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ВЪВЕДЕНИЕ

Държавна сигурност за синдикалните действия  
отвъд профсъюзите

Настоящият сборник e съвместно издание на Комисията за разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Дър-
жавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия  
(КРДОПБГДСРСБНА) и на Института за изследване на близкото минало (ИИБМ). 
Той е част от поредицата „Из архивите на Държавна сигурност”. Появата на сборни-
ка е резултат от усилията на група експерти от двете институции. В него са включени 
най-значимите документи, открити в архива към КРДОПБГДСРСБНА, свързани с 
темата за отношението и контактите на Държавна сигурност с профсъюзните орга-
низации в България и българските работнически колективи в периода 1944 – 1990 г.

Сборникът представя 101 документа, обособени в три раздела – Държавна си-
гурност и профсъюзните организации (33 документа), Държавна сигурност и работ-
ниците в България (57 документа) и Държавна сигурност и българските работници 
извън България (11 документа). Архивните материали са изцяло от фондовете на 
Централизирания архив на КРДОПБГДСРСБНА и по-конкретно от Служебния ар-
хив на МВР (АКРДОПБГДСРСБНА – М). Източници на ценни архивни единици 
са фондовете на Секретариата на МВР (ф. 1), Второ главно управление на Държав-
на сигурност (Контраразузнаване, ф. 2), отдел „Картотека и архив” към Държавна 
сигурност (ф. 8), отдел „Кадри“ към Държавна сигурност (ф. 10), отдел „Борба с 
вътрешната контрареволюция” към Държавна сигурност (ф. 13), управление VII 
към ДС (Централна аналитично-информационна служба по структурата до 1975 г., 
ф. 38), както и груповата агентурна разработка „Оси”, посветена на антипартий- 
ната дейност на секретаря на Централния съвет на профсъюзите Никола Куфарджи-
ев и групата около него (III раз. 36892).

По-голямата част от документите, публикувани в настоящия сборник, стават 
публично достояние за първи път. Те покриват целия период на управление на Бъл-
гарската комунистическа партия (1944 – 1990) и отразяват най-интересните полити-
чески, икономически и обществени събития в България, илюстрирайки отражението 
им сред работническата прослойка.

Настоящият сборник предлага на своите читатели да се запознаят с документи, 
третиращи въпроси, свързани с отношението на Държавна сигурност към смятана-
та за основна за комунистическата обществена структура работническа прослойка. 
Публикуваните тематично и хронологично в изданието архивни материали предста-
вляват нов източник на информация не само за широката публика, но и за социал-
ните учени, и преди всичко за професионалните историци, пред които остава пре-
дизвикателството да анализират и оценяват ролята на профсъюзните организации и 
на работническите колективи за обществените събития и промени в България през 
втората половина на XX в.

Първоначалната идея на този сборник бе да проследи отношението на Дър-
жавна сигурност към профсъюзите – както към Централния съвет на Българските 
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професионални съюзи, така и към водещи професионални организации, но и към 
евентуални донесения за конкретни профсъюзни организации. За изненада на екипа 
такива документи почти липсваха, особено в по-късния период на комунистическия 
режим. Възниква въпросът „защо?”. Логичен е изводът, че профсъюзите не са били 
мислени от ръководните органи на БКП и ДС като възможен мобилизатор на про-
тестна енергия, на синдикални действия за защита на права, а като напълно лоялен 
и подчинен на политиката на БКП партньор, чиято цел е да възпитава „трудовите 
колективи“ в комунистически дух и в благодарност за социалните придобивки. Пре-
гледът на документите по темата потвърждава тезите на съвременни изследователи 
на профсъюзите, че те са проводници на политиката на БКП, изпълняващи преди 
всичко идеологически  функции – организация на социалистическото съревнование, 
комунистическо възпитание, борба за увеличаване производителността на труда, 
сплотяване на колектива, контрол върху трудовата дисциплина и т.н. Означава ли 
обаче липсата на интерес към профсъюзите от страна на Държавна сигурност, че са 
липсвали синдикални искания и протестни действия на трудещите се, които няма 
как да не са били обект на органите на Държавна сигурност? Отговорът на този 
въпрос наложи разширяване на търсенето на документи по посока на регистрация 
на такъв тип активност на работниците. Оказа се, че този тип документи са повече 
от засягащите дейността на  профсъюзите и са великолепен източник за изследване 
на така наречените „всекидневни съпротиви“. В групата на работниците се открои 
подгрупата на работниците в чужбина, която е била обект на специален интерес от 
страна на Държавна сигурност. И така в процеса на работата се оформи настоящата 
структура на сборника.

Подбраните документи в първата част на сборника (Държавна сигурност и 
профсъюзните организации) поставят акцент върху малко известни факти относ-
но действията на отделни работници или на групи от работници за създаване на 
алтернативни професионални сдружения, както и върху реакцията на Държавна 
сигурност по прекратяването на подобни инициативи. В този раздел на изданието 
са включени също така и искания, съобщения и резолюции от събрания на работ-
ници, произлизащи от официалните профсъюзи и техните местни представители. 
Документите илюстрират постепенния процес на обезличаване на официалните 
профсъюзи като самостоятелна организация и превръщането им в трансмисия на 
политиката на комунистическата партия и опора на нейната власт. Същевременно 
те показват, че дори и в монолитната „постройка” на българския тоталитаризъм се 
появяват пукнатини и са възможни групови недоволства и протести сред трудови 
колективи. Любопитна за читателите ще бъде информацията за дейността на бъл-
гарската секция при международния център на свободните синдикалисти в изгна-
ние – Париж. Специално внимание заслужават изворовите данни за отношението 
на тайните служби към групата на секретаря на Централния съвет на профсъюзите 
Никола Куфарджиев, придобила известност след отправяне на критика към партий-
ното ръководство през 1960 г. Архивните документи свидетелстват, че за Държав-
на сигурност дейността на Куфарджиев, както и на групата около него, не предста-
вляват особен интерес във връзка със служебната му позиция на секретар на ЦС 
на профсъюзите. Показателни в това отношение са както оскъдната информация 
за действията на Куфарджиев в качеството му на заемащ висока позиция синдика-
лист, така и липсата на въпроси относно профсъюзите от страна на Държавна си-
гурност при престоя му в ареста в периода януари-февруари 1961 г. Всъщност Ку- 
фарджиев бива обвиняван най-вече във връзка с антипартийната му дейност (свър-
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зана с коментирани от него въпроси по неизпълнената докрай политика на партията 
във връзка с решенията на XX конгрес), както и въз основа на проюгославските му 
виждания, довели и до установяване на близки контакти от негова страна със смята-
ни за резиденти на югославското разузнаване дипломатически представители у нас.

Втората част от сборника, наречена Държавна сигурност и работниците в Бъл-
гария, предлага поглед към проблемите на работническите колективи в България. 
Документите, подбрани в този раздел, съдържат информация за предложения за из-
ключване на членове (в началните години от разглеждания период и във връзка с 
процесите на Народния съд), както и за отделни синдикални искания в социално-
икономически или трудов план. Архивните материали свидетелстват още за неред-
ности в дирекции, аварии в заводи и разкрити диверсионни групи. Общото между 
всички документи в тази част от изданието е, че в тях липсва информация доколко 
проявите на отделните работници или на групите от работници предизвикват реак-
ция от страна на властта спрямо профсъюзите. Документите очертават картината 
на съществуването на интересен социален феномен, който условно може да бъде 
назован „профсъюзна дейност без профсъюзи” – локални негодувания на работници 
и/или местни работнически колективи, които сами повдигат въпроси за социално-
битовото си положение, неоправдано завишени норми, увеличено работно време, 
забавяне на изплащането на заплати, ниски заплати и т.н. Налични са и сведения за 
прояви на „всекидневна съпротива” – малки ежедневни действия в някои предпри-
ятия (като например поставяне на гаечен ключ в машина с цел повреждането ѝ или 
наливане на масло в отделение за вода), които за своите извършители са знаци на 
негодувание, протест и отстояване на права, а за органите на Държавна сигурност – 
форми на диверсия и антидържавни действия на граждани, заклеймявани като „вра-
гове на народа”, „конрареволюционни елементи” и „лица, попаднали под влиянието 
на империалистическата пропаганда”.

В третата част на настоящето издание – Държавна сигурност и българските ра-
ботници извън България – са привлечени архивни материали, които поставят акцент 
върху проблемите на българските работници, живеещи извън страната. Сред доку-
ментите в този раздел интересът на тайните служби е насочен към проблемите, които 
българските работници създават в работно и извънработно време, и средствата, кои-
то Държавна сигурност може да подсигури за засилване на контрола върху тях. По-
конкретните мерки, които се обсъждат, са изпращане на повече секретни сътрудници, 
подобряване на подбора на изпращаните агенти зад граница и др. Изтъква се необхо-
димостта от затягане на контрола на това кой се изпраща на работа в предприятията 
извън България, но никъде в този процес не се споменава ролята на профсъюзите. За 
сметка на това се подчертава, че набирането на работници за чужбина се осъществява 
посредством специални окръжни на Министерството на вътрешните работи.

Допуснатата обработка на документите в изданието се свежда до пропускане 
на част от текстовете на документите, които нямат отношение към темата (среща се 
при документи от по-общ характер, като справки и информации за вражески прояви 
и изказвания в конкретен период). Редакторската намеса на съставителите спазва 
изискванията за публикуване на архивни документи – пропуснатите части от мате-
риалите са поставени в квадратни скоби като белег на вмешателство от страна на 
съставителите. Стилът, езикът и пунктуацията на оригиналите са запазени.

От съставителите
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This collection is the product of the joint efforts of the Committee for Disclosing the 
Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the 
Intelligence Services of the Bulgarian National Armed Forces (CDDAABCSSISBNAF) 
and the Institute for Studies of the Recent Past (ISRP). It is also the latest volume of the 
series Taken from the Archives of the State Security. The edition is the culmination of 
the collaborative work of experts from both institutions, featuring the most significant 
documents in the CDDAABCSSISBNAF’s archives dealing with the State Security’s 
treatment of and contacts with Bulgarian trade unions and workers’ collectives between 
1944 and 1990.

The documentary edition is organised into three thematic parts of 101 records 
in total: the State Security and Trade Unions (33 documents), the State Security and 
Workers in Bulgaria (57 documents), and the State Security and Bulgarian Workers 
Abroad (11 documents). The entire set of documents originates from the Centralised 
Archives of the Committee, the departmental archive of the Ministry of Interior 
(CDDAABCSSISBNAF–М), in particular. The fonds of the MoI Secretariat (f.1), the 
Second Main Directorate of the State Security (Counter-intelligence, f.2), the Card Index 
and Archive Department of SS Services (f.8), the SS Human Resources Department 
(f.10), the SS Department for Combating Internal Counter-Revolution (f.13), the Seventh 
Directorate of the SS (Central Information and Analysis Service up until 1975, f.38), as 
well as the institutions file known as Osi [Wasps], dealing with the anti-Party activity of 
the Secretary of the Central Council of the Trade Unions Nikola Koufardzhiev and his 
faction of supporters (III-case 36892) are priceless sources of archival units and historical 
facts.

This document selection covers the entire rule of the Bulgarian Communist Party 
(BCP), 1944–1990, making reference to the major and most significant political, 
economic and public events in Bulgaria, and their impact on workers’ lives. Many of the 
written items are made available to the public for the first time.

Readers are invited to explore the issues, ideas and perceptions of the State Security 
apparatus towards the workers’ stratum, considered to be the core of the communist social 
model. Chronologically and thematically arranged, this volume provides new historical 
resources to meet the expectations of diverse audiences, offering food for thought to 
general readers and social scientists alike. It is however professional historians who are 
to face the challenge of analysing and evaluating the role of trade unions and workers’ 
collectives in the context of public events and changes in Bulgaria during the second half 
of the XX c.

The collection was conceived with the idea of studying State Security’s treatment 
of trade unions, namely the Central Council of the Bulgarian Trade Unions and other 
leading professional associations, and tracking down possible intelligence reports on 
particular trade union organisations. Surprisingly enough, records were scarce to non-

IntRoDUCtIon

The State Security and Syndicalist Actions 
beyond the Trade Unions
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existent, in particular as far as the later communist period is concerned. The question 
‘why’ leads to a logical conclusion: trade unions were not considered threats by the BCP 
and SS management bodies, neither were they deemed potential generators of discontent 
and defiance, or initiators of human rights. They were regarded as completely loyal, 
subservient partners of the Communist Party, only there for “labour collectives” to be 
educated into believing in the communist spirit and appreciating the social benefits of the 
system. Written records from the period confirm contemporary researchers’ viewpoint 
on trade unions as vehicles of BCP’s political ideology. They exist to organise socialist 
competition, communist education, productivity of labour, bonds within collectives, and 
to exercise control over labour discipline, etc. This raises the question of whether the 
absence of Secret Service interest in trade unions indicates a complete lack of syndicalist 
movement and protest among workers, which would have most certainly been scrutinised 
by the security apparatus. More extensive research on workers’ activities was in order 
before an answer could be given. The outcome turned out to outweigh the findings 
pertaining to trade union matters, and formed an excellent foundation to study so-called 
“everyday resistance”. Bulgarian workers abroad appeared to be an especially interesting 
segment of the working class for Bulgarian secret services. It is with all of the above that 
this collection took shape as it presently stands.

Part one is dedicated to the topic of the State Security and Trade Unions, with a 
particular reference to less known facts about the attempts of individual workers or 
workers’ collectives to establish alternative professional associations, and State Security 
counter-actions. Further included are demands, communications and resolutions, adopted 
by trade unions and their local representatives during workers’ assemblies. They mirror 
the steady process of transformation of the independent trade unions into instruments of 
Communist Party politics and a stronghold of its power. Nevertheless, they indicate that 
the solid “structure” of Bulgarian totalitarianism can be cracked and disrupted by group 
discontent and protests among labour collectives. The initiatives of the Bulgarian section 
of the International Centre of Free Trade Unionists in Exile in Paris will offer readers 
some curious insights. Source data on secret services’ handling of the group formed 
around the secretary of the Central Council of Trade Unions Nikola Koufardzhiev, which 
has gained some reputation for making critical comments on the Party leadership in 1960, 
are worthy of particular attention. Interestingly enough, surveillance on Koufardzhiev 
and his supporters has little to do with his position as a secretary of the Central Council 
of Trade Unions. Little to no information is available on Koufardzhiev’s profile as a key 
figure among unionists. It also remains a curious fact that not even reference to trade 
unions is made during his interrogation by the secret services while under detention 
in January and February of 1961. It is in fact his anti-Party activities (comments on 
the failure to fully implement Party politics, as adopted at the XX Congress), and his 
Pro-Yugoslavian stand (respectively his close ties with foreign diplomats believed to be 
residents of the Yugoslavian intelligence in Bulgaria), that he is typically accused of.

Part two, the State Security and Workers in Bulgaria, is an insightful look into the 
problems facing workers’ collectives in Bulgaria. The documents covered include motions 
to expel certain members (in the early years of the referenced period, and in connection 
with People’s Court trials), as well as specific  syndicalist demands of socio-economic 
and labour character. They speak of irregularities in offices, accidents in factories, and 
detected diversion groups. The common denominator of them all is the absence of any 
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information as to possible responsive measures taken by the government against trade 
unions as a result of individual workers’ or collectives’ initiatives. A peculiar social 
phenomenon is thus documented, that could provisionally be referred to as “trade union 
action without trade unions”, namely local bursts of discontent among workers and/or 
collectives standing up for themselves to solve their social and everyday problems, such 
as unreasonably high quotas, long hours of work, late payments of intolerably low wages, 
etc. There seem to be scattered reports of acts of “everyday resistance” – instances of 
minor sabotage in industrial enterprises, such as jamming wrenches into machines and 
equipment to take it out of operation or pouring oil in water compartments. To the people 
behind those acts they are expression of protest, discontent, and defence of one’s rights. 
To the State Security apparatus, this is diversion and anti-state demeanour of civilians 
labeled as “enemies of the people”, “counter-revolutionary elements” and “persons under 
the influence of imperialist propaganda”.

Part three, the State Security and Bulgarian Workers Abroad, covers archival files 
dealing with the life and work of Bulgarian workers in foreign countries. Problems 
caused by these in and out of work, and the potential means to avoid and enhance control 
on these act are the focus of Secret Service interest. Specific response measures are under 
consideration, including increasing the number of secret collaborators involved in the 
process, raising the criteria for selection of agents to be dispatched abroad, etc. Reinforcing 
control over candidates for employment abroad is front and centre of discussion. There 
is no mention however of the role of trade unions. The fact that selection of workers for 
enterprises abroad should be subject to special circular letters of the Ministry of Interior 
is in contrast emphasised.

The only interference on the part of compilers as to the content of the present collec-
tion is leaving out unrelated to the topic of interest texts (as a rule in general documents, 
such as brief reports and information on hostile acts and opinions in a specific time pe-
riod). 

Editorial interventions of the compilers keep to the requirements for publication of 
archival documents – omissions are indicated in square brackets as a sign of editing. The 
style, language, and punctuation of the originals have been preserved.

The compilers
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ  
С АНОТАЦИЯ

ЧАСТ ПЪРВА
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ПРОФСЪЮЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Изложение от Централния комитет на Общия работнически професионален 
съюз в България, София, 14 октомври 1944 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 7 – 8
Информация за отправени от ЦК на ОРПС 14 препоръки и искания, взети на нацио-
налните конференции на рудничарите, тютюнопроизводителите, металоработ-
ниците и текстилните работници, проведени на 30 септември 1944 г.

2. Искания на местния синдикален съвет – Сливен, адресирани до министъра на 
вътрешните работи, Сливен, октомври 1944 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 9 – 9a
Информация за отправени от местния синдикален съвет в Сливен 10 искания, свър-
зани със социално-битови, технически и икономически въпроси.

3. Искания на Временното ръководство на Софийско градско учителско друже-
ство, адресирани до министъра на вътрешните работи, София, 23.10.1944 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 16
Информация за обсъдените на заседание на столичното учителство въпроси във 
връзка с живота и дейността на учителя, в т.ч. и предложение да бъдат отстра-
нени от служба лицата, проявили се като фашисти.

4. Изложение от Централния комитет на Общия работнически професионален 
съюз в България до министъра на социалната политика, София, 25 октомври 
1944 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 22 – 22a
Информация за състоялата се на 22 октомври 1944 г. първа конференция на цен-
тралните ръководства на отделните професионални съюзи, които влизат в със-
тава на ОРПС. Отправени са искания, свързани с по-нататъшното повдигане на 
производителността.

5. Резолюция на Националната конференция на българските железничари и мо-
ряци, (Б. м.), [ноември 1944 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 23
Информация за решенията на Националната конференция на железничарите и мо-
ряците, проведена на 31.10.1944 г. и 01.11.1944 г.. Отправят се искания за отстра-
няване на фашистките елементи от върховете на управлението.

6. Изложение от работниците в тютюневия склад на тютюневата кооперация 
„Каваклийска яка”, Тополовград, [ноември 1944 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 24
Повторно отправяне на две искания на работниците от тютюневата кооперация 
„Каваклийска яка”, във връзка с данъчните удръжки на работниците и оформяне-
то на заплатите им.

7. Искания на железничарите и моряците от област Бургас, (Б. м.), [10 ноември 
1944 г.]
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АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 38
Информация за изготвени от железничарите и моряците от област Бургас  в рам-
ките на синдикално събрание, проведено на 10.11.1944 г., 5 искания във връзка с кад-
рови проблеми сред ръководството, отстраняване на фашистките елементи и др.

8. Проект за Наредба-закон за работническите комитети, (Б. м.),  [14 декември 
1944 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 18, л. 77 – 79
Екземпляр от проекта за Наредба-закон за работническите комитети, изпратен 
за мнение до министъра на външните работи.

9. Телеграма относно публично събрание на тютюнопроизводителите от с. Микре-
во, (Б. м.), [5 декември 1944 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 18, л. 95 – 96
Информация относно решенията на публичното събрание на тютюнопроизводи-
телите от с. Микрево във връзка с прокарването на Закона за кооперативния мо-
нопол на тютюна.

10. Резолюция от събрание на работници при язовир „Росица”, (Б. м.), [16 април 
1946 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 340, л. 2 – 3
Резолюция против клеветническата статия „Комунистите събират пари за язо-
вира „Росица”, поместена във в. „Знаме”, в която работниците на язовира насто-
яват авторът незабавно да бъде въдворен в трудово-възпитателно училище.

11. Справки от проверки в отделение „П” на членовете на ЦС на ОРПС, София, 24 
ноември 1951 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2012, л. 31 – 32, 34 – 47
Дванадесет справки, извършени в архива на МВР, за връзките с полицията преди 
1944 г. на лицата Тодор Стоянов Харамиев, Георги Вангелов Радев, Иван Васи-
лев Митов, Анка Георгиева Димитрова, Фердинанд Тодоров Иглев, Драгой Христов 
Коджейков, Тодор Петров Матанов, Георги Костадинов Андонов, Иван Николов 
Бешев, Тодор Стоянов Колев, Петър Христов Трайков и Димитър Киров Петров – 
членове на ЦС на ОРПС.

12. Справка за Кунка Апостолова Пенчева – член на ЦС на ОРПС, София, 27 но-
ември 1951 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2012, л. 48 – 49
Справка, извършена в архива на МВР, за връзките с полицията преди 1944 г. на ли-
цето Кунка Апостолова Пенчева – член на ЦС на ОРПС.

13. Справка относно съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” от м. 
януари и февруари 1957 г., София, 16 май 1957 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 1 – 3
Опис на съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” за м. януари – фев-
руари 1958 г., който се издава от българската секция при международния център 
на свободните синдикалисти в изгнание – Париж. Включва кратко представяне на 
отделните материали – статията „Фалитът на комунистическата система” и 
отразените новини от България.

14. Справка относно съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” от м. 
март – април и май – юни 1957 г., София, 6 септември 1957 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 4 – 6
Опис на съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” за м. март 1958 г., 
който се издава от българската секция при международния център на свободните 
синдикалисти в изгнание – Париж. Включва кратко представяне на отделните ма-
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териали – „Манифест за Първи май на Международната конфедерация на свобод-
ните синдикалисти“, „Послание на Ж. Х. Олденбрук, главен секретар на Между-
народната конфедерация на свободните синдикалисти, към трудещите се от зад 
желязната завеса”, съобщение за проведено в Брюксел заседание на изпълнителния 
комитет на Международната конфедерация на свободните синдикалисти и други.

15. Справка относно Международната конференция на свободните синдикати, (Б. 
м.), 17 септември 1957 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 8 – 12
Информация относно същността на Международната конференция на свободните 
синдикати, проведена в Париж в периода от 26 до 29 декември 1956 г., реда, по кой-
то е протекла първата българска конференция на българските свободни синдикати, 
осъществена в клуба на френския работнически синдикат „СЖТ Форс Увриер” на 4 
август 1956 г., както и за взетите решения на тези събития.

16. Справка относно съдържанието на месечния бюлетин „Свободен синдикалист” 
от м. март 1958 г., София, 11 юни 1958 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 13
Опис на съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” за м. март 1958 г., 
който се издава от българската секция при международния център на свободни-
те синдикалисти в изгнание – Париж. Включва кратко представяне на отделните 
материали – статиите „Против духа на Ялта”, „Новото комунистическо законо-
дателство” и рубриката „Новини от България“.

17. Справка относно съдържанието на месечния бюлетин „Свободен синдикалист” 
от м. април 1958 г., София, 4 юли 1958 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 14 – 15
Опис на съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” за м. април 1958 г., 
който се издава от българската секция при международния център на свободни-
те синдикалисти в изгнание – Париж. Включва кратко представяне на отделните 
материали – статиите „Първи май”, „Българските младежи тревожат комуни-
стите” и публикуваните първомайски привет на Международната конфедерация 
на свободните синдикати и позив към трудещите се от страните под комунисти-
ческа диктатура.

18. Справка относно съдържанието на месечния бюлетин „Свободен синдикалист” 
от м. май 1958 г., София, 3 юли 1958 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 16 – 17
Опис на съдържанието на бюлетина „Свободен синдикалист” за м. май 1958 г., 
който се издава от българската секция при международния център на свободните 
синдикалисти в изгнание – Париж. Включва кратко представяне на отделните ма-
териали – статиите „Новата кампания за единодействие”, „Българските кому-
нисти и опасността от ревизионизма”, преглед на резултатите от втория 5-го-
дишен стопански план в България и публикуваните две съобщения – за проведени в 
Австрия курсове за синдикализъм за работници и чиновници от социалистическите 
страни и за състояла се в Белгия среща на участниците в курса за синдикалисти.

19. Някои допълнителни обяснение и преценки, освен тези дадени досега пред след-
ствието на ДС от Никола Стоянов Куфарджиев, София, 30 януари 1961 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 12, л. 1 – 8
Обясненията на Куфарджиев са свързани със срещите на компанията, която се 
събира в заведенията „Добруджа” и „България”, за разговорите между него, Да-
шин, Варон и Милев, за връзките му с пловдивските другари и срещите в София и 
Пловдив, за срещите и връзките му със Синджилич, за срещите му и познанство-
то му с други лица от кафене „Балкан”, за работата му в ЦС на профсъюзите.
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20. Справка за някои по-важни конкретни факти от антипартийната дейност на 
Никола Стоянов Куфарджиев, София, 17 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 6, л. 246 – 251
Информация за дейността на Никола Куфарджиев като част от компанията, 
правила коментари по политиката на БКП и споделяща недоволства от вземаните 
решения в ЦК на Политбюро на партията, за срещите на компанията в Пловдив 
и София, за срещите на Куфарджиев с Владимир Синджилич от югославското 
посолство. В документа, третиращ по-важните факти от антипартийната дей-
ност на Куфарджиев, никъде той не се споменава в контекста на служебното 
му положение като Секретар на Централния съвет на Българския професионален 
съюз.

21. Протокол за разследване на Никола Куфарджиев от комисията на ЦК на БКП 
на 27.02.1961 г., (Б. м.), [27 февруари 1961 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 6, л. 118 – 146
Пълен протокол от разпита на ЦК на БКП на Никола Куфарджиев във връзка с 
антипартийната му дейност. Позицията му на секретар на ЦС на профсъюзите 
и  неговото влияние над работническите колективи не са обект на дискусията. 
Куфарджиев е обвиняван в проюгославизъм. Той признава вината си, разкайва се и 
дава подробна информация за дейността на групата.

22. Писмо със сведения за близки отношения между Никола Куфарджиев и Кънчо 
Драганов, (Б. м.), 22 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 11, л. 2
Информация за близки отношения между Никола Куфарджиев и Кънчо Драга- 
нов – бивш секретар на ЦК на профсъюза на селскостопанските и горски работни-
ци, отразяваща се в определянето на Драганов за водач на югославската профсъ-
юзна делегация в България.

23. Рапорт от капитан Георги Джуров, разузнавач при отдел V, отделение II, Со-
фия, 22 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 11, л. 8 – 9
Информация, произтичаща от журналиста Начо Павлов, за близки отношения 
между Никола Куфарджиев и Кънчо Драганов, както и за отражението на техни-
те отношения върху служебното издигане на Кънчо Драганов.

24. Записка от Христо Ат. Николов – старши финансов ревизор отдел „Финансов 
контрол” при СГНС, (Б. м.), [23 февруари 1961 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 11, л. 5 – 6
Информация за вътрешнопрофсъюзни размествания на ръководни лица и за това, 
че Никола Куфарджиев и други профсъюзни ръководители са издействали издигане 
в структурата на ЦК на профсъюзите на лица, имащи компрометиращи миналото 
им характеристики.

25. Писмо до ЦКК на БКП с копие до Централния съвет на Профсъюзите, София, 
[1961 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 2, л. 70 – 72
Писмото е изпратено от съученик на две лица от с. Копиловци, Михайловград-
ски окръг, за които изказва отвращението си от тяхната антикомунистическа 
дейност и апелира да се изясни защо те заемат позиции в местната профсъюзна 
организация.

26. Справка относно съвместната работа на окръжните управления на МВР с ок-
ръжните съвети на Българските професионални съюзи, (Б. м.), 14 май 1975 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 38, оп. 1, а. е. 106, л. 1 – 6
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Справка във връзка с издадените нормативни актове и документи по отделни въ-
проси на съвместната дейност между МВР и БПС, плановете за осъществяването 
на съвместната дейност, мероприятията, извършвани в тази връзка, слабостите 
и възможностите за подобрение на съвместната работа.

27. Информация за АП „Клеветник“ във връзка с анонимни изложения, подписани 
от група работници при Строително-монтажния комбинат – Смолян, в които те 
изразяват възмущение от назначението на новия председател на профкомитета 
при първо строително поделение – Смолян, (Б. м.), 5 септември 1980 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 186, л. 114 – 122
Информация за анонимни изложения, получени от ОК на БКП, ОС на БПС, партий-
ния комитет и профкомитета на Строително-монтажния комбинат – Смолян. 
Изложенията са подписани от група работници при СМК и изразяват възмущение 
от назначението на новия председател на профкомитета при първо строително 
поделение – Смолян, подкрепено от компрометиращи данни за лицето. Информа-
ция за развитието на разследването по въпроса.

28. Специално съобщение относно сигнал за наличие на „Организация на свобод-
ните профсъюзи”, организирана от Илия Димитров Петров, София, 28 януари 
1981 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 18 – 19
Информация за създадената от Илия Петров, електроженист към СУ „Метро-
строй”, организация, целяща по-добро отстояване на правата на работниците и 
отправяща искания за осигуряване на апартаменти за всички работници, живее-
щи понастоящем във фургони.

29. Справка относно проведена профилактика на обекта на ДОП „Наивник” и не-
говите връзки, водено от Кремиковско районно управление на МВР – София, 
(Б. м.), 16 март 1981 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 30 – 32
Проведена профилактика на обекта на ДОП Наивник, който предприема действия 
за създаването и организирането на свободен профсъюз, независим от ЦС на БПС 
и БКП, обединяващ работниците от Кремиковци.

30. Специално съобщение относно получено анонимно писмо с вражеско съдържа-
ние в АП „Малашевци” на СД „Градски транспорт”, София, 27 март 1981 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 33 – 34
Информация за анонимен материал, оставен на бюрото на секретарката на пред-
приятието, адресиран до директора. Авторът съобщава за образуван нов таен 
профсъюз на шофьори и ватмани от градския транспорт, поставяйки 12 въпроса 
относно подобряване на условията за заплащане и работа, както и за други произ-
водствени проблеми.

31. Съобщение-препис на анонимен материал с информация за образуван таен 
профсъюз на шофьорите и ватманите от градския транспорт, (Б. м.), [март  
1981 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 35 – 38
Отправят се искания, които да бъдат разгледани в рамките на XII конгрес на 
БКП, относно подобряване на условията за заплащане и работа, за производстве-
ни проблеми, както и заплахи, закани и ултиматуми.

32. Обзорна оперативна сводка за периода 25 – 31 октомври 1982 г., изпратена до 
ПБ на ЦК на БКП, (Б. м.), 1 ноември 1982 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 418, л. 38 – 41
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Информацията за сигнали за недоволства, групови протести сред трудови колек-
тиви в промишлеността, строителството, транспорта в комбинат „Хр. Ников” 
в Самоков и в завод „Мусала” – Самоков.

33. Стенограма от указанията на др. министър, разпоредени на оперативката на Ко-
легиума на МВР, състояла се на 25.12.1989 г., София, 26 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 912, л. 1 – 6
Информация за опозиционните организации в страната. Обсъжда се ефектът от 
декларацията на Подкрепа, изразяващ се в стачки и подмяна на властта на пред-
приятия и заводи. Обсъжда се възможността да се подменят лидерите чрез на-
личния агентурен апарат сред работническите колективи.

ЧАСТ ВТОРА
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАБОТНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

34. Сведения за лицата, провеждащи фашистка дейност в Главната ремонтна ра-
ботилница – летище Ямбол, Ямбол, [1944 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 146 – 147
Информация за три лица, които са тормозили проявилите се антифашисти в Глав-
ната ремонтна работилница при летище Ямбил и следва да бъдат уволнени и по 
възможност разследвани.

35. Искания на работниците от Акционерно дружество за памучни прежди „Цар 
Борис“ – Варна, отправени към Националния комитет на ОФ, (Б. м.), [19 април 
1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 44
Информация за протестните действия на работниците от Акционерно друже-
ство за памучни прежди „Цар Борис” – Варна във връзка със заплащането на тру-
да им и данъчните им удръжки.

36. Резолюция на събранието на членовете на профсъюза на риболовците във Ва-
рна до министър-председателя, Варна, 1945 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 46
Информация за исканията на членовете на профсъюза на риболовците във Варна 
за подобряване материалното им положение, централизация на риболовци, моряци 
и корабостроители, доставка на необходими технически способи и други социални 
придобивки.

37. Искания на работниците от фабрика „1 май“ – гр. Варна, отправени към ми-
нистър-председателя, Централния комитет на ОРПС, Националния комитет 
на ОФ – Стопански отдел и др., София, [1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 49
Информация за митинга във фабрика „1 май” – гр. Варна, довел до формулиране на 
искания за подобрение на материалното положение на работниците чрез въвеж-
дане на прогресивно доходния данък и други икономически способи.

38. Резолюция на събрание на работниците от въжарската фабрика „Братя Цан-
кови“ – Варна, изпратена до министър-председателя, ЦК на ОРПС, НК на  
ОФ – Стопански отдел и др., София, [10 май 1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 51
Информация за изводите и икономическите искания на работническия колектив при 
въжарската фабрика „Братя Цанкови” – Варна във връзка с масовото напускане на 
текстилните работници и преориентирането им към свободния пазар.
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39. Резолюция на събрание на работниците в държавната корабостроителница, 
изпратена до министър-председателя, ЦК на ОРПС, НК на ОФ – Стопански 
отдел и др., (Б. м.), [1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 52
Информация за социално-икономическите искания на работниците от Държавна-
та корабостроителница в контекста на констатираното тежко икономическо 
положение.

40. Резолюция на събрание на умствените работници, организирани по профдру-
жества в гр. Горна Джумая, Горна Джумая, 13 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 59 – 59a
Информация за отправени искания от умствените работници, организирани по 
профдружества в  гр. Горна Джумая, свързани със социално-икономическото им 
състояние.

41. Резолюция и искания на Общото събрание на работниците от фабрика „Ив. 
Цочев“, (Б. м.), 6 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 61 – 61a
Информация за решението на работниците от фабрика „Ив. Цочев” да подкрепят 
препоръките на ЦК на ОРПС за подобряване на стопанското положение в стра-
ната, поставяйки искания за намаляване на цените на продуктите, намаляване на 
данъците и удръжките, по-добро снабдяване на работниците и др.

42. Резолюция и искания на Общото събрание на работниците от печатниците 
„Хр. Г. Данов“, „Майска роза“ и книговезница „Здравко Хаджиев“, София,  
8 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 62
Информация за подкрепата, която работниците от печатниците „Хр. Г. Данов” 
и „Майска роза” и книговезница „Здравко Хаджиев” оказват на декларацията на 
ЦК на ОРПС, поставяйки искания за промяна на данъчното облагане и осигуря-
ването на работниците в страната, разрешаване на въпроса за снабдяването на 
работниците, воденето на борба със спекулантите и др.

43. Резолюция и искания на общото събрание на работниците от фабриките „Ко-
лориска“, „Бугарчев“, „Итос”, „Искър“, (Б. м.), [1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 65
Информация за решенията, произлезли от общото събрание на работниците от 
фабриките „Колориска”, „Бугарчев”, „Итос” и „Искър”, във връзка със стопан-
ското положение в страната и декларацията на ЦК на ОРПС.

44. Резолюция и искания на Общото събрание на работниците от тъкачна фабрика 
„Марица“, гр. Пловдив, маслобойната и тъкачна фабрика „Пловдив“, Плов-
див, (Б. м.), [1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 66
Информация за отправени искания от работническите колективи от тъкачна фа-
брика „Марица”, гр. Пловдив, и маслобойната и тъкачна фабрика „Пловдив” за 
по-добри социално-икономически условия, провеждане на решителна борба с чер-
ноборсаджиите и спекулантите, чистка на институциите от саботьори и геме-
товци, въвеждане на производствени норми, поощряване на кооперативното дви-
жение и др.

45. Резолюция на Първия учредителен конгрес на служителите при Министер-
ството на ОСП и благоустройството, (Б. м.), 22 май 1945 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 68 – 69
Информация за одобрението, което служителите при Министерството на 
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ОСП и благоустройството оказват на водената от правителството на Оте-
чествения фронт политика, както и на резолюцията от учредителния конгрес 
на ОРПС. Отправят се и искания за преследване на фашистките елементи и 
подобряването на социално-икономическите и битовите условия на работни-
ците.

46. Резолюция на общото събрание на работниците от здравеопазването и хигие-
ната, бръснарофризьорите и работниците от градските и квартални бани в гр. 
Варна, (Б. м.), [1945 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 71
Информация за исканията на работниците от здравеопазването и хигиената, 
бръснарофризьорите и работниците от градските и квартални бани в гр. Варна 
за намаляване на цените на стоките от първа необходимост, както и за въвежда-
не на мерки, които да облагодетелстват социално-икономическото състояние на 
работниците в страната.

47. Резолюция на Предизборното събрание на работниците от цигарената фабрика 
„Картел”, Пловдив, 17 август 1945 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 75
Информация относно подкрепата, която работниците от цигарената фабрика 
„Картел” оказват на политиката на правителството на Отечествения фронт и 
заявената признателност към СССР.

48. Специално съобщение относно разкриването на диверсионна група в локомо-
тивно-ремонтния завод „В. Коларов“ – Русе, София, 2 декември 1950 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2559, л. 1 – 3
Информация за разкрита диверсионна група, която е нанесла умишлени технически 
повреди на различни части от завода, с цел затрудняване на дейността му. Арес-
тувани са 8 лица, които признават организирания характер на действията, както 
и че групата се е наричала „Народен комитет за съпротива”.

49. Специално съобщение относно негодувание на работниците при текстилен 
комбинат „Марица“ поради малките надници и ненавременното изплащане 
заплатите, (Б. м.), [1953 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 579, л. 6
Информация за изписан в дамската тоалетна лозунг „Работници се готвят за 
стачка” и за последвалото насочване от страна на Държавна сигурност на аген-
тура за разясняване на случая.

50. Специално съобщение относно недоволство сред част от работниците в ДИП 
„България“, (Б. м.), 1 юли 1953 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 579, л. 7
Информация за изразено недоволство от страна на работниците от отдел „Се-
мерджиев” при ДИП „България” във връзка с това, че ръководството на предпри-
ятието отказва да им заплати премийно възнаграждение за извършен предсрочно 
ремонт, мотивирайки се, че същият е некачествен. 

51. Справка относно извършената проверка от отдел „Инспекторат“ по изпълне-
ние постановлението на Колегиума от 29.02.1952 г. по подобрение работата на 
отделение „Промишленост“ ДС – Мадан, София, 28 януари 1953 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 10, оп. 2, а. е. 89, л. 26 – 25
Информация за състоянието на работата на ДС сред работниците и специали-
стите в миннородопския басейн – Мадан, установяването на вражеския контин-
гент в обектите – рудник „Страшимир”, „Крушев дол”, Флотационния завод и 
геоложката група „Петровица” и проведените разработки по тях.
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52. Предложение от ст. лейт. Рачо Христов Фучеджиев, началник отделение II, от-
дел I при отделение „Кадри“ – МВР, София, 18 февруари 1953 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 10, оп. 2, а. е. 89, л. 21
Информация за откритите недостатъци сред работата на отделение „Промиш-
леност” ДС – Мадан. Информация за допуснатата разработка „Продажник”, 
както и за лековатото отношение спрямо нея.

53. Информация от III управление – ДС до ръководството на министерството за 
по-характерни вражески прояви и изказвания, София, 23 април 1956 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1399, л. 356
Информация за изпратено писмо до заводския профкомитет при завод „Г. Димит- 
ров” – Русе, с копие до ЦС на профсъюзите, с искания за по-добри социални и фи-
нансови условия на труд.

54. Справка относно постъпилите агентурни данни за настроението и изказва- 
нията на вражеските елементи във връзка с международните събития, Хасково,  
16 ноември 1956 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3818, л. 54 – 57
Информация за засечени изказвания и прояви на работници във връзка с намесата 
на СССР в Унгария и в контекста на възможността в България да се случат про-
цеси, подобни на унгарските. Информация, че в ДЦЗ „Вулкан” е получено анонимно 
писмо, съдържащо данни, че в завода се „гласи опасна работа”.

55. Справка относно постъпилите агентурни данни за изказвания на вражески 
елементи във връзка с последните международни събития, (Б. м.), [ноември 
1956 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3818, л. 151 – 154
Информация за антикомунистически изказвания и прояви на работници, позволили 
си да противоречат на представителите на профсъюзите, както и за взетите 
след това мерки срещу тях.

56. Доклад относно състоянието на агентурно-оперативната работа на органи-
те на Държавна сигурност при Окръжно управление МВР – Ст. Загора за  
1956 г., Стара Загора, 9 януари 1957 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3708, л. 2 – 5, л. 18 – 19
Данни за опит за създаване на нелегална група за борба срещу народната власт 
на принципа на тройките в ДИП „България” – Казанлък и за взетите мерки срещу 
действията им.

57. Обобщение на по-характерните случаи на негодувания на работници и селяни 
през първото тримесечие на 1957 г., (Б. м.), 3 април 1957 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3759, л. 32 – 33
Данни за негодувания на работници от различни градове и отрасли, свързани с ис-
кания за социално-икономически подобрения. 

58. Информация от III управление – ДС до ръководството на министерството за 
по-характерни вражески прояви и изказвания, София, 9 януари 1959 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1787, л. 10 – 14
Негодувание сред работниците в ДИП „Петър Ченгелов”, Пловдив, от завишаване 
на нормите и разценките, насочено срещу ръководството на завода.

59. Информация от III управление – ДС до ръководството на министерството за 
по-характерни вражески прояви и изказвания, София, 3 декември 1959 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1787, л. 308 – 309
Недоволство на работническия колектив към бояджийския цех на ДИП „Люлин” – 
София, заради повишаване на нормите от 1 декември 1959 г. с 12%. 
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60. Информация от III управление – ДС до ръководството на министерството за 
по-характерни вражески прояви и изказвания, София, 19 декември 1959 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1787, л. 320 – 322
Изразено недоволство на някои работници от ЖП гара Плевен във връзка с размера на 
получаваните заплати, съпътствано от заплахи за бойкот на работния процес.

61. Справка относно състоянието на агентурата по линия на промишленост, 
транспорт, строителство и др. за периода от 1.01.1964 г. до 1.08.1964 г., София,  
3 септември 1964 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 8, оп. 2, а. е. 114, л. 1 – 2, 6 – 13
Справка относно използваната агентура по линии на промишлеността, строител-
ството и транспорта. Налични са таблици по области, професии, образование и 
други критерии.

62. Нови данни за разкритата нелегална организация в гр. Перник – материал в 
Информационен бюлетин, брой 6 на КДС при МВР, (Б. м.), 24 януари 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 703, Бюлетин, бр. 6, л. 7 – 10
Информация за разобличена антипартийна организация, която се обявява в подкре-
па на изключено за антипартийни прояви лице, пише и разпространява листовки, 
отправя призиви за въоръжена борба и обмисля по-сериозни действия.

63. Изказвания във връзка с разкритата нелегална организация в гр. Перник – 
материал в Информационен бюлетин, брой 8 на КДС при МВР, (Б. м.), 27 януа-
ри 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 703, Бюлетин, бр. 8, л. 9 – 11
Информация за направените коментари по въпроса с разкритата нелегална орга-
низация в Перник в различни среди и с различни гледни точки – осъждащи и подкре-
пящи дейността на групата.

64. Опит за изграждане на нелегална контрареволюционна организация в мина 
„Росен“ – материал в Информационен бюлетин, брой 15 на КДС при МВР,  
(Б. м.),  17 февруари 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 703, Бюлетин, бр. 15, л. 12 – 13
Информация за контрареволюционната дейност на няколко лица – работници в 
мина „Росен”, чиито замисли не стигат до реализация. Инициаторът на организа-
цията не за пръв път провежда антипартийна дейност.

65. Недоволство сред шофьорите в някои бази – материал в Информационен бюле-
тин брой 18 на КДС при МВР, (Б. м.), 4 април 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 704, Бюлетин, бр. 28, л. 10
Информация относно появило се масово недоволство срещу ниското възнагражде-
ние в някои клонове на ДАП и напускането работа на някои от шофьорите.

66. Завърши съдебният процес срещу антипартийната група в Перник – материал 
в Информационен бюлетин, брой 36 на КДС при МВР, (Б. м.), 3 май 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 707, Бюлетин, бр. 36, л. 10 – 12
Информация относно протичането на процеса срещу групата от Перник, както и 
какво е било държанието на обвиняемите поотделно.

67. Съдоклад относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на 
хранителната промишленост в Русенски окръг, Русе, 9 април 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 149, л. 35 – 41
Информация относно по-важните обекти на хранително-вкусовата промишле-
ност в Русенски окръг, вражеския контингент сред служителите им, състоянието 
на агентурния апарат, използван по тази линия, актуалните разработки и сигнали, 
по които работят органите на ДС и изводите и препоръките, до които се достига.
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68. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и проведе-
ните агентурно-оперативни мероприятия от 12 – 14 септември 1966 г., София, 
16 септември 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 166, л. 374
Информация за демонстративно шествие по улиците в работно време на работ-
ници от ДП Транспред, с цел изразяване на протест срещи нередности в предприя-
тието, както и за реакцията на председателя на профкомитета.

69. Информация от II управление – КДС за получените в периода от 1.01.1965 г. 
до 1.06.1966 г. сигнали за произшествия в обекти на народното стопанство, за 
които има улики, че са дело на врага, София, 1 ноември 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 167, л. 382 – 388
Данни за предполагаеми опити за саботаж в обекти на народното стопанство, 
свързани с изграждане на нелегални групи, извършване на умишлени повреди и др.

70. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и по-важни-
те резултати от проведените агентурно-оперативни мероприятия в периода  
26 – 28 февруари 1966 г. и 1 март 1966 г., София, 5 март 1966 г. 
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 165, л. 106
Информация за редица инциденти в цех Керамзит в ДИП „Ал. Войков”, за създаде-
ните в завода нездрави отношения, групиране на работници и настроения срещу 
ръководството.

71. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и по- 
важните резултати от проведените агентурно-оперативни мероприятия в пе- 
риода 14 – 16 март 1966 г., София, 18 март 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 165, л. 135, 138 – 139
Информация за инцидент в рудник Звездел, Кърджалийски окръг, при който заги-
ват трима дуиш, както и за реализирани анонимни дела Акула и Куршуми срещу 
лица, разпространяващи вражески лозунги в Русенско.

72. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и по-важни-
те резултати от проведените агентурно-оперативни мероприятия в периода 25 – 
27 май 1966 г., София, 3 май 1966 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 165, л. 249
Информация за водена борба за по-ранно пенсиониране, във връзка с която е подгот-
вена комисия и отправени предупреждения, че ако на конгреса на профсъюзите не се 
вземе решение, борещите се ще бъдат принудени да действат с други средства.

73. Информация със сведения за по-характерни прояви и изказвания във връзка с 
решенията на ЦК на БКП и Министерския съвет от 28.12.1967 г., (Б. м.), 4 яну-
ари 1968 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 4 – 6
Информация за разлепени в ДИП „Метал” – Варна антикомунистически лозун-
ги и разпространени в града листовки срещу корекциите на цените на опреде-
лени стоки.

74. Информация за получени по-характерни сведения във връзка с решенията на 
ЦК на БКП и Министерския съвет от 28.12.1967 г., (Б. м.), [януари 1968 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 10 – 14
Информация за реакциите на отделните работници и на цели работнически ко-
лективи от различни предприятия в Русе във връзка с увеличението на цените на 
определени стоки.

75. Информация за получени по-характерни сведения във връзка с решенията на 
ЦК на БКП и Министерския съвет от 28.12.1967 г., (Б. м.), 6 януари 1968 г.
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АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 19 – 20
Информация за реакциите на отделните работници и на цели работнически ко-
лективи от ЛВЗ „Васил Коларов”, ДЗЗ „Димитър Благоев” и други  предприятия в 
Русе във връзка с увеличението на цените на определени стоки.

76. Информация за получени по-характерни сведения във връзка с решенията на 
ЦК на БКП и Министерския съвет от 28.12.1967 г., (Б. м.), 10 януари 1968 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 27 – 28
Информация за залепено „възвание“ в Машиностроителния завод в Сопот, при-
зоваващо работниците организирано да отхвърлят решенията на ЦК на БКП и 
Министерския съвет.

77. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и проведе-
ните агентурно-оперативни мероприятия в периода 25 – 27 април 1968 г., Со-
фия, 29 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 259, л. 164 – 165
Информация за умишлено причинена авария в Картна фабрика и за възникнало 
няколко дни преди това напрежение сред работническия колектив на фабриката.

78. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и прове-
дените агентурно-оперативни мероприятия в периода 1 – 3 септември 1968 г., 
София, 3 септември 1968 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 260, л. 386 – 387
Информация за изказвания на работници от различни предприятия във връзка със 
събитията в Чехословакия, както и за план за демонстрация на работнически ко-
лектив срещу министерско постановление.

79. Бюлетин на II управление – КДС за получените по-важни сигнали и проведените 
агентурно-оперативни мероприятия в периода 13 – 17 декември 1968 г., София, 
19 декември 1968 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 260, л. 550 – 551
Информация за писмено изразено недоволство от работниците във връзка с ниско-
то им заплащане и последвало спиране на работата на комбината за полиестерни 
влакна в Ямбол.

80. Обзор на анонимно дело „Подпалвач“, отнасящо се до извършен диверсионен 
акт в завод „Н. Киров“ – Русе, Русе, 19 януари 1969 г.

АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 376, л. 1 – 22
Информация за възникнал пожар в изолационния цех на завод „Н. Киров”, последва-
лите действия на органите на МВР, заподозрените извършители, хода на разслед-
ването и достигнатите изводи.

81. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа в завода за 
товарни автомобили „Мадара“ – Шумен, София, 21 юни 1969 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 376, л. 36 – 44
Информация за дейността на завода за товарни автомобили „Мадара” – Шумен, 
работническите колективи в него, профила на отделните групи работници и по-
характерните техни прояви. 

82. Обзор на по-важните причини за авариите и произшествията в промишленос-
тта и някои страни от работата на органите на МВР за предотвратяването им, 
(Б. м.), 16 януари 1975 г.

АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 38, оп. 1, а. е. 211, л. 2 – 28
Статистическа информация за авариите, трудовите произшествия в българска-
та промишленост, причините, довели до тяхната поява, и условията, при които 
се случват. Обръща се внимание на умишленото повреждане на машини и съоръ-
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жения, както и на мерките, които органите на МВР могат да преприемат в това 
отношение.

83. Информация относно получени сигнали във Второ главно управление – ДС 
за подривна дейност, инспирирана от събитията в Полша или свързани с тях,  
(Б. м.), 2 февруари 1981 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 417А, л. 4 – 6
Информация за протести, демонстрации, изказвания и публични прояви на подкре-
па към полските събития от страна на работниците в страната. Данни за наме-
ренията на отделни лица за създаване на нелегални сдружения на работническите 
колективи.

84. Справка относно разпространени анонимни материали и разкрити автори в 
страната през периода 1978 – 1980 г., София, 29 октомври 1980 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 7 – 17
Информация за разкрит и осъден втори секретар на заводски партиен комитет, 
който разпространява анонимни материали от името на „Работнически групи, 
изучаващи произведенията на Маркс, Енгелс и Ленин за социалистическото об-
щество”. Информация за разкрит замисъл за разпространение на подстрекател-
ни материали сред работниците в МК „Кремиковци” и „Перник”.

85. Информация относно получени сигнали във Второ главно управление – ДС за 
коментари за събитията в Полша и някои негативни явления у нас, произти-
чащи от тези събития, (Б. м.), 29 юли 1981 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 418А, л. 40 – 42
Информация за негативното влияние, което събитията в Полша оказват на ра-
ботническия колектив в ДАП „Автобусни превози” – Бургас, където над 100 души 
напускат предприятието заради ниско заплащане.

86. Обзорна информация за обстановката в столицата през месец декември 1981 
година, (Б. м.), 30 декември 1981 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 5 – 6
Информация за изразени недоволства в профорганизациите и сред работнически-
те колективи в термичния цех на Завод за резервни части „Т. Петров”, АП „Мала-
шевци” и Завод за неизолирани проводници „Д. Благоев” – София.

87. Информация относно оперативната обставновка в Благоевградски окръг в пе-
риода 1.12.1981 – 30.12.1981 г., Благоевград, 6 януари 1982 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 61
Информация за отрицателни настроения сред работниците в промишлено-агра-
рен комплекс „Беласица” – гр. Петрич, в механичния цех в с. Дъбница и сред стро-
ителните работници от производствената база на „Енергоремонт” – гр. Кресна.

88. Обзорна оперативна сводка относно обстановката във Видински ок-
ръг, произтичаща от полските събития, в периода 14.12.1981 – 5.01.1982 г.,  
(Б. м.), 11 януари 1982 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 44 – 46
Информация за настроенията сред работническите колективи във Видински ок-
ръг, сред които и недоволството на работниците от СКП „Г. Димитров” срещу 
честото работене в съботните дни.

89. Бюлетин на Окръжно управление – Варна относно по-важните сигнали и данни, 
получени по линия на Второ главно управление, Варна, 26 януари 1982 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 101 – 102
Информация за недоволства сред работниците на КК „Г. Димитров”, насочени 
срещу ръководството на комбината, както и сред работещите в ТЕЦ „Девня”-2 
по повод неправилното прилагане на новия икономически механизъм.
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90. Информация на IV управление – ДС относно влошеното икономическо състоя-
ние на СО „Металхим“ и възникнали социални напрежения сред колективите 
в неговите поделения, (Б. м.), 6 декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 28, л. 101 – 105
Информация за остри недоволства сред колективите на отделните комбинати на 
СО „Металхим” във връзка с неполучени възнаграждения, довели до напускане на 
работа на стотици служители.

ЧАСТ ТРЕТА
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ  

ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

91. Стачка на български работници и инженери в Либия – материал в Информа-
ционен бюлетин, брой 51 на КДС при МВР, (Б. м.), 18 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 716, Бюлетин, бр. 51, л. 9 – 10
Информация за проведената на 9 юни 1968 г. стачка на българските работници от 
обект „Себха” – Либия и за социално-битовите причини, довели до нея.

92. Справка относно оперативната обстановка и състоянието на нашата работа сред 
българската строителна група в гр. Губкин – СССР, Губкин, 23 май 1971 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1675, л. 2 – 4
Информация за криминалните прояви на строителните работници, изпратени на 
работа в гр. Губкин – СССР, за слабостите, допуснати сред административното 
и политическо ръководене на групата, както и за състоянието на агентурата, на-
сочена към строителните колективи.

93. Справка за резултатите от изпълнение решението на Колегиума при МВР и 
другите обществено-политически организации относно засилване подбора при 
набиране български работници за СССР, както и за подобряване агентурно-
оперативната работа в тази насока, Москва, 15 юни 1971 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1566, л. 180 – 185
Информация за причините, довели до връщането в България на близо 1000 работ-
ници, както и за извършеното в резултат на решението на Колегиума при МВР за 
подобряване на подбора на кадри, изпращани на работа в СССР.

94. Докладна записка относно състоянието и обстановката в обслужваните обек- 
ти – строящи се от български работници в УССР, Киев, 12 юли 1971 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1677, л. 1 – 11
Информация за състоянието на българските работнически колективи в УССР и 
за по-характерните прояви на техните представители. Обръща се внимание на 
откази за излизане на работа на цели бригади, продиктувани от социално-иконо-
мически причини и по-конкректно ниски възнаграждения, реакцията на обслужва-
щите ги оперативни работници от ДС и състоянието на агентурната мрежа сред 
колективите в УССР.

95. Докладна записка относно командировката на полк. Димитър Добрев Костов – 
оперативна група Москва, до градовете: Ростов на Дон, Новочеркаск, Аксай, 
Ставропол, Грозни и Молгабек, Москва, 10 ноември 1971 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1680, л. 2 – 6
Информация за състоянието на българските работнически колективи по места, за 
осигуряването им със сътрудници на Държавна сигурност и за по-характерните 
прояви на отделни лица.

96. Отчетен доклад за извършената агентурно-оперативна работа по обслужване-
то на българските граждани, намиращи се на продължителна работа или вре-
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менно пребиваващи на територията на СССР, през отчетната 1971 г., Москва, 
18 януари 1972 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1670, л. 9 – 27
Информация за състоянието на постоянно живеещите български граждани в 
СССР, сред които има и 15 000 работници, за осигуряването им със сътрудници на 
Държавна сигурност и за по-характерните прояви на отделни лица като антисъ-
ветски изказвания, валутни и търговски злоупотреби, нарушаване на обществения 
строй, опити за измяна на родината и др. В документа се посочват и няколко слу-
чая на стачки със „стихиен характер” сред българските работнически колективи 
в СССР – резултат от недоволство от заплащането на труда и/или условията на 
работа.

97. Справка за състоянието на работата с българските работници в ЧССР, (Б. м.), 
[1972 г.]
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1683, л. 11 – 31
Информация за разпределението на българските работници в ЧССР по градове и 
заводи, битовите им условия на живот, дисциплинарните и антиобществените 
им прояви и състоянието на оперативната работа с тях.

98. Докладна записка относно командировката на полк. Димитър Добрев Костов 
до българските строителни групи в Аксай, Грозни и Степное, Москва, 27 май 
1972 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1826, л. 13 – 20
Информация за състоянието на българските работнически колективи в Аксай, 
Грозни и Степное, за осигуряването им със сътрудници на Държавна сигурност и 
за по-характерните прояви на отделни лица.

99. Докладна записка относно командировката на полк. Димитър Добрев Костов 
до българските строителни групи в градовете Грозни и Аксай, Москва, 2 ав-
густ 1972 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1826, л. 10 – 12
Информация за характерни прояви на някои български работници, изпратени на 
работа в Грозни и Аксай, сред които антисъветски изказвания, лоша трудова дис-
циплина, неспазване на обществения ред, дребни криминални престъпления и др.

100. Справка относно състоянието на оперативната работа сред българските граж-
дани на територията на УССР и МССР към 31.01.1973 г., Киев, 8 февруари 
1973 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1976, л. 1 – 15
Информация за характерни прояви на някои български работници, изпратени на 
работа в УССР и МССР, сред които посещение на забранени за чужденци обекти, 
установяване на контакти с лица от западни страни, изказвания от антисъвет-
ски характер, разпространение на антисоциалистически лозунги, незаконна тър-
говия, валутни нарушения и отказ от работа. 

101. План относно агентурно-оперативните мероприятия, които ще бъдат проведе-
ни от оперативната група в СССР през първото шестмесечие на 1975 г., Мос-
ква, 23 януари 1975 г.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 127, л. 2 – 11
Информация за основните задачи и мероприятия, които органите на ДС извърш-
ват – едновременно по наличната агентура и придобиването на нови сътрудници 
и по актуалните сигнали.
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LIst of DoCUments 
WItH AnnotAtIon

PART ONE
THE STATE SECURITY AND TRADE UNIONS

1.  Brief report by the Central Committee of the General Workers’ Trade Union in 
Bulgaria, Sofia, 14 October 1944.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 7 – 8
Information concerning 14 recommendations and demands made by the CC of the 
GWTU, adopted at the national conferences of miners, tobacco-growers, metal 
workers, and textile workers, held on 30 September 1944.

2. Demands from the local trade union council in Sliven to the Minister of Interior, 
Sliven, October 1944.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 9 - 9a
Information about ten demands related to social and utility services, technical and 
economic issues, made by the local trade union council in Sliven.

3. Requests by the temporary management of the Sofia City Teachers’ Society, 
addressed to the Minister of Interior, Sofia, 23.10.1944.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 16
Information about matters discussed at a meeting of the metropolitan teachers’ society 
related to teachers’ lives and work, including a proposal for removing persons of fascist 
leanings from service.

4. Brief report by the Central Committee of the General Workers’ Trade Union in 
Bulgaria to the Minister of Social Policy, Sofia, 25 October 1944.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 22 – 22a
Overview of the first conference of central managements of separate trade unions – 
members of the GWTU, held on 22 October 1944. Demands concerning further 
improvement of performance are made.

5. Resolution of the National Conference of Bulgarian Railway Workers and Sailors, 
(s. l.), [November 1944].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 23
Information on the decisions taken at the National Conference of Railway Workers 
and Sailors taken place on 31.10.1944 and 01.11.1944. Demands are made to remove 
fascist elements from top leadership positions.

6.      Brief report by the workers in the tobacco warehouse of the Kavakliyska Yama 
Tobacco Cooperation, Topolovgrad, [November 1944].

     АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 24
Workers in the Kavakliyska Yama Tobacco Cooperation repeat their two demands 
concerning tax deductions and salary formation.

7.  Demands by railway workers and sailors from the District of Bourgas, (s.l.), [10 
November 1944].
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АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 38
Information on five demands concerning management staff issues, removal of fascist 
elements, etc., raised by the railway workers and sailors from the Bourgas District at a 
trade union meeting on 10.11.1944.

8.   Draft Ordinance-Law on workers’ committees, (s.l.), [14 December 1944].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 18, л. 77 – 79
Copy of the draft ordinance-law on workers’ committees, forwarded to the Minister of 
Interior for opinion.

9. Telegram concerning a public meeting of the tobacco-growers from the village of 
Mikrevo, (s.l.), [5 December 1944].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 18, л. 95 – 96
Information about decisions taken at the open meeting of tobacco-growers from the 
village of Mikrevo, in relation to passing the Law on Cooperative Monopoly on Tobacco.

10. Resolution from a workers’ meeting near the Rositsa Dam, (s.l.), [16 April 1946].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 340, л. 2 – 3
Resolution against the defamatory article called “Communists collect money for the 
Rositsa Dam”, published in the Zname (Banner) Newspaper, with dam workers insisting 
for the author to be immediately interned in a reform-through-labour institution.

11. Brief reports from background checkups in the “P” Division for members of the 
CC of the GWTU, Sofia, 24 November 1951.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2012, л. 31 – 32, 34 – 47
Twelve searches in the Ministry of Interior archives and the related reports concerning 
the pre-1944 police connections of Todor Stoyanov Haramiev, Georgi Vangelov Radev, 
Ivan Vasilev Mitov, Anka Georgieva Dimitrova, Ferdinand Todorov Iglev, Dragoy 
Hristov Kodzheykov, Todor Petrov Matanov, Georgi Kostadinov Andonov, Ivan Nikolov 
Beshev, Todor Stoyanov Kolev, Petar Hristov Traykov, and Dimitar Kirov Petrov (all 
members of the CC of the GWTU).

12. Brief report on Kounka Apostolova Pencheva – member of the CC of the GWTU, 
Sofia, 27 November 1951.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2012, л. 48 – 49
A background check in the Ministry of Interior archives on the pre-1944 police 
connections of Kounka Apostolova Pencheva – member of the CC of the GWTU.

13. Brief report on the contents of the Free Trade Unionist Bulletin for the months of 
January and February 1957, Sofia, 16 May 1957.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 1 – 3
Review of the contents of the Free Trade Unionist bulletin for the months of January 
and February 1958, which is published by the Bulgarian section of the International 
Centre of Free Trade Unionists in Exile – Paris. It includes a brief presentation of 
individual articles, such as “The crash of the communist system” and reported news 
from Bulgaria.

14. Brief report on the contents of the Free Trade Unionist Bulletin for the months of 
March-April and May-June 1957, Sofia, 6 September 1957.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 4 – 6
Review of the contents of the Free Trade Unionist bulletin for the month of March 
1958, which is published by the Bulgarian section of the International Centre of Free 
Trade Unionists in Exile – Paris. It includes a brief presentation of individual articles, 
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such as “The First May Manifesto of the International Confederation of Free Trade 
Unionists”, “Address by J.H. Oldenbroek, Secretary General of the International 
Confederation of Free Trade Unionists, to the Working People behind the Iron 
Curtain”, announcement about the Brussels meeting of the Executive Committee of the 
International Confederation of Free Trade Unionists, etc.

15. Brief report on the International Confederation of Free Trade Unions, (s.l.), 17 
September 1957.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 8 – 12
Information about the subject matter of the International Confederation of Free Trade 
Unions held in Paris on 26-29 December 1956, the agenda of the first Bulgarian 
conference of Bulgarian Free Trade Unions, taken place at the club of the General 
French Confederation of Labour on 4 August 1956, and the outcomes thereof.

16. Brief report on the contents of the Free Trade Unionist monthly bulletin for the 
month of March 1958, Sofia, 11 June 1958.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 13
Review of the contents of the Free Trade Unionist bulletin for the month of March 1958, 
which is published by the Bulgarian section of the International Centre of Free Trade 
Unionists in Exile – Paris. It includes a brief presentation of individual articles, such as 
“Against the spirit of Yalta”, “The new communist legislation”, and the column “News 
from Bulgaria”.

17. Brief report on the contents of the Free Trade Unionist monthly bulletin for April 
1958, Sofia, 4 July 1958.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 14 – 15
Review of the contents of the Free Trade Unionist bulletin for the month of April 1958, 
which is published by the Bulgarian section of the International Centre of Free Trade 
Unionists in Exile – Paris. It includes a brief presentation of individual articles, such 
as “May the First”, “Communists concerned about Bulgarian youth”, the published 
May Day address of the International Confederation of Free Trade Unions, and a call 
to working people in countries under communist dictatorship.

18. Brief report on the contents of the Free Trade Unionist monthly bulletin for May 
1958, Sofia, 3 July 1958.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1178, л. 16 – 17
Review of the contents of the Free Trade Unionist bulletin for the month of May 1958, 
which is published by the Bulgarian section of the International Centre of Free Trade 
Unionists in Exile – Paris. It includes a brief presentation of individual articles, such 
as “The new campaign for unity of action”, “Bulgarian communists and the danger of 
revisionism”, review of the results from the second five-year economic plan in Bulgaria, 
and the two published announcements about Austria-based trade unionist trainings for 
workers and functionaries from socialist countries, as well as the Belgium meeting of 
participants in the unionist training.

19. Some additional explanations and opinions provided by Nikola Stoyanov 
Koufardzhiev to the State Security investigation authorities, Sofia, 30 January 
1961.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 12, л. 1 – 8
Koufardzhiev’s explanations concern the meetings of the persons gathering together in 
the Dobroudzha and Bulgaria restaurants, the exchanges between him, Dashin, Varon 
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and Milev, his connections with his comrades from Plovdiv, and the meetings held in 
Sofia and Plovdiv, the encounters and connections with Sindžirić, his meetings and 
acquaintances with other persons frequenting the Balkan Café, his work at the CC of 
the GWTU.

20. Brief report on some significant facts related to the anti-Party activity of Nikola 
Stoyanov Koufardzhiev, Sofia, 17 February 1961.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 6, л. 246 – 251
Information about Nikola Koufardzhiev’s activities as a part of the group making 
comments on BCP’s politics, and sharing mutual discontent with the decisions taken 
by the CC of the Politbureau of the Party, the group meetings in Plovdiv and Sofia, 
Koufardzhiev’s meetings with Vladimir Sindžirić from the Yugoslavian Embassy. While 
the focus of the document is on the more significant facts regarding Koufardzhiev’s anti-
Party acts, his official activities as a Secretary of the Central Council of the Bulgarian 
Trade Unions are never mentioned.

21. Investigation report on Nikola Koufardzhiev from the commission of the CC of 
the Bulgarian Communist Party (BCP), dated 27.02.1961, (s.l.), [27 February 
1961].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 6, л. 118 – 146
Complete report from Nikola Koufardzhiev’s interrogation by the CC of the BCP in 
relation to his anti-Party activities. His position as a Secretary of the CC of the trade 
unions and his influence on workers’ collectives are not the focus of the discussion. He 
is accused of having pro-Yugoslavian leanings. Koufardzhiev acknowledges his guilt, 
repents and provides detailed information on the groups’ activities.

22. Correspondence informing of close links between Nikola Koufardzhiev and 
Kancho Draganov, (s.l.), 22 February 1961.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 11, л. 2
Information about the close links between Nikola Koufardzhiev and Kancho Draganov – 
former Secretary of the CC of the trade union of agricultural and forestry workers, 
which leads to Draganov being chosen leader of the Yugoslavian trade union delegation 
in Bulgaria.

23. Report by Captain Georgi Dzhurov, intelligence officer at Department V, Divi- 
sion II, Sofia, 22 February 1961.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 11, л. 8 – 9
Information provided by journalist Nacho Pavlov about close relations between Nikola 
Koufardzhiev and Kancho Draganov, and the effects thereof on Kancho Draganov’s 
career advancement.

24. Memorandum by Hristo At. Nikolov – senior financial inspector in the Financial 
Control Department of the Sofia City People’s Council, (s.l.), [23 February 1961].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 11, л. 5 – 6
Information about the internal changes in top leadership positions of trade unions and 
the fact that Nikola Koufardzhiev and other union leaders have facilitated the rise in 
the union central committee of persons with compromised backgrounds.

25. Letter to the Central Committee (CC) of the BCP with a copy to the Central 
Council of Trade Unions, Sofia, [1961].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, III раз. 36892, т. 2, л. 70 – 72
The letter is authored by a school-mate of two individuals from the village of Kopilovtsi, 
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Mihaylovgrad District expressing his loathing with their anti-communist occupations, 
and requesting to know why they hold the positions they hold in the local trade union 
organisation.

26. Brief report on the joint activities of district Ministry of Interior (MoI) directorates 
and district councils of Bulgarian trade unions (BTU), (s.l.), 14 May 1975.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 38, оп. 1, а. е. 106, л. 1 – 6
The document reports on adopted normative acts and documents on various matters 
of mutual interest for both MoI and BTU, joint action plans and related initiatives, 
weaknesses and opportunities to enhance their mutual efforts.

27. Information about AP Slanderer related to anonymous reports signed by a group 
of workers in the construction and installation plant in Smolyan, who are outraged 
at the appointment of the new chairperson of the trade union committee in the 
first construction division in Smolyan, (s.l.), 5 September 1980.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 186, л. 114 – 122
Information about anonymous reports received at the District Committee of the BCP, 
the District Council of the BTU, the party committee, and the trade union committee 
with the construction and installations plant (CIP) in Smolyan. The reports are signed 
by a group of CIP workers outraged at the appointment of the new chairperson of the 
trade union committee in the first construction division in Smolyan. Compromising 
information on the person is enclosed to the letter. Further provided is information 
about the progress of the investigation on the matter.

28. Special communication about an alert concerning the existence of a group known 
as Organisation of the Free Trade Unions, set up by Ilia Dimitrov Petrov, Sofia, 28 
January 1981.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 18 – 19
Information about the organisation established by Ilia Petrov, electric welder at 
Metalstroy Enterprise, to better assert workers’ rights and demand apartments for all 
workers currently living in vans.

29. Brief report about preventive action concerning the target of the Naive Person 
FOC and his connections, led by the Regional MoI Directorate in Kremikovtsi – 
Sofia, (s.l.), 16 March 1981.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 30 – 32
Information about preventive action taken with regard to the target of the Naïve 
Person file of operational control, who takes steps to establish and organise a free 
trade union, independent of the CC of the BTU and of the BCP, and uniting the workers 
in Kremikovtsi.

30. Special communication about an anonymous letter of hostile content received at 
the Malashevtsi section of the City Transport Enterprise, Sofia, 27 March 1981.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 33 – 34
Information concerning an anonymous tip left on the desk of the enterprise’s secretary 
to be forwarded to the director. The author informs of a newly created clandestine trade 
union of city bus and tram drivers, and raises 12 questions regarding improvement of 
working and wages conditions, as well as other production issues.

31. Copy of an anonymous tip with information about a new clandestine trade union 
of city bus and tram drivers, (s.l.), [March 1981].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 35 – 38
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Demands are raised as to the improvement of payment and working conditions, problems 
in the production process, threats, intimidations and ultimatums, to be discussed during 
the XII Congress of the BCP.

32. Operational summary for the period 25–31 October 1982, sent to the Party Bureau 
of the CC of the BCP, (s.l.), 1 November 1982.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 418, л. 38 – 41
Information about discontents, group protests amongst labour communities in the field 
of industry, construction, transport in the Hr. Nikov Plant in Samokov and the Mousala 
Factory in Samokov.

33. Shorthand record of the directions given by the Minister during the operational 
meeting of the MoI Collegium on 25.12.1989, Sofia, 26 December 1989.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 912, л. 1 – 6
Information about the opposition groups in the country. The impact of the declaration 
of the Podkrepa (Support) Union, leading up to strikes and changes in leadership 
positions in factories and enterprises, as well as the possibility to replace leaders with 
agents amongst workers’ collectives, are among the topics of discussion.

PART TWO
THE STATE SECURITY AND WORKERS IN BULGARIA

34. Information about persons involved in fascist acts in the Main Repair Shop at the 
airport in Yambol, Yambol, [1944].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 40, л. 146 – 147
The information concerns three individuals involved in harassment of active anti-
fascists at the Main Repair Shop at the Yambol airport, who should be dismissed and, 
if possible, investigated.

35. Demands by workers at the Tsar Boris cotton yarn joint-stock company in Varna, 
addressed to the National Committee of the Fatherland Front, (s.l.), [19 April 1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 44
Information about workers’ protests at the Tsar Boris joint-stock company for cotton 
yarn in Varna, as regards payment of wages and tax deductions.

36. Resolution of the meeting of members of the fishermen trade union in Varna, 
addressed to the Prime Minister, Varna, 1945.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 46
Information concerning demands made by members of the fishermen trade union in 
Varna, as regards improvement of their economic status, centralisation of the fishery, 
naval and shipbuilding sectors, supply of necessary technical means and other social 
benefits.

37. Demands of workers from the May First Factory in Varna, addressed to the Prime 
Minister, the Central Committee of the General Workers’ Trade Union (GWTU), 
the National Committee of the Fatherland Front – Economic Department, etc., 
Sofia, [1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 49
Information about the demonstration of workers from the May First Factory in Varna, 
leading up to demands on improvement of workers’ economic status by introducing 
progressive income taxes and other economic measures.
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38. Resolution from a workers’ meeting at the Bratya Tsankovi Rope Factory in 
Varna, addressed to the Prime Minister, the CC of the GWTU, the NC of the FF – 
Economic Department, etc., Sofia, [10 May 1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 51
Information about the conclusions and economic demands of the workers’ collective 
at the Bratya Tsankovi Rope Factory in Varna, related to the mass quitting of textile 
workers and orientation to the free market.

39. Resolution from a workers’ meeting at the State Shipyard, addressed to the Prime 
Minister, the CC of the GWTU, the NC of the FF – Economic Department, etc., 
(s.l.), [1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 52
Information about the social and economic demands of workers at the State Shipyard, 
in the context of the existing strenuous economic situation.

40. Resolution from a meeting of intellectuals organised in trade unions in the town 
of Gorna Dzhumaya, Gorna Dzhumaya, 13 June 1945.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 59 – 59a
Information about the demands of intellectuals, members of the trade unions in the 
town of Gorna Dzhumaya, as regards their social and economic status.

41. Resolution and demands from the General meeting of workers at the Iv. Tsochev 
Factory, (s.l.), 6 June 1945.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 61 – 61a
Information about the decision of workers at the Iv. Tsochev Factory to back up the 
recommendations of the CC of the GWTU, with a view to improving the domestic 
economic situation, who demand reduction of product prices, taxes and deductions, 
better supply of necessary products for workers, etc.

42. Resolution and demands formulated at the General Assembly of workers from 
the Hr.G. Danov and May Rose printing houses, and the Zdravko Hadzhiev 
bookbinder’s shop, Sofia, 8 June 1945.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 62
Information about the support given by workers at the Hr.G. Danov and May Rose 
printing houses, as well as Zdravko Hadzhiev bookbinder’s shop, to the declaration 
of the CC of the GWTU, demanding changes in workers’ taxation, social insurance, 
supply, measures against profiteers, etc.

43. Resolution and demands formulated at the General Assembly of workers from 
the Koloriska, Bougarchev, Itos, Iskar factories, (s.l.), [1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 65
Information about the decisions taken at the workers’ general assembly at the Koloriska, 
Bougarchev, Itos, and Iskar factories, concerning the domestic economic situation and 
the declaration of the CC of the GWTU.

44. Resolution and demands formulated at the General Assembly of workers from 
Maritsa textile mill in Plovdiv, and Plovdiv oil-factory and textile mill, Plovdiv, 
(s.l.), [1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 66
Information about demands made by the workers’ collectives at Maritsa textile mill 
in Plovdiv, and Plovdiv oil factory and textile mill for improving social and economic 
conditions, taking decisive measures against black marketeers and profiteers, purging 
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institutions from saboteurs and Gemetovists, introducing production standards, 
encouraging the co-op movement, etc.

45. Resolution of the First constituent congress of the employees of the Ministry of 
Social Policy and Public Works, (s.l.), 22 May 1945.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 68 – 69
Information about the Ministry employees’ approval of the Fatherland Front’s 
government policy, and of the resolution of the GWTU’s constituent congress. Demands 
are made to persecute fascist elements and improve workers’ socio-economic status 
and living standards.

46. Resolution of the General Assembly of workers in the health care, hygiene, barber 
and hairdresser business, and persons employed at public baths in Varna, (s.l.), 
[1945].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 71
Information about the demands of workers in the health care and hygiene sector, 
barber’s and hairdresser’s business, and persons employed in public baths in Varna, 
for reducing prices of basic commodities, and introducing measures to facilitate 
improvement of the socio-economic situation of domestic workers.

47. Resolution of the pre-election meeting of workers at the Kartel cigarette factory, 
Plovdiv, 17 August 1945.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 41, л. 75
Information about the Kartel cigarette factory employees’ approval of the Fatherland 
Front’s government policy, and the declaration of gratitude to the USSR.

48. Special communication about the detection of a sabotage faction in the V. Kolarov 
Locomotive Repair Factory in Rouse, Sofia, 2 December 1950.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2559, л. 1 – 3
Information about detected sabotage faction deliberately getting technical equipment 
and installations out of order to reduce performance and operation. Eight persons are 
placed under arrest. They confess to acting in an organised manner as members of the 
group known as People’s Resistance Committee.

49. Special communication regarding discontent among workers at the Maritsa textile 
mill, as regards low wages and untimely payment of salaries, (s.l.), [1953].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 579, л. 6
Information about writings in the ladies’ restroom that read “Workers prepare to go on 
strike”, and the following assignment of State Security agents to the case.

50. Special communication about discontent among some workers at the Bulgaria 
State Industrial Enterprise (SIE), (s.l.), 1 July 1953.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 579, л. 7
Information about discontent voiced by workers at the Semerdzhiev Department with 
the Bulgaria SIE in connection with their management’s refusal to pay bonuses for 
repair works completed ahead of schedule, claiming poor quality. 

51. Brief report about follow-up of the implementation of the Collegium’s decree of 
29.02.1952 on the improvement of the performance of the Industry Division of the 
SS in Madan, carried out by the Inspectorate Department, Sofia, 28 January 1953.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 10, оп. 2, а. е. 89, л. 26 – 25
Information about the state of SS work among workers and specialists at the Rhodopes 
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mining basin – Madan, detection of the enemy contingent in the Strashimir and 
Kroushev Dol mines, the flotation plant, the Petrovitsa geological group, and the open 
investigations and dossiers in relation thereto.

52. Proposal by first lieutenant Racho Hristov Fouchedzhiev, Head of Division 
II, Department I at the Personnel Section of the Ministry of Interior, Sofia, 18 
February 1953.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 10, оп. 2, а. е. 89, л. 21
Information about detected flaws of performance in the Industry Division of the SS in 
Madan, the Prodazhnik (Mercenary) Dossier and the flippant approach thereto.

53. Information from the Third Directorate – SS to the Ministry leadership concerning 
specific hostile acts and statements, Sofia, 23 April 1956.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1399, л. 356
Information about a letter sent to the factory trade committee at the G. Dimitrov factory 
in Rouse, with a copy addressed to the CC of the trade unions, demanding better social 
and financial working conditions.

54. Brief report on intelligence data about the attitudes and statements made by hostile 
elements in relation to events on the international scene, Haskovo, 16 November 
1956.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3818, л. 54 – 57
Information about overheard statements and witnessed actions of workers regarding 
USSR involvement in Hungary, and the possibility of similar developments taking place 
in Bulgaria. Further information concerns an anonymous letter received at the Volcano 
State Cement Factory, making reference to possible “dangerous stuff about to happen” 
at the factory.

55. Brief report on intelligence data about statements made by hostile elements 
concerning latest international developments, (s.l.), [November 1956].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3818, л. 151 – 154
Information about anti-communist speeches and acts of workers daring to contradict 
trade union representatives, and related counter measures.

56. Report on the state of agent-operational work of SS bodies at the MoI District 
Directorate in St. Zagora in 1956, Stara Zagora, 9 January 1957.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3708, л. 2 – 5, л. 18 – 19
Data concerning an attempt to create an underground group for resisting people’s 
power, similar to troikas, in the Bulgaria SIE in Kazanlak, and the related counter 
measures.

57. Summary of the more typical cases of discontent among workers and villagers in 
the first trimester of 1957, (s.l.), 3 April 1957.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3759, л. 32 – 33
Information about workers’ discontent in various towns and sectors of economy, and 
their demands for socio-economic improvement. 

58. Information from the Third Directorate of the SS to the Ministry leadership in 
relation to some typical hostile acts and speeches, Sofia, 9 January 1959.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1787, л. 10 – 14
Discontent among workers at the Petar Chengelov SIE in Plovdiv, due to increased 
quotas and rates by the factory management.
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59. Information from the Third Directorate of the SS to the Ministry leadership 
concerning some typical hostile acts and opinions, Sofia, 3 December 1959.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1787, л. 308 – 309
Workers’ discontent at the Lyulin SIE dyer’s shop in Sofia, due to 12% increase in 
quotas, starting on 1st December 1959. 

60. Information from the Third Directorate – SS to the Ministry leadership concerning 
more typical hostile acts and statements, Sofia, 19 December 1959.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1787, л. 320 – 322
Discontent voiced by some workers at the railway station in Pleven, as regards salary 
payments, along with threats to boycott the work process.

61. Brief report on the state of the agent apparatus in the industry, transportation, 
construction sectors, etc, for the period 01.01.1964 – 01.08.1964, Sofia, 3 September 
1964.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 8, оп. 2, а. е. 114, л. 1 – 2, 6 – 13
Brief report on agents employed in the fields of industry, construction and transportation, 
along with tables organised by domain, profession, education, among other criteria.

62. New data concerning the exposed underground organisation in the town of 
Pernik – an article in Information Bulletin No. 6 of the Committee for State 
Security at the Ministry of Interior, (s.l.), 24 January 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 703, Бюлетин бр. 6, л. 7 – 10
Information about an exposed anti-Party organisation showing its support for a person 
excluded from the Party for hostilities, producing and disseminating newsletters, 
calling for armed resistance and planning more serious action.

63. Statements made in relation to the exposed underground organisation in the town 
of Pernik – an article in Information Bulletin No. 8 of the Committee for State 
Security at the Ministry of Interior, (s.l.), 27 January 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 703, Бюлетин бр. 8, л. 9 – 11
Information about statements and comments both in support of and condemning the 
exposed underground organisation in Pernik, overheard in different social environments.

64. Attempt at establishing an illegal counter-revolutionary organisation in the Rosen 
mines – an article in Information Bulletin No. 15 of the Committee for State 
Security at the Ministry of Interior, (s.l.), 17 February 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 703, Бюлетин бр. 15, л. 12 – 13
Information concerning the counter-revolutionary plans of several workers in the 
Rosen mines, which fail to come to fruition. Their leader is known for his previous 
involvement in anti-Party initiatives.

65. Discontent among drivers at some transport stations – an article in Information 
Bulletin No. 18 of the Committee for State Security at the Ministry of Interior, 
(s.l.), 4 April 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 704, Бюлетин бр. 28, л. 10
Information concerning wide-spread discontent against low wages in some divisions of 
the State Transport Company, and drivers leaving work.

66. The trial against the anti-Party group in Pernik is over – an article in Information 
Bulletin No. 36 of the Committee for State Security at the Ministry of Interior, 
(s.l.), 3 May 1966.
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АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 707, Бюлетин бр. 36, л. 10 – 12
Information about the development of the trial against the group in Pernik, and about 
the conduct of the individual defendants.

67. Co-report on the state of the agent-operational apparatus in the food, wine and 
tobacco industries in the region of Rouse, Rouse, 9 April 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 149, л. 35 – 41
Information about the more significant companies in the food, wine and tobacco 
industries in the region of Rouse, the enemy contingent among their employees, the 
state of the agent apparatus in the field, current investigations and tips examined by the 
SS bodies, the respective findings and recommendations.

68. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning the more significant tips 
and completed agent-operational activities on 12–14 September 1966, Sofia, 16 
September 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 166, л. 374
Information about workers’ street march during working hours at the Transpred State 
Enterprise, as a form of protest against irregularities in the enterprise, and the response 
thereto by the Chairman of the trade union committee.

69. Information from the Second Directorate of the CSS regarding incident alerts 
in economic enterprises for the period 01.01.1965–01.06.1966, for which there is 
evidence to have been committed by the enemy, Sofia, 1 November 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 167, л. 382 – 388
Data on supposed attempts at sabotage in the economic sector related to the emergence 
of underground groups, intentional damage to equipment, etc.

70. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning major alerts and outcomes 
of related agent-operational activities on 26–28 February 1966 and 1 March 1966, 
Sofia, 5 March 1966. 
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 165, л. 106
Information about a series of incidents in the Keramzit shop of Al. Voykov SIE, the 
unstable relations and unhealthy atmosphere in the factory, workers’ factions, and 
hostility against the management.

71. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning major alerts and outcomes of 
related agent-operational activities on 14–16 March 1966, Sofia, 18 March 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 165, л. 135, 138 – 139
Information about an incident in the Zvezdel mines in the District of Kardzhali, causing 
the death of three people, as well as the anonymous files Akoula (Shark) and Kourshoumi 
(Bullets) against individuals spreading hostile slogans in the region of Rouse.

72. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning major alerts and outcomes 
of related agent-operational activities on 25–27 May 1966, Sofia, 3 May 1966.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 165, л. 249
Information about initiatives in support of earlier retirement. A commission is set up 
and warnings are issued that, if no decision is taken at the congress of trade unions, 
protesters will resort to other means.

73. Information about more typical acts and opinions in relation to the decisions of 
the CC of the BCP and of the Council of Ministers of 28.12.1967, (s.l.), 4 January 
1968.



38

АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 4 – 6
Information about anti-communist slogans posted in the Metal SIE in Varna, as well as 
leaflets about revising the prices of certain consumer goods, disseminated in the town.

74. Information about the more common reactions to the decisions of the CC of the 
BCP and of the Council of Ministers of 28.12.1967, (s.l.), [January 1968].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 10 – 14
Information about the reactions of individual workers and entire collectives at various 
companies in the town of Rouse in relation to price increases for certain products.

75. Information about the more common reactions to the decisions of the CC of the 
BCP and of the Council of Ministers of 28.12.1967, (s.l.), 6 January 1968.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 19 – 20
Information about the reactions of individual workers and entire collectives at Vasil 
Kolarov Locomotive and Wagon Factory, Dimitar Blagoev State Sugar Factory and 
other enterprises in the town of Rouse concerning price increases for certain products.

76. Information about the more common reactions to the decisions of the CC of the 
BCP and of the Council of Ministers of 28.12.1967, (s.l.), 10 January 1968.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 398, л. 27 – 28
Information about a “proclamation” posted in the Engineering plant in the town of 
Sopot calling up workers to ignore and reject the decisions of the CC of the BCP and 
of the Council of Ministers.

77. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning major alerts and outcomes 
of related agent-operational activities on 25-27 April 1968, Sofia, 29 April 1968.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 259, л. 164 – 165
Information about an intentional accident in the Maps Factory and the tensions among 
local workers from a few days before.

78. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning major alerts and outcomes of 
related agent-operational activities on 1-3 September 1968, Sofia, 3 September 1968.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 260, л. 386 – 387
Information about statements made by workers from various enterprises in response 
to Czechoslovakian events, and about intentions to hold a demonstration against a 
ministerial ordinance.

79. Bulletin of the Second Directorate – CSS concerning major alerts and outcomes of 
related agent-operational activities on 13-17 December 1968, Sofia, 19 December 
1968.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 260, л. 550 – 551
Information about written protests by workers concerning low wages, and related 
cessation of work in the polyester fibre factory in Yambol.

80. Synopsis of Fireraiser anonymous case dealing with an act of diversion in the N. 
Kirov factory in the town of Rouse, Rouse, 19 January 1969.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 376, л. 1 – 22
Information about a fire started in the isolation shop of N. Kirov factory, the consequent 
measures taken by the MoI authorities, the suspected perpetrators, the progress of the 
investigation, the findings and conclusions.

81. Brief report on the agent-operational situation in Madara Lorry Factory in 
Shoumen, Sofia, 21 June 1969.
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АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 376, л. 36 – 44
Information about the operation of the Madara Lorry Factory in Shoumen, local 
workers’ collectives, the profile of separate workers’ groups, and their typical activities. 

82. Summary of the major reasons for accidents and occurrences in the industry 
sector and some aspects of the preventive work of the Ministry of Interior, (s.l.), 
16 January 1975.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 38, оп. 1, а. е. 211, л. 2 – 28
Statistical data on industrial failures and incidents in Bulgaria, the underlying reasons 
and conditions leading up to that. Attention is given to intentional damages to equipment 
and installations, and the possible counter and preventive measures on the part of MoI.

83. Information about alerts of subversion inspired by or related to Polish events, 
received at the Second Main Directorate – SS, (s.l.), 2 February 1981.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 417А, л. 4 – 6
Information about protests, demonstrations, speeches, and public initiatives in support 
of events in Poland, organised by workers around the country. Further data concerns 
individual intentions to set up underground associations of workers’ collectives.

84. Brief report on anonymous fliers and their identified authors from around the 
country in the period 1978–1980, Sofia, 29 October 1980.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 7 – 17
Information about identified and sentenced Second Secretary of a factory party 
committee, who is found to have disseminated anonymous fliers on behalf of “Workers’ 
groups studying the works of Marx, Engels and Lenin about the socialist society”. 
There is further information about an exposed plan to disseminate leaflets provoking 
discontent among workers in Kremikovtsi and Pernik metallurgic factories.

85. Information about alerts received at the Second Main Directorate – SS in relation 
to comments on Polish events, and some adverse domestic occurrences resulting 
from those events, (s.l.), 29 July 1981.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 418А, л. 40 – 42
Information about the negative impact of events in Poland on the workers’ collective 
in the Bus Transport State-Owned Company in Bourgas, where over 100 persons quit 
their jobs due to low wages.

86. Summary of the situation in the capital in December 1981, (s.l.), 30 December 
1981.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 5 – 6
Information about discontent voices among trade unions and workers’ collectives in 
the thermal shop of T. Petrov Repair Parts Factory, Malashevtsi Motor Enterprise and 
D. Blagoev factory for bare wire in Sofia.

87. Information about the operational situation in the District of Blagoevgrad between 
01.12.1981 and 30.12.1981, Blagoevgrad, 6 January 1982.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 61
Information about negative attitudes among workers in the Belasitsa agrarian and 
industrial complex in the town of Petrich, the machine shop in the village of Dabnitsa, 
and the Energoremont construction and production base in the town of Kresna.

88. Summary operational report on the situation in the District of Vidin in the wake 
of Polish events, between 14.12.1981 and 05.01.1982, (s.l.), 11 January 1982.
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АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 44 – 46
Information about the attitudes and moods among workers’ collectives in the region of Vidin, 
and the discontent of workers in G. Dimitrov Enterprise against regular work on Sundays.

89. Bulletin of the District Directorate in Varna covering the more significant alerts 
and tips received via channels of the Second Main Directorate, Varna, 26 January 
1982.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 421А, л. 101 – 102
Information about discontent among workers in G. Dimitrov Shipbuilding Enterprise 
directed against the management, and among workers in Devnya 2 TTP, due to 
misapplication of the new economic mechanism.

90. Information of the Fourth Directorate – SS regarding the aggravated economic 
situation in Metalhim Economic Group and the related social tensions among 
workers’ collectives around all units, (s.l.), 6 December 1988.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 28, л. 101 – 105
Information about serious discontent among workers’ collectives in Metalhim EG‘s shops 
related to unpaid wages, which has led to hundreds of employees quitting their jobs.

PART THREE
THE STATE SECURITY AND BULGARIAN WORKERS ABROAD

91. Strike of Bulgarian workers and engineers in Libya – an article in Information 
Bulletin No. 51 of the CSS of the Ministry of Interior, (s.l.), 18 July 1968.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 716, Бюлетин бр. 51, л. 9 – 10
Information on the strike of Bulgarian workers in Sebha, Libya, taken place on 9 June 
1968, and the social and day-to-day reasons behind it.

92. Brief report on the operational situation and progress of our work amidst the 
Bulgarian construction team in Gubkin - USSR, Gubkin, 23 May 1971.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1675, л. 2 – 4
Information about the criminal doings of construction workers seconded to Gubkin – 
USSR, the weaknesses of the administrative and political guidance of the team, and the 
state of the agent apparatus in the construction sector.

93. Brief report on the results from the implementation of the decision of the MoI 
Collegium and of other public political organisations, as regards better and more 
careful selection of Bulgarian workers in the USSR, as well as enhancement of 
related agent-operational work, Moscow, 15 June 1971.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1566, л. 180 – 185
Information about the reasons for the return of approx. 1000 workers back to Bulgaria, 
and the progress of implementation of the decision of the MoI Collegium on improving 
selection procedures for workers to be seconded to the USSR.

94. Memorandum about the situation and environment in monitored sites where 
Bulgarian workers in the Ukrainian SSR operate, Kiev, 12 July 1971.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1677, л. 1 – 11
Information about the situation and atmosphere in Bulgarian workers’ collectives 
in the Ukrainian SSR and the more typical behavior of their individual members. 
Attention is given to entire teams in the Ukrainian SSR refusing to go out to work due 
to socio-economic reasons, i.e. low wages, and the response thereto on the part of the 
supervising SS operatives in their midst.
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95. Memorandum about the official trip of Colonel Dimitar Dobrev Kostov from the 
Moscow operational unit to Rostov-on-Don, Novocherkassk, Aksai, Stavropol, 
Grozny and Malgobek, Moscow, 10 November 1971.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1680, л. 2 – 6
Information about the situation locally as far as Bulgarian workers’ collectives are concerned, 
the selection of SS collaborators, and the more typical activities of individual employees.

96. Report on completed agent-operational surveillance on Bulgarian citizens on long-
term assignments or temporary residing in the USSR in the reporting year 1971, 
Moscow, 18 January 1972.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1670, л. 9 – 27
Information about Bulgarian citizens, including 15 000 workers, permanently residing 
in the USSR, the SS collaborators in charge of their surveillance, and the more typical 
activities of individual persons, such as anti-Soviet statements, currency and commercial 
abuses, violation of the social order, treason attempts, etc. The document also makes 
reference to several strikes “of a sporadic nature” among Bulgarian workers’ collectives 
in the USSR – all due to low wages and/or poor working conditions.

97. Brief report on the situation with Bulgarian workers in the CSSR, (s.l.), [1972].
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1683, л. 11 – 31
Information about the assignment of Bulgarian workers in the CSSR, reported based on 
towns and factories, their conditions of life, discipline and anti-social conduct, and the 
state of operational work related thereto.

98. Memorandum about the official trip of Colonel Dimitar Dobrev Kostov to the 
Bulgarian construction teams in Aksai, Grozny and Stepnoe, Moscow, 27 May 1972.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1826, л. 13 – 20
Information about the situation with Bulgarian workers’ collectives in Aksai, Grozny and 
Stepnoe, the related assignment of surveillance agents and SS collaborators, and the 
more typical activities of individual persons.

99. Memorandum about the official trip of Colonel Dimitar Dobrev Kostov to the 
Bulgarian construction teams in the towns of Grozny and Aksai, Moscow, 2 August 
1972.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1826, л. 10 – 12
Information about typical activities of some Bulgarian workers seconded to Grozny 
and Aksai, such as anti-Soviet statements, poor labour discipline, violation of the social 
order, petty offences, etc.

100. Brief report on the state of operational work among Bulgarian citizens in the USSR 
and the MSSR to 31.01.1973, Kiev, 8 February 1973.
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