(КРДОПБГДСРСБНА)

Държавна сигурност
и вероизповеданията
част iІ
Мюсюлманско изповедание
и Католическа църква
в България
(1944 – 1991)

Из архивите на ДС

Из архивите на ДС
1

Комисия за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия

Из архивите на ДС

Committee for Disclosing the Documents
and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens
to the State Security and the Intelligence Services
of the Bulgarian National Army
(CDDAABCSSISBNA)

STATE SECURITY AND
and religions
Part ІI

Muslim Religion and the
Catholic Church in Bulgaria
(1944 – 1991)
Documentary Volume

(КРДОПБГДСРСБНА)

Държавна
сигурност
и вероизповеданията
част IІ
Мюсюлманско изповедание и
Католическа църква в България
(1944 – 1991)
Документален сборник

София, 2017

Из архивите на ДС

Из архивите на ДС
3

Комисия за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия

Из архивите на ДС
4

Комисия за разкриване на документите и за обявяване принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, 2017 г.
ISBN 978-619-7361-19-3

Из архивите на ДС

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение......................................................................................................................... 6
Списък на документите с анотация.............................................................................. 19
Факсимилета на документите....................................................................................... 49
Раздел І. Мюсюлманско изповедание.......................................................................... 49
І.1. Документи, отчитащи дейността на ДС по отношение на
мюсюлманското духовенство в страната.................................................. 49
І.2. Документи, отнасящи се за секта „Казълбаши-алияни”........................ 250
Раздел ІІ. Католическа църква в България................................................................. 275
Справочен апарат......................................................................................................... 518
1. Списък на по-важните съкращения........................................................... 518
2. Списък на използваните архивни фондове............................................... 519

5

Contents
Introduction...................................................................................................................... 13
List of documents with annotation ................................................................................. 34
Facsimiles of documents.................................................................................................. 49
Chapter І. Muslim religion............................................................................................... 49
І.1. Documents that give an account of the State Security activities with
regard to the Muslim clergy in the country.................................................. 49
І.2. Documents referring to the sect ‘Kazalbashi-Aliani’................................. 250
Chapter ІІ. Catholic Church in Bulgaria........................................................................ 275
Reference Mechanism.................................................................................................... 518
1. List of the most important abbreviations ........................................................... 518
2. List of the funds and archival units used............................................................. 519

Из архивите на ДС
6

Въведение
Документалният сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” – част ІІ – „Мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България” е издание от поредицата „Из архивите
на ДС”. Съставен е изцяло от документи, съхранявани в Централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Държавна сигурност и вероизповеданията е тема около която винаги ще има дискусия
в общественото пространство и която ще провокира изследователите да търсят нови, неизвестни до този момент факти, с които да бъде обогатено близкото историческо минало,
свързано с духовния живот в България в периода 1944-1991 г.1
Всички вероизповедания и секти от една страна и държавната власт в Народна република
България от друга, имат свои особени взаимоотношения, които се формират на базата на
конституциите от 1947 г. и 1971 г., на Закона за изповеданията2 от 1949 г. и от влиянието
на Държавна сигурност. Основният посредник и свързващ елемент във взаимоотношенията
между религиозните общности и държавата е Дирекцията по изповеданията, която в различни моменти от разглеждания период преминава от Министерство на външните работи към
Министерски съвет и обратно в зависимост от ролята, която трябва да изиграе в решаването
на даден въпрос. Разбира се тези взаимоотношения са добре следени от Държавна сигурност, която в повечето случаи се оказва на точното място и време.
При подредбата на документите в сборника е използван тематично хронологическия подход. Тематично те са обособени в два раздела: „Мюсюлманско изповедание” и „Католическа
църква в България”.
Първият раздел на документалния сборник е разделен на две части, като първата част
се отнася за дейността на Държавна сигурност по линия на мюсюлманското духовенство в
страната.
В един от първите документи даващи сведение за положението на мохамеданското3 духовенство и ролята му в страната от м.май 1950 г. е представена информация за висшите духовни служители и мюфтийствата, за мюсюлманите, за вероизповедните общини, за молитвените домове и свещенослужители, за учебните заведения. Изразява се мнение, че религиозният
фанатизъм оставя отпечатък върху всички аспекти на живота на мюсюлманското население,
а съществена роля играят духовните лица или лицата завършили духовни институти (Вж.
Документ №1 от сборника).
Обществената модернизация през първата половина на 50-те години на ХХ век предполага потискане на влиянието на религията и в частност на исляма. Най-силно това се усеща
тогава, когато е предприета акция по паспортизацията на населението, изповядващо ислям
в района на област Благоевград. В тази връзка, усещайки трудностите по изпълнението на
поставената задача в района на Гоце Делчев се предлагат комплекс от мероприятия като:
засилване на разяснителната работа по паспортизацията сред населението, като идеята е
да бъдат изяснени истинските цели и да се опровергаят лъжливите слухове. Предвижда се
при вписването на народността в паспортите да се даде възможност населението свободно
да посочва своята народност: „българин”, „българо-мохамеданин” или „македонец” (Вж.
Документ №6 от DVD). В доклад за хода на паспортизацията сред българо-мохамеданите
в района на Гоце Делчев се отбелязва, че съществува настроение против паспортизацията.
Основният въпрос, по който се изразява недоволство е този за народността. Българо-мохамеданите смесват въпроса с религията и смятат, че чрез паспортизацията правителството
1

2
3

В тази обширна тема могат се очертават няколко тематични кръга, които ще бъдат обособени в отделни документални сборници от
поредицата „Из архива на ДС, а именно: „ДС и вероизповеданията – част І – Българска православна църква”; „ДС и вероизповеданията
– част ІІ – Мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България” и „ДС и вероизповеданията – част ІІІ – Протестантска църква
и религиозни секти”.
Действал до декември 2002 г., отменен от новия Закон за вероизповеданията.
Терминът с който борави Държавна сигурност в документите е равнозначен на термина „мюсюлманско духовенство”.
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иска да ги „побългари”. Затова че в личните им паспорти те трябва да се впишат българи
или „македонци” и че няма да се впише религията, която изповядат - те виждат опит на
правителството да ги раздели с турците и да нямат възможност да се изселят в Турция (Вж.
Документ №3 от сборника).
Работата на Държавна сигурност с мюсюлманите продължава да се води с настъпателни темпове. Например, в началото на 1960 г. с писмо до началника на окръжно управление Благоевград се поставя на дневен ред подобряването на агентурно-оперативната работа
сред вражеските елементи на турското население. Предвижда се придобиване на качествена
агентура из средите на мюсюлманско духовенство и секти, интелигенцията и местни авторитетни личности, като се обърне особено внимание на жените (например: акушерки, учителки, лекарки и др.). Поставя се като цел преразглеждане на установения до този момент
контингент, като на разработка и отчет останат духовните лица и вражеските елементи. Да
се реагира срещу онези духовни лица, които не спазват закона за изповеданията и устава за
духовното устройство и управление на мюсюлманите в България, като се провеждат серия
от мероприятия за разлагане и компрометиране сред местното население. Да се провеждат
мероприятия за компрометиране на ходжите и изолиране им от трудещото се турско население (Вж. Документ №13 от сборника).
Подобен пример за оказване на влияние е предложение за промени във висшия състав на
мюсюлманското духовенство от юли 1963 г. В него се акцентира, че Главното мюфтийство
провежда политика на обграждане с вражески настроени към народната власт лица, които до
голяма степен затрудняват провеждането на партийните и правителствени мероприятия сред
мюсюлманското духовенство. Поставената цел е оглавяване и укрепване на Главното мюфтийство с подходящи духовни ръководители, като се предлага смяната на главния мюфтия
и постепенна промяна в районните мюфтийства и неподходящите служители и технически
персонал (Вж. Документ №21 от сборника).
От справка за дейността на реакционно настроената турска интелигенция и мюсюлманско духовенство към 1964 г. се споменава, че мюсюлманските духовници и мюфтийствата
са сред най-авторитетните и уважавани хора и институти. До излизане на правителственото
решение за райониране на мюфтийствата (1958 г.) броят на турските духовни лица в страната наброява 3200 в 17 мюфтийства. След тази дата техния брой е 465 ходжи и 8 мюфтийства
– две главни и 6 районни. Главните мюфтийства имат за седалище София за турското население и Смолян за българомохамеданското, а районните са в Кърджали, Пловдив, Айтос,
Толбухин, Разград и Коларовград. Необходимо е да се отбележи, че на всички етапи от своето развитие като основен метод и форми на дейност „реакционното мюсюлманско” духовенство е използвало вражеската агитация и пропаганда против мероприятията на народната
власт, насочени към културното издигане на населението. Анализът на данните показва, че
на всяко мероприятие на партията и властта ходжите реагират с провеждането на активна
вражеска агитация и пропаганда. На партийните мероприятия за усилване на атеистическата
пропаганда сред турското население духовенството винаги е отговаряло с активни действия.
Духовенството се явява враг на всяко просвещение на населението и полага неимоверни
усилия за запазване на религиозния фанатизъм.4
В решение на Секретариата на ЦК на БКП от 27 юли 1970 г. което е свързано с по-нататъшно подобряване на работата за националното осъзнаване и патриотичното възпитание
на българите с мохамеданска вяра се предвижда организирането на постоянна, системна,
целенасочена и настъпателна дейност за атеистическо възпитание. На окръжните комитети
на БКП в градовете и областите, в които живее българско население с мохамеданска вяра е
възложено да организират системна и целенасочена организационна и идеологическа дейност за избистряне на неговото национално съзнание и за решително пресичане на антибългарските настроения. Комунистите в тези организации да дават личен пример за осъществяването на атеистическо и класово-партийно възпитание. НС на ОФ и окръжните комитети
да организират създаването на домове и клубове на атеиста (Вж. Документ №24 от сборника).
В справка за проявите на реакционното мюсюлманско духовенство, от януари 1973 г., се
4

АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част I, л. 116-137
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анализират данните, с които разполага Държавна сигурност и се стига до извода, че това
основно са: вражески изказвания при извършване на религиозни молитви; клевета по адрес
на народната власт; отпор на провежданите партийно-политически мероприятия; издигане
на религията като възможност за провеждане на националистическа дейност; масово посещения на религиозни места; призив за изселване от страната (Вж. Документ №26 от
сборника).
През 1981 г. се предвиждат мероприятия за ангажиране на граждански ведомства и обществени организации в борбата срещу подривната дейност чрез използване на исляма. Набелязаните действия са за ограничаване и пресичане на вредното идеологическо въздействие
на исляма сред българските граждани. Предвижда се да се прави периодичен анализ за новите моменти в антикомунистическата и антибългарска дейност, провеждана от Световния
ислямски съюз, Турция и от ислямските страни. Предвижда се коранът да се преведе на
български език с критичен коментар; да се отпечатат художествени и публицистични произведения на български език, които да изобличават битовия консерватизъм и вредното влияние
на исляма; да се преразгледат джамиите - паметници на културата, като се изключат тези,
които нямат историческа или културна стойност. Предвижда се провеждане на целенасочена
пропаганда срещу негативното отражение на исляма в страната, като: разработване на мероприятия в борбата за недопускане на комсомолци и ученици в началните класове да попадат
под влияние на мюсюлманската религия, да не се допускат националистически настроени
лица да бъдат назначавани за имами; да не се допускат незаконни строежи и ремонти на
джамии; санкциониране на религиозни обреди извън храмовете; да не се допуска създаване
на отделни гробища за мюсюлмани и християни, като погребенията да се извършват с граждански ритуали, а религиозни обреди да се допускат само в джамиите; да не се поставят на
гробовете националистически символи и надписи на арабски и латиница (Вж. Документ
№41 от сборника).
През 1985 г. са набелязани мероприятия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа на Държавна сигурност сред мюсюлманското духовенство. В тях се
предвижда вербуването за агенти на Държавна сигурност на всички подходящи мюсюлмански духовници. Завършилите мюсюлмански духовни училища и тези от тях, които подкрепят политиката на партията да бъдат вербувани и да се назначават за имами с допълнително
заплащане. С агентите на Държавна сигурност от средите на висшето духовенство, които
имат резерви в политиката на партията да се проведат мероприятия за укрепването им. Разработване на примерни указания за поведение на мюсюлманските духовници. Духовниците,
които са на възраст или болни, но лоялно настроени към народната власт да не се уволняват.
Постепенно с подходящи мотиви (пенсиониране, трудоустрояване по болест, преминаване
на друга работа) да се освобождават от работа ходжите, колебаещите се мюфтии, които имат
резерви по отношение на политиката на партията за израждане на социалистическа нация
или които проявяват двуличие. (Вж. Документ №47 от сборника).
В справка от 1986 г. за обстановката по линия на исляма се споменава, че по-голяма част
от официалното мюсюлманско духовенство подкрепя „Възродителния процес”. Редица имами дават личен пример и активно съдействат при смяната на имената. Всички висши духовни лица са излезли с декларация, в която разобличават клеветническите твърдения, че се
нарушава свободата на ислямското вероизповедание. Утвърден е нов Устав на вероизповеданието, съобразен с актуалните изисквания към вярващите. Изисква се проповедите, освен
на арабски да бъдат и на български език. Изброени са негативни процеси и тенденции като:
изнасяне на религиозна дейност извън джамиите и активизиране на нелегалните духовни
лица; рязък спад във възрастовата граница на обрязаните момчета. Допуснато е събарянето
на джамии и минарета; ограничено е посещението само в петъчни дни. Има случаи в отделни селища да не се позволява честването на религиозни празници, унищожават се стари
надгробни плочи. Всичко това създава негативни настроения сред вярващите и се ползва
за спекулации със свободата на мюсюлманското вероизповедание (Вж. Документ №48 от
сборника).
В друг доклад от октомври 1986 г. за състоянието на исляма в Народна република България и борбата срещу него се отбелязва, че социалистическото преустройство на обществото
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води до коренни изменения в ислямската религиозност сред гражданите с възстановени имена. Преди всичко тяхната религиозност няма онази количествена разпространеност и фанатичност, характерна за редица мюсюлмански страни. Ислямската религиозност е свързана с
потребностите на българите-мюсюлмани. Служи като средство за съхранение на някои семейно-битови и културно-психологически черти, както за етническо самосъхранение, така е
и израз за вярност към република Турция. Върху основата на ислямизирането сред циганите
се формира процес на обособяване и разграничаване от българския етнос. Едновременно с
това продължава и турцизирането им и активизиране на ислямски обичаи и традиции. Така
циганите навлизат в джамийските настоятелства и стават имами, които се проявяват като
едни от най-фанатизираните и активни дейци на исляма. Религиозната принадлежност за
много български цигани е търсена форма за обществено признание и изява. Тъкмо това прави опасни подобни явления сред тях, особено когато са на антибългарска основа. Сред насилствено помохамеданчените българи се извършват сложни процеси, които имат принципно положителен характер. Разграничаването на населението на „българо-християни” и „българо-мохамедани” битува в неофициалния живот на хората, като то се извършва двустранно.
Наличието му говори за непреодолян религиозно-исторически контраст между населението.
То е в основата на изолиране, което в крайна сметка е насочено срещу националната консолидация (Вж. Документ №49 от сборника).
В справка за обстановката по възродителния процес през погледа на някои агенти-ходжи
се споменава, че видима промяна в посещаемостта в джамиите след възстановяването на
имената няма. Във връзка с развитието на възродителния процес и налагането на нови елементи в традиционната обредна система при мюсюлманите – погребения в общ гробищен
парк с ковчези и обличане на починалите, може да се счита, че се приема от населението
сравнително безболезнено и без особени възражения. Някои социалистически обреди се налагат след възстановяването на имената и сравнително бързо се възприемат, а населението
донякъде е приело това, което му е подсказано чрез принудата (Вж. Документ №51 от
сборника).
Втората част на първия раздел на сборника касае документи, които се отнасят за етноконфесионалната общност на мюсюлманите казълбаши.
В един от най-ранните документи за религиозната секта „Казълбаши-алияни” от август
1955 г. се дава информация за броя, религиозните водачи, организацията и обичаите при
казълбашите. Споменава за това, че религиозните обичай и празници се провеждат на строго
конспиративни начала, не признават никаква власт (Вж. Документ №52 от сборника).
Интересът на Държавна сигурност към тази изключително затворена група хора не секва
и с писмо до окръжните началници на МВР в страната, от юли 1959 г., се информира, че
мюсюлманските секти провеждат своята религиозна дейност в частни, нерегистрирани като
молитвени домове помещения, което противоречи на закона. Обръща се внимание, че при
извършването на тези дейности се уврежда моралния и духовен престиж на гражданите.
Препоръчва се набелязване на мероприятия за закриването и забраната на домовете и местата, където се провеждат религиозните обреди на сектите (Вж. Документ №55 от сборника).
Във втория раздел на сборника документите се отнасят за католическата църква в България.
Въпреки, че в България католицизма има сравнително малко последователи, католическата църква е една от най-преследваните, ограничавани и репресирани от властта в годините
след 9 септември 1944 г. Държавната политика по отношение на католиците в страната се
начертава в края на 40-те годни на ХХ век. В периода 1950-1952 г. висшето духовенство и
свещеничество на католиците търпи поредица от политически съдебни процеси свързани с
обвинения за „връзки с чужди разузнавания”, „шпионаж” и създаване на нелегални организации за извършване на „подривна дейност”.
В докладна записка до министър-председателя на Народна република България от директора на изповеданията от април 1948 г. се дава сведение за броя на католиците и евангелистите в страната. Изразява се мнение, че са те агентури на Ватикана и САЩ и че поддържат
връзки с капиталистическите държави; имат много движими и недвижими имоти и разполагат с необходимите финансови средства и организационен апарат за водене на агитация и
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пропаганда. Предвид на това се налага вземане на всички необходими мерки за недопускане
на тези „религиозни фанатици” да се превърнат в „пета колона” на Западните държави (Вж.
Документ №56 от сборника).
В информация за появата и устройството на католическата и източно-католическата (униатска) църква се говори за пропаганда в страната, провеждана от католическите монашески
ордени. „Тези ордени зависят изцяло от Рим чрез Апостолическия делегат в България. Като
проповедници на католицизма, тези чужденци, чрез църквата са опасни, защото успяват
да намират контакт с народа. Те са се заловили по-специално с много важна работа, да
привличат към себе си младежта, чрез откриване на свои училища. С тази си дейност
те са вредни за държавата и вършат систематична пропаганда против демократичния
режим у нас. Отечественофронтовското възпитание в тези училища преднамерено и систематически се саботира. В тях се отбягва да се подчертае славянската принадлежност и солидарност на нашия народ. Не се говори за единство на славянските народи и
за дружба със Съветския съюз. Не се пеят народни партизански и трудови бригадирски
песни. В библиотеките им липсва прогресивна литература, да не говорим за Маркс-ленинска, а задължителния час за демократическо възпитание на дело не се провежда.” Авторът
на документа, цитирайки един доклад от министерство на народната просвета споменава
следното: „В настоящия момент чуждите училища се явяват като гнезда на отровена от
фашизма и реакцията българска младеж, която, намирайки възможност да получи своето
образование в тях остават далеч от новия научно-прогресивен дух на българските народни
гимназии…” (Вж. Документ №57 от сборника).
От съществено значение за положението на католическата църква в страната е доклад до
подпредседателя на Министерски съвет на Народна република България от януари 1949 г. С
него се предоставя информация за правното и фактическо положение на Апостолическата
делегация и нейния представител в страната. Изразява се мнение, че полученото благоволение може да бъде отказано във всеки един момент (Вж. Документ №59 от сборника).
Държавна сигурност запазва своята настъпателна дейност по отношение на католическото духовенство, която ескалира със секретното задържане на отец Дамян Гюлов. За това има
изготвен специален план за арест с дата 17 февруари 1950 г. Планът е изготвен на основание
постъпили агентурни данни за готвено покушение срещу министър-председателя на Народна република България, като един от набелязаните за задържане е отец Дамян Гюлов (Вж.
Документ №62 от сборника).
По същото време в справка за структурата и агентурно-оперативното обслужване на католическото духовенство от април 1950 г. се определят главните задачи, стоящи пред групата
за борба с католицизма в България. На основание разкритията по шпионските процеси в
Унгария и Полша е направен извод, че по безспорен начин католическата църква се ползва от
капиталистическите разузнавания за провеждане на вражеска агитация, пропаганда и шпионаж в страните с народна демокрация. Предвид на това, главната задача, която стои пред
групата е разкриването, разобличаването и ликвидирането на капиталистическата агентура,
прикриваща се под маската на католическата църква в България. За изпълнението на тази задача се налага сериозна работа за разкриване на шпионската дейност на обектите, документиране на вражеските прояви и вземането на репресивни мерки спрямо тях (Вж. Документ
№137 от DVD).
В началото на 1951 г. се прави предложение за откриване на централизирана агентурна разработка на католическите свещеници, уличени в услуга на френското разузнаване.
Предвижда се завеждането на разработката от отдел ІІ – Дирекция Държавна сигурност,
който да поеме ръководството на личните разработки на католическите свещеници в окръзите (Вж. Документ №65 от сборника).
Масови репресии над католически духовници започват с предложение за задържане на
католически свещеници от 27 юни 1952 г. Уличени в шпионаж в полза на френското разузнаване са католическите свещеници: Камен Вичев, Павел Джиджев, Петър Сарийски и
Фортунат Бакалски, за които се предвижда да бъдат задържани и да им се проведе следствие
(Вж. Документ №68 от сборника). След тяхното задържане и започване на следствените
разпити в рамките на по-малко от месец са задържани още католически свещеници, уличени
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в шпионаж. Показанията от подследствените са изтръгвани с насилие, а показателно в това
отношение е предложението до министъра на вътрешните работи за употреба на физическо
насилие спрямо подследствения Фортунат Бакалски5 (Вж. Документ №69 от сборника).
Развитието на следствения процес срещу католическите свещеници се следи от Вълко
Червенков, който в резолюция до Георги Цанков във връзка с това отбелязва: „По отношение
на католиците трябва да се действа решително. Да се подготви процес по направените разкрития и да се разгромят до основи католишките бандитски гнезда в България. По това ние
ще се съветваме с нашите приятели…” (Вж. Документ №70 от сборника).
През септември 1952 г. е отправено предложение за закриване на съществуващите католически женски ордени. Предлага се да бъдат разтурени монашеските общества, като всички
имащи близки в страната да се изпратят при тях. Тези, които нямат близки да бъдат изпратени на работа в общежитието на католическата църква, а чужденците да бъдат екстрадирани
(Вж. Документ №72 от сборника). За кратко време са предприети и редица допълните
мероприятия и реализации като са извършени нови арести във връзка с католическите духовници.
Във връзка с процеса срещу католическите свещеници от 3 октомври 1952 г. са произнесени са смъртни присъди, както и такива за различни срокове затвор. Самите смъртни присъди
са изпълнени ноември 1952 г., което се потвърждава от писмо до председателя на Софийски
градски народен съвет с дата 28 януари 1953 г (Вж. Документ №79 от сборника). С Указ
№88 на Президиума на Народното събрание на Народна република България от 12 март 1953
г. се конфискуват в полза на държавата недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата църква (Вж. Документ №81 от сборника).
След процесите от 1952 г. Държавна сигурност отбелязва в своите отчети и доклади, че
вражеската дейност по линия на католическото духовенство се характеризира с вражески
изказвания, възстановяване на връзките с чужденци, чувства се засилване на религиозната
дейност. Католическото население, включително свещениците си остават на вражески позиции (Вж. Документ №202 от DVD). Опитите да се вербуват сътрудници сред католическите свещеници в ТВО са несполучливи. От вербуваните през 1953 г. 4 агента, само един дава
известни резултати. Останалите категорично отказват да работят и се разконспирират. Причината за това е обстоятелството, че те не се признават за виновни и отричат всички данни,
изнесени по процеса на католическите свещеници през 1952 г. Друга причина за разконспирирането е и „крайната им фанатичност и омраза към народната власт” (Вж. Документ
№206 от DVD).
В основните мероприятия за активизиране агентурно-оперативната работа по линия на
католическо духовенство през 1960 г. се споменава, че след процесите през 1952 г. срещу
католическите свещеници в църквата настъпва дезорганизация. Останалите на свобода свещеници временно прекратяват задграничните си връзки и намаляват вражеската си дейност.
Активизация в католическите среди се наблюдава от 1955 г. насетне. Органите на Държавна сигурност се противопоставят на засилването на религиозното възпитание на децата по
места с провеждане на активни агентурно-оперативни и други мероприятия. Сериозен недостатък в работата по католическото духовенство е, че органите на Държавна сигурност
не разполагат с доказателства за шпионската му дейност в полза на Ватиканското и други
разузнавания (Вж. Документ №234 от DVD).
След погрома нанесен на католическата църква, Държавна сигурност продължава своята
дейност по отношение на духовниците, дори след излизането им от затворите и ТВО. На
разработка са водени почти всички свещеници, а някои от тях са арестувани и съдени отново.
През 1984 г. Шесто управление на Държавна сигурност изготвя информация за идеологическата подривна дейност, провеждана от Ватикана срещу Народна република България.
В нея се споменава, че „в съвременните условия противникът се стреми да насочи подривната идеологическа дейност на Ватикана в следните основни направления: компрометиране на световното комунистическо движение, засилване позициите на католическата
църква в социалистическите страни и активизиране на религиозната дейност. Създаване
5

Фортунат Бакалски умира по време на следствието, а като причина за неговата смърт е посочена двустранна бронхопневмония с
последвала остра сърдечна недостатъчност. За повече информация виж: АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 207, т. 12, л. 258-260

Из архивите на ДС

на „дисиденти” на религиозна основа и на опозиционни групи из средите на вярващите и
използването им под религиозното було като оръдие в борбата срещу социализма. Продължава и техния целенасочен натиск върху компетентните органи за официално признаване,
съхраняване, укрепване и разширяване дейността на католическата църква в България. Полагат се усилия по пътя на „взаимните отстъпки” удовлетворявайки някои наши искания
за проучване на исторически и културни материали във Ватиканските музеи, хранилища и
библиотеки, ежегодното оказване на почит към гроба на Кирил Философ в Рим и други, в
замяна да й се предоставят юридически права”. В отговор на това се отчита, че влиянието
на католическата цъква в България е ограничено, защото органите на Държавна сигурност
провеждат комплексни мероприятия за разкриване, предотвратяване и пресичане замислите
и действията на Ватикана и другите религиозни центрове и организации, извършващи идеологически акции против НРБ и останалите социалистически странни (Вж. Документ №107
от сборника).
През ноември 1985 г. се провежда среща между председателя на Комитета по религиозните въпроси и представители на Ватикана. На нея е разискван въпроса за юридическия статут
на католическата църква в България; обучението на децата и младежите; подготовката на
свещеници. От българска страна е засегнат въпроса за задържания Сергей Антонов и появилата се информация за това, че е започнала процедура по канонизация на осъдения през 1952
г. Евгений Босилков. Изразено е желанието и на двете страни за продължаване на диалога
(Вж. Документ №110 от DVD).
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Използваните документи в сборника са от архива на Министерство на вътрешните работи
(АКРДОПБГДСРСБНА – М) и от архива на Национална разузнавателна служба (АКРДОПБГДСРСБНА – Р). Документите от МВР са от фонд 1 – Секретариат, от фонд 2 – съхраняващ документи на Второ главно управление (контраразузнаване), от фонд 13 – документи
на бившето III управление – ДС за борба с вътрешната контрареволюция, от фонд 22 – документи на VІ управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната, както и литерни
дела, разработки и документи от историческия архив от центъра и от областните дирекции.
Документите от НРС (ПГУ-ДС) са от фонд 4 – литерни дела, водени по отчета на ПГУ-ДС,
както и т. нар. неархивирани литерни дела6.
Документите в сборника са 111 на брой, а включените в разширения електронен вариант
(DVD) – са 299, като подборът е направен от над 490 архивни единици и от над 40 литерни
дела, повечето от тях многотомни.
Списъкът на документите следва оригиналните им заглавия. Към всяко заглавие има кратка анотация и описание на исковите данни на документа. Когато няма дата върху документа,
поставената в квадратни скоби датировка е съобразена със съседните документи или с други
източници, отнасящи се до разглежданото историческо събитие.
В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в документите в които се съдържа информация
за трети лица, тя е заличена.
Научно-справочният апарат на изданието включва: списък на срещаните съкращения и
списък на използваните фондове и архивни единици.
КРДОПБГДСРСБНА

6

Това са дела водени по отчета на Първо главно управление на Държавна сигурност, които имат само регистрационен номер, но не и
архивен номер.
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Introduction
The documentary collection ‘State Security and Religions’ – Part II – Muslim religion and the
Catholic Church in Bulgaria’ is a volume of the sequence ‘From the archives of State Security’. It
consists entirely of documents, kept in the Centralized Archive 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 Army.
State Security and religions is a theme which will always be debated in public and will always
provoke researchers to seek new, unknown facts, which will enrich the near historical past connected with the clergy in Bulgaria in the period 1944-1991.1
All religious denominations and sects on the one hand and the state power in the People’s Republic of Bulgaria on the other hand, have their special relationships formed on the basis of the
constitutions of 1947 and 1971, the Religious Denominations Act2 of 1949 and the influence of
State Security. The main mediator and connecting element in the relations between the religious
communities and the state is the Religions Directorate, which at different points of the period under consideration passes from the Ministry of Foreign Affairs to the Council of Ministers and vice
versa, depending on the role it has to play in solving a given issue. Of course, these relationships
are well monitored by the State Security, which in most cases is at the right place and the right time.
The thematic and chronological approach is used in the arrangement of the documents in the collection. They are divided into two sections: ‘Muslim Religion’ and ‘Catholic Church in Bulgaria’.
The first chapter of the documentary collection has been divided into two parts, as the first part
refers to the State Security activity with regard to the Muslim clergy in the country.
One of the first documents to report on the situation of the Mohammedan3 clergy and its role
in the country since May 1950, provides information about the senior clergymen and muftis, the
Muslims, the religious communities, the prayer homes and the priests, the educational institutions.
It is believed that religious fanaticism leaves a mark on all aspects of the life of the Muslim population, and the role played by clergymen or persons who have completed theological colleges (see
Document No 1 of the Collection).
The public modernization in the first half of the 1950s presupposes the suppression of the influence of religion and of Islam in particular. This is most evident when a campaign on the passportization of the Islamic-speaking population in the region of Blagoevgrad takes place. In this regard,
being aware of the difficulties in implementing the assigned task in the region of Gotse Delchev,
a series of events are offered such as: enhancing the explanatory work on passportization among
the population, while the idea is the real aims to be clarified and the false rumours refuted. It is
envisaged that when nationality is entered into the passports, the population will be free to indicate
their nationality: ‘Bulgarian’, ‘Bulgarian-Mohammedan’ or ‘Macedonian’ (See Document No 6
on DVD). In a report on the progress of passportization among Bulgarian-Mohammedans in the
region of Gotse Delchev it is noted that there is ill-feeling against passports. The main issue of dissatisfaction is that of nationality. Bulgarian-Mohammedans mix the issue with religion and believe
that through passportization, the government wants to make them ‘Bulgarian’. Because of the fact
that in their personal passports they have to mark themselves Bulgarian or ‘Macedonians’ and that
the religion they follow will not be included - they see a government’s attempt to divide them with
the Turks and they will not have the opportunity to emigrate to Turkey (see Document No 3 of the
Collection).
The work of the State Security with the Muslims continues to be offensive. For example, in
the early 1960s, a letter addressed to the head of Regional Office - Blagoevgrad on improving
the operative work of agents among the enemy elements of the Turkish population. It is planned
1

2
3

In this broad topic, several thematic circles can be outlined, which will be divided into separate documentary collections from
the series ‘From the archives of State Security’, namely: ‘State Security and denominations - Part I - Bulgarian Orthodox
Church’; ‘State Security and Religions - Part II - Muslim Religion and the Catholic Church in Bulgaria’ and ‘State Security and
Religions - Part III - Protestant Church and Religious Sects’.
Into force until December 2002, repealed by the new Religious Denominations Act
The term used by the State Security in documents is equivalent to the term ‘Muslim clergy’.
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qualitative agents to be acquired from the Muslim clergy and sects, the intelligentsia and local authorities, paying special attention to women (i.e. midwives, teachers, doctors, etc.). The contingent
established so far is planned to be revised, and clergymen and enemy elements remain being under
development and reporting. To react against those clergymen who do not observe the Law on religious denominations and the statutes for organization and management of Muslims in Bulgaria, by
conducting a series of actions for the decomposition and compromise among the local population.
To conduct actions to compromise the hodjas and isolate them from the working Turkish population (See Document No 13 of the Collection).
A similar example of influence has been a suggestion for changes in the senior faction of the
Muslim clergy of July 1963. It emphasizes that the Chief Mufti’s Office is conducting a policy of
surrounding with persons with hostile attitude towards people’s power, who greatly impede the
conduct of the party and governmental operations among the Muslim clergy. The aim is to head and
strengthen the Chief Mufti’s Office with appropriate clergymen as leaders, proposing the replacement of the mufti-in-chief and a gradual change in the regional Mufti’s Office and inappropriate
officers and technical staff (see Document No 21 of the Collection).
A reference to the activities of the reactionary Turkish intelligentsia and the Muslim clergy in
1964 it is mentioned that Muslim clergymen and muftis are among the most authoritative and respected people and institutes. Until the government’s decision to divide the muftities (1958), the
number of Turkish intellectuals in the country amounted to 3,200 in a total of 17 muftis. After that
period, their number has been 465 hodges and 8 muftis - two major and six regional. The main muftities are based in Sofia for the Turkish population and Smolyan for the Bulgarian-Mohammedan
region, and the regional ones are in Kardzhali, Plovdiv, Aytos, Tolbuhin, Razgrad and Kolarovgrad.
It should be noted that at all stages of its development, the ‘reactionary Muslim’ clergy used the
enemy’s agitation and propaganda against the actions of the people’s government, aimed at the cultural uplifting of the population. The analysis of the data shows that at every event of the party, the
hodjas’ reaction is active hostile agitation and propaganda. At the events of the party for strengthening atheistic propaganda among the Turkish population, the clergy always responds actively. The
clergy is the enemy of each attempt of enlightenment of the population and makes great efforts to
preserve religious fanaticism.4
A decision of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party dated
July 27, 1970, which is related to the further improvement of the work for the national awareness
and patriotic education of the Bulgarians with Mohammedan faith, the organization of permanent,
systematic, targeted and offensive activities for atheistic upbringing is envisaged. The Communist
Party Committees in the cities and districts where the Bulgarian population lives with a Mohammedan faith have been assigned to organize a systematic and purposeful organizational and ideological activity in order to clarify their national consciousness and to decisively overcome the
anti-Bulgarian sentiments. The Communists in these organizations should give a personal example
of atheistic and class-and-party upbringing. The National Council of the Fatherland Front should
organize the establishment of homes and clubs of the atheist (see Document No 24 of the Collection).
In a reference to the events of the reactionary Muslim clergy, dated January 1973, the data available to the State Security has been analyzed, and it is concluded that these are basically: enemy
statements in practicing religious prayers; defamation against the people’s power; opposition to
the political events of the party held; the promotion of religion as an opportunity for nationalistic
activity; mass visits to religious places; a call for emigration from the country (See Document No
26 of the Collection).
In 1981, measures are planned to involve civilian agencies and public organizations in the fight
against subversive activity with the use of Islam. The actions are aimed at limiting and interrupting
the harmful ideological impact of Islam among Bulgarian citizens. It is planned to periodically analyse the new moments in the anti-communist and anti-Bulgarian activities conducted by the World
Islamic Union, Turkey and by the Islamic countries. It is envisaged that the Koran will be translated
into Bulgarian with a critical comment; artistic and publicist works that expose the conservatism of
the city and the harmful influence of Islam to be printed in Bulgarian; the mosques - monuments of
culture, to be reviewed excluding those that do not have any historical or cultural value. A targeted
propaganda against the negative reflection of Islam in the country is envisaged, such as: develop4

АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част I, л. 116-137
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ing measures to prevent Komsomols and primary school pupils from falling under the influence of
Muslim religion, preventing nationalistic individuals from being appointed as imams; to prevent
illegal construction and repairs of mosques; sanctioning religious rites and rituals outside the temples; not to allow the creation of separate cemeteries for Muslims and Christians, such as burial
ceremonies with civil rituals, and religious rituals allowed only in mosques; not to put nationalist
symbols and inscriptions on Arabic or Latin alphabets (see Document No 41 of the Collection).
In 1985, measures were planned to further improve the counter-intelligence activity of State
Security among the Muslim clergy. They provide for the recruitment of State Security agents to all
appropriate Muslim clerics. The graduates from Muslim theological institutions, as well as those
who support the Party’s policy, to be recruited and to be appointed for imams with additional remuneration. State Security agents from the clergy, who have reservations with regard to the Party’s
policy to be included I events, and measures to be taken in order to strengthen them. Guidance of
Muslim clerics’ behaviour is to be developed as well. Clergymen who are old or ill, but loyal to the
people’s authority, are not to be discharged. Gradually, with the appropriate motives (retirement,
labour readjustment due to sickness, going to another job), the hodjas are to be dismissed, the hesitating muftis who have reservations about the Party’s politics of evolving a socialist nation or who
express disobedience. (See Document No 47 of the Collection).
In a 1986 reference with regard to the Islam, it is mentioned that most of the official Muslim
clergy support the ‘revival process’. A number of imams give a personal example and actively assist
in the change of names. All senior clerics have come up with a declaration in which they denounce
the defamatory claims that the freedom of Islamic religion is being violated. A new statutes of religious denominations, which is in line with the actual requirements of religious people, has been
established. It is required that the sermons are preached in Arabic and in Bulgarian as well. Negative processes and trends are listed, such as: exposing religious activity outside the mosques and
activating the surreptitious clerics; a sharp drop in the age at which boys are circumcised. Mosques
and minarets are allowed to be demolished; the visit is limited only on Fridays. There are occasions
on which in certain towns and villages the celebration of religious holidays is not allowed, the old
tombstones are destroyed. All this creates negative moods among believers and is used for speculation with the freedom of Muslim religion (see Document No 48 of the Collection).
Another report from October 1986 referring to the state of Islam in the People’s Republic of
Bulgaria and the struggle against it, noted that the socialist reorganization of society led to radical
changes in Islamic religion among the citizens with recovered names. Above all, their religiosity
does not have that quantitative distribution and fanaticism characteristic of a number of Muslim
countries. Islamic religiosity is related to the needs of Muslim Bulgarians. It serves as a means of
preserving some family-household and cultural and psychological traits, for ethnic self-preservation, and also as an expression of loyalty to the Republic of Turkey. On the basis of Islamization
among Gypsies, a process of separation and differentiation from the Bulgarian ethnic group is
formed. At the same time, their ‘Turkification’ and the Islamic customs and traditions continues
to be activated. Thus, the gypsies enter the mosque boards and become imams who appear to be
one of the most fanatical and active figures of Islam. The religious affiliation for many Bulgarian
Gypsies is a form of social recognition and expression. That is what makes such phenomena among
them dangerous, especially when they are on an anti-Bulgarian basis. Among the Bulgarians who
are forcibly made Mohammedans some complex processes undergo, which are principally positive.
The demarcation of the population of ‘Bulgarian-Christians’ and ‘Bulgarian-Mohammedans’ takes
place in the informal life of the people and it is done bilaterally. Its presence speaks of an unbridled
religious-historical contrast between the population. It is the basis of isolation, which is ultimately
directed against national consolidation (see Document No 49 of the Collection).
In a reference to the revival process, some agents-hodjas mention that there is no visible change
in attendance after the names are restored. In connection with the development of the renaissance
process and the imposition of new elements in the traditional ritual system of Muslims - burials in a
common graveyard park with coffins and dressing of the deceased, it can be assumed that accepted
relatively painlessly by the population and without any particular objections. Some socialist rituals
are imposed after the re-establishing of the names and relatively quickly adopted, and the population has somewhat taken on what has been suggested by the coercion (see Document No 51 of the
Collection).
The second part of the first chapter of the Collection concerns documents which refer to the eth-
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no-confessional community of Muslims Kazalbashi.
In one of the earliest documents for the religious sect Kazalbashi-aliani in August 1955, information is given on the number, the religious leaders, the organization and the customs of the
Kazalbashi. It is mentioned in it that the religious customs and celebrations are held on strictly
conspiratorial grounds, they do not admit any authority (see Document No 52 of the Collection).
The interest of State Security towards this extremely closed group of people does not end, and
with a letter to the regional chiefs of the Ministry of Interior in July 1959, it is reported that the
Muslim sects carry out their religious activities in private places, unregistered as prayer homes,
which is contrary to the law. Attention is drawn to the fact that these activities are detrimental to
the moral and ecclesiastic prestige of the citizens. It is recommended to identify measures for the
closure and banning of the homes and places where religious rituals of the sects are held (see Document No 55 of the Collection).
In the second Chapter of the Collection the documents refer to the Catholic Church in Bulgaria.
Although there are relatively few Catholics in Bulgaria, the Catholic Church is one of the most
persecuted, constrained and repressed by power in the years after September 9, 1944. The state
policy towards Catholics in the country was drawn in the late 1940s of the twentieth century. In the
period 1950-1952, the Higher Clergy and the Priesthood of the Catholics suffered a series of political trials involving allegations of ‘links with foreign intelligence’, ‘espionage’, and the creation of
clandestine organizations for performing ‘subversive activity’.
In a report to the Prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria from the Director of religious denominations in April 1948, the number of Catholics and Evangelists in the country was
reported. They are of the opinion that they are agents of the Vatican and the United States and that
they maintain ties with the capitalist countries; they have a great number of movable and immovable property and have the necessary financial means and organisational mechanisms for conducting
agitation and propaganda. In view of this, all necessary measures are to be taken for preventing
these ‘religious fanatics’ from becoming the ‘fifth column’ of the Western countries (see Document
No 56 of the Collection).
Information on the appearance and the structure of the Catholic and Eastern Catholic (Uniat)
Church speaks of propaganda in the country conducted by Catholic monastic orders. ‘These orders
depend entirely on Rome through the Apostolic Delegate in Bulgaria. As preachers of Catholicism,
these foreigners, through the church, are dangerous because they manage to find contact with
the people. They have undertaken, in particular, very important work, attracting young people
by opening their own schools. By implementing this activity, they are harmful to the state and
do systematic propaganda against the democratic regime in our country. Fatherland-Front-style
education in these schools is deliberately and systematically sabotaged. They avoid highlighting
Slavic affiliation and solidarity of our people. There is no mention of the unity of Slavic peoples and
of the friendship with the Soviet Union. People’s partisan and labour brigade songs are not sung.
Their libraries lack progressive literature, not to mention the Marx-Lenin one, and the compulsory
classes for democratic education are not held.’ The author of the document, quoting a report from
the Ministry of Public Education, mentions the following: ‘At present, foreign schools are nests of
a Bulgarian youth poisoned by fascism and reaction, who, finding an opportunity to receive their
education in them, remain far from the new scientific-progressive spirit of Bulgarian people’s high
schools ...’ (See Document No 57 of the Collection).
Essential to the situation of the Catholic Church in the country is a report to the Deputy Chairman of the Council of Ministers of the People’s Republic of Bulgaria in January 1949. It provides
information on the legal and factual situation of the Apostolic Delegation and its representative in
the country. It is believed that the benevolence obtained may be refused at any time (See Document
No 59 of the Collection).
The State Security continues its offensive activity with regard to the Catholic clergy, which
escalates with the secret detention of Father Damyan Gulov. For that purpose, a special plan for
arrest which was drawn up dated February 17, 1950. The plan was prepared on the basis of received
agent details of a ready assassination against the Prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria, one of those designated for detention is Father Damyan Gulov (see Document No 62 of the
Collection).
At the same time, in a reference regarding the structure and the agents’operative service of the
catholic clergy of April 1950, the main tasks facing the group for fighting Catholicism in Bulgaria
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were identified. Based on the discovery of spy processes in Hungary and Poland, it is concluded
that the Catholic Church is undoubtedly used by the capitalist intelligence to carry out hostile agitation, propaganda and espionage in countries with people’s democracy. Given this, the main task
facing the group is the disclosure, expulsion and liquidation of the capitalist agents, hidden behind
the mask of the Catholic Church in Bulgaria. Serious work is needed to be done for the accomplishment of this task, namely the revealing of the spy activity of the objects, documenting the enemy
manifestations and taking repressive measures against them (see Document No 137 on DVD).
At the beginning of 1951, a proposal is made for opening a centralized agent’s development of
the Catholic priests who were reported to be in service of the French intelligence. It is envisaged
that the work of Department II - State Security Directorate, will be commissioned to take charge
of the personal developments of the Catholic priests in the various regions (see Document No 65
of the Collection).
Mass repressions of Catholic clerics began with a proposal for the detention of Catholic priests
on June 27, 1952, accused of espionage in favor of French intelligence: Kamen Vichev, Pavel
Dzhidzhev, Peter Sariyski and Fortunat Bakalski, who are planned to be put under detention (See
Document No 68 of the Collection). After their detention and commencement of the interrogations, more Catholic priests are arrested and accused of spying for less than a month. The testimonies of the defendants are violently extorted, and indicative of this is the suggestion of the Minister
of the Interior for the use of physical violence against the accused Fortunat Bakalski.5 (see Document No 69 of the Collection).
The progress of the investigative process against the Catholic priests is monitored by Vulko
Chervenkov, who in a resolution to Georgi Tsankov notes in this respect: ‘The Catholics should act
decisively. Proceedings is to be prepared based on the revelations made and the Catholic bandits in
Bulgaria to be annihilated completely. We will consult our friends on this issue ...’ (See Document
No 70 of the Collection).
In September 1952, a proposal was made for closing down the existing Catholic women’s orders. The monastic societies are proposed to be dissolved, and those who have relatives in the
country are to be sent to them. Those who have no relatives have to be sent to work in the Catholic
Church, and foreigners to be extradited (See Document No 72 of the Collection). A number of additional events and implementations have been undertaken for a short time, with new arrests being
made in connection with the Catholic clerics.
In connection with the process against the Catholic priests of October 3, 1952, death sentences
were given, as well as sentences for different terms of imprisonment. The death sentences themselves were fulfilled in November 1952, which is confirmed by a letter to the chairman of Sofia City
People’s Council dated 28 January 1953 (see Document No 79 of the Collection). Decree No 88
of the Presidium of the National Assembly of the People’s Republic of Bulgaria of 12 March, 1953
confiscated for the benefit of the state immovable and movable properties belonging to the Catholic
Church (see Document No 81 of the Collection).
Following the processes of 1952, State Security noted in its accounts and reports that hostile
Catholic clerical activity was characterized by hostile speeches, restoration of relations with foreigners, and strengthening of the religious activity. The Catholic population, including the priests,
remains on hostile positions (see Document No 202 on DVD). Attempts to recruit collaborators
among Catholic priests in the labour-educative schools are unsuccessful. Of the agents recruited in
1953, only one gives some results. The others firmly refuse to work and come to light. The reason
for this is the fact that they do not consider themselves guilty and deny all the data brought out
during the Catholic priesthood process in 1952. Another reason for their going out of underground
is ‘their extreme fanaticism and hatred towards the people’s power’ (See Document No 206 on
DVD).
In the main activities for activating the operation of agents in the Catholic clergy in 1960, it was
mentioned that after the processes of 1952 in the church, there was a disorganization of the Catholic
priests in the church. The remaining priests temporarily suspend their overseas relations and reduce
their enemy activities. Activation in the Catholic circles has been observed since 1955 onwards.
The State Security authorities oppose the strengthening of the religious education of the children on
the spot by conducting active events of agents and other kinds. A serious drawback in the Catholic
5

Fortunat Bakalski died during the investigation, and the cause of his death was a bilateral bronchopneumonia with subsequent
acute heart failure. For more information, see: АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 207, т. 12, л. 258-260
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clerical work is that the State Security authorities have no evidence of spying activities for Vatican
and other foreign intelligence services (see Document No 234 on DVD).
After the debacle imposed on the Catholic Church, State Security continued its activity with
regard to clerics, even after their leaving prison and the labour-educative schools. Almost all priests
are led under development, and some were arrested and brought to trial again.
In 1984, the sixth office of State Security produces information on the ideological subversive
activity exercised by Vatican against the People’s Republic of Bulgaria. It states that ‘presently, the
enemy seeks to direct the subversive ideological activity of Vatican in the following main directions:
compromising the world communist movement, strengthening the positions of the Catholic Church
in the socialist countries, and activating religious activity. Creating religion-based ‘dissidents’ and
opposition groups among believers and using them under the religious veil as a tool in the struggle
against socialism.’ Their intentional pressure on the competent authorities for the official recognition, preservation, consolidation and expansion of the Catholic Church in Bulgaria continues.
Efforts are made on the way of ‘reciprocal yielding’ to satisfy some of our requests for exploration
of historical and cultural materials in Vatican museums, repositories and libraries, annual tribute
to the grave of Cyril the Philosopher in Rome etc., and legal rights have to be granted in return’.
In response, it is considered that the influence of the Catholic Church in Bulgaria is limited because the State Security authorities conduct complex activities to detect, prevent and intercept
the intentions and actions of the Vatican and other religious centres and organizations conducting
ideological actions against the People’s Republic of Bulgaria and the other socialist countries (See
Document No 107 of the Collection).
In November 1985 a meeting is held between the Chairman of the Committee on Religious
Affairs and the Vatican. The issue related to the legal status of the Catholic Church in Bulgaria is
discussed; the education of children and young people; the preparation of priests. The Bulgarian
side raised the issue regarding the detained Sergei Antonov and the information about the initiation
of the canonization procedure of Yevgeny Bosilkov, convicted in 1952. Both countries are willing
to continue the dialogue (See Document No 110 on DVD).
***
The documents used in the collection are from the archive of the Ministry of Interior (АКРДОПБГДСРСБНА – М) and from the archive of the National Intelligence Service
(АКРДОПБГДСРСБНА – Р). The documents from the Ministry of Interior are from Fund 1 –
Secretariat, Fund 2 – storing documents of the Second General Office (counterintelligence), Fund
13 – documents of the former Third Office – State Security fighting the inner counterrevolution,
Fund 22 – documents of Fourth Office of State Security fighting against the ideological diversion,
counterrevolutionary, nationalistic and other anti-state activities in the country as well as cases,
developments and documents from the historical archive from the headquarters and the regional
directorates. The documents from the National Intelligence Service (FGO-SS) are from Fund 4,
personal files of individuals accounted by FGO-SS, as well as the so called special files, not included in the archive.6
The number of the documents in the collection is 111, and those included in the extended electronic version (DVD) are 299. The selection is made up of over 490 archival units and over 40 files
of individuals, most of them multi-volume.
The list of documents follows their original titles. Each title contains a brief annotation and a
description of the document’s data of claim. When there is no date on the document, the quoted date
in brackets is in line with that of the adjacent documents or other sources relevant to the historical
event in question.
In fulfilment of the requirements of the Law on Disclosing the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian
National Army, the documents containing information about third parties have been deleted.
The Reference Mechanism of the edition includes: a list of the abbreviations and a list of the
funds and archival units used.
CDDAABCSSISBNA
6

These are the case files of the First General Office of the State Security, which only have a registration number, but not an
archive number.
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Списък на документите
с анотация
Раздел І
Мюсюлманско изповедание
І.1. Документи, отчитащи дейността на ДС по отношение на мюсюлманското
духовенство в страната
1. Справка за положението на мохамеданското духовенство и каква роля играе в
страната, София, 11 май 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 756, л. 1-11
Информира за висшите духовни служители и мюфтийствата, мюсюлманите,
вероизповедните общини, молитвените домове и свещенослужители, учебните
заведения.
2. Справка относно искането на Дирекция на изповеданията за закриване на
служба „Кадри” при Главно мюфтийство – София, София, [1950-1951 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 275, л. 5-6
По бюджетни съображения Дирекция на изповеданията отправя предложение
за закриването на службата. Органите на ДС и партията не са съгласни с това,
защото чрез този акт ще бъдат махнати от мюфтийството партийни членове,
което би оставило дейността й извън „зоркото” око на партията.
3. Доклад относно хода на паспортизацията сред българо-мохамеданите в
Гоцеделчевска околия и причините за бавните темпове на същата, София, 5
март 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3168, л. 12-15
Отчита се, че недоволството идва от въпроса за народността, който се смесва с
този за религията. Опасенията на хората са, че с паспортизацията правителството
иска да побългари мюсюлманското население.
4. Докладна записка до министъра на вътрешните работи на Народна република
България, София, 17 юни 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3169, л. 13-15
Свързана с получени сигнали за прилагане на груби мерки по отношение на помашкото
население във връзка с паспортизацията.
5. Мероприятия по турските вероизповедни общини, София, 4 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1686, л. 1-3
Предвижда се париране на реакционната дейност на ходжите, отделяне на
училището от джамиите, укрепване на новообразуваните ТКЗС в турските села.
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6. Писмо до околийски началник МВР-Айтос, Бургас, 8 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 4
Иска се изготвянето и изпращането на подробна историческа справка за медресето
в с. Люляково.
7. Справка за турските училища в околията, Айтос, 19 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 6
Информира за турските училища в околията, намиращи се в дворовете на джамии
или в съседство със същите.
8. 	Историческа справка за турското духовно училище медресе „Алие” в с.
Люляково, Айтос, 19 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 219 (Бс), л. 2-4
Информира за учениците и учебните планове; преподавателите и сградния фонд.
9. Мнение от управление III – ДС, София, 28 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1686, л. 5
Предлага се предвиждането на повече мероприятия с цел откъсване на
малцинствената младеж от влиянието на ходжите.
10. Докладна записка за извършената работа в участък МВР – Айтос по решението
на Колегиума на МВР от 16 април 1959 г., Айтос, 11 октомври 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 213 (Бс), л. 1-3
Дава сведение за активизиране дейността по мюсюлманско духовенство и
авторитетни местни лица, стоящи на вражески позиции; набелязани са мероприятия
за подобряване на работата.
11. Справка за вражеските изказвания във връзка с провеждащото се партийно
мероприятие – снемане на фереджетата на българо-мохамеданките в района на
участък МВР – Гоце Делчев, [Гоце Делчев, 23 октомври1959 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 17, л. 19-24
Информира за съществуващо брожение за това, че се говори за забрана на
мюсюлманските религиозни празници и обичаи, придава се особено значение на слух
за решение да се забрани ходенето в джамия и провеждане на ритуално обрязване на
момчета. Отчита се, че на местата, където ходжите са с „правилно отношение”
към властта, не съществува този проблем и обратно, там където те са вражески
настроени и несъгласни с това има отпор от страна на местното население.
12. Отчетен доклад за извършената работа по линия на мюсюлманско духовенство
в Бургаски окръг през 1959 г., Бургас, 30 декември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 10, л. 2-7
Дава данни за оперативната обстановка, отчета и агентурата, броя на джамиите
и свещениците в окръга, както и това, че се предвижда райониране, с което ходжите
ще бъдат намалени драстично. Информира за насаждания религиозен фанатизъм и
отпор при снемането на фесовете и фереджетата.
13. Писмо № 60 до началник окръжно управление Благоевград, София, 5 януари 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 10 (Бл), л. 401-403
Свързано е с подобряването на агентурно-оперативната работа сред вражеските
елементи на турското население. Предвижда се придобиване на качествена агентура
из средите на мюсюлманско духовенство и секти, интелигенцията и авторитети,
като се обърне особено внимание на жените имащи естествена възможност като
например: акушерки, учителки, лекарки и др. Поставя се като цел преразглеждане
на установения до този момент контингент като на разработка и отчет останат
духовните лица и вражеските елементи.
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14. Окръжно № 158 до мюфтийствата в Народна република България, София, 23
януари 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 17-17 гръб
Свързано е с реда и начина за обрязването на децата, като се информира, че то ще
става само от подготвени лекари и в здравните заведения.
15. Справка до началник управление III – ДС, Котел, 27 януари 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 16, л. 23-24
Анализира се дейността на турското духовенство и се стига до извода, че Рамазана
се използва като агитация за засилване на религиозната пропаганда сред трудещото
се турско население. Споменава се за това, че местния мюфтия назначава във всяко
село по 3-4 души за ходжи, без да имат необходимия ценз, съгласно чл. 65 от устава,
което е сериозно нарушение на духовното устройство и управление на мюсюлманите
в Народна република България.
16. Писмо до началник окръжно управление МВР – Благоевград, 28 януари 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 10 (Бл), л. 197
Изисква се изготвянето на списъци с кратки данни за всички утвърдени имами от
окръга, които се считат за неподходящи с цел отстраняването им, като на тяхно
място се посочат лоялно настроени към народната власт.
17. Справка за инцидента в с. Добра Поляна, Бургас, 8 март 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 28-30
Описва нарасналото обществено недоволство от страна на местното население във
връзка с някои религиозни ограничения, както и възникналия инцидент в училището,
при който са отрязани косите на няколко ученички без тяхно съгласие.
18. Писмо до началник участъци МВР в околията, Бургас, 3 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 16
Във връзка с районирането на мюсюлманските вероизповедни общини е необходимо
да се даде информация за това как се приемат новите духовници, има ли слабости,
които да се отстранят и за настроенията сред населението.
19. Справка от ДС – Поморие във връзка с районирането на мюсюлманските
вероизповедни общини, Поморие, 13 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 17-18
Данни за отрицателното отношение към назначаваните ходжи в селата от
Поморийска околия.
20. Справка от проведените мероприятия по окръжно № 224/19 юни 1962 в района
на участък МВР – Гоце Делчев, Гоце Делчев, 22 декември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 35 (Бл), л. 21-23
Информира за извършената дейност по активизиране борбата против турчеещите
се българи, изповядващи ислям. Набелязани са мероприятия.
21. Предложение за належащи помени във висшия състав на мюсюлманското
духовенство, София, юли 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част III, л. 1-2
Информира, че Главното мюфтийство провежда политика на обграждане с
вражески настроени към народната власт лица, които затрудняват провеждането
на партийните и правителствени мероприятия сред мюсюлманското духовенство.
С цел оглавяването и укрепването на тази институция с подходящи духовни
ръководители се предлага смяната на главния мюфтия и постепенна промяна в
районните мюфтийства.
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22. Структура на духовното управление на българите – мохамедани, Б. м., 12 март
1965г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 134, л. 7-10
Информира за функционалните задължения на мюфтията и свещенослужителите,
устройството на мюсюлманските изповедни общини и молитвени домове.
23. Окръжно на МВР, София, 5 август 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част I, л. 90
За подобряване на агентурно-оперативната работа сред мюсюлманското
духовенство трябва да се извърши преглед на духовниците и неподходящите сред тях
да се подменят. Изисква се изготвяне на списък на всички духовни лица, в който да се
отбележи отношението им към властта и работата на органите на ДС с тях.
24. Решение на Секретариата на ЦК на БКП, София, 27 юли 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 255-260
Свързано е с по-нататъшно подобряване на работата за националното осъзнаване
и патриотичното възпитание на българите с мохамеданска вяра. Предвижда се
организирането на постоянна, системна, целенасочена и настъпателна дейност за
атеистическо възпитание.
25. Писмо до началника на Второ главно управление – ДС, София, 19 април 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част III, л. 68
От данни за идващите в страната турски граждани е видно, че внасят големи
количества религиозни книги и други пропагандни материали с антинаучно,
антикомунистическо и порнографско съдържание. Предлага се прилагане на построги законни мерки по ГКПП за пресичането и разпространението на подобни
материали.
26. Справка за прояви на реакционното мюсюлманско духовенство, София, 24
януари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част I, л. 141-146
Анализират се данните, с които разполага ДС и се стига до извода, че това основно
са вражески изказвания при извършване на религиозни молитви; клевета по адрес
на народната власт; отпор на провежданите партийно-политически мероприятия.
Издигане на религията като възможност за провеждане на националистическа
дейност; масово посещения на религиозни места; призив за изселване от страната.
27. Справка за недвижимите имоти на мюсюлманските вероизповедни общини в
страната (вакъвски имоти), София, септември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 20-25
Информира за общото финансовото състояние на мюфтийствата и се дава
оценка на недвижимите имоти. Представени са данни за обработваемата земя,
молитвените домове (джамии) и гробищни паркове.
28. Информация относно проведеното в София съвещание с районните мюфтии,
София, 20 февруари 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 47-51 и гръб
На съвещанието е изнесен доклад за дейността на мюсюлманското духовенство през
изминалата година, в който са засегнати важни въпроси отнасящи се до ремонтите
на храмове и за кадрите. Изразено е мнение по засегнатите в доклада теми.
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29. Бележки по проведено съвещание по въпросите на мохамеданското духовенство
у нас, София, 12 юни 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 65-73
Засегнати са въпроси около кадрите, недействащи джамии и по религиозните
ритуали.
30. Справка за мохамеданското вероизповедание, София, 15 декември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 84-86
Информация за броя на мюсюлманите, духовниците, храмовете и районните
мюфтийства; засегнат е въпроса за подготовката на кадри за нуждите на
вероизповеданието.
31. Въпроси за обсъждане на мохамеданското вероизповедание и атеистическата
дейност, София, 5 март 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 10-19
Отнасят се за организационната структура на духовенството; материалната
база; по религиозните въпроси, обреди и ритуали.
32. Доклад за посещението при главния мюфтия, София, 22 юни 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 96-99
Свързан е с посещението при главния мюфтия на президента и главния мюфтия на
Либия, с които е проведен разговор за положението на мюсюлманите в Народна
република България.
33. Докладна записка от П. Стоянов във връзка с посещението на Муамар Кадафи в
Народна република България, София, 26 юни 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 91-95
Информира за протеклата визита на либийските гости. Споменава се за инцидента,
при който главния мюфтия на Либия и посланика на страната са посетили джамията
след заминаването на Кадафи от България и констатацията им за липсата на
килими, както и това, че главният вход е затворен. Предложението от страна на
ДС е да се уреди въпроса за закупуването на килимите от Главното мюфтийство.
34. Информация за международната дейност на Главното мюфтийство, София, 26
ноември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 113-117
Данни за участие в международни конференции и прояви; контактите с
акредитираните в България дипломатически мисии на ислямските държави.
35. Окръжно на МВР, София, 26 ноември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 118-119
Иска се изпращането на аналитична справка, в която да се включат въпроси относно
мюсюлманското духовенство; отявлените националисти и реакционно настроени
лица; броя на лицата, на които е разрешено изселване.
36. Справка за работата по мюсюлманско духовенство, София, 18 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 123-125
Във връзка с окръжно на министерството на вътрешните работи се докладва по
поставените въпроси.
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37. Справка за оперативната обстановка по линия на мюсюлманско духовенство,
Шумен, 18 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 171-171 гръб
Във връз с окръжно на министерството на вътрешните работи се докладва по
поставените въпроси.
38. Справка за оперативната обстановка по линия на мюсюлманско духовенство,
Смолян, 24 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 196-201
Във връз с окръжно на министерството на вътрешните работи се докладва по
поставените въпроси.
39. Сведение от доверено лице (ДЛ) и мнение за предстоящи промени в ръководството
на районно мюфтийство – Айтос, Сливен, 15 януари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 73-77
Изразява се мнение за бъдещия мюфтия и се акцентира около въпроса за
преместването на мюфтийството от Айтос в Сливен.
40. Рапорт от проведен разговор с бившия главен мюфтия, София, 17 март 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 42-44
Информира за инцидент по време на молитва в джамията, при който млада жена
отправила хули към бившия главен мюфтия. Предвид създаденото положение се
отправя предложение да бъде изгонено семейството на младата жена от София.
41. Мероприятия за ангажиране на граждански ведомства и обществени
организации в борбата срещу подривната дейност чрез използване на исляма,
София, 27 май 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 220-223
Набелязаните мероприятия са за ограничаване и пресичане на вредното идеологическо
въздействие на исляма сред българските граждани.
42. Докладна записка, София, 10 ноември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 43-51
Информира за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на ДС
по преодоляване на отрицателното влияние на исляма и използването на духовници
за въздействие в окръжни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик и Ловеч.
Направени са изводи и предложения по работата.
43. Информация за проведени разговори с гости от СССР, София, ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 254-256
На срещата с представители от СССР е предложено на Главното мюфтийство да
се проведе съвещание в НРБ, на което да бъдат поканени ислямски ръководители и
духовници. Споделена е идея за възможно изграждането на международен ислямски
форум постоянно действащ в София със задача постепенно привличане на лоялно
настроени и колебаещи мюсюлмански дейци споделящи борбата за мир.
44. Справка за състоянието на работа по преодоляване на отрицателното влияние
на мюсюлманската религия и използването на ходжите, [Силистра, 1984 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 58-60
Отчита, че новоназначените ходжи са предварително съгласувани с органите
на ДС. Не се спазват указанията за отваряне и посещение на джамиите само в
петъчен ден; влиянието на духовниците не е силно, но се ползват с авторитет сред
възрастните и фанатизирани вярващи. Пропагандно-агитационната дейност за
атеистическо възпитание на населението е слаба.
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45. Паметна бележка за проведена среща между американски представители и
главния мюфтия, София, 7 март 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 281-283
Целта на тези среща при главния мюфтия е запознаването на американските
представители със спазването на човешките права и свободата на религията.
46. План за недопускане терористичен акт спрямо главния мюфтия и в Софийската
джамия, София, 26 март 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 284-290
За недопускане на терористичен акт по отношение на главния мюфтия и евентуално
взривяване на Главното мюфтийство и Софийската джамия се предвижда
провеждането на мероприятия.
47. Мероприятия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа
на ДС сред мюсюлманското духовенство, София, 2 април 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 88-92
Предвижда вербуването за агенти на ДС на всички подходящи мюсюлмански
духовници; освобождаване на тези, които имат резерви по отношение на политиката
на партията; разработване на примерни указания за поведение на мюсюлманските
духовници и др.
48. Справка за обстановката по линия на исляма, София, 19 септември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 141-144
Информира за утвърждаването на новия устав на мюсюлманското вероизповедание
и за откриването на курс за подготовка на имами. Изброени са негативните процеси
и тенденции в работата сред ислямското изповедание като: активизиране на
незаконната религиозна дейност и провеждането й извън храмовете; рязко спадане
на възрастовата граница на обрязаните момчета и др.
49. Състоянието на исляма в Народна република България и борбата срещу него,
София, 22 октомври 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 145-151
Информира за най-характерните черти на исляма сред отделните социални групи в
страната.
50. Справка за празнуването на мюсюлманския религиозен празник Курбан байрам,
Кърджали, 13 август 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 162-164
Информира за създадената стройна организация с цел недопускане на масовост
и демонстративност при отбелязването на празника. За проведения комплекс от
мероприятия от страна на МВР се отбелязва, че са дали положителен резултат.
51. Справка за обстановката по възродителния процес и неговото развитие през
погледа на някои агенти – ходжи, Силистра, 17 декември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 188-192
В доклада е посочено мнението на агентите ходжи, свързано със състоянието и
развитието на религията и въпроси около възродителния процес.
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52. Рапорт за религиозната секта „Казълбаши-алияни”, Крумовград, 5 август
1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1314, л. 1-5
Информира за броя, религиозните водачи, организацията и обичаите при
казълбашите. Споменава за това, че всичко религиозните обичай и празници се
провеждат на строго конспиративно начала, не признават никаква власт.
53. Из агентурно донесение от агент „Ангел”, Кубрат, 10 декември 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1684, л. 9-18
Отнася се религиозната дейност на казълбашите и за някои по-конкретни въпроси
като: същност на алиянството; какви празници честват и как протичат те; как
става заемането на длъжности.
54. Историческа справка за съществуващите религиозни секти сред турското
население в Силистренски окръг, Силистра, 17 юни 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1684, л. 60-68
Информира за дейността и организацията на сектите: казълбаши, дервиши и кадри.
55. Писмо до окръжни началници на МВР в страната, София, 15 юли 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1684, л. 8
Информира, че мюсюлманските секти провеждат своята религиозна дейност в
частни, нерегистрирани като молитвени домове помещения, което противоречи
на закона. Обръща се внимание, че при извършването на тези дейности увреждат
на моралния и духовен престиж на гражданите. Препоръчва се набелязване на
мероприятия за закриването и забраната на домовете и местата, където се
провеждат религиозните обреди на сектите.

Раздел ІІ
Католическа църква в България
56. Докладна записка до министър-председателя на Народна република България
от пълномощен министър в министерство на външните работи, София, 9 април
1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 1а-2
Дава сведение за броя на католиците и евангелистите в страната. Изразява се мнение,
че те са агентури на Ватикана и САЩ и поддържат връзки с капиталистическите
страни. Предвид всички обстоятелства се налага вземане на всички необходими
мерки за недопускане на „религиозни фанатици” да се превърнат в „пета колона”
на Западните държави.
57. Католическа и източно-католическа (униатска) църква в България – поява,
развой и устройство, София, 9 април 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 5-21
Справка за двата католически диоцеза, униатската църква, духовенството и
монашеските ордени, печатните издания и католическите училища в страната.
Прави се заключение, че чуждите училища не са желани у нас, защото от край време
работят против славянството. Изразява се мнение, че големия брой свещеници и
монаси от католическите ордени е излишен и работата им в страната е съмнителна.
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58. Сводка за влияние на чуждата религиозна пропаганда сред католиците, София,
17 май 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 22-27
Изразява се мнение, че разпространението на католическата пропаганда в страната
се провежда от: католическите френски училища; чрез църква, сиропиталища и
болници; дружества, хорове и идейни кръжоци; чрез печатни издания.
59. Доклад до подпредседателя на Министерски съвет на Народна република
България, София, 23 януари 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 1-8
Информира за правното и фактическо положение на Апостолическата делегация и
нейния представител в страната; изразява се мнение, че полученото благоволение
може да бъде отказано във всеки един момент.
60. Писмо до Министерски съвет, отдел организационно-инспекционен, София, 14
февруари 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 66
Отправя се молба Министерски съвет да разпореди до всички околийски и градски
народни съвети, да дадат бързи и точни сведения за духовните служители от
католическата църква в техния район. Сведенията да се отнасят за минала и
сегашна дейност, отношение към мероприятията на народната власт и ОФ.
61. Дейност на чуждите представители у нас, София, 9 юли 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 28-29
Изразява се мнение, че фактически владиците на Пловдив и Русе, както и Екзарха
на униатите в България са чужди представители в страната. Предвид на това,
покрай официалната си дейност чуждите представители били те духовни или
светски извършват шпионаж в полза на капиталистическите разузнавания.
62. План за арест, София, 17 февруари 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 4344, л. 2-4
От постъпили агентурни данни за готвено покушение срещу министър-председателя
на Народна република България се предвижда извършването на арести. Един от
набелязаните за това е отец Дамян Гюлов, за който е изготвен план за неговото
задържане.
63. Заявление до Коменданта на столицата, София, 18 февруари 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 749, л. 154
Отправя се молба за издирването на отец Дамян Гюлов за това, че е изчезнал на 17
февруари 1950 г.
64. Писмо до областния прокурор, София, 3 април 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 749, л. 218
Отправя се молба да бъде освободен Дамян Гюлов, който е задържан на 17 февруари
1950 г. по неизвестни причини или да се ускори неговото следствие.
65. Предложение за откриване на централизирана агентурна разработка на
католическите свещеници, София, 2 януари 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 21787, т. 1, л. 71-72
Предвижда завеждането на централизирана агентурна разработка от отдел ІІ
– ДДС, който да поеме ръководството на личните разработки на католическите
свещеници в окръзите.
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66. Предложение за поставяне допълнително в карцер за срок от 10 дни на
подследствения Дамян Гюлов, София, 21 май 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 4344, л. 474-475
Предлага се допълнителното оставяне в карцера за срок от 10 дни, като му поставят
белезници на ръцете за същия срок.
67. Писмо до Министерски съвет и Дирекция на изповеданията, София, 23 август
1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 4344, л. 518
Отправя се молба за застъпничеството на Дирекция на изповеданията за
освобождаването или помилването на католическите свещеници Дамян Гюлов и
Роберт Прустов, задържани без присъда.
68. Предложение за задържане на католически свещеници, София, 27 юни 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 207, т. 1, л. 31-36
Свързано е с уличени в шпионаж в полза на френското разузнаване католически
свещеници: Камен Вичев, Павел Джиджев, Петър Сарийски и Фортунат Бакалски,
за които се предлага да бъдат задържани и да им се проведе следствие.
69. Предложение за употребяване на физическо насилие спрямо подследствения
Фортунат Бакалски, София, 9 юли 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 207, т. 11, л. 226-227
Поради „дръзкото” и „провокационно” държание към следствието от страна на
Фортунат Бакалски се предлага спрямо него да се употреби на два пъти физическо
насилие.
70. Резолюция от Вълко Червенков до Георги Цанков във връзка с процеса срещу
католическите свещеници, София, 26 юли 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2298, л. 2-3
В документа се споменава, че „По отношение на католиците трябва да се действа
решително. Да се подготви процес по направените разкрития и да се разгромят до
основи католишките бандитски гнезда в България. По това ние ще се съветваме с
нашите приятели…”.
71. [Нота до министерство на външните работи на Франция във връзка със
задържаните католически свещеници и процеса срещу тях, София, юли-август
1952 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2298, л. 13-14
Известява, че консулът на френската легация в София, който е разобличен в
провеждане на шпионска дейност трябва напусне пределите на Народна република
България.
72. Предложение за закриване на съществуващите католически женски ордени,
София, 11 септември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 125-138
Предлага се да бъдат разтурени монашеските общества, като всички имащи близки
в страната да се изпратят при тях. Тези, които нямат близки да бъдат изпратени
на работа в общежитието на католическата църква, а чужденците да бъдат
екстрадирани.
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73. Предложение за допълнителни мерки по католическите свещеници във връзка
с предстоящия процес, София, 25 септември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 151-156
Предвижда се закриването на духовните семинарии в Пловдив и Русе; да
бъдат разтурени женските католическите общества на „Кармелитките”;
„Евхаристинките”’ „Бенедиктинките”; „Викентийките”; „Благовещенките” и
„Св. Кръст”; активните католически свещеници да бъдат въдворени в ТВО.
74. Справка за съществуващите католически семинарии в страната, София, 15
октомври 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 1754, л. 27
Дава информация за католическите учебни заведения в Русе и Пловдив.
75. План за провеждане операцията по задържане на обекти по линия на католическо
духовенство, София, 17 октомври 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 146-148
Предвижда се провеждането на операцията да стане едновременно за всички обекти.
Задържаните да се охраняват и да не им се позволява да водят разговори с близки
и обаждания по телефона; да се извършат обиски и запечатване на помещенията.
76. Писмо до Върховния съд в Народна република България, София, 27 октомври
1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд 1586, т. 1, л. 97
Уведомява, че президиума на Народното събрание оставил без уважение молбите на
осъдените на смърт католически свещеници.
77. Специално съобщение относно делото на Иван Романов – католически владика,
София, 29 октомври 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 1754, л. 37
Информира за това, че Иван Романов е осъден на дванадесет години лишаване от
свобода.
78. Обвинително заключение по следствено дело №242/1952 г., София, 15 ноември
1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 1814, т. 1, л. 28-29
Предвид на това, че е разпространявал неверни слухове и злословил по адрес на
народната власт, явяващ се опасен за обществения ред и сигурност в страната се
предлага Богдан Добранов да бъде изпратен за една година в ТВО.
79. Писмо до председателя на Софийски градски народен съвет, София, 28 януари
1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд 1586, т. 1, л. 100-100 гръб
Уведомява, че са приведени в изпълнение смъртните присъди над католическите
свещеници.
80. Постановление №121 на Министерски съвет на Народна република България от
7 март 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 167
Одобрява да бъдат конфискувани движимите и недвижимите имоти на
католическата църква в Народна република България.
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81. Указ №88 на Президиума на народното събрание на Народна република България
от 12 март 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 166
Конфискуват се в полза на държавата принадлежащи на католическата църква
недвижими и движими имоти.
82. Справка за репресираните католически свещеници, София, 10 април 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 193
Информира за това, че след католическите процеси в страната са репресирани 57
свещеника и 8 монахини, една част от тях са екзекутирани, друга в затвори и ТВО,
както и такива, които са експулсирани.
83. Справка по католическия процес през 1952 г., София, 24 август 1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 184-187 и гръб
Информира за проведените процеси и произнесените присъди.
84. Справка за иззетото движимо имущество на католическата църква, София, 12
август 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 271
Информира за това, че след излизане на Указа за конфискация на недвижимите и
движими имоти са иззети и дребни вещи предимно от домакинско естество, които
се ползват от органите на МВР. Споменава се, че конфискуването на вещи извън
Указа не е целесъобразно и следва да се върнат на католическата църква.
85. Справка за репресираните католически свещеници и монахини след втория
процес през 1952 г., София, 17 март 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 2, л. 92-94
Поименен списък на осъдените и изпратени в затвори и ТВО католици.
86. Писмо във връзка с провеждане на мероприятия, София, 25 септември 1958 г
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 2, л. 99
Иска се продължаване провеждането на мероприятие „9” на всички лица,
кореспондиращи от и с България на религиозна основа.
87. Справка за усилване религиозната дейност и вражески прояви на католическото
духовенство, София, 4 юни 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 2, л. 145-156
Информира за дейността на католическото духовенство; направени са изводи за
свършената работа от Държавна сигурност и се предлагат мерки за разкриване и
пресичане на вражеската и шпионска дейност.
88. Въпроси за изясняване по Ватикана, София, 15 януари 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а. е. 24, л. 296-297
Главните приоритети на българското разузнаване по линия на Ватикана са
насочени към Държавния секретариат, Източната конгрегация, комитет на Гагов.
Предвиждат се мероприятия по разложение на католическия лагер; писане на
контрапропагандни статии и др.
89. Справка за получените резултати от изпълнението на плана за активизиране на
агентурно-оперативната работа по линия на католическо духовенство, София,
20 януари 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 96-109
Информация за водената от страна на католическата църква вражеска дейност;
данни за оперативния отчет и работа с агентурата; направени са изводи и са
набелязани основни задачи за изпълнение.
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90. План за работата по линия на католическо духовенство, Пловдив, 10 юни 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 115-116
В плана се предвижда провеждане на мероприятия „Рила”1 и вербовка на нова
агентура.
91. Докладна записка относно получени данни за тайно ръкополагане на католически
свещеник, София, 2 октомври 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 121-122
След получени данни за тайно ръкополагане на католически свещеник за владика
се набелязват мероприятия за изясняване на случая; предвижда се уведомяване на
Комитета по религиозните въпроси, който следва да го уволни.
92. Докладна записка, София, 8 декември 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 123-127
Информира за командировка в Пловдив с цел изясняване случая с ръкополагането
на свещеник за владика. Направени са предложения за подобряване на работата по
католическото духовенство.
93. Докладна записка, София, 20 декември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 134-136
Свързана е с посещение на католически свещеници в затвора и предстоящо помилване.
94. Докладна записка, София, 8 юли 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 166-168
Свързана е с посещение на католически свещеници в затвора и предстоящо помилване.

31

95. Предложение за задържане и провеждане на следствие, Пловдив, 30 ноември
1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 114 (Пд), л. 115-118
Предлага се възбуждане на предварително следствие и съд срещу Храбър Марков,
заради написаните от него автобиографични книги.
96. Справка за проведен разпит на Храбър Марков, Пловдив, 26 януари 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 114 (Пд), л. 155-156
Дава данни за съдържанието на книгите и подбудите за написването им.
97. Информация за дейност на Секретариата по въпросите на невярващите, София,
9 март 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а. е. 31, л. 106-110
Информира, че задачите на Секретариата са да изучава атеизма на научни основи,
да организира беседи и да води борба против всякаква форма на атеизъм с легални
средства.
98. Информация за щатната структура и икономическото състояние на
католическите църкви, намиращи се на територията на Пловдив и окръга,
Пловдив, 10 октомври 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 262, л. 23-33
Отправя се предложение, да бъде намален броя на свещениците, с което се цели
поставянето им в икономическа зависимост и засилване на борбите и противоречията
между тях.
1

Мероприятие „Рила” се осъществява за подслушване на обект.
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99. Справка за проявите на католическото духовенство в Пловдивски окръг,
Пловдив, 9 юни 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 3, л. 120-123
Дава данни за организацията и дейността на католическата църква; информира,
че предстои назначаването на нов владика на Софийско-Пловдивска епархия като
по този начин ще се увенчаят с успех мероприятията на ДС за оглавяването на
епархията.
100. 	Информация за протеклите Коледни ритуали в селищата с католическо население, Плевен, 7 февруари 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 3, л. 274-275
Информира за това, че числото на посетителите от години бележи устойчивост.
Посетителите в църквата на Коледа в мнозинството си са възрастни хора,
а останалата част по-млади, невярващи, които са отишли от любопитство.
Споменава се, че за ограничаването на посещаемостта по административен
път от страна на народните съвети и агентурата са набелязани профилактични
мероприятия с клуба на атеиста.
101. Справка за отнетите имоти на католическата църква, София, 24 април 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 11, л. 8-14
Съдържа данни за отнетите имоти на католическата църква и етапите, по
които става това. Споменава се, че нито един от имотите на е бил заплатен от
държавата, както и това, че не е призната за юридическа личност.
102. 	Информация за състоянието и перспективите на католическата църква на територията на София, София, 22 април 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 11, л. 4-7
Споменава се за броя на миряните и духовните лица в София отнасящи се за две
католически църкви, една от източен обред (униати) и една от западен.
103. Паметна бележка, София, 9 декември 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 11, л. 227-229
Информира за проведен разговор с представители на Окръжния народен съвет –
Пловдив, за това, че католически свещеник е извършил причастие на деца в разрез с
нормативите, забраняващи това. Изразеното мнение от страна на ОНС е свещеника
да бъде освободен и да не изпълнява духовна дейност на територията на окръга.
104. 	Информация за разговорите със специалния пратеник на Ватикана, София, 23
септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3021, т. 3, л. 36-49
Поставени са въпроси, свързани с положението на католическата църква в България
като: решаване на някои жилищни проблеми; даването на статут на юридическа
личност; работата с деца; подготовката на духовници; откриването на католически
храм във Варна. Обсъден е въпроса относно съдействието на Ватикана за пускането
на Сергей Антонов от затвора.
105. Мероприятия на комитета по религиозните култове, [София, след 23 септември
1983 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3021, т. 3, л. 5050 гръб
Одобрени са конкретни действия, които следва да бъдат осъществени след
проведения разговор с представителите на Ватикана.
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106. Справка за католическата църква в Народна република България и дейността
на Ватикана, София, 12 октомври 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-718, т. 1, л. 56-60
Информира за въпроси поставени от делегация на Ватикана, посетила България и
срещнала се с официални представители на държавните институции.
107. 	Информация за идеологическата подривна дейност, провеждана от Ватикана
срещу Народна република България, София, 2 март 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 238, л. 116-124
Информира, че противникът се стреми да насочи подривния идеологически натиск
в следните основни направления: компрометиране на световното комунистическо
движение; засилване позициите на католическата църква в социалистическите
страни; създаване на „дисиденти” на религиозна основа и на опозиционни групи из
средите на вярващите в борбата срещу социализма. В отговор на това се отчита,
че влиянието на католическата цъква в България е ограничено, защото органите
на ДС провеждат комплексни мероприятия за разкриване, предотвратяване и
пресичане замислите и действията на Ватикана и другите религиозни центрове
и организации, извършващи идеологически акции против НРБ и останалите
социалистически странни.
108. Писмо до Тодор Живков от Папа Йоан-Павел II, Ватикана, 30 април 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 238, л. 101-108
Отправено е във връзка с два от основните проблема, стоящи пред католиците в
България: да се позволи на младежите да получават обучение по катехизис2, което
ще ги подготви за причастие и подготовката на кандидатите за свещеници.
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109. 	Информация за идеологическата подривна дейност на Ватикана провеждана
срещу Народна република България, София, [юли-август 1984 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 238, л. 84-95
От направен анализ на данните за идеологическата подривна дейност на Ватикана
срещу Народна република България се прави извод, че и за в бъдеще борбата
срещу социалистическия строй, посредством католическата църква ще се води
за разширяване позициите и влиянието на религията и за създаване на условия за
открити антисоциалистически действия.
110. Паметна бележка, София, 12 ноември 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3021, т. 3, л.
196-202
Разискван е въпросът за юридическия статут на католическата църква в България;
обучението на децата и младежите; подготовката на свещеници. От българска
страна е засегнат въпроса за задържания Сергей Антонов и появилата се информация
за това, че е започнала процедура по канонизация на осъдения през 1952 г. Евгени
Босилков. Изразено е желанието и на двете страни за продължаване на диалога.
111. Справка за проблемите в развитието на взаимоотношенията между Република
България и Ватикана, София, 18 март 1991 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-715, т. 1, л. 102
Информира за съпътстващите трудности в развитието на взаимоотношенията
между Република България и Ватикана.
2

Богословско наставление, което засяга всички догми и въпроси на вярата.
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List of documents
with annotation
Chapter І
Muslim religious denomination
І.1. Documents taking into account the activities of the State Security with regard to the
Muslim clergy in the country
1. Reference on the situation of the Mohammedan clergy and its role in the country,
Sofia, May 11, 1950.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 756, л. 1-11
It provides information about the higher clerics and the offices of muftis, the Muslims, the
religious communities, prayer homes and the clergymen, the educational institutions.
2. Report on the request of the Religious Denominations Directorate for the closing of
the Personnel Department at the Chief Mufti’s Office - Sofia, Sofia, [1950-1951]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 275, л. 5-6
For budgetary reasons, the Religious Denominations Directorate proposes the closure of
the department. The State Securityand the Party authorities disagree with this because the
mufti Party members will be removed by this act, which would leave it out of the party’s
‘watchful eye’.
3. Report on the progress of passportization among the Bulgarian-Mohammedans in
Gotse Delchev region and the reasons for its slow pace, Sofia, March 5, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3168, л. 12-15
It is reported that dissatisfaction comes from the issue of nationality, which is mixed with
that of religion. People’s fears are that with the act of passportization, the government
wants to make the Muslim population ‘Bulgarian’.
4. Report to the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, June
17, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3169, л. 13-15
It is related to signals received for the application of crude measures to the Pomak
population in connection with the process of passportization.
5. Events in the Turkish religious communities, Sofia, April 4, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1686, л. 1-3
It is planned to counter the reaction of the the Hodjas, to separate the school from the
mosques, to strengthen the newly formed labour cooperative farms in the Turkish villages.
6. Letter to the regional chief of the Ministry of Interior – Aitos, Burgas, April 8, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 4
The preparation and sending of such historical reference is requested for the local school
(medrese) in the village of Lyulyakovo.
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7. Reference on the Turkish schools in the district, Aitos, April 19, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 6
It provides information about the Turkish schools in the district situated in the yards of the
mosques or adjacent them.
8. Historical reference on the Turkish clerical school medrese ‘Alie’ in the village of
Lyulyakovo, April 19, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 219 (Бс), л. 2-4
It provides information about students and curricula; the teachers and the buildings.
9. Opinion expressed on behalf of Office III – State Security, Sofia, April 28, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1686, л. 5
More events are planned to be held in order to separate the youths from the minority from
the influence of the hodjas.
10. Report on the activities implemented in the Ministry of Interior Office in Aitos with
regard to the decision of the Collegium of Ministry of Interior dated April 16, 1959,
Aitos, October 11, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 213 (Бс), л. 1-3
It provides information on the activation of Muslim clerical activity and authoritative
local people being in enemy positions; actions are foreseen to for improvement of the
operation.
11. Report on the hostile statement with regard to the convening of a party event removal of the yashmaks of the Bulgarian-Mohammedans in the area of the Ministry
of Interior Office - Gotse Delchev, [Gotse Delchev, October 23, 1959]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 17, л. 19-24
It informs about objections to the banning of Muslim religious holidays and customs, a
special attention is payed to a rumour regarding a decision to ban going to mosques and
as well as the ritual of circumcising boys. It is reported that in the places where the hodjas
have a ‘proper attitude’ to the authorities, there is no such problem, and vice versa, in
places where they are hostile and show disagreement, there is resistance on behalf of the
local population.
12. Report on the activities implemented with regard to the Muslim clergy in Burgas
region in 1959, December 30, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 10, л. 2-7
It provides data on the on the operating environment, the report and the agents, the
number of mosques and priests in the county, and the fact that zoning is envisaged,
with which the hodjas will be drastically reduced. It informs about enrooting religious
fanaticism and opposition in the process of removal of the fez and the yashmak.
13. Letter No 60 to the head of Regional Office – Blagoevgrad, Sofia, January 5, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 10 (Бл), л. 401-403
It is related to the improvement of the operation of agents among the enemy elements of
the Turkish population. It is planned to acquire qualitative agents from among the Muslim
clergy and sects, the intelligentsia and the authorities, and particular attention to be paid
to women having a natural opportunity such as: midwives, teachers, doctors and others.
the contingent established so far is planned to be revised, with the intellectuals and the
enemy elements to remain being under development and kept on record.
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14. Circular letter No 158 to offices of muftis in the People’s Republic of Bulgaria,
January 23, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 17-17 гръб
It is related to the order and method of circumcision of the children, and contains
information that it will be done only by doctors and health care institutions.
15. Reference to the head of Office III – State Security, Kotel, January 27, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 16, л. 23-24
The activity of the Turkish clergy is analysed, and it is concluded that the Ramazan is
used as an agitation to strengthen religious propaganda among the working Turkish
population. It is mentioned that the local mufti appoints 3-4 people in each village for
hodjas, without them having the necessary qualification, according to Article 65 of the
Statute, which is a serious violation of the clerical organization and control of Muslims in
the People’s Republic of Bulgaria.
16. Letter to the head of Regional Office – Ministry of Interior – Blagoevgrad, January
28 1960.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 10 (Бл), л. 197
Lists containing brief data are required to be worked out for all established imams from
the region, who are considered inappropriate for the purpose of their removal, and be
replaced with such ones who are loyal to the people’s power.
17. Reference on the incidence in the village Dobra Polyana, Burgas, March 8, 1960.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 212 (Бс), л. 28-30
It describes the growing public discontent on behalf of the local population about certain
religious constraints, as well as the incident at the school where the hair of a few pupils
has been cut off without their consent.
18. Letter to the heads of regional offices of the Ministry of Interior – Burgas, February
3, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 16
In connection with the regionalization of Muslim religious communities, it is necessary
that information is provided on how to accept the new clerics, whether there are
weaknesses that can be removed and about the disposition of the population.
19. Reference from State Security – Pomorie in connection with the regionalization of
Muslim religious communities, Pomorie, February 13, 1861
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 17-18
Information on the negative attitude to the hodjas appointed in the villages of Pomorie
region.
20. Reference on the events held with regard to circular letter No 224/19, June, 1962
in the areas of the regional office of the Ministry of Interior – Gotse Delchev, Gotse
Delechev, December 22, 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 35 (Бл), л. 21-23
He informs about the activation activity carried out in the struggle against the Muslim
Bulgarians who are persecuting Islam. Some events have been identified.
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21. Proposal for urgent changes in the higher composition of the Muslim clergy, Sofia,
July, 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част III, л. 1-2
Information is provided that the Chief Mufti’s Office conducts a policy of obstructing
hostile people in the hands of the people who have made it difficult for the party and the
government events to take place in the Muslim clergy. In order to lead and strengthen this
institution with appropriate clerical leaders, it is proposed to replace the Chief Mufti and
to gradually change the regional mufti‘s offices.
22. Structure of the clerical governance of Bulgarians - Mohammedans, Б. м., March 12,
1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 134, л. 7-10
It informs about the functional responsibilities of the mufti and the clerics, the structure of
the Muslim religious communities and prayer homes.
23. Circular letter of the Ministry of Interior, Sofia, August 5, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част I, л. 90
To improve the operation of agents among the Muslim clergy, a clearer review should be
made of the clergy and the inappropriate among them to be replaced. It is necessary to
draw up a list of all clerics, and their attitude to the power and work of the State Security
bodies with them to be marked in the list as well.
24. Decision of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party, Sofia, July 27, 1970
КРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 255-260
It is connected with further improvement of the work for national awareness and patriotic
education of the Bulgarians with a Muslim faith. The organization of permanent,
systematic, purposeful and offensive activities for atheistic upbringing is envisaged as
well.
25. Letter to the head of the second office – State Security, Sofia, April 19, 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част III, л. 68
Based on the data regarding the Turkish citizens coming into the country, it is evident that
they import large amounts of religious books and other propaganda materials with antiscience, anti-communist and pornographic content. It is proposed to apply stricter legal
measures at the border crossing points for the crossing for the purpose of frustrating the
dissemination of such materials.
26. Reference on the actions of the reactionary Muslim clergy, Sofia, January 24 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 1, част I, л. 141-146
It analyzes the data available to the State Security authorities and concludes that these
are basically enemy statements in religious prayers; defamation of the people’s power;
opposition to the political events of the party held. Raising religion as an opportunity for
nationalist activity; mass visits to religious places; a call to emigrate from the country.
27. Reference on the immovable real estate of the Muslim religious communities in the
country (waqf properties), Sofia, September 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 20-25
It provides information about the general financial status of the mufti’s offices and
evaluates the real estate. Data is presented on the arable land, prayer homes (mosques)
and cemeteries as well.
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28. Information about a meeting of the regional muftis held in Sofia, Sofia, February 20,
1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 47-51 и гръб
A report on the activities of the Muslim clergy in the past year is addressed at the meeting,
some important issues related to the repairs of temples and personnel were also refered to
in the document. Opinions are expressed on the topics covered in the report.
29. Notes on a meeting held with regrd to the issues of the Mohammedan clergy in
Bulgaria, Sofia, June 12, 1976.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 65-73
Some issues are addressed referring to the staff, the non-functioning mosques and the
religious rituals.
30. Reference of the Mohammedan religious denomination, Sofia, December 15, 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 84-86
Information on the number of Muslims, clerics, temples, and regional muftis; the question
of the training of personnel for the needs of religious denomination is concerned.
31. Issues related to discussing Mohammedan religious denomination and the atheist
activity, Sofia, March 5, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 10-19
They refer to the organisational structure of the clergy; the facilities; religious matters,
rituals and rituals.
32. Report on the visit of the mufti in chief, Sofia, June 22, 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 96-99
It is connected with the visit to the mufti in chief of the president and the mufti in chief of
Libya, with whom a conversation was held on the status of the Muslims in the People’s
Republic of Bulgaria.
33. P. Stoyanov’s report on the visit of Muammar Gaddafi the People’s Republic of
Bulgaria, Sofia, June 26, 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 91-95
It provides information about the visit of the Libyan guests. The incident, in which
Libya’s mufti in chief and the ambassador of the country visit the mosque after Gaddafi’s
departure from Bulgaria and and what they find there is a lack of carpets, as well as the
fact that the main entrance is closed. The proposal on behalf of the State Security is to
settle the issue by buying the carpets from the Chief Mufti’s Office.
34. Information on the international activity of the Chief Mufti’s Office, Sofia,
November 26, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 113-117
Information on participation in various international conferences and events; contacts
with diplomatic missions of Islamic countries accredited in Bulgaria.
35. Circular letter of the Ministry of Interior, Sofia, November 26, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 118-119
An analytical report is requested to be sent including questions about the Muslim clergy;
the denounced nationalists and reactionaries; the number of people who are allowed to
emigrate.
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36. Reference on the activity of the Muslim clergy, Sofia, December 18, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 123-125
In connection with a circular letter of the Ministry of Interior information is provided on
the issues stated.
37. Information on the operational situation of the Muslim clergy, Shoumen, December
18, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 171-171 гръб
In connection with a circular letter of the Ministry of Interior information is provided on
the issues stated.
38. Reference on the operational situation with regard to Muslim clergy, Smolyan,
December 24, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 196-201
In connection with a circular letter of the Ministry of Interior information is provided on
the issues stated.
39. Information from a man of confidence (MC) and opinion on the forthcoming
changes in the leadership of the Regional Mufti’s Office - Aitos, Sliven, January 15,
1980.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 73-77
Opinion is expressed about the future mufti and the issue of moving the mufti’s office from
Aytos to Sliven is emphasized.
40. Report of a conversation held with the former mufti in chief, Sofia, March 17, 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 42-44
Information is given about an incident during a prayer at the mosque where a young
woman abused the former mufti in chief. Given the situation, it is proposed the family of
the young woman is expelled from Sofia.
41. Actions for engagement of civil departments and public organizations in the fight
against subversive activity through the use of Islam, Sofia, May 27, 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 220-223
The events envisaged are aimed at at limiting and overcoming the harmful ideological
impact of Islam among Bulgarian citizens.
42. Report, Sofia, November 10, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 43-51
It provides information about the state of counter-intelligence work of the State Security
authorities on overcoming the negative influence of Islam and the use of clerics for
influence in the district authorities - Smolyan, Blagoevgrad, Pazardzhik and Lovech.
Conclusions and suggestions with regrd to the activities are made.
43. Information on conversations held with guests from the USSR, Sofia, November,
1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 2, л. 254-256
At the meeting with representatives of the USSR, it was proposed to the Chief Mufti’s
Office to hold a meeting in the People’s Republic of Bulgaria, at which to invite Islamic
leaders and clergymen. An idea is shared about the establishment of an international
Islamic forum, which is constantly active in Sofia, with the task of gradually attracting
loyal and hesitant Muslim figures sharing the struggle for peace.
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44. Reference on the status of on overcoming the negative influence of Muslim religion
and the usage of the hodjas, [Silistra, 1984]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 58-60
It is accounted that the newly-appointed hodjas have been previously agreed with the
State Security authorities. The instructions for opening and visiting mosques only on
Fridays are not met; the influence of clerics is not strong, but they enjoy the authority
among the elderly and the fanatical believers. The propaganda and agitation activity for
atheistic education of the population is weak.
45. Memorandum on a meeting between American representatives and the mufti in
chief, Sofia, March 7, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 281-283
The purpose of these meeting with the mufty in chief is to familiarize the US officials with
the respect of human rights and the freedom of religion.
46. Plan for a prevention any terrorist acts against the mufti in chief and the mosque of
Sofia, Sofia, March 26, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 4, л. 284-290
For the prevention of any terrorist act with regard to the mufti in chief and a possible
detonation of the Chief Mufti’s Office and the mosque of Sofia, some events are envisaged
to take place.
47. Actions for the further improvement of the counter-intelligence works of State
Security among Muslim clergy, Sofia, April 2, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 88-92
The recruitment of all appropriate Muslim clerics for State Security agents is envisaged;
releasing from office those who have reservations about party politics; development of
exemplary guidelines for the behavior of Muslim clerics and others.
48. Reference on the situation with regard to Islam, Sofia, September 19, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 141-144
Information is provided on the establishment of the new statute of the Muslim religious
denomination and the opening of a preparation course for imams. The negative processes
and tendencies in the work of Islamic religion are listed, including: activating illegal
religious activities and conducting them outside of the temples; a sharp fall in the age
limit of the circumcision of boys etc.
49. The State of Islam in the People’s Republic of Bulgaria and the struggle against it,
Sofia, October 22, 1986.
АКРДОП БГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 145-151
Information is provided about the most characteristic features of Islam among the
different social groups in the country.
50. Reference on the celebration of the Muslim religious holiday Kurban Bayram,
Kurdzhali, August 13, 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 162-164
Information is provided on the established organization in order to prevent massiveness
and demonstration during the celebration of the holiday. The Ministry of Interior noted
the number of events carried out, and the positive result they had.
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51. Refrence on the situation of the revival process and its development through the view
of some agents - hojas, Silistra, December 17, 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 188-192
The report mentions the opinion of the agents-hodjas about the status and development of
religion and states some questions with regard to the process of revival.
І.2. Documents referring to the sect ‘Kazalbashi-Aliani’
52. Report on the religious sect ‘Kazalbashi-Aliani’, Krumovgrad, August 5, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1314, л. 1-5
It provides information about the number, the religious leaders, the organization and the
traditions of the Kazalbashi. It also mentions that all religious customs and celebrations
are carried out on a strictly conspiratorial basis, they do not acknowledge any authority.
53. From a report of agent ‘Angel’, Kubrat, December 10, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1684, л. 9-18
It refers to the religious activity of the Kazalbashi and some more specific issues such as
the essence of aliani; what holidays they celebrate and how; how occupying of position
takes place.
54. Historical reference on the existing religious sects among the Turkish population in
the region of Silistra, Silistra, June 17, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1684, л. 60-68
It informs about the activity and organisation of the sects, Kazalbashi, Dervishi and
Kadri.
55. Letter to regional chiefs of the Ministry of Interior in the country, Sofia, July 15,
1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1684, л. 8
It informs that the Muslim sects conduct their religious activities in private places,
unregistered as prayer homes, which is contrary to the law. Attention is drawn to the fact
that these activities are detrimental to the moral and clerical prestige of the citizens. It is
recommended that measures are identified for the closure and banning of the homes and
places where the religious rites of the sects are held.

Chapter ІІ
Catholic Church in Bulgaria
56. Report to the Prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria by a
plenipotentiary minister in the Ministry of Foreign Affairs, Sofia, April 9, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 1а-2
Information is provided on the number of catholics and evangelists in the country. It is
believed that they are agents of the Vatican and the United States and maintain relations
with the capitalist countries. Given all the circumstances, it is necessary that all needed
measures are taken to prevent ‘religious fanatics’ from becoming the ‘fifth column’ of the
Western countries.
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57. Catholic and East Catholic (Uniat) Church in Bulgaria - appearance, development
and structure, Sofia, April 9, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 5-21
An account of the two Catholic dioceses, the Uniat Church, the clergy and monastic
orders, printed publications and Catholic schools in the country. It is concluded that
foreign schools are not desirable in our country, because they have long been working
against Slavicism. Opinion was expressed that the large number of priests and monks of
the Catholic orders is not necessary and their work in the country is dubious.
58. Summary on the influence of the foreign religious propaganda among the Catholics,
Sofia, May 17, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 22-27
Opinion is expressed that the dissemination of the Catholic propaganda in the country
is carried out by: Catholic French schools; through church, orphanages and hospitals;
societies, choirs and ideological circles; through printed publications.
59. Report to the Vice-Chairman of the Council of Ministers of the People’s Republic of
Bulgaria, Sofia, January 23, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 1-8
Information is provided on the legal and factual situation of the Apostolic delegation
and its representative in the country; it is believed that the benevolence received may be
refused at any moment.
60. Letter to the Council of Ministers, Organisation and Inspection Department, Sofia,
February 14, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 66
The Council of Ministers is requested to instruct all district and city people’s councils
to provide prompt and accurate information about the Catholic church’s clerical staff in
their area. The information is to relate to past and present activities, attitude to the events
of the people’s government and the Fatherland Front.
61. Activities of the foreign representatives in the country, Sofia, July 9, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 28-29
Opinion is expressed that in fact the bishops of Plovdiv and Rousse, as well as the exarch
of the Uniates in Bulgaria are foreign representatives in the country. In view of this,
foreign officials, irrespective of being spiritual or secular, exercise espionage in favor of
the capitalist intelligence services.
62. Plan for arrest, Sofia, February 17, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 4344, л. 2-4
Based on data received from agents about a planned assassination of the Prime Minister
of the People’s Republic of Bulgaria. One of the designated for this is Father Damyan
Gulov for whom a plan for his detention is drawn up.
63. Statement to the commander of the capital, Sofia, February 18, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 749, л. 154
Request is addressed for the searching of father Damyan Gulov since he disappeared on
February 17, 1950
64. Letter to the regional prosecutor, Sofia, April 3, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 749, л. 218
A request is addressed for the release of Damyan Gulov, who was arrested on February
17, 1950 for unknown reasons or the acceleration of his investigation.
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65. Proposal for opening of a centralized agent’s development of the Catholic priests,
Sofia, January 2, 1951
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 21787, т. 1, л. 71-72
The opening of a centralized agent’s development is foreseen by office II – State Security,
which is to take the management of the personal developments of the Catholic priests by
regions.
66. Proposal for the additional ten-day imprisonment of Damyan Gulov, Sofia, May 21,
1951
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 4344, л. 474-475
An additional ten-day imprisonment is proposed and with his hands handcuffed for the
same period.
67. Letter to the Council of Ministers and the Religious Denominations Directorate,
August 23, 1951
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 4344, л. 518
A request is made for the advocacy of the Religious Denominations Directorate for the
release or pardon of the Catholic priests Damyan Gulov and Robert Prutov, detained
without any conviction.
68. Proposal for the detention of Catholic priests, Sofia, June 27, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 207, т. 1, л. 31-36
It is related to accusations of espionage in favor of the French intelligence of some
Catholic priests: Kamen Vichev, Pavel Dzhidzhev, Peter Sariyski and Fortunat Bakalski,
who are proposed to be detained and investigated.
69. Proposal for the use of physical violence against the investigated Fortunat Bakalski,
Sofia, July 9, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 207, т. 11, л. 226-227
Due to the ‘bold’ and ‘provocative’ behavior to the investigation on behalf of Fortunat
Bakalski, it is proposed physical violence to be excercised on him twice.
70. Resolution by Valko Chervenkov to Georgi Tsankov in connection with the trial
against the Catholic priests, Sofia, July 26, 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2298, л. 2-3
It is mentioned in the document that ‘With regard to Catholics, action must be taken
decisively. A trial to be instituted based on the revelations made and the Catholic bandit
groups in Bulgaria to be completely destroyed. We will consult our friends with regard to
this ...’.
71. [Note to the Ministry of Foreign Affairs of France in relation to the detained Catholic
priests and the trial against them, Sofia, July-August 1952]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2298, л. 13-14
It is notified that the consul of the French Legation in Sofia who is exposed to spy activity
must leave the borders of the People’s Republic of Bulgaria.
72. Proposal for the closure of the existing Catholic Women’s Orders, Sofia, September
11, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 125-138
It is proposed that the monastic societies are to be dissolved, with all those who have
relatives in the country sent to them. Those who have no relatives to be sent to work in the
Catholic Church dormitory and foreigners to be extradited.
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73. Proposal for additional measures with regard to the Catholic priests in connection
with the forthcoming trial, Sofia, September 25, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 151-156
The closing of the theological seminaries in Plovdiv and Ruse is envisaged; to dissolve
the female Catholic societies of the ‘Carmelites’, the ‘Eucharist’, the ‘Benedictine’, the
‘Vicentine’, the ‘Annunciade’ and the ‘Saint Cross’; the active Catholic priests to be
incorporated into the labour-educative schools.
74. Reference on the existing Catholic seminaries in the country, Sofia, October 15, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 1754, л. 27
It provides information on the Catholic educative institutions in Ruse and Plovdiv.
75. Plan for carrying out the detention operation of objects of the Catholic clergy, Sofia,
17 October 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 146-148
It is planned that the operation will take place simultaneously for all objects. Detainees
are guarded and not allowed to communicate with their friends and relatives and to
make phone calls; to searches are planned to be carried out as well as the premises are
envisaged to be sealed.
76. Letter to the Supreme Court of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, September
27, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд 1586, т. 1, л. 97
It notifies that the Presidium of the National Assembly did not respect the demands of the
Catholic priests sentenced to death.
77. Special communication regarding the trial of Ivan Romanov – a Catholic bishop,
Sofia, October 29, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 1754, л. 37
It informs that Ivan Romanov is sentenced to twelve years of imprisonment.
78. Accusatory conclusion on investigation iase No 242/1952, Sofia, November 15, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 1814, т. 1, л. 28-29
Given that he has circulated untrustworthy rumors and speaks evil of the people’s power,
which is dangerous for the public order and security in the country, Bogdan Dobranov is
offered to be sent to a labour-educative institution for a one-year term.
79. Letter to the chairperson of Sofia City People’s Council, Sofia, January 28, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд 1586, т. 1, л. 100-100 гръб
It notifies that death sentences against the Catholic priests have been enforced.
80. Ordinance No 121 of the Council of Ministers of the People’s Republic of Bulgaria of
March 7, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 167
It approves the confiscation of the movable and immovable properties of the Catholic
Church in the People’s Republic of Bulgaria.
81. Decree No 88 of the Presidium of the National Assembly of the People’s Republic of
Bulgaria dated 12 March 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 166
Some real and movable property belonging to the Catholic Church are confiscated in
favour of the state.

Из архивите на ДС

82. Reference on the repressed catholic priests, Sofia, April 10, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 193
It informs that after the Catholic processes in the country, 57 priests and 8 nuns are
repressed, part of them are executed, another sent to prisons and labour-educative
institutions, as well others who are expelled.
83. Reference on the Catholic trial in 1952, Sofia, August 24, 1954
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 184-187 и гръб
It provides information on the trials and the sentences given.
84. Reference on the seized movable property of the Catholic Church, Sofia, August 12,
1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 1, л. 271
It informs that, after issuing the Immortal and Movable Property Confiscation Decree,
small items of predominantly household goods, which are used by the Ministry of Interior
authorities, were seized. It is mentioned that the confiscation of items outside the Decree
is not appropriate and they should be returned to the Catholic Church.
85. Reference on the repressed Catholic priests and nuns after the second trial during
1952, Sofia, March 17, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 2, л. 92-94
List of the names of the convicted Catholics sent to prisons and labour-educative
institutions.
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86. Letter related to the holding of events, Sofia, September 25, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 2, л. 99
The continuation of the event ‘9’ is requested with regard to all persons who correspond
to and with Bulgaria on a religious basis.
87. References for strengthening the religious activity and enemy manifestations of the
Catholic clergy, Sofia, June 4, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-101, т. 2, л. 145-156
It informs about the Catholic clergy; conclusions are drawn about the work done by State
Security and measures are proposed detecting and intercepting the enemy and spy activity.
88. Issues to be clarified on the Vatican, Sofia, January 15, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а. е. 24, л. 296-297
The main priorities of the Bulgarian intelligence through the Vatican are directed at the
State Secretariat, the Eastern Congregation, the Gagov Committee. events are planned for
the decomposition of the Catholic camp; writing of counter-propaganda articles, etc.
89. Refrence on the results obtained from the implementation of the plan for activation
of the agent-operative work of the catholic clergy, Sofia, January 20, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 96-109
Information on the hostile activity led by the Catholic Church; data is given on the
operational report and the work with the agents; conclusions are drawn and basic
implementation tasks are identified.
90. Plan on the activities with regard to the Catholic clergy, Plovdiv, June 10, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 115-116
The plan foresees the holding of events ‘Rila’1 and recruitment of new agents.
1

The event ‘Rila is carried out for eavesdropping of an object.
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91. Report on a data received about a secret ordination of a Catholic priest, Sofia,
October 2, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 121-122
After receiving evidence of a secret ordination of a Catholic priest for the bishop, there
were events to clarify the case; notification of the Committee on Religiousmatters is
foreseen, which is due to the discharge him.
92. Report, Sofia, December 8, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 123-127
It provides information about a business trip to Plovdiv in order to clarify the case of the
ordination of a priest for a bishop. Proposals have been made for the improvement of the
work of the Catholic clergy.
93. Report, Sofia, December 20, 1962
КРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 134-136
It is connected with the visit of Catholic priests to the prison and imminent pardon.
94. Report, Sofia, July 8, 1963
КРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 5, л. 166-168
It is connected with a visit of Catholic priests to the prison and imminent pardon.
95. Proposal for arrest and conduct of an investigation, Plovdiv, November 30, 1966
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 114 (Пд), л. 115-118
It is suggested that a preliminary investigation and trial be brought against Hrabar
Markov because of the autobiographical books he wrote.
96. Reference on an interrogation of Hrabar Markov held, Plovdiv, January 26, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 114 (Пд), л. 155-156
Provides data about the contents of the books and the motivation for writing them.
97. Information on the Secretariat’s activity with regrad to the irreligious, Sofia, 9
March 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а. е. 31, л. 106-110
It informs that the Secretariat’s tasks are to study atheism on scientific foundations, to
organize lectures and to fight against any form of atheism with legal means.
98. Information on the structure and economic status of the Catholic churches, located
on the territory of Plovdiv and the region, Plovdiv, October 10, 1967.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 262, л. 23-33
The number of priests is proposed to be redused, which aims to place them in economic
dependence and to intensify the struggles and contradictions between them.
99. Reference on the Catholic clergy in the region of Plovdiv, 9 June 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 3, л. 120-123
Data is provided on the organization and activity of the Catholic Church; it informs
that a new bishop of the Sofia-Plovdiv Diocese is to be appointed, and the State Security
activities will be successful with regard to the leadership of the diocese.
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100. 	Information about the Christmas rituals that took place in the settlements with
Catholic population, Pleven, February 7, 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 3, л. 274-275
It is informed that the number of visitors has been steady for years. Visitors to the
Christmas church in the majority are elderly people, and the rest are younger, irreligious
ones, who have gone out of curiosity. It is mentioned that preventive measures with the
atheist club have been identified for the limitation of administrative visits by the People’s
councils and the agents.
101. Report on the property of the Catholic Church taken away, Sofia, April 24, 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 11, л. 8-14
It contains information about the lost properties of the Catholic Church and the stages in
which this happens. It is mentioned that none of the property was paid by the state, and
that it was not recognized as a legal person.
102. 	Information on the state and prospects of the Catholic Church on the territory of
Sofia, Sofia, 22 April 1981.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 11, л. 4-7
It mentions the number of laymen and spiritual persons in Sofia referring to two Catholic
churches, one of the Eastern rite (uniates) and one of the western one.
103. Memorandum, Sofia, 9 December 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-478, т. 11, л. 227-229
It provides information about a conversation with representatives of the Regional
People’s Council in Plovdiv that a Catholic priest had committed communion of children
in violation of the regulations prohibiting this. The opinion expressed by the Regional
People’s Council is that the priest be released and not perform clerical activity on the
territory of the region.
104. 	Information on the conversations with the special envoy of the Vatican, Sofia, 23
September 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3021, т. 3, л. 36-49
Some issues are raised concerning the situation of the Catholic Church in Bulgaria,
such as: solving some housing problems; granting legal status; working with children;
the preparation of clerics; the opening of a Catholic temple in Varna. The issue of
the Vatican’s contribution to the release of Sergei Antonov from prison has also been
discussed.
105. Activities of the Committee on Religious Cults [Sofia, after September 23, 1983]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3021, т. 3, л. 5050 гръб
Some specific actions are approved to be taken after the conversation with the Vatican
representatives.
106. Reference on the Catholic Church in the People’s Republic of Bulgaria and the activity
of the Vatican, Sofia, October 12, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-718, т. 1, л. 56-60
It informs about issues addressed by a Vatican delegation who visited Bulgaria and met
with official representatives of the state institutions.
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107. 	Information on the ideological subversive activity carried out by the Vatican against
the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 2 March 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 238, л. 116-124
Information is provided that the enemy seeks to exercise subversive ideological pressure
in the following main directions: compromising the world communist movement;
strengthening the positions of the Catholic Church in the socialist countries; creation
of religious ‘dissidents’ and opposition groups among religious people in the struggle
against socialism. In response, it is acknowledged that the influence of the Catholic
Church in Bulgaria is limited because the State Security authorities are conducting
complex activities to uncover, prevent and intercept the intentions and actions of the
Vatican and other religious centers and organizations conducting ideological actions
against the People’s Republic of Bulgaria and the rest of the socialist states.
108. 	Letter to Todor Zhivkov from from Pope John Paul II, Vatican City, April 30, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 238, л. 101-108
It is addressed in relation to two of the main problems facing the Catholics in Bulgaria:
to allow the young people to receive catechism training2, which will prepare them for
communion and the preparation of the candidates for priests.
109. 	Information on the ideological subversive activity of the Vatican conducted against the
People’s Republic of Bulgaria, Sofia, [July-August 1984]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 238, л. 84-95
From the analysis of the data on the ideological subversive activity of the Vatican against
the People’s Republic of Bulgaria, it is concluded that in the future the struggle against
the socialist system through the Catholic Church will be led to expand the positions and
influence of religion and to create conditions for open anti-socialist actions.
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110. Memorandum, Sofia, November 12, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3021, т. 3, л.
196-202
The question of the legal status of the Catholic Church in Bulgaria is discussed; the
education of children and young people; the preparation of priests. On the Bulgarian side,
the issue regarding the detained Sergei Antonov and the information about the start of the
canonization procedure of the convicted Evgeni Bosilkov, who was sentenced in 1952, is
raised. Both sides want the dialogue to continue.
111. Reference on the problems in the development of the relationship between the Republic
of Bulgaria and the Vatican, Sofia, March 18, 1991
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-715, т. 1, л. 102
It provides information about the concomitant difficulties in the development of the
relations between the Republic of Bulgaria and the Vatican.

2

Theological instruction that affects all dogmas and issues related to faith.
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Списък
на някои съкращения
БВЕ
БЕМЦ
БЗЕ
БПЦ
ВК
ВЦС
ГНС
ГОНС
ДОН
ДСМН
ДСНМ
КВБПЦРК
КЕЦ
КПП
МАЗРС
МПО
МФСЕЦ
НС
НСЗК
ОДС
ОЕЦ
ОМ
ОНС
ОРПС
ОСА
ОТМ
РМС
РУ
СГНС
СДА
СЕК
СКРЕЧ
СНМ
СОУД
Ссс
ССЦ
СЦАСД
СЦО
ТМВО
ЦАСД
ЦЗС

– Българска вражеска емиграция
– Българска евангелска методистка църква
– Българска задгранична епархия
– Българска православна църка
– Вражески контингент
– Върховен църковен съвет
– Градски народен съвет
– Градски общински народен съвет
– Дело за оперативно наблюдение
– Димитровски съюз на народната младеж
– Димитровски съюз на народната младеж
– Комитет по въпросите на Българската православна църква и религиозните
култове
– Конференция на европейските църкви
– Контролно пропускателен пункт
– Международна асоциация за защита на религиозната свобода
– Македонска патриотична организация
– Международна федерация на свободните евангелски църкви
– [Неоформен сътрудник]
– Национална служба за защита на конституцията
– Органите на държавна сигурност
– Обединена евангелска църква
– „Операция мобилизация”
– Окръжен народен съвет
– Общ работнически професионален съюз
– Orthodox Church in America – Американска православна църква
– Оперативно-технически мероприятия
– Работнически младежки съюз
– Районни управления
– Столичен градски народен съвет
– Софийска духовна академия
– Световен еврейски съюз
– Система за контрол и регистрация на чужденците
– Съюз на народната младеж
– Система за обединен отчет на данни
– Строго секретен щат
– Световен съвет на църквите
– Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден
– Световна ционистическа организация
– Турска мюсюлманска вероизповедна община
– Църква на адвентистите от седмия ден
– Църковно-земеделско стопанство
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
ФОНДОВЕ И АРХИВНИ ЕДИНИЦИ
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