДР Виетнам застава лидерът на освободителното движение Хо Ши Мин. В Южен 

Виетнам обаче събитията се развиват в друга насока. Още преди края на Първата 

индокитайска война през 1949 г. начело на сформираното от френския колониален режим 

правителство в Сайгон е поставен бившият император Бао Дай. Той назначава за 

министър-председател Нго Дин Зием и заминава за Франция. На 26 октомври 1955 г. Зием 

организира референдум, в резулатат на който императорът е отстранен от власт, а 

страната е провъзгласена за Република Южен Виетнам ( iệt      ộng    ). Новата 

държава веднага е призната от Съединените щати, Великобритания и Франция. През 

втората половина на 50-те години френската държава постепенно се отдръпва от Южен 

Виетнам, а нейното място като ключов фактор в региона заемат Съединените щати. В 

резултат през  декември 1955 г. в Париж се подписва споразумение, според което САЩ 

поемат всички дейности по организацията на обществено-политическия живот в Сайгон. 

По този начин двете части на разделения Виетнам попадат в две различни военно-

политически структури, които стават определящи за тяхната външнополитическа 

насоченост. ДР Виетнам започва своето развитие под влиянието на Съветския съюз и 

Китай, а РЮ Виетнам - на САЩ, които постепенно изместват Франция като фактор в 

Индокитай. На 1 януари 1960 г. е обнародвана новата Конституция на страната, 
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провъзгласяваща ДР Виетнам за президентска република, а на 8 май с.г. се провеждат 

избори за Национално събрание. На 7 юли 1960 г. се открива I-та сесия на новото 

Национално събрание, която избира за президент на държавата Хо Ши Мин. За министър-

председател и министър на външните работи е издигнат Фам Ван Донг. Голямо значение 

за по-нататъшното развитие на страната има III конгрес на ВПТ (5–12 септември 1960 г.), 

който гласува нов устав на партията, избира нов ЦК, а за негов председател е преизбран 

Хо Ши Мин. Приет е и първият петгодишен план за развитие на народното стопанство 

(1961–1965 г.), по време на който трябва да завърши социалистическото преобразуване на 

селското стопанство и да се положат основите на индустриализацията на страната. 

В същото време става ясно, че предвиденият според Женевските споразумения от 

21 юли 1954 г. референдум за обединяването на двете части на Виетнам няма да се състои. 

Поставеният с американска подкрепа на власт в Сайгон Нго Дин Зием със своята 

политика, насочена единствено към укрепване на властовите си позиции, бързо загубва 

популярност най-вече сред преобладаващото селско население, в средите на което все по-

дълбоко започват да проникват идеите на провежданата от правителството в Ханой 

политика за обединение на Виетнам в една държава. ВПТ предприема редица действия за 

организиране на нелегална съпротива срещу проамериканската политическа линия на 

Зием. На 20 декември 1960 г. левите сили и други несъгласни с режима на Зием образуват 

Национален фронт за освобождение на Южен Виетнам (НФОЮВ) начело с Нгуен Ван 

Лин, а през февруари 1961 г. към него недоволни от режима военни организации 

формират Армия за освобождение на Южен Виетнам, известна като Виетконг. 

Съединените щати са твърдо решени да не допускат превръщането на обединен 

Виетнам в поредната комунистическа държава и предприемат действия за военно-

икономическо подпомагане на режима в Сайгон. Покушението срещу президента на 

Южен Виетнам Нго Дин Зием, а също така и атентатът срещу Дж. Кенеди от 22 ноември 

1963 г. и идването на власт на президента Линдън Джонсън променят водената до 

момента политика. Поставя се началото на нова политическа линия, характеризираща се с 

все по-активното включване на САЩ във вътрешната политика на РЮ Виетнам. На 2 

август 1964 г. северновиетнамски патрулни кораби атакуват американския разрушител 

„Мадокс“, извършващ разузнавателна мисия в Тонкинския залив, а президентът Л. 

Джонсън определя нападението като „нападение в открити води” и заповядва обстрелване 
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на северновиетнамските морски бази и морски кораби. На 10 август 1964 г. Конгресът на 

САЩ ратифицира т.нар. Резолюция от Тонкинския залив, която дава право на президента 

да направи всичко необходимо, за да защити американските войски в Южен Виетнам. 

За времето от 2 март 1965 г. до 31 октомври 1968 г. САЩ провеждат най-

мащабната военновъздушна операция за цялата си история до този момент. Нанесени са 

удари както върху столицата Ханой, така и върху редица градове в Северен Виетнам. В 

Южен Виетнам е прехвърлен значителен военнен контингент, като в края на 1965 г. 

общият брой на американските войски достига 180 хил. души. За периода 1965–1968 г. 

американското командване си поставя задачата да унищожи силите на Виетконг. Както 

Франция, така и САЩ не успяват да разпространят контрола си извън военните бази и 

големите градове. Провинцията през цялото време се намира под контрола на Виетконг. 

Важно значение за промяната на американската политика спрямо Виетнамската 

война имат проведените на 31 март 1968 г. президентски избори в САЩ. От 13 май 1968 г. 

в Париж започват официални преговори за примирие между ДР Виетнам и САЩ, 

представени съответно от члена на Политбюро на ЦК на ВПТ Ле Дък Тхо и американския 

държавен секретар Хенри Кисинджър. На 27 януари 1973 г. в Париж се подписва 

Съглашение за прекратяване на всякакви военни действия и възстановяване на мира във 

Виетнам. Според него правителството на Нгуен Ван Тхиеу в РЮ Виетнам се запазва, а 

бъдещото съединяване на двете страни трябва да се разреши по мирен път на основата на 

взаимни обсъждания между ДР Виетнам и РЮ Виетнам. Макар с подписването на 

Парижкия мир да се поставя край на военните действия на цялата територия на Виетнам, 

остават проблемите за обединението на двете виетнамски държави, които в поредица от 

военни и политически инициативи намират решение в средата на 70-те години. 

 

3. Държавно-политическо развитие на Социалистическа република Виетнам 

(СР Виетнам) от средата на 70-те до края 80-те години на XX в. 

С превземането на Сайгон на 30 април 1975 г. приключват продължилите повече от 

10 години военни действия и политическа нестабилност в Индокитайския полуостров, а в 

резултат от настъпателната операция на ВНА е премахнато изкуственото разделяне на 

Виетнам и териториалната цялост е възстановена. Освен обединение под шапката на ДР 

Виетнам се постига и национално консолидиране на виетнамския народ. Действията на 
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северновиетнамското политическо ръководство слагат край на стремежите на Запада за 

недопускане създаването на нова социалистическа държава в района на Югоизточна Азия. 

През август 1975 г. се провежда XXIV пленум на ЦК на ВПТ, който конкретизира 

новите задачи, свързани със „завършване националното обединение и осигуряване на 

бързо, мощено и уверено придвижване на цялата наша страна към социализма“. 

Изборите за единно Национално събрание се провеждат на 25 април 1976 г. В тях участват 

повече от 23 млн. д., или 99% от имащите право на глас. Първата сесия на Националното 

събрание е в Ханой от 25 юни до 3 юли 1976 г. На 2 юли 1976 г. се провъзгласява името на 

нов обединен Виетнам – Социалистическа република Виетнам (Cộng h à xã hội ch  nghĩ  

Việt Nam), а гр. Сайгон е преименуван на гр. Хо Ши Мин (    ồ  h   inh). 

В икономическата политика на СР Виетнам се предприемат мерки за „ускоряване 

на социалистическата индустриализация на страната, създаване на материално-

техническата база на социализма, осъществяване на преход на икономиката… от ниско 

производство към крупно социалистическо производство“. Въпреки постигнатите 

стопански успехи през времето на втория петгодишен план (1976–1980 г.), във 

вътрешноикономическото положение се проявяват първите признаци на застой. Става 

очевидна тоталната зависимост на СР Виетнам от съветската икономическа подкрепа 

(респ. на държавите от Източния блок) и страната постепенно изпада във финансова 

криза, чиято кулминация настъпва в периода 1979–1981 г. Съществено значение за 

излизането от нея има проведеният през декември 1986 г. VI конгрес на ВКП. Той 

утвърждава въвеждането на пазарни механизми и цялостна икономическа реформа, които 

да доведат до повишаване на жизненото равнище на населението. Процесът на 

икономически преобразования е назован “Đ i   i” („Нова промяна“), а цялата реформена 

програма  - „Политика на обновление“. По този начин комунистическата партия подкрепя 

силните тенденции към пазарно ориентиране в икономиката. 
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ВТОРА ГЛАВА 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВИЕТНАМ  

(СРЕДАТА НА 50-ТЕ – КРАЯ НА 60-ТЕ ГОДИНИ) 

 

1. България и Виетнам в условията на глобалното противопоставяне. 

 На 23 януари 1950 г. ДР Виетнам отправя декларация до правителствата на 

социалистическите държави, заявявайки, че е „единственото законно правителство, 

представляващо единодушието на виетнамския народ”, а също неговата готовност за 

установяване на дипломатически отношения с тях. Българската страна получава тази 

декларация чрез представителя на ДР Виетнам в Тайланд. През януари и февруари с.г. 

ДРВ е призната от Китай, СССР, КНДР и социалистическите държави от Източна и 

Централна Европа. България признава правителството на ДР Виетнам на 6 февруари 1950 

г. Разменени са писма между външните министри на България Владимир Поптомов и на 

ДР Виетнам Хоанг Мин Зиам за установяване на дипломатически отношения. България 

официално установява дипломатически отношения с ДР Виетнам на 3 февруари 1955 г. 

след края на Първата индокитайска война и международното признаване на ДР Виетнам 

за самостоятелна държава. На 13 септември 1956 г. българската страна издига легацията 

си в Ханой в ранг на посолство. През 1957 г. ДР Виетнам открива своя дипломатическа 

мисия в София, като за управляващ е назначен Ву Хоан. В началото на 1958 г. 

виетнамската държава изпраща и първия си посланик в България Хоанг Ван Лой, който 

връчва акредитивните си писма на 9 юли 1958 г. 

Поради тежките условия, в които се намира виетнамското население и най-вече 

заради изключително ниското състояние на медицинските услуги, Виетнам отправя молба 

към социалистическите страни за предоставяне на подкрепа в сферата на 

здравеопазването. България, заедно с останалите държави от Източния блок, се отзовава 

на апела и оказва сериозна помощ, свързана както с изпращането на български 

медицински специалисти за обмяна на опит във Виетнам, така и с експедирането на 

големи количества медикаменти и медицински апарати. Българската медицинска подкрепа 

продължава и през следващите години, като искане за това е отправено и по време на 

визитата на Хо Ши Мин в България през лятото на 1957 г. Освен медицински екипи 

(отново за срок от 1 год.) се изпращат безвъзмездно медикаменти, медицинска апаратура, 
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покриват се разходите и издръжката, както и средствата, вложени за обзавеждане на 

болница в Ханой. Само за 1957–1958 г. отпуснатите от българското правителство средства 

възлизат на 1,4 млн. лв. 

Международната обстановка и надвисналата военна опасност, свързани с намесата 

на САЩ, оказват влияние върху външната политика на ДР Виетнам в посока на 

затвърждаване на взаимовръзките със СССР и държавите от Източния блок, в т.ч. и с 

България. Българската държава предприема инициативи за пропагандиране на борбата на 

виетнамския народ срещу американските войски. Под ръководството на създадения през 

1949 г. Национален комитет за защита на мира са изпратени множество протестни 

декларации, ноти и различни документи с искане за прекратяване на военните действия. 

През периода 1950–1969 г. политическите отношения между България и Виетнам, в 

контекста на сътрудничеството на ДР Виетнам със страните от Източния блок, се намират 

в начална фаза и имат по-скоро проучвателен характер, докато икономическите връзки 

между двете социалистически държави са много по-активни. През 50-те и първата 

половина на 60-те години правителството на ДР Виетнам в по-голяма степен се намира в 

орбитата на влиянието на Китайската народна република, която открито изразява своите 

позиции на доминираща сила в Югоизточна Азия, но това не затруднява осъществяването 

на нормални външнополитически контакти между двете страни. През втората половина на 

60-те години Ханой затвърждава и разширява своето външнополитическо сътрудничество 

със Съветския съюз и страните от Източния блок, за което основна причина е ескалацията 

на напрежението в региона и откритата намеса на САЩ, изразена в струпването на 

многочислен военен контингент на територията на Южен Виетнам и започването на 

масирани въздушни бомбардировки над ДР Виетнам. Активизирането на 

сътрудничеството с Източния блок оказва положително влияние върху  отношенията 

между България и Виетнам. Българската държава, както и останалите социалистически 

страни, оказва подкрепа на Виетнам, като по този начин взима активно участие в усилията 

за преодоляване на последиците от колониалния период, а също и в решаването на редица 

трудности, които ДР Виетнам изпитва по време на войната със САЩ. Така инициативите 

за развитието на отношенията между двете страни през разглеждания период стават 

предпоставка за осъществяване на междудържавно сътрудничество на високо ниво, което 

България и Виетнам ще достигнат през 70-те и 80-те години. 
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2. Икономически връзки между България и Виетнам в контекста на 

сътрудничеството между държавите от Източния блок. 

През разглеждания период се поставя началото на икономическото сътрудничество 

между България и Виетнам. През 50-те и първата половина на 60-те години развитието на 

икономическите връзки е на сравнително ниско ниво. Причините трябва да се търсят във 

все още нестабилното вътрешно положение във витнамската страна, която трябва да 

решава тежките проблеми от постколониалния период и в същото време да постави 

основите на икономическото развитие на страната. През втората половина на 60-те години 

ситуацията се променя и икономическото сътрудничество между България и Виетнам се 

активизира. Българската държава заедно с останалите социалистически страни участва в 

икономическото подпомагане на виетнамското правителство в неговите усилия за 

възстановяване и развитие на страната. Българските инвестиции заемат важно място в 

планирането на селскостопанското и промишленото производство. България подпомага 

виетнамското правителство и в условията на ескалация на военните действия в Южен 

Виетнам през втората половина на разглеждания период и съдейства за високите темпове 

на икономическо развитие на ДР Виетнам през 60-те години. 

 

3. Взаимоотношения между България и Виетнам в областта на културата. 

 3.1. Връзки в областта на художествената култура. 

Въпреки затрудненията, причинени от войната на Съединените щати във Виетнам, 

културните връзки между България и ДР Виетнам в края на 60-те години се развиват в по-

благоприятна атмосфера, породена от „искрено желание и от двете страни за най-

сърдечни и плодотворни контакти”. Българската държава, заедно с останалите 

социалистически страни оказва голяма подкрепа за културата в ДР Виетнам. Въпреки 

успехите най-вече в преведената във Виетнам българска литература, двустранните 

контакти в тази сфера все още не достигат добро ниво. Обмяната на литературни дейци 

обаче допринася за взаимното опознаване на България и Виетнам. През разглеждания 

период взаимното уреждане на изложби и разменените гостувания на дейци на 

изобразителното изкуство стават най-разбираемия начин за представяне на живота на 

всяка от двете страни. Сътрудничеството в сферата на разпространението на филми се 

оформя като най-въздействащ метод за запознаване с постиженията на страните. 
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Игралните и документалните филми, представени във Виетнам, имат същестевена роля за 

повишаване на интереса на виетнамското население към българската държава. 

 

3.2. Връзки по линия на средствата за масова информация 

Сътрудничеството между средствата за масова информация и най-вече 

множеството предавания за живота във всяка от страните дава възможност за запознаване 

на населението с техните културни постижения и традиции. Извършеният през този 

период двустранен обмен в сферата на печата допринася за разпространение на интересна 

информация за живота и достиженията на всяка от тях. 

 

3.3. Връзки в областта на науката и образованието 

Въпреки своите първоначални трудности, двустранните връзки в сферата на 

образованието оказват своето положително влияние за повишаване на културното 

сътрудничество между двете държави. 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВИЕТНАМ  (НАЧАЛОТО НА 70-

ТЕ – КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ) 

 

1. България и Виетнам по пътя на сътрудничеството в рамките на Източния блок. 

1.1. Краят на войната и новите външнополитически перспективи на Виетнам. 

Виетнамските ръководители разработват гъвкава политическа линия, която има за 

цел да превърне страната в стратегически фактор в района на Югоизточна Азия. 

Стремежът на партийното ръководство в кратки срокове да преодолее трудностите и да 

съгради съвременна промишленост и селско стопанство е твърде амбициозен и не 

отговаря на реалните възможности. Въпреки предвиждания „скок“ в земеделието, реално 

се достига до силно развитие на леката промишленост.  

 

1.2. Мястото на България във виетнамската външна политика. 

Задълбочаването на отношенията между Виетнам и Съветския съюз (респ. страните 

от Източния блок) е една от основните причини през разглеждания период двустранните 
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контакти на България и Виетнам да се характеризират с все по-голямо разширяване и 

укрепване. Извършва се редовна обмяна на държавни и обществени делегации на 

различни нива, които обсъждат конкретни задачи и мероприятия за сътрудничество в 

политическата, стопанската, научно-техническата и културната област. 

 

1.3. Граничните конфликти на Виетнам и позицията на България. 

Съветският съюз, както и по-голямата част от страните от Източния блок, в т.ч. и 

България, застават на страната на Виетнам и предприемат инициативи за дипломатическа 

и икономическа подкрепа на неговите действия. Пряка последица е възходящото развитие 

на отношенията между Виетнам и България, които достигат връхната си точка. 

Българската страна прави задълбочен анализ на променената обстановка и оценява ВКП 

като „най-стабилната марксистко-ленинска партия в този район на света“, 

обстоятелство, което „обуславя развитието на нашите отношения с тази партия и 

страна“. Предвижда се активната политика към Виетнам да се проявява в разнообразни 

инициативи и политически контакти в сътрудничеството както по партийна, така и по 

държавна линия, на всички равнища чрез обществените организации и създаване на 

условия за осъществяване на перспективно взаимоизгодно икономическо сътрудничество. 

По време на военните действия с Китай България открито застава  на страната на 

СР Виетнам, каквато е и позицията на Съветския съюз. Чрез Комитета за солидарност с 

народите от Азия и Африка (КСНАА) българското правителство изразява своето 

отношение, разобличавайки „засилването на антисъветската линия и разколническата 

дейност на сегашното ръководство на Китайската комунистическа партия в 

световното комунистическо и работническо движение“. 

 

1.4. Кулминация на сътрудничеството между България и Виетнам от края на 

70-те до края на 80-те години на ХХ век. 

Посещението Петър Младенов във Виетнам от 29 март – 1 април 1978 г. се оценява 

като много положително за по-нататъшното двустранно сътрудничество. В хода на 

проведените разговори проличава желанието на Виетнам за тясно икономическо 

обвързване със СССР и страните от Източния блок. Заедно с това обаче трябва да се има 

предвид основната линия на виетнамското политическо ръководство, свързана със 
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стремежа за политическа независимост, който се явява пречка за бързото приобщаване на 

Виетнам към социалистическия лагер - тенденция, която изисква по-внимателна политика, 

с оглед на това да не се правят прибързани стъпки за привличането на Виетнам. Така, за 

разлика от желанието за разширяване на икономическото сътрудничество, в 

политическите отношения сред виетнамското ръоководство изпъкват стремежите към 

водене на по-самостоятелна политика, която не винаги означава съобразяване със 

съветската позиция. 

Важно значение за възходящото развитие на двустранните отношения има визитата 

на българска делегация начело с първия секретар на ЦК на БКП и председател на 

Държавния съвет Тодор Живков, която се осъществява от 29 септември до 2 октомври 

1979 г. В Ханой на 1 октомври 1979 г. между двете страни е подписан Договор за дружба 

и сътрудничество. Той е поредната стъпка в развитието на отношенията между двете 

страни и представлява важна част от интеграцията на Виетнам в социалистическата 

общност. Този документ има съществено значение и за България, тъй като виетнамската 

държава се превръща в най-близкия външнополитически партньор на София в региона. 

Периодът от началото на 70-те до края на 80-те години е най-високата точка в 

отношенията между двете държави, която е постигната в контекста на взаимовръзките 

между Виетнам и Съветския съюз и страните от социалистическата общност. Много 

важно значение за тези процеси има външният фактор. На първо място това е войната със 

Съединените щати, която принуждава социалистическата партия да търси съюзници в 

лицето на Съветския съюз и Източния блок. Малко по-късно, изправен пред заплахата от 

засилване на китайското влияние в региона, Виетнам избира пътя на всестранното 

сближение със СССР и държавите от социалистическата общност. Логичен завършек на 

тези отношения е поставен с промените в Съветския съюз и в международните 

отношения, довели до крах на цялата социалистическа система в Източна Европа. 
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2. Отношения между България и Виетнам в контекста на икономическата 

интеграция в социалистическата общност. 

 2.1. Помощта на България за икономическото възстановяване на Виетнам 

(1976–1980 г.) 

 

 България, заедно с останалите държави от Източния блок, оказва значителна 

помощ за икономическото възстановяване на Виетнам. Предоставената от българското 

правителство икономическа помощ през периода 1975–1980 г. възлиза общо на 179,2 млн. 

рубли, от които 91 млн. са инвестиционни и 88,2 млн. са стокови кредити. За същия 

период оказаната безвъзмездна помощ възлиза на 38 млн. рубли. 

 

2.2. Многостранно икономическо сътрудничество в рамките на СИВ. 

Многостранното сътрудничество в СИВ и многобройните общи инициативи по 

отношение подпомагането на виетнамската икономика допринасят за задълбочаване на 

взаимовръзките между България и Виетнам. Също така може да се направят изводи за 

благотворното влияние, което оказва интеграцията на Виетнам в тази структура, тъй като 

това води до повишаване на неговото икономическо благосъстояние. 

 

2.3. Взаимоотношения между България и Виетнам в областта на търговията. 

През периода от средата на 70-те до края на 80-те години търговските отношения 

между България и Виетнам се увеличават значително. Важно значение за това има и 

повишаване на равнището на икономическото развитие на виетнамската страна. Така за 

този период се достига най-високото ниво на икономическото сътрудничество между 

България и Виетнам. 

 

2.4. Прием на виетнамски работници в България. 

Важен епизод от икономическите взаимовръзки между България и Виетнам е 

обучението на виетнамски работници в българската държава, което започва още от 

предходния период, когато на 2 август 1967 г. се подписва първата Спогодба за приемане 

на 500 виетнамски инженери, техници и работници за професионално обучение и 

практика в български заводи и предприятия. Положителните резултати от предходния 
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период, водят до разширяване на двустранното сътрудничество в тази област. Въпреки 

някои битови инциденти, част от които по вина на виетнамски младежи, като цяло общият 

резултат от тази политика е положителен. 

 

2.5. Сътрудничество между България и Виетнам в областта на 

здравеопазването. 

През разглеждания период подължава сътрудничеството между двете страни в 

областта на здравеопазването съгласно подписания в Ханой договор от 4 декември 1968 г. 

Българската държава продължава да подпомага развитието на виетнамското 

здравеопазване чрез изпращане на медицински кадри, а също и с приемането на 

виетнамски лекари, фармацевти и др. за усъвършенстване на професията, специализация, 

научни изследвания и участие в различни медицински симпозиуми за срок от 3 месеца до 

3 години. Всяка година във виетнамската страна се изпращат до десет лекари и здравни 

работници, българската държава ежегодно отпуска валутни средства в размер на 400 хил. 

лв., а от 1970 г. Министерството на народната просвета всяка година отпуска по 20 места 

за пристигащите на специализация виетнамски здравни работници. От 1970 г. България 

ежегодно приема десет виетнамски граждани (става дума за партийни кадри) за 

изследване, лечение, рехабилитация и почивка. Осъщественото през разглеждания период 

двустранно сътрудничество има много важно значение за издигане качеството на 

здравеопазването в СР Виетнам, а обмяната на кадри и обучението им води до 

повишаване на квалификацията на виетнамските медицински специалисти. 

 

2.6. Българската подкрепа на засегнатото от природни бедствия виетнамско 

население. 

През разглеждания период продължава помощта на българската държава в 

преодоляване на щетите, нанесени от природни бедствия. Освен чрез дейността на 

Българския червен кръст, такава хуманитарна помощ се оказва и Обществения комитет за 

солидарност с Виетнам, налице са и инициативи от страна на правителството. 
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3. Връзки между България и Виетнам в областта на културата. 

3.1. Държавната и обществената инициатива в културния обмен. 

През разглеждания период двустранните културни връзки се развиват възходящо, 

голямо значение за което има сближението на Виетнам със Съветския съюз и страните от 

Източния блок, осъществено в средата на 70-те години. Задълбочаването на контактите 

налага подписването на множество междуправителствени споразумения, като по този 

начин се обхващат нови аспекти на културните отношения. 

 

3.2. Двустранно сътрудничество в сферата на образованието, науката и 

медиите. 

През разглеждания период има напредък в двустранните отношенията в областта 

на науката и образованието, за който може да се съди както по високия брой виетнамски 

студени в български висши учебни заведения, така и по задълбоченото сътрудничество 

между различните учреждения и институти. Развиват се връзките между средствата за 

масова информация между двете страни, за което свидетелстват множеството подписани 

документи и взаимни посещения. 

 

3.3. Българската художествено творчество във Виетнам и виетнамското – в 

България. 

Културният обмен през разглеждания период има голямо значение за достигнатите 

резултати в двустранните взаимовръзки и дава възможност за съприкосновение с различна 

културна атмосфера и опит. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изследването на политическите, икономическите и културните връзки между 

България и Виетнам през 50-те – 80-те години на XX в. може да се реализира единствено в 

контекста на геополитическото противопоставяне в условията на Студената война. 

Противоборството между двете свръхсили Съветския съюз и Съединените щати и техните 

съюзници става катализатор за все по-тясно обвързване на виетнамската държава със 

страните от социалистическата общност, чиято кулминация настъпва в периода от средата 

на 70-те до края на 80-те години на на XX в. 
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 По време на Студената война регионът на Югоизточна Азия заема ключово място в 

международните отношения, тъй като там се осъществява може би най-мащабният 

сблъсък между двата враждуващи военнополитически лагера. Той се преплита тясно със 

съдбата на Виетнам. След 1955 г. двете части на разделената държава поемат различен път 

на развитие: в Северен Виетнам на власт идва социалистическото правителство на Хо Ши 

Мин, а Южен Виетнам се ориентира към САЩ. Така историческият път на тази страна 

става част от проекциите на глобалното противопоставяне в Азия.  

 Динамиката на тези процеси е определяща за развитието на отношенията между 

България и Виетнам. През разглеждания период българската държава координира свойте 

действия със съветската позиция и останалите страни от Източния блок, като предоставя 

широка подкрепа за социалистически Виетнам. Кулминацията на отношенията СССР – 

Виетнам, достигната през периода от средата на 70-те до края на 80-те години на XX в., се 

явява и връхна точка във взаимовръзките между България и виетнамската страна. 

 В периода след обособяването на ДР Виетнам през 1954 г. до края на 60-те години 

контактите между двете страни са по-скоро еднопосочни и не могат да се определят като 

сътрудничество. Това е времето на американската интервенция в региона и 

необходимостта от икономическа, военна и външнополитическа подкрепа подтиква 

северновиетнамското правителство да се обърне за помощ към държавите от Източния 

блок. Така в този период отношенията между България и Виетнам се определят от 

ескалацията на военните действия и се характеризират с икономическа и 

външнополитическа подкрепа за виетнамската държава. Важен аспект е силното влияние 

на Китай върху ДР Виетнам, което поставя своя отпечатък и върху отношенията с 

България, имайки предвид разрива Китай – СССР.  

 В началото политическите отношения между България и Виетнам имат по-скоро 

опознавателен характер. Осъществените визити на високо равнище са демонстрация на 

духа на приятелство и взаимно уважение и стават гаранция за бъдещо възходящо развитие 

на контактите. През 50-те и 60-те години на XX в. българската държава оказва реална 

помощ на Виетнам в областта на здравеопазването и се включва активно във 

възстановяването на тази страна от колониалното наследство. За постигнатите успехи в 

това отношение свидетелства многократно изказаната благодарност на виетнамското 
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правителство, както и желанието за продължаване на тази помощ, изразено от президента 

Хо Ши Мин по време на визитата в България през август 1957 г. 

 Военният конфликт със САЩ оказва негативно въздействие върху стопанските 

възможности на Виетнам. Поради това външнотърговското сътрудничество между 

България и Виетнам остава на ниско равнище. До края на 60-те години на XX в. 

икономическите отношения между двете държави се изграждат на базата на финансовата 

помощ, която българската страна оказва на засегнатия от тежките американски 

бомбардировки Виетнам, а размерът на отпуснатите от българското правителство кредити 

достига 60 млн. рубли. България предоставя и голямо количество въоръжение и 

хранителни припаси за освободителното движение в Южен Виетнам по време на войната 

със Съединените щати. Обемът на тази помощ е несравним  с оказваната от Съветския 

съюз, но за възможностите на България тя съвсем не е малка и има реален принос за 

подпомагането на Виетнам. 

 Контактите в областта на културата имат сходни характеристики. В периода до 

края на 60-те години българската държава е по-инициативната в тази сфера и успява да 

изпрати на Виетнам редица художествени творби, които допринасят за популяризиране на 

българската култура сред виетнамското общество. Важен аспект е обменът на дейци и 

взаимното провеждане на културни прояви, чрез които до Виетнам достигат постиженията 

на еропейските социалистически държави, а българската страна осъществява 

съприкосновение с различната и многолика азиатска култура. Основен фактор за 

сравнително ниското ниво тези контакти е нежеланието на Виетнам за културно 

откриване към останалите социалистически страни. Това е един противоречив процес, в 

който е налице обективна необходимост от обмяна на опит и подчертан стремеж към 

сближение със социалистическите страни, но на това се противопоставят налаганите 

административни порядки, продиктувани от политиката на запазване на чистотата на 

националната азиатска културна идентичност. Така инициативите на българската страна 

са парирани от висшите виетнамски институти, които поставят мероприятията в тесните 

граници на генералната линия на партията, отнасяща се до културната сфера. Въпреки 

тази едностранност в културните взаимовръзки, сред виетнамската интелигенция има 

подчертан интерес и стремеж към опознаване, осмисляне и прилагане на българския опит. 

Известни успехи са достигнати в областта на образованието, за което свидетелства 
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големият брой виетнамски студенти в българските висши учебни заведения. Този процес 

обаче е едностранчив и не притежава белези на реципрочност, тъй като българските 

студенти, желаещи да се обучават в ДР Виетнам, са съвсем малобройни. Така културните 

контакти между двете страни отново са насочени предимно към подпомагане на Виетнам, 

най-вече в сферата на образованието и науката, където липсват подготвени специалисти. 

 Нови измерения във взаимоотношенията между България и Виетнам се очертават 

след края на войната със САЩ през 1973 г. и извършеното през 1976 г. дългоочаквано 

национално обединение От политика на подпомагане на Виетнам постепенно се достига 

до всестранно взаимоизгодно сътрудничество. Тази промяна е в контекста на изменената 

международна обстановка. Кризата в отношенията с Китай подтиква СР Виетнам към все 

по-тясно сближение със Съветския съюз и страните от Източния блок, в т.ч. и България. 

За достигнатите успехи във външнополитическите отношения между двете страни 

допринася подписаният на 1 октомври 1979 г. по време на визитата на Тодор Живков във 

Виетнам Договор за дружба и сътрудничество. В периода до края на 1989 г. са 

осъществени редица гостувания на високо развнище. 

 Новите условия след 1975 г. водят до промени в икономически контакти. След 

края на военните действия големите възможности на СР Виетнам, свързани с 

разнообразните природни богатства, човешките ресурси и благоприятните климатични 

условия, стават причина за нов поглед към тази страна, заменил убеждението от 

предходния период, че това е държава, нуждаеща се от помощ и едностранна подкрепа. В 

резултат на тясното обвързване на СР Виетнам с Източния блок тази страна става част от 

общата икономическа система на социалистическите държави, като през юни 1978 г. влиза 

в СИВ. По този начин се осъществява нейната пълна интеграция в социалистическата 

общност начело със Съветския съюз. 

 От средата на 70-те до края на 80-те години икономическите отношения между 

България и Виетнам достигат своя връх. Двустранното сътрудничество се осъществява в 

сферата на проектирането и строителството във Виетнам на болници, учебни заведения, 

хидроцентрали, консервни и фуражни фабрики, керамични заводи, предприятия за 

производство на железопътни траверси и железобетонни форми за мостове, животновъдни 

ферми и др. За периода 1966–1989 г. българската страна участва в строежа на около 130 

виетнамски стопански обекта. 
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 Виетнамската държава става пазар за българските комплектни обекти и 

предприятия, машини, съоръжения, произведения на химическата индустрия и 

електропромишлени стоки, появяват се първите български телевизори. Между двете 

страни се сключват важни икономически спогодби, сред които такива в областта на 

горската промишленост, разработването на полезни изкопаеми, производството на кафе и 

др. Задълбочава се научно-техническото сътрудничество. В същото време се разширява 

предоставянето от България на средносрочни и дългосрочни кредити, като за периода 

1966–1986 г. тяхната обща стойност достига 245 млн. рубли.  

 Важен аспект от икономическите отношения между двете страни е 

продължаващото от края на 60-те години обучение и практика на виетнамски работници в 

български заводи и предприятия. Мотивите на българската дъражва са предимно 

политически, докато икономическата полза отстъпва на заден план. Осъществяването на 

това сътрудничество цели повишаването на квалификацията на виетнамските работници, 

която трябва да задоволи все по-голямата необходимост от висококвалифицирани 

специалисти, докато ползата за България се изразява в подпомагане на производството с 

работна ръка. На базата на двустранните спогодби за времето от 1973 до 1990 г. общият 

брой приетие в България виетнамски работници възлиза на 44760 д. 

 Аналогични процеси се осъществяват в културните взаимовръзки между двете 

страни. През втората половина на 70-те години във виетнамската културна политика се 

осъществява преход от предишната й затвореност и стремеж към запазване на нейната 

самобитност към отваряне и сближаване с останалите социалистически държави. 

Преориентацията в културната политика на виетнамското правителство има важно 

значение и за укрепването на сътрудничество между Виетнам и България в тази сфера, 

особено през 80-те години. До края на това десетилетие се осъществява значителен по 

обем двустранен културен обмен и се подписват редица спогодби за сътрудничество 

между различните институции на двете страни. Важно място в културните отношения 

заемат контактите в образованието, които стават още по-интензивни, като отново обаче 

приемът на виетнамски студенти в България надвишава многократно броя на българските 

младежи на обучение във виетнамски висши учебни заведения. Това, от една страна, 

свидетелства за големия интерес, който проявяват виетнамските младежи към българските 

висши училища още от началото на контактите в сферата на образованието, а също за и 
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високата оценка, която полученото висше образование получава сред виетнамското 

общество, а от друга показва все още ниското ниво на виетнамското висше образование. 

До 1990 г. в българската държава завършват висше образование или аспирантура 2500 

виетнамски младежи и девойки. 

 С промените в България от 1989–1990 г. се слага край на периода на възходящите 

отношения и сътрудничество между българската държава и Виетнам. Двете страни поемат 

по различен път на политическо развитие, което се отразява върху приоритетите и 

външнополитическите им инициативи. Достигнатите резултати в сътрудничеството между 

тях през периода 1950–1989 г. имат важно значение за развитието на отношенията между 

двете страни в перспектива. Променената обстановка след края на Студената война слага 

край на провежданата до тогава линия, но същевременно очертава нови възможности за 

възходящо взаимоизгодно сътрудничество. Интеграцията на българската държава в 

общоевропейските политически и икономически структури спомага за активизиране на 

виетнамската външнотърговска дейност, която чрез контактите с България има 

възможност да се доближи до общия европейски пазар. От друга страна, българските 

външноикономически инициативи чрез Виетнам могат да достигнат големите азиатски 

икономически организации, което би подпомогнало търговския обмен на България със 

страните от Южна, Източна и Югоизточна Азия, както и икономическите контакти на 

българската държава с АСЕАН. Бъдещето ще покаже доколко двете страни ще се 

възползват от тези възможности. 
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