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Събитието, проведено в София на 
1 май 1945 г., е доста любопитно. 
По същество става дума за Първо-
майска манифестация, но е наре-
чено „парад”. Някои от „масов-

ките” сочат за ликвидирането на фашизма в 
Европа, но Германия ще подпише капитула-
ция едва седмица по-късно. Нашият „парад” 
май е най-ранен в това отношение. Инте-
ресна е първата снимка, където българското 
знаме е обърнато обратно, което се прави 
по-време на война. На друга снимка войник 
държи плакат с лозунг: „1 май под знака на 
Победата, Труда, Единството”.

Официалната трибуна е пред официалния 
вход на Народното събрание. На нея мяс-
то са заели министър-председателят на то-
гавашното правителство на Отечествения 
фронт Кимон Георгиев, Цола Драгойчева - 
главен секретар на Националния комитет на 
Отечествения фронт, генерал Добри Терпе-
шев - министър и др. 

За отбелязване на този парад са били изда-
дени пощенски картички, носещи мото на 
всяка: „Парада на 1 май - 1945 г.” Издател на 
картичките е „Българско народно дело”, но 
не е ясно това печатница ли е, издателство 
ли, или организация. Тук, под снимките, са 
дадени обясненията за сюжета, които са от-
печатани отзад на картичките. В скоби са да-
дени мои допълнителни обяснения.

ИСТОРИЯ

Парадът на 1 май 1945 г. в 
София
автор: К. гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11414

О.Р.П.С. (Общ работнически професионален съюз).
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Книжна фабрика „Искър”.

Печатари-графици.
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Манифестация против спекулата.

Отделение „Снабдяване” (и отделение „Строежи”).
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Здравен отдел.

Построения кораб от моряците.
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Авиацията Божурище - Враждебна. (Истински самолет от типа 
ДАР, произведен от Държавната аеропланна работилница в 

Божурище.)

Народната опера.
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Жетварки манифестират.

Демонстрация на ръчния земеделски труд.
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Повече жито - здрава О. Ф. власт.

Народни хора.
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Унищожаване фашистките паразити.

Погребението на хитлериста звяр от гробарите.
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Хитлер във ужас наблюдава многохилядния парад (от сграда, 
разрушена от бомбардировките).
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Имам и още една картичка, но не ми се стори 
интересна и не я помествам (деца, облечени 
в различни народни носи, с подобно съдър-
жание са четири от показаните тук снимки). 
Не ми е известно целият комплект за „пара-
да” от колко картички се състои. Но докато 

търсех дали има нещо публикувано в интер-
нет по въпроса, попаднах на картичка, която 
нямам, но тя очевидно е част от комплекта 
и показва трибуната на парада, снимана от-
пред. Можете да видите и прочетете за това 
тук: http://goo.gl/mnwAl

„Народно дело“ е фондация, по вся-
ка вероятност държавна, създадена 
още преди 1944 г. с цел да пропа-
гандира различните събития и дос-
тижения на българската държава и 
съответно каузата на правителства-
та. След  1944 г. минава в разпореж-
дане на новата власт и съответно за-
почва да работи съобразно новите 
пропагандни постулати, а по-късно 
е закрита и дейността й преминава 

към държавата. В „Народно дело“ 
са работили някои от изтъкнатите 
български кинодейци и фотогра-
фи, творили и преди, и след 9-ти 
септември 1944 г.

Що се отнася до Първи май, той 
се празнува в България още преди 
1944 г., така, че отбелязването му 
през 1945 г. не е новост за българи-
те. 

ИСТОРИЯ

Трибуната (с Кимон Георгиев, Цола Драгойчева и Добри Търпешев 
- отдясно наляво).
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В тези времена, в които пропаган-
дата на социализма прохожда, а и 
още не се изявява, защото още има 
буржоазни партии и частна соб-
ственост, нови и малко наивни сло-
восъчетания като „парад на народ“ 
и др. подобни са често използвани. 

http://goo.gl/2n6xI

Снимката сигурно е пак на народно 
дело. Лозунгът с работника, вдигнал 

чук, явно също не е нов за България. 
Само че, в буржиазния вариант 
нещата са по-усложнени и на старата 
манифестация работническата ръка на 
лозунга държи френски ключ, вместо 
„комунистически“ чук. 

Никак не е невероятно снимката да е 
също на „Народно дело“. Лозунгите 
по форма малко се отличават от 
последващите комунистически, но 
съдържанието им е патриотично и 
промонархическо.

ИСТОРИЯ


