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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Сборникът „Държавна сигурност и образованието 1944–1989“ е шестото докумен-
тално издание на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлеж-
ност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия. То представлява значима част от дейността на Комисията 
в изпълнение на законовото изискване за осигуряване на достъп до архивните дела, 
които осветляват същността и действията на бившите тайни служби в България в пе-
риода 1944–1989 г.

Документът е най-ценния извор за историка, а документите на Държавна сигурност 
представляват наистина богата съкровищница за изследователя. В по-голямата си част 
непознати и неизследвани, години наред съхранявани в архивите на различни институции 
(най-вече в МВР), тези документи дълго време остават недостъпни или трудно достъпни 
за читатели. Голямата промяна настъпва с приемането през декември 2006 г. на Закона 
за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия. По силата на този закон документите на ДС се декласифицират и се обединяват в 
единен  централизиран архив, под прекия контрол на избраната през 2007 г. от парламен-
та Комисия по досиетата. Огромна заслуга на Комисията е, че успя да събере, съхрани и 
осигури достъпа на граждани до тези документи така, както го изисква законът.

Темата за Държавна сигурност и образованието е твърде любопитна за изследова-
телите, а и за обикновените читатели, тъй като е пряко свързана с идеологията, про-
карвана активно във всички сфери на живота по времето на социализма в България. 
Известен е фактът, че интелигенцията, в това число и цялата академична общност от 
студентите до професорите, са постоянен обект на службите за сигурност. Като най-
образованата и будна част от обществото, в  средите на българската интелигенция се 
оформят възгледи и се изказват мнения, често пъти в дълбок разрез с официалната 
марксистко-ленинска идеология и нейните постулати. Това  прави Държавна сигур-
ност особено бдителна към тези среди. Под наблюдение са също така учениците и учи-
телите, за които често пъти ДС констатира, че са опозиционно настроени или извърш-
ват „вражески прояви“. На непрекъснат отчет подлежат и се водят и всички младежки 
организации и съюзи в страната. Мрежата от оперативни работници, агенти, секретни 
сътрудници, информатори, доверени връзки и осведомители на ДС се разпростира във 
всички институции, учебни заведения, организации, формални или неформални групи 
и непрекъснато осведомява службите за политическите възгледи, вражеските прояви, 
изказванията и настроенията сред наблюдаваните обекти.

При подбора на документите са прегледани над 700 архивни единици, като от тях 
са извадени документи с общ обем около 1500 страници. Използвани са няколко фонда 
от Архива на Комисията: Ф. 1 (Секретариат на МВР), Ф. 12 (Трудово-възпитателни 
общежития, Въдворени и изселени), Ф. 13 (Борба с вътрешната контра-революция) и 
Ф. 22 (VІ управление – ДС). От тях са подбрани над 200 документа, които читателите 
могат да видят в електронното издание на този сборник. В съкратения книжен вариант 
намериха място 60 от тях. В разнообразието от  документи, преобладаващият брой са 
отчетите на различните отдели и отделения на ДС, които се занимават с интелиген-
цията, младежите и учебните заведения в страната. Те са изключително подробни и 
предоставят интересна информация  не само за политическото състояние на обектите, 
но и за работата на агентурно-оперативния апарат, внедрен в тях. На следващо място 
по многочисленост се нареждат справките, информациите и докладните записки. Не 
малко количество представляват и докладите до различни служби и отдели в ДС, как-
то и плановете, мерките и задачите за работа, набелязвани от органите на ДС. Писма, 
рапорти, телеграми, лекции, тезиси и други материали по идеологическите въпроси 
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също намират място сред документите по темата. Сред по-интересните документи, 
които са включени в сборника, са: 

Документ № 1: Това е документът с най-ранна дата, включен в сборника. Той пред-
ставлява отчет за работата на отделение „А” при Дирекция на народната милиция за 
1946 г. и съдържа сведения за мрежата от информатори и секретни сътрудници на от-
дела в средите на учащите се и на преподавателите в страната.

Документ № 14: Документът представлява отчетен доклад на отделение ІІІ при 
отдел ІІ – ДС и съдържа сведения за вражеския контингент сред младежта, наблю-
даван от ДС и за агентурния апарат, действащ сред студентите и преподавателите.

Документ № 22: Документът е от 1960 г. и представлява справка на ДС за работата 
по обекта на обслужване Софийски държавен университет. Съдържа важна информа-
ция за политическата ориентация на преподавателите и студентите, както и за агентур-
ния апарат, сътрудниците и доверителните връзки на ДС в Софийския университет.

Документ № 24: Документът е от 1961 г. и представлява справка на ДС за същност-
та и разбирането на идеологическата диверсия, като разглежда различни нейни форми 
и методите за противодействие на тези форми.

Документ № 27: Документът е от 1971 г. и представлява оценка на МВР за работата 
на службите по изпълнението на задачите, поставени от ЦК и Политбюро на ЦК на 
БКП за работа с младежите по повишаване на тяхното образование и идеологическо 
възпитание, както и за работата с Комсомола.

Документ № 37: Документът представлява информация от началника на VІ 
управление – ДС относно подривната дейност на врага срещу младежта в НРБ през 
1973–1974 г. Той анализира главните тенденции в младежките групи с антисоциална 
насоченост; формите, методите и средствата за религиозна обработка на младежта; 
проявите на идеологическа диверсия във висшите учебни заведения и подривната дей-
ност, развивана от някои чуждестранни студенти.

Документ № 41: Документът е от 1976 г. и представлява лекция, разпространявана 
в ДС, относно идеологическата диверсия на противника, насочена срещу интелиген-
цията и младежта в НРБ. С тази лекция служителите в ДС са запознати с методите 
и средствата за идеологическа диверсия, както и с някои по-характерни прояви сред 
интелигенцията и младежта, получени като резултат от тази диверсия.

Документ № 60: Това е документът с най-късна дата, включен в книжното издание 
на сборника – 1985 г. Той представлява отчет за работата на отдел ІІ при VІ управле-
ние – ДС и акцентира върху няколко основни теми. Това са дейността на противника 
сред студентите, преподавателите и по линия на научния международен обмен; от-
ражението на идеологическата диверсия и тревожните тенденции в оформящите се 
младежки групи от различни среди; състоянието и работата на агентурния апарат; кон-
кретната работа по сигналите и делата; взаимодействието и координацията с братските 
органи и централи. Към този документ е приложена таблица за агентурата, делата, 
контингента и профилактиката по линия на VІ управление – ДС.

При подбора на документите водещо е било желанието да се въведат в научно 
обръщение непознати и непубликувани досега документи, хвърлящи допълнител-
на светлина върху работата на ДС в сферата на образованието. Материалите в сбор-
ника са публикувани фототипно и в хронологичен ред, като най-ранният датира от 
1946 г., а най-късният от 1985 г. Документи от 1944 и 1945 г. не са включени в книжния 
вариант на изданието, тъй като в този период образованието не е приоритет на ДС и 
намерените документи по темата не представляват особен интерес. Документи след 
1985 г. също не са включени, поради факта, че архивите на VІ управление на ДС, което 
в този период основно се занимава с интелигенцията и младежта, са прочиствани и 
документи с особена важност по темата след тази дата не бяха намерени. За улеснение 
на читателите е съставен  списък с кратки анотации на всеки документ, както и списък 
с по-подробно описание на всеки от публикуваните документи.

д-р Орхан ИСМАИЛОВ
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INTRODUCTION

The book “State Security and the Education 1944–1989” is sixth a documentary edition of 
the Committee for Disclosing of the Documents and Announcing Affi liation of Bulgarian 
Citizens to the State Security and Intelligence Services of the Bulgarian People’s Army. It is 
an important part of the activities of the Committee under the legal requirement to provide 
access to archival works that illuminate the nature and actions of the former secret services 
in Bulgaria in the period 1944–-1989.
The document is the most valuable source for the historians while the documents of the State 
Security are indeed a rich treasure trove for researchers. For the most part, unknown and 
unexplored for years, kept in archives of various institutions (especially in the MI), these 
documents remained for a long time inaccessible or diffi cult to access for readers. The big 
change came with the adoption in December 2006 of the Law on Access and Disclosure 
of Documents and Announcing Affi liation of Bulgarian Citizens to the State Security and 
Intelligence Services of the Bulgarian People’s Army. Under this law the State Security 
documents are declassifi ed into one centralized archive under the direct control of a Parliament 
Committee elected in 2007. A great merit of the Committee was that it managed to collect, 
preserve and provide public access to these documents as required by law.
The National Security and Education theme is very interesting for researchers and also 
for the ordinary readers, as it is directly related to ideology, going actively through all 
spheres of life under socialism in Bulgaria. It is also known that the intelligentsia, including 
the entire academic community of students and professors are constantly subject to the 
security services. As the most educated and awake part of the society, among the Bulgarian 
intellectuals was formed views and some opinions expressed, often in deep confl ict with 
the offi cial Marxist-Leninist ideology and its postulates. That makes the State Security 
especially vigilant to these circles. Under observation are also students and teachers, for 
which the State Security often noted that they were committing or attempting to commit 
“hostile acts.” All youth organizations and unions in the state are subject to continuous 
observation. The network of operational workers, agents, secret assistants, informants, 
and trusted links and collaborators of the State Security extends to all institutions, schools, 
organizations, formal or informal groups and it continuously informs the services about the 
policy views, hostile acts, statements and attitudes among the observed individuals.
During the selection of the documents there have been reviewed over 700 archival units, 
while 1500 pages were removed. Several institutions fi les were used from the archives of the 
Committee: IF. 1 (Ministry of Interior Secretariat),  IF. 12 (Instructive Dormitories, Set in 
and Displaced), IF. 13 (Combating Internal Counter-Revolution) and IF. 22 (6th Directorate 
of the State Security). 200 documents were selected and the readers can see them in the 
online edition of this book. 60 of these documents were published in the paper version of the 
book. In the variety of documents, most of the reports are prepared by various directorates 
and divisions of the State Security, which deal with intellectuals, young people and schools 
within the state. They are extremely detailed and provide interesting information not only 
on the political status of individuals, but the work of agents, operating system, embedded in 
them. The next place is for the references, information and memos. There also many reports 
by the different departments and services of the State Security, as well as plans, measures and 
targets for work identifi ed by the authorities of the State Security. Letters, reports, telegrams, 
lectures, thesis and other materials on the ideological issues are also among the documents. 
Some of the most interesting documents in the book:
Document № 1: This document is the earliest included in the book. It is a record of Division 
“A” to the People’s Militia Directorate in 1946 and contains information about the network of 
secret informers and collaborators of the division among students and teachers in the country.
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Document № 14: The document is a report of Division III to the 2nd Directorate of the State 
Security and contains information on enemy contingents among youth, supervised by the 
State Security agents and the system of agents among students and teachers.
Document № 22: The document is from 1960 and it is a reference/information of State 
Security on the work of the services in relation to the Sofi a State University. It contains 
important information about the political orientation of teachers and students, as well as 
about the system of agents, associates and trust relationships of State Security in the Sofi a 
State University.
Document № 24: The document is from 1961 and it is information of State Security on the 
nature and understanding of the ideological subversion by examining its various forms and 
methods of combating these forms.
Document № 27: The document is from 1971 and it is an evaluation of the Ministry of Interior 
for the services in implementing the tasks set by the Central Committee and Politburo of the 
Bulgarian Communist Party to work with youth in improving their education and ideological 
training, as well as the work with the Komsomol.
Document № 37: The document represents information from the Head of the 6th Directorate of the 
State Security on the subversive activities of the enemy against the youth of the People’s Republic 
of Bulgaria in 1973-1974. It analyzes the major trends in youth groups, antisocial orientation, 
forms, methods and tools for religious treatment of the youth; manifestations of ideological 
subversion in universities and subversive activities developed by some foreign students.
Document № 41: The document is from 1976 and it is a lecture spread by State Security 
on ideological subversion of the enemy against the intelligentsia and the youth in the 
People’s Republic of Bulgaria. By this lecture the State Security employees and offi cers 
were familiarized with the methods and means of ideological subversion as well as some 
typical manifestations among the intelligentsia and youth, resulting from this diversion. 
Document № 60: This is a document with the latest date included in the book edition – 1985. 
It is a report on the work of Division II to the 6th Directorate of the State Security and it is 
focused on several main themes: the enemy activity among students, teachers and under the 
international scientifi c exchange; the impact of the ideological subversion and disturbing 
trends in the emerging youth groups from different background; condition and operation of 
the system of agents; specifi c work on signals and cases, interaction and coordination with 
fraternal bodies and plants. A table of agents, cases, contingent and prevention in relation to 
the 6th Directorate of the State Security is also enclosed to this document. 
The selection of documents has been led by the desire to put into scientifi c circulation unknown 
and unpublished documents, throwing further light on the work of the State Security on the 
education. The materials in the book were published chronologically, as the earliest dates 
from 1946 and the latest from1985. Documents from 1944 and 1945 are not included in 
the book version, as in this period the education was not a priority of the State Security and 
the documents on the subject are not of particular interest. Documents after 1985 are not 
included, because the archives of the 6th Directorate of the State Security, which in this period 
mainly dealt with the intelligentsia and youth, were cleaned and essential documents on the 
subject after that date were not found. For the convenience of readers, it has been drawn a 
list of brief summaries for each document and a list with detailed description of each of the 
published documents. 

Dr. Orhan ISMAILOV
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ÏÐÅÄÃÎÂÎÐ

Д-р Румяна МАРИНОВА-ХРИСТИДИ

Образованието заема особено място в концепцията за социализма. То предста-
влява важен компонент от системата, в която социалистическият човек трябва да 
бъде образован, а неграмотността се счита за недъг, който грози социалистическото 
общество. Поради тази причина властта в периода на държавния социализъм в Бъл-
гария (1944–1989) обръща сериозно внимание на образованието и науката в страна-
та. Като техен неизменен компонент обаче присъства наложената като господстваща 
марксистко-ленинска идеология, през чиято призма се пречупва цялата образовател-
на система1.

Ролята на Държавна сигурност в областта на образованието е много осезаема. 
Тук трябва да подчертаем, че тя се занимава не с образованието като учебен процес, 
а предимно с хората, които работят в тази сфера. Тъй като интелигенцията е най-буд-
ната част от обществото, това я прави потенциално опасна за една система, налагаща 
редица ограничения. Естественият стремеж към свобода на мнението и изказа се 
чувства най-много в средите на образованите хора. Това прави учителите, студенти-
те, университетските преподаватели и цялата академична общност постоянен обект 
на наблюдение и интерес от страна на органите на ДС. Още от самото създаване на 
тази служба през 1944 г. в нея има отдели, които наблюдават младежта и интелиген-
цията. По-късно през годините различни отделения и служби в ДС изпълняват тази 
роля, а през 1967 г. е създадено прословутото VІ управление на ДС, чиято основна 
задача е работата сред интелигенцията.

Документите на ДС, засягащи образованието в България не са особено разноо-
бразни по вид и характер, тъй като основната задача на тези органи е наблюдение, 
отчет и докладване на събраната информация. Информацията обаче, която тези доку-
менти носят, е изключително интересна. Многобройните доклади, справки, сведения 
и информации на ДС разкриват широка мрежа от агенти, сътрудници и информато-
ри, с които службите разполагат в училищата, висшите учебни заведения, Българ-
ската академия на науките, младежките съюзи и в различните академични, научни и 
студентски и младежки организации.

В първите години след установяването на Отечественофронтовската власт на 9 
септември 1944 г. образованието не е приоритет за управляващите, които насочват 
своите усилия към утвърждаването на властта си. Поради тази причина документи-
те на ДС от втората половина на 40-те години засягат просветната сфера по-слабо. 
Тези, които съществуват, се отнасят предимно до следенето на опозиционно настро-
ени ученици, учители, студенти и преподаватели. Те дават сведения най-вече за вра-
жески изказвания, коментари, разпространяване на слухове или позиви, намиране на 

1 По-важни книги за развитието на образованието и науката в България в периода 1944–1989 г., 
издавани след 1989 г. са: Чичовска, В. Политиката срещу просветната традиция. С., 1995; Летопис 
на просветното министерство 1879–1995. Съставители: В. Колев, Д. Димитров, Л. Коспартова и Н. 
Генов. С., 1995; Поппетров, Н. История на съюза на учените в България, С., 2004; Маринова-Христи-
ди, Р. Българското образование между съветизацията и традицията 1948–1959. С., 2006.; Живкова, Н. 
Усмиряване на разума: Преустройството на БАН 1944–1953. С., 2006; University of Sofi a: The fi rst 120 
years, by Ivan Ilchev,Valery Kolev,Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Todorova, Sofi a, 2008; Бояджи-
ева, П. Социалното инженерство. Поликити за прием във висшите училища през комунистическия 
режим в България, С., 2010.
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надписи с вражеско съдържание по стените на училищата или с хулигански прояви 
в училище.

През 50-те години управляващата БКП вече достатъчно силно е укрепила влас-
тта си, за да насочи своите усилия по-сериозно към средите на учащите и техните 
преподаватели. От този период  има много документи, които изчерпателно просле-
дяват броя, политическата ориентация, активност и поведение на целия контингент 
на ДС. Този т.нар „вражески контингент“ са хора из средите на младежта и интели-
генцията, които по-някакъв начин са попаднали в полезрението на службите, било 
заради техни изказвания извън рамките на марксизма-ленинима, било поради начина 
им на преподаване, било поради негативните донесения на агенти и информатори. 
Счита се, че основният вражески контингент в младежките среди се състои главно 
от синове и дъщери на репресирани или засегнати от мероприятията на отечествено-
фронтовската власт, както и от членове на бивши фашистки организации. Тук е мяс-
тото да отбележим, че в този контингент намират място и много от чуждестранните 
студенти, учащи се в България, на които по принцип се гледа като на потенциална 
опасност и проводници на чуждо влияние. Особено подозрителни органите на ДС 
са към пътуващите в чужбина по линия на международния обмен учени, преподава-
тели и студенти. Преди тези пътувания те получават ясни инструкции от ДС за това 
как да противодействат на евентуална идеологическа диверсия от страна на врага в 
чужбина. При завръщане от тях се изисква да представят отчет за престоя си, меро-
приятията, в които са участвали, хората с които са се срещали и разговорите, които 
са водили с тях.

През 50-те години документите на ДС свидетелстват за това как самата служба, 
както и органите на МВР като цяло, поставят акцент върху повишаването на общата 
култура и образованието сред собствените им служители. Констатира се, че нивото 
на образованието в службите е незадоволително и се предприемат редица мерки за 
неговото издигане. По доклад на министъра на вътрешните работи до председателя 
на Министерския съвет, е издадено постановление, с което на базата на Висшата 
двугодишна школа към МВР „Г. Димитров“ се създава Висш институт при МВР с 
тригодишен срок на обучение и правен профил.

За периода на 50-те години е характерно също разкриването на редица нелегални 
младежки групи, за които документите на ДС свидетелстват. За тези групи се счита, 
че са с антисоциална насоченост, като те са ориентирани предимно към извършва-
нето на хулигански прови и опити за бягство на младежите през граница. Като цяло 
за този период прояви впечатление, че усилията на службите са насочени предимно 
към установяване и постоянно агентурно наблюдение на вражеския контингент, по-
вишаване активността и самоинициативата на оперативните работници и усилване-
то на координацията и взаимодействието между различните поделения в ДС.

През 60-те години акцентът, който откриваме в документите на ДС е поставен 
върху идеологическата диверсия и пропаганда. Редица негативни обществени явле-
ния се обясняват със засилването на подривната дейност на врага и с неговото про-
никване сред българската интелигенция и младеж. На българските студенти, участ-
ващи в международни студентски фестивали, се дават инструкции как да противо-
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действат на капиталистическата пропаганда и да не се поддават на западно влияние. 
На служителите в ДС се изнасят лекции за същността на идеологическата диверсия, 
ревизионизма, религиозно-сектантския фанатизъм и им се дават препоръки за това 
как да се борят с тези явления. Всичко това се дължи на все по-очевидното увлечение 
на младите хора по западния стил и начин на живот, което в България се изразява 
най-вече във формално подражание в стила на обличане, прическите и музиката, 
която младежите предпочитат.

През 70-те години увлечението по западната мода се засилва и документите на 
ДС свидетелствата за особено внимание, което властта обръща на насочването на 
младежите към професионален труд и на вземането на строги мерки срещу неза-
етите с труд или учене младежи. Многобройни са информациите за нарежданията 
до органите на МВР най-активно да подпомагат ДКМС, ОФ и други държавни и 
обществени организации в провеждането на агитационно-разяснителна работа сред 
младежта. Тя трябва да бъде насочена към правилното естетическо възпитание и 
към преодоляването на увлеченията по „упадъчната“ западна мода. Редица доклади 
са посветени на мерките, които се предприемат за незабавно пресичане на враже-
ската дейност на противника, за разширяване на агентурния апарат в младежките 
и академичните среди, както и за повишаване на неговата ефективност. Не малък 
брой сведения говорят за разкриването на нови нелегални младежки групи с различ-
на насоченост. Констатирано е, че религиозността сред българската младеж бележи 
процес на устойчивост и слабо повишение. Затягат се наблюдението и контролът и 
върху чуждестранните студенти и аспиранти в страната.

През 80-те години признаците на кризата в българското общество и държава се 
открояват все по-релефно. Проблемите се обясняват със засилената западна идеоло-
гическа диверсия, която е дефинирана като главна причина и подбудител на младе-
жта за увлечение по западния начин на живот и за непризнаване на достиженията на 
социалистическото общество. Обект на работа на ДС стават и дискотеките и увесе-
лителните заведения, тъй като се наблюдава засилен интерес от страна на младежта 
към посещението на тези заведения. В МВР се приема програма за издигането на 
по-високо равнище на мирогледното, класово-партийното, нравственото, партиотич-
ното и интернационалното съзнание и на социалната активност на комунистите и 
служителите. В плановете за работа на VІ управление на ДС през този период заля-
гат следните главни задачи: провеждане на настъпателни действия срещу идеоло-
гическите посегателства на противника и пресичане на проникването им сред мла-
дежта, студентите и преподавателите; разкриване и предотвартяване на дейността 
на чуждите служби на противника сред чуждестранните студенти в НРБ; издигане 
равнището и ефикасността на работата с агентурния апарат. Всичко това е показател-
но за главните проблеми, които службите констатират и за приоритетите, които си 
поставят за решаване през този период.
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PREFACE

Dr. Rumiana MARINOVA-CHRISTIDI

Education occupies a special place in the concept of socialism. It is an important 
component of a system in which the socialist man must be educated and illiteracy is 
considered a handicap that threatens the socialist society. Therefore, in the period of state 
socialism in Bulgaria (1944–1989) the Government paid serious attention to education 
and science in the country. Their invariable component was Marxist-Leninist ideology, 
imposed as the dominant ideology, through whose prism the whole educational system 
was refracted1. 

The role of the State Security in the fi eld of education was very tangible. Here we must 
emphasize that the State Security did not deal with education as a learning process, but 
mostly with the people who worked in this area. As the intelligentsia is the most active part 
of the society it is potentially dangerous for a system imposing a number of restrictions. 
The natural desire for freedom of opinion and speech is felt most among educated people. 
This made teachers, students, university professors and the entire academic community 
a permanent object of interest, which was monitored by the State Security. Ever since its 
establishment in 1944, the State Security had departments that monitored the youth and the 
intelligentsia. In later years various State Security sections and services played this role, 
and in 1967 the notorious Division VI of the State Security was established. Its main task 
was to work among the intelligentsia. 

The State Security documents concerning education in Bulgaria are not very diverse 
in appearance and character as the main task of the authorities was to monitor, report 
and submit the information gathered. However, the information that these documents 
contain is very interesting. The big number of State Security reports, written references 
and information reveal the existence of an extensive network of agents, collaborators and 
informers, which was set up by the State Security in schools, higher institutes of learning, 
the Bulgarian Academy of Sciences, Youth Unions and various academic, research and 
student’s and youth organizations. 

In the fi rst years after the establishment of the Government of the Fatherland Front 
on 9 September 1944, education was not a priority for those in power who directed their 
efforts towards the consolidation of their own power. Therefore, in the documents of the 
State Security in the second half of the 40s the educational sphere was a target of less 
signifi cance. The existing documents are mainly concerned with monitoring dissenting 
pupils, teachers, students and lecturers. They provide mostly information about hostile 
statements, comments, spreading of rumours or leafl ets, fi nding inscriptions of hostile 
nature on school walls or acts of school hooliganism. 

In the 50s the ruling Bulgarian Communist Party had consolidated its power to such 
1 The most important books on the development of education and science in Bulgaria in the period 

1944–1989 published after 1989: Chichovska, V. Policy against the educational tradition, S., 1995; Chronicle 
of the Ministry of Education from 1879 to 1995. Compilers: V. Kolev, D. Dimitrov, L. Kospartova and N. 
Genov. S., 1995; Poppetrov, N. History of the Union of Scientists in Bulgaria, Sofi a, 2004; Marinova-Hristi-
di, R. Bulgarian education between Sovietization and tradition 1948–1959, S. 2006.; Zhivkova N. Suppres-
sion of Mind: Reconstruction of BAS 1944–1953. S., 2006; University of Sofi a: The fi rst 120 years, by Ivan 
Ilchev, Valery Kolev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Todorova, Sofi a, 2008; Boyadjieva, P. Social 
Engineering. Policies for admission to higher education during the communist regime in Bulgaria, S., 2010; 
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an extent that it could direct its efforts more seriously towards students and their lecturers. 
From this period there are many documents that exhaustively track the number, political 
orientation, level of activity and behaviour of the entire contingent of the State Security. 
This so-called “enemy contingent” was constituted of people from among the youth and the 
intelligentsia, who in one or another way had come to the attention of the State Security, 
either because they had made statements beyond the limits of Marxism-Leninism, or because 
of their way of teaching, or because of negative reports made by agents or informers. It 
was considered that the main part of the “enemy contingent” in the youth community 
consisted mainly of sons and daughters of persons who were repressed or affected by the 
measures of the Government of the Fatherland Front, as well as members of the former 
fascist organizations. Here we should note that this contingent also included many foreign 
students, who studied in Bulgaria, who were generally seen as a potential danger and 
conductors of foreign infl uence. The State Security was particularly suspicious to scholars, 
teachers and students who travelled abroad through the international exchange. Before 
such trips they received clear instructions from the State Security on how to counteract the 
possible ideological diversion by the enemy abroad. When they returned they were required 
to submit a report on their stay abroad: the events in which they participated, the people 
whom they met and the talks they had with them. 

In the 50s in the State Security documents there were testimonies of how the State 
Security itself and the Ministry of the Interior as a whole focused on raising general culture 
and level of education of their own employees. It was found that the level of education was 
unsatisfactory and a number of measures for its promotion had to be undertaken. Based 
on a report from the Minister of the Interior to the Prime Minister a decree was issued to 
transform the G. Dimitrov two-year Higher School of the Ministry of the Interior into a 
Higher Institute with the Ministry of the Interior with three years of training and a legal 
profi le. 

For the period of the 50s it was also typical that many illegal youth groups were exposed 
which was evidenced by State Security documents. It was considered that these groups had 
antisocial orientation, being mainly oriented to the commission of acts of hooliganism and 
attempts of young people to fl ee abroad. Generally, it is noteworthy that the efforts of the 
State Security in this period were aimed primarily at establishing continuous monitoring 
by agents over the enemy contingent, increasing the activity and self-initiative of operative 
workers and improving operational coordination and interaction between different units in 
the State Security. 

In the 60s the focus that we found in the documents of the State Security was on 
ideological subversion and propaganda. A number of negative social phenomena were 
explained by the strengthening of the subversive acts of the enemy and its penetration among 
Bulgarian intellectuals and young people. Bulgarian students participating in international 
student festivals were given instructions on how to counteract capitalist propaganda and not 
succumb to Western infl uence. The State Security employees were lectured on the nature of 
ideological subversion, revisionism, religious and sectarian fanaticism and given instructions 
on how to combat these phenomena. All this was due to the obviously increasing infatuation 
of young people with Western lifestyle, which in Bulgaria was expressed mainly in formal 
imitation of fashions in dress stiles, hairstyles and music that young people preferred. 
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In the 70s infatuation with Western fashion became more intensive and State Security 
documents testify that the Government paid particular attention to directing young people 
to professional work and taking strict measures against young people who were not engaged 
in work or study. A large amount of the information contains orders to different units of the 
Ministry of the Interior to most actively support the Dimitrov Young Communist League, 
the Fatherland Front and other state and public organizations in conducting agitation and 
explanatory campaigns among the youth. They had to be directed to the proper aesthetic 
education and to overcoming the infatuation with “decadent” Western fashion. A number 
of reports are devoted to the measures that were undertaken to immediately cut off enemy 
activities of opponents, extend the agents’ network in youth and academic circles and 
increase the effi ciency of the agents’ network. Quite a number of reports show the exposure 
of new illegal youth groups of different nature. It was found that religious beliefs among 
Bulgarian youth marked a process of stability and a slight rise. Monitoring and controls 
over foreign students and postgraduates in Bulgaria were tightened. 

In the 80s the signs of crisis in the Bulgarian society and the Bulgarian state became 
more and more vivid. Problems were explained by increased Western ideological 
subversion, which was defi ned as the main cause and instigator of youth infatuation 
with Western lifestyles and non-recognition of the achievements of the socialist society. 
Discotheques and places of entertainment became part of the scope of activity of the State 
Security, as there was an increasing interest among young people to visit these places. The 
Ministry of the Interior adopted a programme for the promotion of aesthetic, class and 
party, moral, patriotic and internationalist consciousness and social activity of communists 
and employees. The plans for the work of Division VI of the State Security during this 
period contain the following main tasks: conducting offensive operations against the 
ideological attacks of the enemy and preventing their penetration among youth, students 
and lecturers; exposing and preventing the activities of the foreign services of the opponent 
among foreign students in the PRB; raising the level and effi ciency of working with agents’ 
networks. All this is indicative of the main problems ascertained by the State Security and 
its priorities that had to be resolved in this period. 
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ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 2, à.å. 224, ë. 1 – 3
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14.  Отчетен доклад на отделение III при II-ри отдел на ДС за агентурно-оперативна-
та работа и някои вражески прояви сред младежта през 1956 г. 6 януари 1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1339, ë. 1 – 21

15.  Доклад от началник отделение III ДС за състоянието на агентурно-оператив-
ната работа по враждебната младеж към 30 юни 1957 г. Юли 1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 2, à.å. 320, ë. 1 – 22

16.  Справка от началника на Софийското окръжно управление – МВР относно раз-
крита младежка организация сред учащите се в гр. Радомир. 16 април 1957 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à.å. 3970, ë. 71 – 74

17.  Отчетен доклад на отделение III при II-ри отдел на ДС за агентурно-оператив-
ната работа сред младежта през 1957г. 30 януари 1958г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1487, ë. 92 – 117

18.  Препис от протокол № 155 на ПБ на ЦК на БКП от 4 юли 1956 г., изпратен до 
министъра на вътрешните работи. 25 март 1958 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 5, à.å. 46, ë. 27 – 28

19.  Отчетен доклад на ДС по обслужването на Инженерно-строителния институт, 
Минно-геоложкия институт и студентите от ВИИИ „Н. Павлович”.  24 декем-
ври 1958 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1608, ë. 1 – 3 

20.  Докладна записка от началник отделение III ДС относно агентурно-оператив-
ната работа по „Враждебна младеж” в светлината на решението на ПБ на ЦК 
на БКП от 18 май 1957 г. 14 август 1959 г.  
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1794, ë. 1 – 5

21.  Информация № 3 от министъра на вътрешните работи до секретаря на ЦК на 
ДКМС. 19 октомври 1960 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 12, îï. 10, à.å. 70, ë. 11 – 13

22.  Справка на ДС за работата по обекта на обслужване Софийски държавен уни-
верситет. 22 декември 1960 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1924, ë. 21 – 25

23. Информация № 4 на МВР до секретаря на ЦК на ДКМС. 1960 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 12, îï. 10, à.å. 70, ë. 14 – 16

24.  Справка на ДС относно разбирането за идеологическа диверсия. 15 май 1961 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1947, ë. 1 – 6

25.  Предложение от началник управление III ДС до зам. министъра на вътрешни-
те работи относно мерките за ограничаване на западното влияние в страната. 
26 май 1961 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à.å. 1947, ë. 7 – 11

26.  Предложение от министъра на вътрешните работи до Секретариата на ЦК на 
БКП относно необходимостта от вербовка на агентура из средите на чуждес-
транните студенти, учащи се в НРБ. 17 юли 1964 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 9, à.å. 34, ë. 1 – 2
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27.  Оценка в МВР по въпросите за изпълнение на Тезисите на ЦК на БКП за работа 
с младежта и Комсомола и решението на Политбюро от 23 март 1971 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 963, ë. 167 – 182

28.  Мероприятия на МВР за изпълнение Разпореждане № 631 на МС от 28 де-
кември 1971 г. за професионалната подготовка и настаняване на работа на 
младежите, които не учат и не работят и за подобряване дейността по учи-
лищното и професионално ориентиране на младежта. 27 януари – 4 февруари 
1972 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 1755, ë. 1 – 5

29.  Справка от началника на Софийско градско управление на МВР и директора 
на Народната милиция относно хулигански прояви и нарушения на реда в ня-
кои училища на територията на град София. 18 юли 1972 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 1759, ë. 2 – 5

30.  Докладна записка до VI-то управление ДС относно допускането на някои сла-
бости при подбора и изпращането на студенти, аспиранти и специализанти във 
висшите учебни заведения и институти на Съветския съюз. 31 юли 1972 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 1830, ë. 1 – 7

31.  Доклад от началник отдел II ДС за състоянието на контраразузнавателната 
работа на органите на ДС сред чуждестранните студенти, учащи се в НРБ. 
19 февруари 1973 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 13, ë. 31 – 54

32.  Телеграма № 722 от министъра на вътрешните работи до началниците на по-
деленията на МВР относно увлечения на младежите по западната мода. 20 юли 
1973 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 2027, ë. 6 – 8

33.  Обзор на МВР относно изпълнение решението на Секретариата на ЦК на БКП 
за правилното естетическо възпитание на народа, за преодоляване на увлече-
нията на някои млади хора по упадъчната западна мода. 25 август 1973 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 2027, ë. 1 – 5

34.  Телеграма от първия зам.министър на вътрешните работи до началниците 
на централните поделения, Софийското градско и окръжните управления на 
МВР относно усилване борбата срещу увлеченията по западната мода. 2 август 
1974 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 2027, ë. 9 – 10

35.  Справка от зам. началника на управление VI ДС относно враждебно-прес-
тъпната дейност и антиобществените прояви сред средношколската младеж в 
страната през 1973 г. – 1974 г. 5 март 1975 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 13, ë. 22 – 30

36.  Справка от зам. началник отдел II-ри, управление VI ДС относно оперативна-
та обстановка във висшите учебни заведения. Април 1975 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 36, ë. 1 – 8

37.  Информация от началника на VI-то управление ДС относно подривната дей-
ност срещу младежта на НРБ през 1973 – 1974 г. 26 август 1975 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 13, ë. 1 – 21
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38.  Справка от началник отдел II, управление VI ДС относно някои нови моменти 
в контраразузнавателната работа на отдела по пресичане вражеската дейност 
на противника. 9 октомври 1975 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 36, ë. 28 – 32

39.  Справка от началник VII отдел, VI управление ДС относно използването на 
агентурния апарат по линиите и направленията на II-ри отдел в периода юни– 
август 1975 г. 9 ноември 1975 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 36, ë. 33 – 39

40.  Справка от началника на VII отдел, VI-то управление ДС относно подривната 
дейност на противника сред преподавателите и студентите от ВУЗ и чуждес-
транните учащи се в НРБ през 1975 г. 30 декември 1975 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 36, ë. 40 – 53

41.  Лекция за идеологическата диверсия на противника, насочена срещу интели-
генцията и младежта в НРБ – VI-то управление ДС. 12 май 1976 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 55, ë. 35 – 51

42.  Мероприятия за подобряване на работата по чуждестранните специализанти 
и аспиранти, учащи се в НРБ, утвърдени от министъра на вътрешните работи. 
2 ноември 1976 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 43, ë. 112 – 115

43.  Справка от началник поделение 17065 до VI-то управление ДС относно про-
тивообществените прояви с политически, криминален и друг характер сред 
младежта в НРБ. 14 декември 1976 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 43, ë. 116 – 120

44.  Общ характер и идеи на движение „Непримиримост” – документ на VI-то уп-
равление на ДС. 1976 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 55, ë. 52 – 53

45.  Справка от началник управление VI ДС за работата по оперативното обслужване 
на студентите български турци и мероприятия за подобряването й. 29 юли 1977 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 60, ë. 198 – 205

46.  Отчет от началник отделение I отдел II управление VI ДС относно контра-
разузнавателната работа по линия „Висши учебни заведения” през 1977 г. 
16 декември 1977 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 64, ë. 70 – 79

47.  Информация от началника на Софийско окръжно управление на МВР относ-
но вражеските прояви сред младежта в Софийски окръг през 1977 – 1978 г. 
30 януари 1979 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 70, ë. 55 – 62

48.  Справка до VI-то управление ДС относно оперативната обстановка и вра-
жеските прояви сред студентската младеж във ВУЗ-овете по изкуствата през 
1977– 1978 г. 5 февруари 1979 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 70, ë. 186 – 190

49.   Справка от началник отдел III-ти управление VI ДС относно религиозните 
настроения и прояви сред младежта. 6 февруари 1979 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 70, ë. 191 – 195
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50.   Информация от Софийско градско управление на МВР до управление VI-то 
ДС относно вражески прояви сред учащите се в столицата през периода 1978– 
1979 г. 30 януари 1980 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 85, ë. 163 – 170

51.  Справка на VI-то управление ДС за състоянието на престъпността сред уча-
щите се през 1978 – 1979 г. 14 март 1980 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 85, ë. 212 – 217

52.  Информация на VI-то управление ДС за вражеските и противообществени 
прояви сред учащите и преподавателите в средните и полувисшите учебни за-
ведения през периода 1978 – 1979 г. 27 май 1980 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 85, ë. 1 – 20

53.  Програма на партийния комитет при МВР за идеологическа кампания във 
връзка с XII партиен конгрес и юбилейните годишнини на партията, държава-
та и на видни партийни ръководители през 1981 – 1982 г. 19 ноември 1980 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à.å. 178, ë. 34 – 44

54.  Аналитична справка на Софийско градско управление на МВР относно неофа-
шистки младежки групи на територията на град София. 22 април 1981 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 12, à.å. 409à, ë. 4 – 13

55.  Справка от началника на Софийско градско управление на МВР относно опит 
за провеждане на младежка демонстрация в центъра на София. 23 ноември 
1981 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 12, à.å. 409à, ë. 39 – 40

56.  Справка от окръжно управление на МВР гр. Благоевград до VI-то управление 
ДС относно броя на дискотеките, увеселителните заведения в Благоевградски 
окръг и проблемите, свързани с тях. 25 февруари 1982 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 164, ë. 12 – 15

57.  Телеграма от окръжното управление на МВР – гр. Велико Търново до VI-то 
управление ДС относно основаването на младежки „Сократов клуб”. 4 март 
1982 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 164, ë. 26

58.  План за основните агентурно-оперативни мероприятия, които ще се проведат 
от отдел II-ри на VI-то управление ДС през 1983 г. 10 декември 1982 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 196, ë. 1 – 22

59.  Справка до VI-то управление ДС относно придобитите оперативни данни във 
връзка с IX международен конгрес по славистика. 13 октомври 1983 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 206, ë. 64 – 68

60.  Отчет за работата на отдел II-ри при управление VI ДС през 1984 г. 9 януари 
1985 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à.å. 226, ë. 17 – 39
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1.  Report on the work of Division “A” to the People’s Militia Directorate about the 
intelligence in institutions of primary, secondary and higher education, August 
20th, 1946.
ACDDAABCSSISBNA - M (Archive of the Committee for Disclosing of the Documents and Announcing 
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and Intelligence Services of the Bulgarian 
People’s Army), Institutions file 13, op. 1, Number 104, pp. 1 – 3

2.  Two information reports of Division “B”, 1st Directorate of the State Security on 
youth events in Sofi a. June 10-11th, 1947.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 194, pp.  7 – 8

3.  Report of Division “B” of the State Security to the Director of the People’s Militia for 
the period from April 1st to July 1st 1947. 1947
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 22, op.  1, Number 143, pp.  1 – 2

4.  Annual report of Division “B” to the 1st Directorate of the State Security on the 
organizational and political condition of the sites for 1947. 1947
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 22, op.  1, Number 143, pp.  1 – 2

5.  Report to the Head of Division “B” to the 4th Directorate of the State Security on the 
enemy activities among students. January 5th, 1948.

ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 409, pp.  79 – 80

6.  Information of State Security on enemy activities among students in the period 
1949–1950. May 29th, 1950.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 742, pp.  1 – 8

7.  Information of the Head of group “Students” to the State Security on the work of the 
agents in relation to the youth in the universities until October 1st, 1950. October 7th, 1950.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 743, pp.  1 – 7

8.  Annual report on the work of the department “Intellectuals and Young People” to 
the State Security for the period from January 1st to December 31st, 1950. January 1951

ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 619, pp.  7 – 11

9.  Report of Division III to the 2nd Directorate of the State Security on the work of the 
in relation to the “Youth” in 1954. January 15th, 1955.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 1075, pp.  1 – 21

10.  Information of Division III to the 2nd Directorate of the State Security on the enemy 
activities in relation to the “Youth” for the period September 9th, 1944 - end of 1954. 
January 25th, 1955.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 1123, pp.  1 – 8

11.  Information of the State Security on various crimes, hooliganism and disorder 
committed by young people – school students in 1955. December 1955.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  1, Number 3602, pp.  1 – 8

12.  Order issued by the Minister of Interior on increasing the general level of education 
of the Ministry of Interior offi cials. 1955.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  2, Number 264, pp.  9 – 11

13.  Report by the Minister of Interior to the President of the Council of Ministers 
concerning the reorganization of Georgi Dimitrov High School – Ministry of Interior 
to a Higher Institution to the Ministry of Interior. July 16th, 1956.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  2, Number 224, pp.  1 – 3

LIST OF THE DOCUMENTS 
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14.  Report of Division III to the 2nd Directorate of the State Security of State on the work 
of the agents and some hostile activities among the youth in 1956. January 6th, 1957.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 1339, pp.  1 – 21

15.  Report of the Head of Division III of the State Security on state of work of the agents 
in relation to the hostile youth until June 30th, 1957. July 1957
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  2, Number 320, pp.  1 – 22

16.  Information from the Head of the Sofi a District Directorate of the Ministry of Interior 
– on about organization formed among the students in Radomir. April 16th, 1957.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  1, Number 3970, pp.  71 – 74

17.   Report of Division III to the 2nd Directorate of the State Security on the work of 
agents among the youth in 1957. January 30th, 1958.
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 1487, pp.  92 – 117

18.  Copy of Protocol № 155 of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of July 4th, 1956 which was sent to the Minister of Interior. March 
25th, 1958
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  5, Number 46, pp.  27 – 28

19.  Report of the State Security on the supervision of the Higher Institute of Civil 
Engineering, the Mining and Geology Institute and students from Higher Institute 
of Economics” N. Pavlovich” December 24th, 1958
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 1, op.  5, Number 46, pp.  27 – 28

20.  Memorandum from the Head of Division III of the State Security on the work of 
agents on the “Hostile Youth” in the light of the decision of the Politburo of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party of May 18th, 1957 August 
14th, 1959
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 13, op.  1, Number 1794, pp.  1 – 5

21.  Information № 3 of the Minister of Interior to the Secretary of the Central Committee 
of the Dimitrov Young Communist League. October 19th, 1960
ACDDAABCSSISBNA– Ì, Institutions file 12, op.  10, Number 70, pp.  11 – 13

22.  Information of the State Security on the assistance for the Sofi a State University. 
December 22nd, 1960
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Аг. Агент
А. Е. Архивна единица
АКРДОПБГДСРСБНА  Архив на комисията за разкриване на документи и за обявяване 

на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби  
на Българската народна армия

АР Активна разработка
БАН Българска академия на науките
БЗНС Български земеделски народен съюз
БКМС Български комунистически младежки съюз
БКП Българска комунистическа партия
БНА Българска народна армия
БОНСС Български общ народен студентски съюз
БРП (к) Българска работническа партия (комунисти)
БРСДП Българска работническа социалдемократическа партия
ВГУ Второ главно управление
ВИАС Висш институт за архитектура и строителство
ВИИ Висш икономически институт
ВИСИ Висш инженерно-строителен институт
ВМЕИ Висш машинно-електротехнически институт
ВМИ Висш медицински институт
ВМРО Вътрешна македонска революционна организация
ВССИ Висш селскостопански институт
ВХТИ Висш химико-технологичен институт
ВУЗ Висше учебно заведение
ГАР Групова активна разработка
ГДОР Групово дело за оперативна разработка
ГДР Германска демократична република
ГК Градски комитет
ГФР Германска федерална република
ДВ Доверителна връзка
ДДС Дирекция държавна сигурност
ДЗ Доброволен заявител
ДЗС Държавно-земеделско стопанство
ДКМС Димитровски комунистически младежки съюз
ДНМ Дирекция на народната милиция
ДОН Дело за оперативно наблюдение
ДОП Дело за оперативна проверка
ДОР Дело за оперативна разработка
Др. Другар
ДС Държавна сигурност
ДСНМ Димитровски съюз на народната младеж
ДСО Държавно стопанско обединие
ЕМОС Единен младежки общ съюз
ЕСПУ Единно средно политехническо училище
ЗМС Земеделски младежки съюз
Инф. Информатор
КГБ Комитет за държавна сигурност към Министерския съвет 
 на СССР

ÏÎ-×ÅÑÒÎ ÑÐÅÙÀÍÈ ÑÚÊÐÀÙÅÍÈß 
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КДС Комитет за Държавна сигурност
КПСС Комунистическа партия на Съветския съюз
КРДОПБГДСРСБНА  Комисия за разкриване на документи и за обявяване 
 на принадлежност на български граждани 
 към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
 на Българската народна армия
Л. Лист
ЛАР Лична активна разработка
ЛР Лична разработка
М. Месец
М-во Министерство
МВР Министерство на вътрешните работи
МВнР Министерство на външните работи
МГУ Минно-геоложки университет
МНО Министерство на народната отбрана
МНП Министерство на народната просвета
МС Министерски съвет
МТС Машинно-тракторна станция
НАТО Организация на Северно-атлантическия договор
Н-к Началник
НМ Народна милиция
НРБ Народна Република България
ОВ Оперативна връзка 
ОД Отчетно дело
ОНД Оперативно-наблюдателно дело
ООН Организация на обединените нации 
Оп. Опис
ОР Oперативен работник
ОФ Отечествен фронт
ПБ Политбюро
ПГУ Първо главно управление
ПП Постоянно присъствие
Н-к Началник
РК Районен комитет
Р-ка Разработка
РМС Работнически младежки съюз
САЩ Съединени американски щати
СГУ Софийско градско управление
СДУ Софийски държавен университет
СНМ Съюз на народната младеж
СПТУ Средно професионално техническо училище
С. С. Секретен сътрудник
СССР Съюз на съветските социалистически републики
СУ Софийски университет
СФРЮ Федеративен съюз на югославските републики
ТВО (ТВУ) Трудово-възпитателно общежитие
ТКЗС Трудово-кооперативно земеделско стопанство
У-е Управление
У-ще Училище
Ф. Фонд
Ф-т Факултет
ЦК Централен комитет
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FREQUENTLY USED ABBREVIATIONS

Ag. (Аг.) Agent
A.U. (А.Е.) Archive unit
ACDDAABCSSISBNA 
(АКРДОПБГДСРСБНА)  Archive of the Committee for Disclosing of the Documents and 

Announcing Affi liation of Bulgarian Citizens to the State Security 
and Intelligence Services of the Bulgarian People’s Army

ADC (AR) Active Development Case
BAS (БАН) Bulgarian Academy of Sciences
BANU (БЗНС) Bulgarian Agrarian National Union
BCYU (БКМС) Bulgarian Communist Youth Union
BCP (БКП) Bulgarian Communist Party
BPA (БНА) Bulgarian People’s Army
BGSY (БОНСС) Bulgarian General Student’s Union 
BWP(c) (БРП) Bulgarian Workers’ Party (communists)
BSDWP (БРСДП) Bulgarian Social Democratic Workers’ Party
SMD (ВГУ) Second Main Directorate
HIAC (ВИАС) Higher Institute of Architecture and Construction
HIE (ВИИ) Higher Institute of Economics
HICE (ВИСИ) Higher Institute of Civil Engineering
HIME (ВМЕИ) Higher Institute of Mechanics and Electrics
HMI (ВМИ) Higher Medical Institute
IMRO (ВМРО) Internal Macedonian Revolutionary Organization
HIA (ВССИ) Higher Institute of Agriculture
HICT (ВХТИ) Higher Institute of Chemical Technology
HEI (ВУЗ) Higher Education Institution
GAD (ГАР) Group Active Development
GCOD (ГДОР) Group case of operational development
GDR (ГДР) German Democratic Republic
CC (ГК) City Committee
FRG (ФРГ) German Federal Republic / Federal Republic of Germany
ТР (ДВ) Trust relationship
DSS (ДДС) Directorate of State Security
VA (ДЗ) Voluntary applicant
SF (ДЗС) State farm
DYCL (ДКМС) Dimitrov Young Communist League
DPM (ДНМ) People’s Militia Directorate
COM (ДОН) Case for operational monitoring
COI (ДОП) Case for operational inspection
COD (ДОР) Case for operational development
Comr. (Др.) Comrade
SS (ДС) State Security
DNYU (ДСНМ) Dimitrov National Youth Union
СЕА (ДСО) State Economic Association
UGYU (ЕМОС) Unifi ed General Youth Union
USPS (ЕСПУ) Unifi ed Secondary Polytechnic School
UAY (ЗМС) Union of Agrarian Youth
Inf. (Инф.) Informant
KGB (КГБ) Committee for State Security at the Council of Ministers 
 of the USSR
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CSS (КДС) Committee for State Security
CPSU (КПСС) Communist Party of the Soviet Union
CDDAABCSSISBNA 
(КРДОПБГДСРСБНА)  Committee for Disclosing of the Documents and Announcing 

Affi liation of Bulgarian Citizens to the State Security and 
Intelligence Services of the Bulgarian People’s Army

L. (Л) List
PAD (ЛАР) Personal Active Development
PD (ЛР) Personal Development
M (М.) Month
Min. (М-во) Ministry
MI (МВР) Ministry of Interior
MFA (МВнР) Ministry of Foreign Affairs
MGI (МГУ) Mining and Geology Institute
MND (МНО)   Ministry of National Defense
MO (МНП) Ministry of Education
CM (МС) Council of Ministers
MTS (МТС) Мachine-Tractor Stations
NATO (НАТО) North Atlantic Treaty Organization
Hd. (Н-к) Head
PM (НМ) People’s Militia
PRB (НРБ) People’s Republic of Bulgaria
OL (ОВ) Operational link
RC (ОД) Reporting Case
OOC (ОНД) Operative Observational Case
UN (ООН) United Nations
Inv. (Оп) Inventory
OW Operational Worker
FF (ОФ) Fatherland Front
PB (ПБ) Politburo
FMD (ПГУ) First Main Directorate
PP (ПП) Permanent Presence
Hd. (Н-к) Head
RC (РК) Regional Committee
D (Р-ка) Development
UWU (РМС) Youth Workers Union
USA (САЩ) United States of America
SCD (СГУ) Sofi a City Directorate
SSU (СДУ) Sofi a State University
UNY (СНМ) Union of the  National Youth
VTC (СПТУ) Vocational Technical School
S.А. (С.С.) Secret Assistant
USSR (СССР) Union of Soviet Socialist Republics
SU (СУ) Sofi a University
SFRY (СФРЮ) Socialist Federal Republic of  Yugoslavia
ID (ТВО/ТВУ) Instructive Dormitory
CF (ТКЗС) Cooperative Farms
Dir. (У-е) Directorate
Sch. (У-ще) School
IF. (Ф) Institutions fi les
Fc (Ф-те) Faculty
CC (ЦК) Central Committee
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Аба джиев, Иван – Първи секретар на ЦК 
на ДКМС в периода 1958–1964 г. Член 
на ЦК на БКП от 1962 г., кандидат-член 
на Политбюро на ЦК на БКП от 1966 до 
1971 г., кандиат-член на Политбюро на 
ЦК на БКП и секретар на ЦК от 1971 г.

Ган ев, Димитър – Министър на външната 
търговия в периода 1948–1952 г., завеж-
дащ отдел в ЦК на БКП, главен редактор 
на в. „Работническо дело“ и член на НК 
на ОФ. От 1958 до 1964 г. е председател 
на Президиума на Народното събрание, 
което се равнява на държавен глава.

Гри горов, Григор – Генерал и ръководител 
на Второ главно управление на Комите-
та за държавна сигурност на НРБ в пе-
риода 1965–1971 г.

Дим итров, Георги – Ръководен деец на 
Българската работническа партия 
(комунисти), инициатор на идеята за 
създаването на ОФ в България през 
1942 г. и министър-председател от 22 
ноември 1946 до 2 юли 1949 г. В пери-
ода между 1946 и 1949 г. е генерален 
секретар на БРП (к). 

Дим итров, Георги Михов (Гемето) – Главен 
секретар на БЗНС от септември 1944 до 
началото на 1945 г., когато е принуден от 
ЦК на БРП (к) и от НК на ОФ да подаде 
оставка. През септември 1945 г. напуска 
тайно страната заради конфликтите си с 
представителите на ОФ и се установява 
в САЩ.

Дик ов, Дико – Заместник-министър на на-
родната отбрана от 1957 до 1959 г., 
завеждащ отдел „Административни 
органи” при ЦК на БКП от 1959 до 
1962 г. Генерал-полковник,  минис-
тър на вътрешните работи в периода 
1962–1968 г.

Дич ев, Димо – Началник на отдел Държавна 
сигурност, създаден към Народната ми-
лиция от 1945 до 1946 г. и член на БРП 
(к)/ БКП (1945–1982 г.). Между 1947 и 

1949 г. завежда отдел „Кадри” към ЦК 
на БРП (к)/ БКП. 

Жив ков, Тодор – Член на Политбюро на 
ЦК на БКП от 1951 г. и първи секретар 
на ЦК на БКП от 1954 до 1981 г. Ми-
нистър-председател на НРБ в периода 
между 27 ноември 1962 и 9 юли 1971 г. 
и народен представител в 1–9 НС (1945–
1990 г.). Председател на Държавния съ-
вет на НРБ от 1971 до 1989 г.

Кос тов, Трайчо – Първи секретар на ЦК на 
БРП (к)/ БКП в периода 1945–1946 г. За-
местник министър-председател по вре-
ме на управлението на Кимон Георгиев 
и Георги Димитров (1946–1949 г.), ми-
нистър на електрификацията, водите и 
природните богатства (31 март 1946–
22 ноември 1946 г.), министър без порт-
фейл (22 ноември 1946–11 декември 
1947 г.) и председател на правителствения 
Комитет за стопански и финансови въпро-
си (11 декември 1947–31 март 1949 г.).

Лул чев, Коста – Главен секретар на БРСДП 
(1944–1945 г.). Участва в Националния 
комитет на ОФ от 12 март 1945 г. От-
странен е от ръководството на своята 
партия през май 1945 г. заради критич-
ното си отношение към комунистите, но 
е сред организаторите на новосъздаде-
ната БРСДП (о) до ликвидирането на 
опозиционните партии в страната.

Пет ков, Никола – Министър без порт-
фейл в първия кабинет на Кимон Геор-
гиев между 9 септември 1944 и 31 юли 
1945 г. и главен секретар на Постоянно-
то присъствие на БЗНС, който от март 
1945 г. влиза в Националния комитет на 
ОФ. На 30 юли 1945 г. напуска правител-
ството и създава БЗНС „Никола Петков”, 
като заради своята опозиционна дейност 
получава смъртна присъда и е екзекути-
ран на 23 септември 1947 г.

Сол аков, Ангел – Член на ЦК на БКП 
(1962–1971 г.). Ръководи Комитета за 

ÈÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀËÅÖ
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държавна сигурност на НРБ в периода 
1965–1968 г. От 1968 до 1971 г. огла-
вява Министерството на вътрешните 
работи и държавната сигурност.

Спа сов, Мирчо – Първи заместник-минис-
тър на вътрешните работи между 1965 
и 1973 г., член на Централната контрол-
но-ревизионна комисия и на ЦК на БКП 
(1966–1982 г.) и народен представител 
в 4–8 НС от 1962 до 1985 г. Първи за-
местник-началник на Комитета за дър-
жавна сигурност на НРБ от 1965 г.

Ста мболийски, Асен – Член на Постоян-
ното присъствие на БЗНС от начало-
то на 1945 г. В края на юни 1945 г. се 
включва в новосформирания опозици-
онен БЗНС „Никола Петков” и защита-
ва лидера на партията по време на про-
ведения срещу него процес.

Сто янов, Димитър – Член на ЦК на БКП 
от 1976 до ноември 1989 г., кандидат- 
член на Политбюро на ЦК на БКП от 
януари 1984 до 1088 г. и член на По-
литбюро и секретар на ЦК на БКП от 
декември 1988 до ноември 1989 г. Гене-
рал, министър на вътрешните работи в 
периода 1973–1988 г.

Сто янов, П. – Генерал-лейтенант, началник 
на управление VІ – ДС през 1983 г.

Хри стозов, Руси – Главен директор на ад-

министрацията на Министерството на 
вътрешните работи в София, първи се-
кретар на Софийския областен комитет 
на БРП (к)/ БКП и член на ЦК на пар-
тията (1945–1962 г.). В периода между 
1944 и 1947 г. е директор на Народната 
милиция. 

Цан ков, Георги – Член на Президиума на 
НС  от 1947 до 1950 г., на ЦК на БКП 
от 1948 до 1962 г. и на Политбюро на 
ЦК на БКП от 1954 до 1962 г. Минис-
тър на вътрешните работи в периода 
1951–1962 г.

Шоп ов, Григор – Генерал-полковник и 
член на ЦК на БКП в периода 1966– 
1989 г. От 1960 до 1973 г. е заместник-
министър на вътрешните работи. През 
1965 г. е назначен за заместник-пред-
седател на Комитета за държавна си-
гурност на НРБ.

Юго в, Антон – Член на Политбюро на 
ЦК на БРП (к)/ БКП (1944–1962 г.) и 
народен представител в 6 ВНС (1946– 
1949 г.) и в 26 ОНС (1945–1946 г.). От 
9 септември 1944 до 6 август 1949 г. 
е министър на вътрешните работи в 
правителствата на Кимон Георгиев и 
Георги Димитров. Министър-предсе-
дател в периода април 1956 – ноември 
1962 г.



521

LIST OF NAMES

Abadjiev, Ivan - First Secretary of the Central 
Committee of the Dimitrov Young Communist 
League in the period 1958-1964, a member 
of the Central Committee of the Bulgarian 
Socialist Party since 1962, candidate member 
of the Politburo of the Communist Party from 
1966 to 1971, a candidate member of the 
Politburo of the Central Committee of the 
Bulgarian Socialist Party and Secretary of the 
Central Committee since 1971.

Ganev, Dimitar - Minister for Foreign Trade 
in the period 1948-1952, Head of Department 
to the BCP Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party, the Chief Editor 
of the newspaper “Rabatnechesko Delo” and 
a member of the National Committee of the 
Fatherland Front. From 1958 to 1964 he was 
a Chairman of the Presidium of the National 
Assembly, which is equal to Head of State.

Grigorov, Grigor - General and Head of the 
Second Main Directorate of the Committee 
for State Security of the People’s Republic of 
Bulgaria in the period 1965 - 1971.
 
Dimitrov, Georgi - Leading fi gure of the 
Bulgarian Workers’ Party (communists), 
initiated the idea of   creating the Fatherland 
Front in Bulgaria in 1942 and a Prime Minister 
from November 22nd, 1946 to July 2nd, 1949. 
In the period 1946-1949 he was the Secretary 
General of the Bulgarian Workers’ Party.

Dimitrov, Georgi Mihov (Gemeto) - 
Secretary of Bulgarian Agrarian National 
Union from September 1944 until early 1945, 
when he was forced to resign by the Central 
Committee of the Bulgarian Workers’ Party 
(communists) and the National Committee 
of Fatherland Front . In September 1945 he 
secretly left the country because of confl ict 

with the representatives of the Fatherland 
Front and settled in the USA.

Dikov, Diko - Deputy Minister of National 
Defense from 1957 to 1959, Head of 
Administrative Authority Department at the 
BCP Central Committee from 1959 to 1962. 
Colonel General, Minister of Interior in the 
period 1962-1968 

Dichev, Dimo   - Head of State Security 
Department established to the People’s 
Militia from 1945 to 1946 and member of 
the Bulgarian Workers’ Party (communists) 
/ Bulgarian Communist Party (1945 - 1982). 
In the period 1947-1949 he was the Head 
of Personnel Department at the Central 
Committee of Bulgarian Workers’ Party 
(communists)/ Bulgarian Communist Party.

Zhivkov, Todor - Member of the Politburo 
of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party in 1951 and First Secretary 
of the BCP Central Committee from 1954 to 
1981. Prime Minister of the People’s Republic 
of Bulgaria in the period between November 
27th, 1962 and July 9th, 1971 and member of 
the Ninth National Assembly (1945 - 1990). 
Chairman of the State Council of the People’s 
Republic of Bulgaria from 1971 to 1989.

Kostov, Traicho - First Secretary of Central 
Committee of the Bulgarian Workers’ Party 
(communists)/ Bulgarian Communist Party in 
the period from 1945 to 1946. Deputy Prime 
Minister during the reign of Kimon Georgiev 
and Georgi Dimitrov (1946-1949), Minister of 
Electrifi cation, Water and Natural Resources 
(March 31st, 1946 - November 22nd, 1946), 
Minister without portfolio (November 22nd, 
1946 - December 11th, 1947) and Chairman of 
the Governmental Committee for Economic 
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and Financial Affairs (December 11th, 1947 - 
March 31st, 1949).

Lulchev, Kosta - Secretary General of the 
Bulgarian Social Democratic Workers’ Party 
(1944 - 1945). Participated in the National 
Fatherland Front Committee on March 12th, 
1945. He was removed from the leadership of 
his party in May 1945 because of his critical 
attitude towards the communists, but is among 
the organizers of the new Social Democratic 
Workers’ Party (o) until the liquidation of the 
opposition parties in the country.

Petkov, Nikola - Minister without portfolio in 
the First Cabinet of Kimon Georgiev between 
September 9th, 1944 and July 31st, 1945 and 
Secretary General of the Constant Presence of 
the Bulgarian Agrarian National Union, who in 
March 1945 entered the National Committee 
of the Fatherland Front. On July 30th, 1945 
he left the government and created Bulgarian 
the Nikola Petkov Agrarian National Union, 
therefore due to his opposition activities he 
was sentenced to death and was executed on 
September 23rd, 1947 

Solakov, Angel - A member of the BCP 
Central Committee (1962 - 1971) Head of 
the Committee for State Security of the 
People’s Republic of Bulgaria in the period 
1965-1968. From 1968 to 1971 he was 
responsible for the Ministry of Interior and 
the State Security.

Spasov, Mircho - First Deputy Minister of 
the Interior between 1965 and 1973, member 
of the Central Control and Audit Committee, 
the BCP Central Committee (1966-1982) 
and member of the 4-8 National Assembly 
from 1962 to 1985 . First Deputy Head of the 
Committee for State Security of the People’s 
Republic of Bulgaria since 1965.
 
Stamboliiski, Asen - Member of the Constant 

Presence of the Bulgarian Agrarian National 
Union from the beginning of 1945. At the 
end of June 1945 he joined the newly formed 
opposition - the Nikola Petkov Bulgarian 
Agrarian National Union and defended the 
party leader during the trial held against 
him.

Stoyanov, Dimitar - Member of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party 
from 1976 to November 1989, a candidate 
member of the Politburo of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist 
Party from January 1984 to 1988 and member 
of the Politburo and Secretary of the BCP 
Central Committee from December 1988 to 
November 1989. General, Minister of Interior 
in the period 1973-1988.

Stoyanov, P. - Lieutenant General, Head of 6th 
Directorate of the State Security in 1983.

Hristozov, Rusi - Chief  Head of the 
administration of the Ministry of Interior in 
Sofi a, First Secretary of the Sofi a Regional 
Committee of the Bulgarian Workers’ Party 
(communists) / Bulgarian Communist Party 
and a member of the Central Committee of the 
Party (1945 - 1962). In the period from 1944 
and 1947 he was the Head of the People’s 
Militia.

Tsankov, Georgi - Member of the 
Presidium of the National Assembly from 
1947 to 1950, the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party from 1948 
to 1962 and member of the Politburo of 
the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party from 1954 to 1962 
Minister of Interior in in the period from 
1951 to 1962.

Shopov, Grigor – Colonel General and 
member of the BCP Central Committee in 
the period from 1966 to 1989. From 1960 to 



523

1973 he was the Deputy Minister of Interior. 
In 1965 he was appointed Deputy Chairman 
of the Committee for State Security of the 
People’s Republic of Bulgaria.

Yougov, Anton - Member of the 
Politburo of the Bulgarian Workers’ Party 
(communists) / Bulgarian Communist Party  

(1944-1962) and member of the 6th Grand 
National Assembly (1946-1949) and the 
26th National Assembly (1945-1946). From 
September 9th until August 6th,1944 he was 
the Minister of Interior in the government 
of Kimon Georgiev and Georgi Dimitrov. 
Prime Minister in the period April 1956 - 
November 1962.
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ÑÏÈÑÚÊ 

ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÒÅ Ñ ÀÍÎÒÀÖÈß

Док умент № 1. Отчет за работата на отделение „А“ 
при ДНМ по разузнаването в основните, сред-
ните и висшите училища. Документът е от 1946 
г. и съдържа сведения за мрежата от информа-
тори и секретни сътрудници на отдела в средите 
на учащите и преподавателите в страната.

Док умент № 2. Два броя информационни доклади 
на отделение „В“, I отдел ДС за прояви на мла-
дежта в София във връзка с мероприятията по 
отбелязването на деня на Христо Ботев. Доку-
ментът е от 1947 г. и съдържа конкретни при-
мери за вражески изказвания на опозиционно 
настроени учащи се.

Док умент № 3. Доклад от отделение „В“ на ДС до 
директора на Народната милиция за периода от 
1 април до 1 юли 1947 г. Докладът анализира 
политическото състояние и ориентация на опо-
зиционните партии, както и настроенията сред 
средношколската и университетската младеж и 
интелигенцията.

Док умент № 4. Годишен доклад на отделение „В“ 
при I отдел ДС за организационното и политиче-
ското състояние на обектите за 1947 г. Докумен-
тът дава сведения за политическото състояние 
на младежта, за някои опозиционни прояви, за 
работата на младежките бригади и за процента 
на учащите се младежи, обхванати в казионните 
младежки организации.

Док умент № 5. Доклад до началника на отделение 
„В“ при IV отдел ДС относно вражески проя-
ви сред студентите. Документът е от 1948 г. и с 
него се предлагат за изключване от университе-
тите студенти, членове на ВМРО. За въпросните 
студенти се твърди, че развиват опасна дейност, 
пропагандират за война и настройват общество-
то срещу отечественофронтовската власт.

Док умент № 6. Справка на ДС относно вражеските про-
яви сред учениците и студентите в периода 1949–
1950 г. Документът дава сведения за конкретни ли-
ца – ученици или студенти, които са организатори 
или членове на нелегални вражески групи. За тях 
се твърди, че развиват антиотечественофронтов-
ска дейност, разпространяват позиви или правят 
вражески изказвания.

Док умент № 7. Справка на началник група „Сту-
денти“ при ДС относно агентурно-оперативната 
работа по линия на учащата се младеж – студен-
ти към 1 октомври 1950 г. Документът съдържа 
сведения за броя на средните, полувисшите и ви-
сшите учебни заведения в страната; за промени-

Doc ument 1. Report on the work of Division “A” to 
the People’s Militia Directorate in relation to the 
intelligence in institutions of primary, secondary 
and higher education. The document is from 1946 
and contains information about the network of 
secret informers and collaborators of the division 
among students and teachers in the country.

Doc ument 2. Two information reports of Division “B”, 
1st Directorate of the State Security on the youth 
events in Sofi a in connection with the celebration of 
the day of Hristo Botev. The document is from 1947 
and contains specifi c examples of hostile statements 
by dissenting students.

Doc ument 3. Report of Division “B” of the State Security 
to the Director of the People’s Militia for the period 
April 1st- July 1947. The report analyzes the political 
situation and orientation of the opposition parties 
as well as attitudes among secondary school and 
university youth and intellectuals.

Doc ument 4. Annual Report of Division “B” to 
the 1st Directorate of the State Security on the 
organizational and political condition of the objects 
in 1947. This document provides information on 
the political status of youth opposition, certain 
events, the work of the youth brigades and the 
percentage of young learners covered in formal 
youth organizations.

Doc ument 5. Report to the Head of Division “B” to 
the 4th Directorate of the State Security on enemy 
activities among students. The document is from 
1948 and it proposes for exclusion of students – 
members of IMRO from the university. It is stated 
about the students in questions that they develop 
a dangerous activity, advocate for war and set the 
public against the power of the Fatherland Front.

Doc ument 6. Information of the State Security on enemy 
activities among students in the period 1949–1950. 
The document provides information about specifi c 
individuals – school students or university students 
who are members or organizers of illegal enemy 
groups. For these people is stated that they develop 
anti-Fatherland Front activity, distribute leafl ets or 
make hostile statements.

Doc ument 7. Information of the Head of group 
“Students” to the State Security on the work of the 
agents in relation to the youth in the universities 
until October 1st,1950. The document contains 
information on the number of secondary schools, 
colleges and universities in the country; the change 
in education in occurring after September 9th, 1944; 

LIST OF THE DOCUMENTS 

WITH ANNOTATION
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те в образователното дело, настъпили след 9 сеп-
тември 1944 г.; за социалния състав на учащите 
се, както и за характера на вражеската дейност, 
развивана в младежките среди.

Док умент № 8. Годишен отчет за работата на отделение 
„Интелигенция и младежи“ към ДС за времето от 1 
януари до 31 декември 1950 г. Документът конста-
тира активизиране на вражеските елементи. Вслед-
ствие на взетите от ДС мерки, опозиционните 
прояви вече са станали по-прикрити, конспира-
тивни и разпокъсани. Те се изразяват най-вече в 
коментари, изказвания, закани и разпространение 
на слухове срещу властта.

Док умент № 9. Отчетен доклад на отделение III при 
II отдел на ДС за агентурно-оперативната рабо-
та по линия  „Младежи“ през 1954 г. Докладът 
анализира вражеския контингент във висшите 
учебни заведения, като той е по-пълно уста-
новен сред средите на професорите, отколкото 
сред студентите. Посочени са основните методи 
на действие на този контингент и са представе-
ни разкритите нелегални групи и организации. 
Съдържат се сведения и за агентурно-информа-
ционния апарат на ДС в тези среди.

Док умент № 10. Справка на отделение III при II отдел 
на ДС относно вражеските прояви по линия „Мла-
дежи“ за времето от 9 септември 1944 г. до края 
на 1954 г. Документът констатира, че основният 
вражески контингент в младежките среди се със-
тои главно от синове и дъщери на репресирани и 
засегнати от мероприятията на отечественофрон-
товската власт, както и от членове на бивши фа-
шистки организации. Анализирани са насоките на 
извършваната от тези младежи вражеска дейност.

Док умент № 11. Справка на ДС за констатирани и 
извършени различни престъпления, хулиган-
ски прояви и нарушения от младежи–ученици 
за 1955 г. Документът съдържа информация за 
разкрити нелегални групи сред учащите се, за 
развиваната от тях вражеска дейност, както и за 
нарастващите хулигански прояви.

Док умент № 12. Заповед на министъра на вътреш-
ните работи относно повишаване общото об-
разование на служителите от МВР. Заповедта е 
от 1955 г. В нея се констатира необходимостта 
от повишаване на общата култура и образова-
ние на служителите в МВР и се нарежда всички 
офицери от поделенията на МВР, които нямат 
завършено средно образование, а сержантите и 
милиционерите – прогимназиално, да го завър-

the social composition of students, and the nature 
of enemy activity developed in the youth circles.

Doc ument 8. Annual report on the work of the 
department “Intellectuals and Young People” to 
the State Security for the period from January 1st 
to December 31st 1950. The documents provides 
information about activation of the enemy elements. 
As result of the measures undertaken by the State 
Security, the opposition events became more covert, 
conspiracy and fragmented.

Doc ument 9. Report of Division III to the 2nd Directorate 
of the State Security on the work of the in relation 
to the “Youth” in 1954. The report analyzes the 
enemy contingent in the universities, as it is more 
fully established among the ranks of professors than 
among students. The main methods of operation of 
this contingent were specifi ed and the illegal groups 
and organizations were discovered. It contains 
information about the system of agents of the State 
Security within these circles.

Doc ument 10. Information of Division III to the 2nd 
Directorate of the State Security on the enemy 
activities in relation to the “Youth” for the period 
September 9th, 1944 – end of 1954. The document 
notes that the main enemy contingent in the youth 
community consists mainly of sons and daughters of 
repressed and people affected by the actions of the 
Fatherland Front government, as well as members of 
the former fascist organizations. It provides analysis 
of the guidelines of the exercised hostile activity by 
these young people.

Doc ument 11. Information of the State Security 
on various crimes, hooliganism and disorder 
committed by young people – school students in 
1955. December 1955. The documents contains 
information about established illegal groups among 
the students, their enemy activity as well as the 
increasing hooliganism.

Doc ument 12. Order issued by the Minister of Interior 
on increasing the general level of education of the 
Ministry of Interior offi cials. It identifi es the need 
to increase the general culture and education of the 
Ministry’s offi cials as it is instructed all offi cers 
from the divisions of the Ministry who have 
not completed their secondary education, while 
sergeants and militiamen - junior high, to graduate 
by the end of the academic year 1962/1963. 

Doc ument 13. Report by the Minister of Interior to 
the President of the Council of Ministers The 
document is from 1956 and contains proposal to the 
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шат до края на учебната 1962/1963 г.
Док умент № 13. Доклад от министъра на вътрешни-

те работи до председателя на МС. Документът е 
от 1956 г. и предлага на правителството да прие-
ме постановление, с което на базата на Висшата 
двугодишна школа „Г. Димитров“ – МВР да се 
създаде Висш институт при МВР с тригодишен 
срок на обучение и правен профил.

Док умент № 14. Отчетен доклад на отделение III 
при II отдел на ДС за агентурно-оперативната 
работа и някои вражески прояви сред младежта 
през 1956 г. Документът  съдържа информация 
за вражеския контингент сред младежта, на-
блюдаван от ДС, като само в столицата отделът 
обслужва над 22 000 студенти и над 2700 препо-
даватели. Съдържат се сведения и за агентурния 
апарат, действащ в тези среди.

Док умент № 15. Доклад от началник отделение III ДС 
за състоянието на агентурно-оперативната работа 
по враждебната младеж към 30 юни 1957 г. Докла-
дът прави анализ на броя, социалния състав, по-
литическата ориентация и принадлежността към 
казионните младежки организации на младежите. 
Посочени са различни примери за вражески проя-
ви сред учащите се.

Док умент № 16. Справка от началника на Софийско-
то окръжно управление – МВР относно разкрита 
младежка организация сред учащите се в гр. Ра-
домир. Документът е от 1957 г. и дава сведения за 
разкриването на младежката организация „ЕМ“, 
която се състои от 16 членове, ученици от VIII и 
IX клас на прогимназията и техникума в града. 
Целта на учениците била да напуснат училище, да 
преминат границата и да избягат в чужбина.

Док умент № 17. Отчетен доклад на отделение III при 
II отдел на ДС за агентурно-оперативната работа 
сред младежта през 1957 г.  Документът анализира 
оперативната обстановка в страната по линия на 
младежта. Съдържа сведения за вражески прояви, 
разкриване на нелегални групи, опити за бягства 
зад граница. Само за 1957 г. от 798 уличени във 
вражеска дейност младежи, 106 са предадени на 
съд, а останалите 692 са филтрирани, предупреде-
ни, разобличени, а някои от тях вербовани.

Док умент № 18. Препис от протокол № 155 на ПБ 
на ЦК на БКП от 4 юли 1956 г., изпратен до 
министъра на вътрешните работи. Документът 
е заведен в ДС през 1958 г. и се отнася до ре-
шение на ЦК на БКП да разреши на български 
младежи да следват на собствена издръжка в 

government to adopt a decree on the establishment 
of a Higher Institute to the Ministry of Interior with 
three year program and a legal profi le by using the 
base of the Georgi Dimitrov High School.

Doc ument 14. Report of Division III to the 2nd 
Directorate of the State Security of State on the 
work of the agents and some hostile activities 
among the youth in 1956. The document contains 
information about the enemy contingent among 
youth, supervised by State Security, as only in the 
capital this division supervises over 22,000 students 
and 2,700 teachers. It also contains information 
about the agents operating in these circles.

Doc ument 15. Report of the Head of Division III of 
the State Security on state of work of the agents in 
relation to the hostile youth until June 30th, 1957. 
The report analyzes the number, social composition, 
political orientation and membership in the formal 
youth organizations. It specifi es different examples 
of hostile activities among students.

Doc ument 16. Information from the Head of the Sofi a 
District Directorate of the Ministry of Interior – on 
about organization formed among the students in 
Radomir. April 16th, 1957. The document is from 
1957 and provides information on the formation of 
the youth organization “EM”, which consists of 16 
members, students of class VIII and IX of the junior 
high schools in the city. The aim of the students 
was to leave school, cross the border and escape 
abroad.

Doc ument 17. Report of Division III to the 2nd 
Directorate of the State Security on the work of 
agents among the youth in 1957. The document 
analyzes the operational situation in the country in 
terms of youth. Contains information about enemy 
activities, detection of illegal groups trying to 
escape abroad. Only in 1957, from the total of 798 
young people alleged in enemy activity, only 106 
were brought to justice, while the remaining 692 
were fi ltered, warned, exposed and some of them 
recruited.

Doc ument 18. Copy of Protocol № 155 of the Politburo 
of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of July 4th, 1956 which was sent 
to the Minister of Interior. March 25th, 1958. The 
document was fi led in the State Security in 1958 
and refers to the decision of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party to allow the 
Bulgarian young people to study abroad at their own 
expenses and foreign students to study in Bulgarian 
universities at their own expense.
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чужбина, както и на чуждестранни студенти да 
следват на собствена издръжка в български ви-
сши учебни заведения.

Док умент № 19. Отчетен доклад на ДС по обслуж-
ването на Инженерно-строителния институт, 
Минно-геоложкия институт и студентите от 
ВИИИ „Н. Павлович“ за 1958 г. Докладът кон-
статира, че вражеската дейност в тези институ-
ти се изразява предимно в коментиране на меж-
дународното положение, злословене по адрес 
на правителствените мероприятия, възхвала на 
западната култура, техника, начин на живот и 
подготовка за измяна на Родината.

Док умент № 20. Докладна записка от началник от-
деление III ДС относно агентурно-оперативната 
работа по „Враждебна младеж“ в светлината на 
решението на ПБ на ЦК на БКП от 18 май 1957 г. 
Документът е от 1959 г. и прави оценка на изпъл-
нението на поставените от ЦК на БКП задачи: да 
се установи действителния вражески контингент, 
да се осигури постоянното му агентурно наблюде-
ние, да се повиши активността и самоинициати-
вата  на всеки оперативен работник, да се усили 
координацията и взаимодействието между раз-
личните поделения в ДС.

Док умент № 21. Информация № 3 от министъра 
на вътрешните работи до секретаря на ЦК на 
ДКМС. Документът е от 1960 г. и съдържа пре-
поръки до участниците в младежките световни 
фестивали как да противодействат на капита-
листическата пропаганда и да сведат до мини-
мум нейното значение.

Док умент № 22. Справка на ДС за работата по обек-
та на обслужване Софийски държавен универ-
ситет. Документът е от 1960 г. и дава сведения 
за броя и политическата ориентация на препо-
давателите и студентите в Софийския държавен 
университет, както и за агентурния апарат, съ-
трудниците и доверителните връзки на ДС във 
висшето учебно заведение.

Док умент № 23. Информация № 4 на МВР до секре-
таря на ЦК на ДКМС. Документът  е от 1960 г. и 
съдържа сведения за разкрита младежка група в 
София, наречена „Кафене Латино“. Членовете на 
групата  са членове също и на ДКМС, но се отда-
вали на хулигански и неморални прояви.

Док умент № 24. Справка на ДС относно разбира-
нето за идеологическа диверсия. Документът е 
от 1961 г. и дава разяснения относно същността 
на вражеската пропаганда, ревизионизма, и ре-

Doc ument 19. Report of the State Security on assisting 
the of the Higher Institute of Civil Engineering, the 
Mining and Geology Institute and students from 
Higher Institute of Economics “N. Pavlovich”. 
The report found that the enemy activity in these 
institutes is expressed mainly in commenting on the 
international situation, backbiting at government 
events, glorifi cation of the Western culture, 
technology, lifestyle and preparing for the betrayal 
of the motherland.

Doc ument 20. Memorandum from the Head of 
Division III of the State Security on the work of 
agents on the “Hostile Youth” in the light of the 
decision of the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party of May 18th, 
1957. The document is from 1959 and assesses 
the performance of the tasks set by the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party: to 
establish the true enemy contingent, to provide its 
permanent monitoring by the agents; to enhance the 
activity and initiative of every operational worker, 
to strengthen coordination and cooperation between 
different units within the State Security.

Doc ument 21. Information № 3 from the Minister 
of Interior to the Secretary of the Central 
Committee of the Dimitrov Young Communist 
League. The document is from 1960 and contains 
recommendations to participants in international 
youth festivals how to counteract capitalist 
propaganda and to minimize its importance.

Doc ument 22. Information of the State Security on 
the assistance for the Sofi a State University. The 
document is from 1960 and provides information 
about the number and political orientation of 
teachers and students at the Sofi a State University, 
as well as about the system of agents, collaborators 
and the trust relationships of the State Security in 
the university.

Doc ument 23. Information № 4 of the Ministry of 
Interior to the Secretary of the Central Committee 
of the Dimitrov Young Communist League. The 
document is from 1960 and contains information 
about a group established in Sofi a under the name 
“Cafй Latino”. The group members are also 
members of Dimitrov Young Communist League, 
but indulged in hooliganism and immoral acts.

Doc ument 24. Information of the State Security on 
understanding the ideological subversion. The 
document is from 1961 and provides clarifi cation on 
the nature of enemy propaganda, revisionism, and 
religious-sectarian fanaticism. These phenomena 
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лигиозно-сектантския фанатизъм. Тези явления 
са определени като основни оръдия за борба на 
идеологическите противници от капиталисти-
ческите страни.

Док умент № 25. Предложение от началник на уп-
равление III ДС до зам.-министъра на вътреш-
ните работи относно мерките за ограничаване 
на западното влияние в страната. Документът 
е от 1961 г. и констатира, че подривната про-
пагандна дейност на противника се засилва, а 
заедно с това и западното влияние и увлечения 
по западния начин на живот. Препоръчва се на 
различните поделения на ДС да вземат мерки за 
пресичане на тази процеси.

Док умент № 26. Предложение от министъра на 
вътрешните работи до Секретариата на ЦК на 
БКП относно необходимостта от вербовка на 
агентура из средите на чуждестранните студен-
ти, учащи се в НРБ. Документът е от 1964 г. и 
констатира, че в НРБ се обучават 950 студенти 
и ученици от капиталистически и слаборазвити 
страни. Познанията на тези учащи се по англий-
ски и френски език, както и връзките им с чуж-
ди държави, при евентуална вербовка биха ги 
превърнали в ценни сътрудници на българските 
служби.

Док умент № 27. Оценка в МВР по въпросите за 
изпълнение на Тезисите на ЦК на БКП за ра-
бота с младежта и Комсомола и решението на 
Политбюро от 23 март 1971 г. Документът дава 
положителна оценка на работата по задачите, 
поставени от партията, а именно: участието на 
младежта в труда и повишаването на образова-
нието; идеологическо и естетическо възпитание, 
подчинено на съвременни критерии; участие на 
Комсомола в организацията на всенародното 
социалистическо съревнование.

Док умент № 28. Мероприятия на МВР за изпълне-
ние Разпореждане № 631 на МС от 28 декем-
ври 1971 г. за професионалната подготовка и 
настаняване на работа на младежите, които не 
учат и не работят и за подобряване дейността 
по училищното и професионално ориентиране 
на младежта. Документът е от 1972 г. и съдържа 
конкретни указания за мерки срещу незаетите с 
труд или учение младежи.

Док умент № 29. Справка от началника на Софийско 
градско управление на МВР и директора на На-
родната милиция относно хулигански прояви и 
нарушения на реда в някои училища на терито-
рията на София. Документът е от 1972 г. и съ-

are identifi ed as the main tools to combat the 
ideological opponents of the capitalist countries.

Doc ument 25. Proposal by the Head Division III of 
the State Security to the Minister of Interior on 
the measures to limit the Western infl uence in the 
country. The document is from 1961 and states that 
the subversive propaganda of the enemy increases, 
along with Western infl uence and passion for the 
Western lifestyle. It is recommended that the various 
divisions of the State Security to take measures to 
suppress this process.

Doc ument 26. Proposal by the Minister of Interior 
to the Secretariat of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the need of 
recruitment of agents from the community of foreign 
students who study in the People’s Republic of 
Bulgaria. The document is from 1964 and states that 
in People’s Republic of Bulgaria study 950 students 
from capitalist and underdeveloped countries. 
The knowledge of these students in English and 
French as well as their links with foreign countries, 
after recruiting them, would become valuable 
contributors to the Bulgarian secret services.

Doc ument 27. Evaluation of the tasks to be completed 
by the Ministry of Interior in relation to the theses of 
the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party to work with youth and the Komsomol and 
a decision of the Politburo of March 23rd, 1971. 
The document gives a positive assessment of the 
work on the tasks set by the Party, namely: youth 
participation in the labor market and improving 
education and the ideological and esthetic education 
which is subject to modern criteria, participation of 
the Komsomol in the organization of the nationwide 
socialist competition.

Doc ument 28. Actions of the Ministry of Interior to 
implement Order № 631 issued by the Council of 
Ministers on December 28th, 1971 for vocational 
training and job placement of young people who 
do not study and work in order to improve the 
performance of school and vocational guidance of 
youth. The document is from 1972 and contains 
specifi c instructions on the measures against the 
young people who are not studying or working.

Doc ument 29. Information from the Head of the Sofi a 
City Directorate of the Ministry of Interior and the 
Director of People’s Militia on hooliganism and 
cases of disorder in some schools in Sofi a. The 
document is from 1972 and contains information 
about the hooligan acts committed in or around the 
schools in the capitol.
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държа данни за хулигански прояви в столицата, 
извършени в или около училищата.

Док умент № 30. Докладна записка до VI управление 
ДС относно допускането на някои слабости при 
подбора и изпращането на студенти, аспиранти 
и специализанти във висшите учебни заведения 
и институти на Съветския съюз. Документът е 
от 1972 г. и съобщава, че във висши учебни за-
ведения в Съветския съюз ежегодно се обучават 
към 3000 български студенти и аспиранти. Като 
основна слабост се констатира, че понякога се 
допуска да бъдат изпратени политически неу-
крепнали младежи или такива с лош произход.

Док умент № 31. Доклад от началник отдел II ДС за 
състоянието на контраразузнавателната работа 
на органите на ДС сред чуждестранните студен-
ти, учащи се в НРБ. Документът е от 1973 г. и 
дава сведения за броя, произхода и политиче-
ската ориентация на чуждестранните студенти 
в страната, както и за връзките на някои от тези 
студенти с чужди служби и разузнавания.

Док умент № 32. Телеграма № 722 от министъра на 
вътрешните работи до началниците на поделе-
нията на МВР относно увлечения на младежите 
по западната мода. Документът е от 1973 г. и съ-
държа нареждане на министъра на вътрешните 
работи органите на МВР най-активно да подпо-
магат ДКМС, ОФ и други държавни и общест-
вени организации в провеждането на агитаци-
онно-разяснителна работа срещу увлеченията 
на младежта по западната мода.

Док умент № 33. Обзор на МВР относно изпълнение 
решението на Секретариата на ЦК на БКП за 
правилното естетическо възпитание на народа, 
за преодоляване на увлеченията на някои млади 
хора по упадъчната западна мода. Документът е 
от 1973 г. и дава отчет за мерките, предприети 
от МВР в изпълнение на поставените от БКП 
задачи в тази посока.

Док умент № 34. Телеграма от първия зам.-министър 
на вътрешните работи до началниците на цен-
тралните поделения, Софийското градско и ок-
ръжните управления на МВР относно усилване 
борбата срещу увлеченията по западната мода. 
Документът е от 1974 г. и констатира, че МВР е 
отслабило мерките в тази посока и трябва неза-
бавно да ги засили отново.

Док умент № 35. Справка от зам.-началника на уп-
равление VI ДС относно враждебно-престъп-
ната дейност и антиобществените прояви сред 
средношколската младеж в страната през 1973–

Doc ument 30. Memorandum to the 6th Directorate of the 
State Security on some weaknesses in the selection 
and transfer of students, graduate and postgraduate 
students in universities and institutes of the Soviet 
Union. The document is from 1972 and provides 
information that in the Soviet Union institutions of 
higher education study 3000 Bulgarian students and 
postgraduates every year. As a major weakness is 
found that sometimes it is allowed to be sent abroad 
fragile political young people or children with poor 
backgrounds.

Doc ument 31. Report by the Head of Division II 
of the State Security on the condition of the 
counterintelligence work of the organs of the State 
Security among foreign students who study in the 
People’s Republic of Bulgaria. The document 
is from 1973 and provides information about 
the number, origin and political orientation of 
foreign students in the country, as well as links to 
some of those students with foreign services and 
intelligence.

Doc ument 32. Telegram № 722 from the Minister of 
Interior to the heads of the divisions at the Ministry 
of Interior on the passions of youth in Western 
fashion. The document is from 1973 and contains 
orders issued by the Minister of Interior that the 
Ministry of Interior should most actively support the 
Dimitrov Young Communist League, the Fatherland 
Front and other state and public organizations in 
conducting agitation and persuasion against the 
passions of youth in Western fashion.

Doc ument 33. Overview of the Ministry of Interior on 
implementation of decision issued by the Secretariat 
of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party for the proper esthetic education 
of the people to overcome the passions of some 
young people in the decadent Western fashion. The 
document is from 1973. It reports on the measures 
undertaken by the Ministry of Interior to complete 
the tasks set by the Bulgarian Communist Party in 
this direction.

Doc ument 34. Telegram from the fi rst Deputy Minister 
of the Interior to the heads of the central divisions, 
Sofi a City and the District Directorates of the 
Ministry of Interior on strengthening the fi ght 
against passions in Western fashion. The document 
is from 1974 and states that the Ministry of Interior 
has weakened the measures in this direction and it 
shall strengthen them immediately.

Doc ument 35. Information from the Deputy Head 
of the 6th Directorate of the State Security on the 
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1974 г. Документът визира конкретни прояви на 
младежите и дефинира като основна причина за 
тях идеологическите посегателства на против-
ника и вражеската пропаганда.

Док умент № 36. Справка от зам.-началник отдел II, 
управление VI ДС относно оперативната обста-
новка във висшите учебни заведения. Докумен-
тът е от 1975 г. и обхваща наблюденията на ДС 
върху 75 068 студенти, 677 професори, 1251 до-
центи и 5423 асистенти и преподаватели. Посо-
чени са конкретни примери за вражески прояви 
и изказвания в академичните среди.

Док умент № 37. Информация от началника на VI 
управление ДС относно подривната дейност 
срещу младежта на НРБ през 1973–1974 г. 
Документът анализира главните тенденции в 
младежките групи с антисоциална насоченост; 
формите, методите и средствата за религиозна 
обработка на младежта; проявите на идеологи-
ческа диверсия във ВУЗ; подривната дейност, 
развивана от някои чуждестранни студенти.

Док умент № 38. Справка от началник отдел II, уп-
равление VI ДС относно някои нови моменти 
в контраразузнавателната работа на отдела по 
пресичане вражеската дейност на противника. 
Документът е от 1975 г. и определя агентурата 
като основно и решаващо средство в борбата 
срещу идеологическата диверсия.

Док умент № 39. Справка от началник VII отдел, VI 
управление ДС относно използването на аген-
турния апарат по линиите и направленията на 
II-ри отдел в периода юни – август 1975 г. До-
кументът съдържа информация за броя и вида 
на агентурния апарат в отдела, за броя и вида 
на получените сведения, както и за поставените 
задачи и разработените мероприятия.

Док умент № 40. Справка от началника на VII отдел, 
VI управление ДС относно подривната дейност на 
противника сред преподавателите и студентите от 
ВУЗ и чуждестранните учащи се в НРБ през 1975 
г. Документът анализира пропагандната дейност 
на капиталистическите страни, извършвана чрез 
радиопропагандата, научния обмен, дипломатиче-
ските канали и други средства.

Док умент № 41. Лекция за идеологическата дивер-
сия на противника, насочена срещу интелиген-
цията и младежта в НРБ – VI управление ДС. 
Документът е от 1976 г. и запознава служители-
те на ДС с методите и средствата за идеологи-
ческа диверсия, както и с някои по-характерни 
прояви на интелигенцията и младежта, като от-

hostile criminal activity and anti-social activities 
among secondary school youth in the country in 
the period 1973–1974. The document specifi es the 
concrete acts of the youth and defi nes as a main 
reason for these acts the ideological attacks and the 
enemy propaganda.

Doc ument 36. Information from the Deputy Head of 
Division II to the 6th Directorate of the State Security 
on the operational situation in the institutions of 
higher education. The document is from 1975 
and covers the observations of State Security over 
75 068 students, 677 professors, 1251 associate 
professors and 5423 assistant professors and 
lecturers.  It specifi es examples of hostile acts and 
statements in the academia.

Doc ument 37. Information from the Head of 6th Directorate 
of the State Security on the subversion activity against 
the youth in the People’s Republic of Bulgaria for the 
period 1973–1974. The document analyzes the main 
trends in the youth groups with antisocial attitude; 
the forms, methods and means of religious work on 
the youth; the acts of ideological diversion in the 
Institutions of Higher Education; subversive activity 
developed by some foreign students.

Doc ument 38. Information from the Head of Division 
II to the 6th Directorate of the State Security on 
some new points in the work of counterintelligence 
departments in preventing hostile enemy activity. 
The document is from 1975 and defi nes the agents as 
a main and decisive mean to combat the ideological 
diversion.

Doc ument 39. Information from the Head of Division 
VII to the 6th Directorate of the State Security on 
the use of the agents in relation to the directions 
of the 2nd Directorate in the period June - August 
1975. The document contains information on the 
number and type of agents in the division, the 
number and type of information received, as well 
as the tasks and events carried out.

Doc ument 40. Information from the Head of Division 
VII to the 6th Directorate of the State Security on 
the enemy’s subversive activity among teachers 
and students from universities and foreign 
students in the People’s Republic of Bulgaria in 
1975. The document analyzes the propaganda 
activity of the capitalist countries carried out 
by radio propaganda, the scientifi c exchange of 
information, the diplomatic channels and other 
means.

Doc ument 41. Lecture on the ideological subversion 
of the enemy against the intelligentsia and youth 
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ражение и резултат от тази диверсия.
Док умент № 42. Мероприятия за подобряване на 

работата по чуждестранните специализанти и 
аспиранти, учащи се в НРБ, утвърдени от ми-
нистъра на вътрешните работи. Документът е 
от 1976 г. и съдържа конкретни мерки за рабо-
тата на ДС с чуждестранните студенти и сро-
кове за тяхното изпълнение.

Док умент № 43. Справка от началник-поделение 
17065 до VI управление ДС относно противо-
обществените прояви с политически, крими-
нален и друг характер сред младежта в НРБ. 
Документът е от 1976 г. и съдържа сведения 
за структурата на политическата престъпност, 
извършвана от младежи до 30-годишна въз-
раст. Като най-често срещани прояви на така-
ва престъпност са посочени приготовленията, 
опитите и бягствата зад граница, невъзвръ-
щенствата и проявите на протурски национа-
лизъм.

Док умент № 44. Документ на VI управление на ДС 
от 1976 г. Представлява преглед на общия ха-
рактер и идеите на движение „Непримиримост“ 
– за създаване на атмосфера на действена кому-
нистическа непримиримост в средите на младе-
жта. Движението си поставя за цел да провежда 
линията на повишена социална взискателност, 
поставена от X конгрес на ЦК на БКП и за пре-
одоляване на идейната неустойчивост и аполи-
тичност сред младежта.

Док умент № 45. Справка от началник-управление 
VI ДС за работата по оперативното обслужване 
на студентите български турци и мероприятия 
за подобряването º. Документът е от 1977 г. и 
съдържа сведения, че във висшите учебни за-
ведения в страната се обучават 638 български 
турци, а в полувисшите – 858. Констатирани 
са някои негативни процеси и тенденции сред 
тези студенти, като увлечения в антикомунис-
тическа и антибългарска дейност на национа-
листическа основа.

Док умент № 46. Отчет от началник-отделение I, 
отдел II, управление VI ДС относно контрара-
зузнавателната работа по линия „Висши учебни 
заведения” през 1977 г. Документът обхваща ра-
ботата по висшите учебни заведения, междуна-
родния научен обмен, Централния студентски 
дом на културата, редакцията на в. „Студентска 
трибуна“ и управление „Висше образование“ 
при Министерството на народната просвета.

Док умент № 47. Информация от началника на Со-

in the People’s Republic of Bulgaria – 6th 
Directorate of the State Security. The document 
is from 1976 and informs the State Security 
with information about the methods and means 
of ideological subversion as well as some more 
typical manifestations of the intelligentsia 
and youth, as a refl ection and result of this 
diversion.

Doc ument 42. Activities to improve the performance 
of foreign students and postgraduates, students who 
study in the People’s Republic of Bulgaria approved 
by the Minister of Interior. The document is from 
1976 and contains specifi c measures of the work 
of the State Security with foreign students and the 
deadline for their execution. 

Doc ument 43. Information from the Head of Division 
17065 VI-17065 to the 6th Directorate of the State 
Security on the nuisances with political, criminial 
and other aspects amount the youth in the People’s 
Republic of Bulgaria. The document is from 1976 
and contains information about the structure of 
political crimes committed by youth under the age 
of 30. The most common manifestations of such 
crime are referred to the preparations, attempts 
and escape and manifestations of pro-Turkish 
nationalism.

Doc ument 44. Document of the 6th Directorate of 
the State Security from 1976. It represents an 
overview of the general character and ideas of 
a movement called “Intolerance” – a movement 
to establish atmosphere of active communist 
irreconcilability in the youth circles. The 
movement aims to hold the line on increased 
social rigor set by the X Congress of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party 
and to overcome the ideological instability and 
disaffection among youth.

Doc ument 45. Information from the Head of  6th 
Directorate of the State Security about the 
operational work on the students - Bulgarian 
Turks and activities for improving it. The 
document is from 1977 and contains information 
that in universities in the country study 638 
Bulgarian Turks, and in colleges - 858. There 
have been specifi ed some negative processes and 
trends among these students as passions in the 
anti-communist and anti-Bulgarian activities on 
nationalist basis.

Doc ument 46. Report by the Head of Division I to 
the 2nd Directorate of the State Security Division 
on counterintelligence work in relation to the 
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фийско окръжно управление на МВР относно 
вражеските прояви сред младежта в Софийски 
окръг през 1977–1978 г. Документът констати-
ра намаление на политическите престъпления 
и вражеските прояви и дава отчет за свърше-
ната работа по конкретните сигнали и дела, 
както и за работата с агентурата.

Док умент № 48. Справка до VI управление ДС от-
носно оперативната обстановка и вражеските 
прояви сред студентската младеж във висшите 
учебни заведения по изкуствата през 1977–
1978 г. Документът акцентира върху негатив-
ното влияние, което засиленият междунаро-
ден културен обмен и контактите с чужденци, 
оказват върху идеологическия мироглед на 
студентите. Съдържат се данни и за състояни-
ето на агентурно-оперативната работа на ДС в 
тези среди.

Док умент № 49. Справка от началник-отдел III, 
управление VI ДС относно религиозните на-
строения и прояви сред младежта. Документът 
е от 1979 г. и констатира, че религиозността 
сред българската младеж бележи процес на ус-
тойчивост и слабо завишаване. Остри враже-
ски прояви на младежи от религиозните среди 
не са констатирани.

Док умент № 50. Информация от Софийско градско 
управление на МВР до управление VI ДС относ-
но вражески прояви сред учащите се в столицата 
през периода 1978–1979 г. Документът обхваща 
информация за всичките 216 училища и 127 080 
ученици на територията на столицата, както и за 
20 ученически общежития, 9 интерната и едно 
ТВУ – „Максим Горки“. Общата оценка е, че 
оперативната обстановка в тези обекти е спо-
койна и съдейства за нормалното протичане на 
учебния процес.

Док умент № 51. Справка на VI управление ДС за 
състоянието на престъпността сред учащите 
се през 1978–1979 г. Документът съдържа све-
дения и статистически данни, включително и 
по региони. Общата оценка, че престъпността 
и противообществените прояви сред учащите 
се не показват ясна тенденция към намаление, 
но тежката престъпност е изключение.

Док умент № 52. Информация на VI управление ДС 
за вражеските и противообществените прояви 
сред учащите и преподавателите в средните и 
полувисшите учебни заведения през периода 
1978–1979 г. Документът акцентира върху за-
падната идеологическа диверсия, разпростра-

Institutions of Higher Education in 1977. It 
covers the work on the universities, international 
scientifi c exchanges, the Central Student House 
of Culture, the redaction of newspaper “Student 
Tribune”, the Higher Education Directorate at the 
Ministry of Education.

Doc ument 47. Information from the Head of the Sofi a 
District Directorate to the Ministry of Interior on the 
enemy activities among youth in the Sofi a District 
in the period 1977–1978. The document notes a 
reduction of political crimes and enemy activities 
and provides a report on the work done on specifi c 
signals and actions and work with the agents.

Doc ument 48. Information to the 6th Directorate of 
the State Security on the operational situation 
and enemy activities among the young students 
in art institutions of higher education in the 
period 1977–1978. The document focuses on 
the negative impact which the increased cultural 
exchanges and contacts with foreigners have on 
the ideological worldview of students. Contains 
data about the work of the State Security in these 
circles.

Doc ument 49. Information from the Head of Division 
III to the 6th Directorate of the State Security 
on the religious attitudes and activities among 
youth. The document is from 1979 and found 
that religiosity among Bulgarian youth marks a 
process of resistance and increases slightly. Acute 
manifestations of hostile youths from the religious 
community are not detected.

Doc  ument 50. Information from the Sofi a City 
Directorate to the Ministry of Interior to the 
6th Directorate of the State Security on enemy 
activities among students in the capital during 
the period 1978–1979. The document includes 
information on all 216 schools and 127 080 
students within the capital, and 20 students’ 
dormitories, 9 boarding and Maxim Gorki 
Instructive Dormitory, The overall assessment is 
that the operating environment in these sites is 
calm and assists for the smooth conduct of the 
educational process.

Doc ument 51. Information of 6th Directorate of 
the State Security on the state of crime among 
students in the period 1978–1979. The document 
contains information and statistics, including data 
per regions. The total estimation is that the crime 
and delinquency among students did not show a 
clear downward trend, but serious crime is rare.

Doc ument 52. Information of 6th Directorate of 
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нявана чрез определени радиостанции и чрез 
чужди дипломати. В тях ДС вижда основния 
подбудител за увличане на някои младежи и 
преподаватели по западния модел на живот и 
по провеждането на противодържавна агитация 
и пропаганда.

Док умент № 53. Програма на партийния комитет 
при МВР за идеологическа кампания във връзка 
с XII партиен конгрес и юбилейните годишни-
ни на партията, държавата и на видни партий-
ни ръководители през 1981–1982 г. Основната 
цел и задача на тази програма е издигането на 
по-високо равнище на мирогледното, класово-
партийното, нравственото, патриотичното и ин-
тернационалното съзнание и социалната актив-
ност на комунистите и служителите в борбата 
за претворяване на партийните решения.

Док умент № 54. Аналитична справка на Софийско 
градско управление на МВР относно неофа-
шистки младежки групи на територията на Со-
фия. Документът е от 1981 г. и съдържа сведения 
за няколко подобни групи, разкрити  в столицата. 
Най-сериозни са сигналите за групата „Пънк“, 
наброяваща около 10 души и имаща по-силно 
изразен неофашистки характер.

Док умент № 55. Справка от началника на Софий-
ско градско управление на МВР относно опит 
за провеждане на младежка демонстрация в 
центъра на София. Документът съдържа све-
дения за опита на група младежи да организи-
рат шествие на 22 ноември 1981 г.  в защита на 
мира, на кубинския народ и разоръжаването. 
Опитът е осуетен от ДС с мотива, че подобни 
мероприятия се организират само от общест-
вените организации и Комсомола.

Док умент № 56. Справка от окръжно управление 
на МВР – гр. Благоевград до VI управление ДС 
относно броя на дискотеките, увеселителните 
заведения в Благоевградски окръг и пробле-
мите, свързани с тях. Документът е от 1982 г. и 
свидетелства за силния интерес към посещение 
на такива заведения от страна на младежите в 
региона. Констатира се, че музикалните про-
грами са съставени изключително от естрадна 
музика, като преобладават изпълненията на за-
падни състави.

Док умент № 57. Телеграма от окръжното упра-
вление на МВР – гр. Велико Търново до VI 
управление ДС относно основаването на мла-
дежки „Сократов клуб”. Документът е от 1982 
г. и дава сведения за създаден преди година и 

the State Security on the enemy and antisocial 
behavior among students and teachers in secondary 
schools and universities in the period 1978–1979. 
The document focuses on the Western ideological 
subversion spread by certain radio stations and by 
foreign diplomats. State Security sees in them the 
main instigator for the entrainment of some young 
men and teachers of the Western model of life and 
conduct of anti-state agitation and propaganda.

Doc ument 53. Program of the party committee at the 
Ministry of Interior for ideological campaign in 
relation to XII Party Congress and anniversaries 
of the party, state and prominent party leaders in 
1981 – 1982. The main aim and objective of this 
program is the elevation of the level of worldview 
class-party, moral, patriotic and internationalist 
consciousness and social activity of communists 
and offi cials in the struggle for the transformation 
of party decisions.

Doc ument 54. Analytical report of the Sofi a City 
Directorate to the Ministry of Interior on the 
neo-fascist youth groups on the territory of 
Sofi a. The document is from 1981 and contains 
information about several similar groups formed 
in the capital. The most serious are the signals 
about a group called “Punk” which consists of 
10 people and having a stronger neo-fascist 
character.

Doc ument 55. Information from the Head of the Sofi a 
City Directorate of the Ministry of Interior on the 
attempt to conduct a youth rally in downtown 
Sofi a. The document contains information about 
a group of youths who tried to organize a march 
on November 22nd, 1981 in defense of peace, 
disarmament and the Cuban people. The attempt 
is spoiled by the State Security on the grounds 
that such events could be organized by public 
organizations and the Komsomol only.

Doc ument 56. Information from the provincial 
directorate of the Ministry of  Interior - 
Blagoevgrad to the 6th Directorate of the State 
Security  on the number of nightclubs and places 
of amusement in the Blagoevgrad District and the 
problems associated with them. The document is 
from 1982 and evidence of strong interest to visit 
such facilities by young people in the region. It 
was established that the musical programs are 
composed exclusively of pop music dominated by 
the performance of Western music bands

Doc ument 57. Telegram from the Veliko Tyrnovo 
District Directorate of the Ministry of Interior 
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половина младежки клуб за разговори и дис-
кусии по проблемите на философията, етика-
та, естетиката и проблемите на социалисти-
ческия начин на живот. Тематичният план на 
дискусиите е утвърден от общинския комитет 
на ДКМС.

Док умент № 58. План за основните агентурно-
оперативни мероприятия, които ще се про-
ведат от отдел II на VI управление ДС през 
1983 г. Основните акценти в плана са: про-
веждането на настъпателни действия срещу 
идеологическите посегателства на против-
ника и пресичане на проникването им сред 
младежта, студентите и преподавателите; 
разкриване и предотвратяване на дейност-
та на чуждите служби на противника сред 
чуждестранните студенти в НРБ; издигане 
равнището и ефективността на работата с 
агентурния апарат.

Док умент № 59. Справка до VI управление ДС 
относно придобитите оперативни данни във 
връзка с IX международен конгрес по сла-
вистика. Документът е от 1983 г. и обобщава 
данните, получени от източниците на ДС. От-
белязани са основните тенденции с антибъл-
гарска и антисъветска насоченост, откроили се 
в работата на конгреса и се заключава, че бъл-
гарската делегация се отнесла формално към 
тези проблеми.

Док умент № 60. Отчет за работата на отдел II 
при управление VI ДС през 1984 г. Докумен-
тът акцентира върху няколко основни теми: 
дейността на противника сред студентите, 
преподавателите и по линия на международ-
ния обмен; отражението на идеологическата 
диверсия и тревожни тенденции в оформя-
щите се младежки групи от различни среди; 
състоянието и работата на агентурния апарат; 
конкретна работа по сигналите и делата; вза-
имодействието и координацията с братските 
органи и централи.

to the 6th Directorate of the State Security on 
the establishment of youth “Socrates Club.” The 
document is from 1982 and provides information 
about a youth club set up a year and a half ago 
for conversation and discussions on the problems 
of philosophy, ethics, aesthetics, and the problems 
of the socialist way of life. The thematic plan 
of discussions is approved by the Municipal 
Committee of the Dimitrov Young Communist 
League.

Doc ument 58. Plan of the main agents’ events to be 
held by Division II to the 6th Directorate of the 
State Security in 1983. The main emphasis in 
the plan are: conducting offensive operations 
against the ideological attacks of the enemy and 
crossing their penetration among youth, students 
and teachers, to detect and prevent the activities 
of foreign services of the enemy among foreign 
students in the People’s Republic of Bulgaria, 
raising the level and effectiveness of the agents’ 
work.

Doc ument 59. Information to the 6th Directorate of 
the State Security on the operational data obtained 
in connection with the IX International Congress 
of Slavic Studies. The document is from 1983 
and summarizes the data received from sources 
of the State Security. There have been some 
major trends with anti-Bulgarian and anti-Soviet 
orientation, revealed in the work of the congress 
and concluded that the Bulgarian delegation did 
not pay serious attention to these problems.

Doc ument 60. Reports on the work of Division II to 
the 6th Directorate of the State Security in 1984. 
The document focuses on several key issues: 
the enemy activity among students, teachers 
and through international exchange, the impact 
of ideological subversion and disturbing trends 
in the emerging youth groups from different 
backgrounds; the state and work of the agents; the 
specifi c work on cases and signals; interaction and 
coordination with fraternal bodies and centrals.



535

�
Държавна сигурност

и образованието 1944–1989

Документален сборник

Първо издание

Формат 60×90/8
Обем 67 п.к.
Тираж 500

Печат „Военно издателство“ ЕООД

ISBN 978-954-2986-02-7



536


