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ВЪВЕДЕНИЕ

Сборникът „Държавна сигурност в структурите на транспортa 1944-1991 г.“ е по-
редното издание от документалната поредица „Из архивите на ДС“ на Комисията за 
разкриване на документите и обявяване на принадлежността на българските гражда-
ни към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна ар-
мия. С неговата публикация за пореден път се подчертава значението на дейността на 
Комисията за осигуряване на прозрачност на структурите и функциите на службите 
за сигурност от епохата на държавния социализъм. 

За посочения период транспортът се разглежда като фактор за политическото, со-
циално-икономическото, международното и културно-цивилизационното развитие 
на България. Включването на дейността на Държавна сигурност като аспект към 
транспортната тема1 е непозната за изследователи и читатели. Документалният сбор-
ник представя на вниманието Ви автентични документи, показващи средствата за 
защита на националния интерес в областта на железопътния, автомобилния, водния 
и въздушния транспорт посредством структурите и органите на Държавна сигурност. 
Първият документ е от 1946 г., а последният – от 1991 г. Документи по темата могат 
да бъдат открити в предходните издания на Комисията: „ДС – структура и основни 
документи“, „Международният тероризъм в досиетата на ДС“ и „Държавна сигур-
ност и туризмът“.

Транспортът навлиза в полезрението на българските служби със създаването на 
служба „Транспорт“ към отдел ДС, която възниква още след края на Втората световна 
война. Основната функция на структурата е да следи за политическите настроения 
на всички работещи в отрасъла, правилното експлоатиране на материалната база, 
разследването на повреди и инциденти, изпълнението на работния план и работната 
дисциплина. От началото приоритет е железопътният транспорт, който е 80% от це-
лия транспорт в страната. „С една дума жп транспорта представлява кръвоносната 
система на нашата страна, а без тая система невъзможно е да се живее, да се диша, да 
се съществува“ (Вж. Документ № 3 от сборника). 

Материалите в сборника условно са разделени хронологично и предметно за по-
лесно боравене с тяхното съдържание. Поради факта, че се наследява структурата 
на органите на отдел „Държавна сигурност“ от периода преди 09.09.1944 г., служба 
„Транспорти“ е ситуирана до 1947 г. в Дирекция на народната милиция. Затова пър-
вият раздел документи от № 1 до № 39 представя структурните изменения съобраз-
но задачите и функциите на органите на ДС по транспорта. Представено е начало-
то на специализираната дейност по защитата и контраразузнавателно осигуряване 
на транспорта чрез служба „Транспорти“ в ДНМ и преминаването ѝ като структура 
под ръководството на Държавна сигурност. Тази промяна започва от 1946 г. От гру-
па транспорт при отделение „А” на отдел ДС, през 1947 г. се трансформира служба 
Транспорт при отделение „Б” на отдел I – ДС. През 1948 г. службата е преобразувана 

1 Проблемът е за застъпен предимно в научно-исторически, икономически, журналистически, пар-
тийно-идеологически съчинения от недалечното минало. Виж например:  Григоров, Н., Организация 
и дейност на транспортна полиция. В: Опазване на обществения ред. Част първа. МВР.С., 2001; Янар-
лиев, В. В. Кръстева, Ив. Рашев, К. Колев. Проблеми на организацията на охранителната дейност на 
органите на транспортна милиция. С., 1984.
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в отделение „Г” – транспорт при отдел I – ДС. През 1949 г. отделение „Г”  – транспорт 
преминава към създания отдел IV – ДС за обслужване на народното стопанство, стро-
ителството и съобщенията. Със заповед №89 от 19 април 1952 г. се правят структурни 
изменения в ДС и управление IV – ДС става управление VI – Д по транспорта. През 
1953 г. пощите и други техни поделения преминават за обслужване към управление 
III – ДС2. На 19 август 1961 г. някои от обектите на Управление III – ДС, в случая 
всички видове транспорт  - ж.п. транспорт, въздушен, автотранспорт и воден транс-
порт, както и министерство на съобщенията и транспорта, преминават към управле-
ние II – ДС, за което е създаден и отдел IХ.3 В него са обособени отделения за всеки 
от изброените видове транспорт, както и три районни отделения в София, Пловдив и 
Горна Оряховица. През 1964 стават нови изменения и за транспорта и съобщенията 
вече отговаря отдел VII, а след 1967 г. отделът има четири отделния и още три район-
ни в споменатите вече градове. Това продължава до 1970 г., когато се създава ново 
пето отделение, което има за цел да обслужва само въздушния транспорт, и той вече 
не е само група към второ отделение. След това, подразделението получава назва-
нието отдел XI, като се прибавят самостоятелните отделения Въздушен транспорт и 
Железопътни войски.4 Основната подредба на материалите в настоящия том се прави 
въз основа на видовете транспорт, предмет на контраразузнавателно осигуряване – 
наземен (железопътен и автомобилен от № 40 до№ 75), воден (речен и морски, от 
№ 76 до № 135), въздушен (от № 136 до № 172 в разширеното издание). 

Вследствие на противопоставянето на двата военнополитически блока по 
време на Студената война се поражда нуждата от специализиран контрол над 
транспортните връзки и съобщенията. Събирането и обработката на инфор-
мация (качествена и количествена), придобита чрез транспортната мрежа, 
става приоритетна задача за всяка една от страните. Затова през 1958 г. се про-
вежда среща, на която присъстват страните от социалистическия блок, отна-
сяща се до двустранното и многостранно контраразузнавателно сътрудничест-
во по транспорта (Вж. Документ № 15 от сборника). Промяната в основната 
задача на службата се вижда най-ясно през 1961 г., когато с решение на ЦК на БКП 
№ А-212 от 19 август, службата по транспорта се премества от III-то управление, 
натоварено с борба срещу контрареволюцията, във II-ро.5 През 60-те години основни 
линии на оперативна работа по транспорта са разузнаването, контраразузнаването 
(Вж. Документ № 31, 32 от разширеното издание) и противодействието на кон-
трабандата (Вж. Документ № 8 от сборника). Активно се работи по изменниците 
на родината, които се смятат за основна връзка между пътуващите зад граница и 
службите на капиталистическите страни. Разрешение за напускане на страната се 
получава след щателна проверка на лицето (произход и партийна принадлежност). 
Провеждат се редица обучения и се водят инструктажи на тези, които ще посещават 
страна извън социалистическия блок. С активното развитие на въздушния транспорт 
през 1964 г. се отваря литерно дело на Управление Български граждански въздушен 

2 АКРДОПБГДСРСБНА - Историческа справка на ф. 13 – бивше управление III за борба с контра-
революцията.

3 АКРДОПБГДСРСБНА - Историческа справка на ф. 2 – управление II (Контраразузнаване), л. 3.
4 Вж. Документ №8 от Второ главно управление в сборникът „ДС – структура и основни докумен-

ти“ стр. 1144-1145 от разширеното издание.
5 Вж. Документ №7 от Второ главно управление в сборника „ДС – структура и основни документи“ 

стр. 1140-1144 от разширеното издание.
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транспорт – ТАБСО (Вж. Документ № 97 от сборника). Въздухоплаването започва 
да се използва по-рационално като най-бързия от всички видове транспорт. Освен 
пътническите полети и съобщенията, въздушният транспорт обслужва селскостопан-
ската авиация и експорта на бързо развалящи се стоки. Оперативният интерес към 
този отрасъл нараства правопропорционално на възможностите му. През следващото 
десетилетие все повече се обръща внимание на въздушния тероризъм и превантив-
ните мерки срещу него. Координацията и обменът на информация по тази тема се 
засилват.6 Взаимодействието на службите за сигурност по авиотранспорта се осъ-
ществява двустранно и многостранно (В. Документ № 93 от сборника). Освен по 
въздушния тероризъм, започва активна работа и по водния. В началото на 80-те годи-
ни се обсъждат и въвеждат мерки за осигуряване безопасността на пътническите ко-
раби, превозващи пътници по Черно море и р. Дунав. Превантивните мерки включват 
проверка на документи и багаж, инструктажи за всяко длъжностно лице на кораба 
(Вж. Документ № 76 от сборника), технически средства и тайна сигнализация при 
възникване на проблем (Вж. Документ № 75, 77 от сборника).

  В първата част на сборника са извeдени документи, представящи обобще-
на картина и засягащи всички видове транспорт. Това са доклади, оперативни пла-
нове, отчети, заповеди, предложения и информации. Чрез тях се добива представа 
за многопластовата и сложна организация на Държавна сигурност в структурите на 
транспорта. Тук е публикуван и документ за взаимодействието и сътрудничеството 
между службите за сигурност по транспорта към ДС и отдел транспортна милиция 
към ДНМ (Вж. Документ № 19 от сборника).

Във втория раздел са поместени архивни материали, свързани с развитието на 
службите за сигурност, работещи по наземния транспорт (железопътен и автотранс-
порт). През първите години той е между най-важните отрасли за изпълнението на 
стопанския план. Осигуряването на такава структура изисква познаване и следене на 
целия процес (Вж. Документ № 30 от сборника), като се започне от производство-
то и поправката на вагони и локомотиви, контрол на депата, в които се съхраняват. 
Агентурно осигурени са гарите и влаковете (инфраструктура и подвижен състав). 
Основните оперативни задачи по тази линия са контраразузнаването, борбата с кон-
трабандата (Вж. Документ № 37 от сборника и № 52 от разширеното издание), 
следене на товарите (Вж. Документ № 39 от сборника), предотвратяване на бягство 
от страната. Събира се информация за политическите възгледи (Вж. Документ № 24 
от сборника) на всеки работник в жп системата. Разследват се всички катастрофи 
и повреди с цел да се установи наличие на диверсия. Трудовата дисциплина също е 
обект на наблюдение, чрез нея се следят качествените и количествените показатели 
на продукцията и разпределението на суровините за нея (Вж. Документ № 2 от 
сборника). При автомобилния транспорт основните линии, по които се работи, са 
различните видове подривна дейност (раздаване на инкриминирана литература, във-
личане в контрабанда, завързване на контакти с вражеската емиграция и други). При 
изпълнение на служебния си дълг често шофьорите биват въвлечени в мероприятия 
на чужди служби (Вж. Документ № 22 от сборника).

Третата част от сборника разкрива документи, свързани с речния и морски транс-
порт и неговото осигуряване. Основните предмети на дейност по тази линия са: 
оперативно наблюдение на всички места за срещи на екипажите с чужди гражда-
6 Вж. Документ №68 от сборника „Международният тероризъм в досиетата на ДС“ стр. 400-407.
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ни и обявените за изменници на родината, провеждането на агентурни мероприятия 
с разузнавателна и контраразузнавателна цел (Вж. Документ № 55 от сборника); 
противодействие на контрабандата посредством разкриване на схемите за нелегал-
на търговия с валута и стоки, и тайниците, използвани за тази цел (Вж. Документ 
№ 49 от сборника). По тези направления се действа целево, чрез разширяване на 
осведомителната мрежа и изпълнение на активни мероприятия. Изграждат се систе-
ми за превенция на терористични атаки (отвличания) чрез техническо осигуряване и 
сътрудничество между органите за сигурност на национално и международно ниво 
(Вж. Документи № 71, 75, 76, 77 от сборника).

В последния раздел са публикувани документи, отнасящи се до въздушния транс-
порт и неговото осигуряване и обезпечаване. Най-голямата заплаха за него е терори-
змът във всичките му форми, най-вече вредителства и отвличания (Вж. Документ 
№ 98 от сборника). Това поражда нуждата от редица законови регламентации, като 
паспортния контрол, проверката на багаж (Вж. Документ № 157 от разширеното 
издание) и установяването на реда за притежание на оръжие по време на пътуване. 
Извършват се проверки по охраната на материалната база (Вж. Документ № 102 от 
сборника), с която разполагат всички летища, и се следи за рационалното й използ-
ване. Обръща се внимание и на техническата база и нейното осъвременяване, с цел 
предотвратяване на катастрофи (Вж. Документ № 161 от разширеното издание).

С настоящия сборник се представя реалното състояние на защитата по транспорта 
в НРБ. Коректното запознаване със специализираните дейности в близкото минало 
разяснява целите, задачите и средствата за постигане безопасността на част от ин-
фраструктурата на държавата. Показани са социалните, политическите, идеологиче-
ските и организационните мотиви на управлението и дейността на различните видо-
ве транспорт.

* * * 

Подборът на документите е осъществен въз основа на над 250 архивни единици. 
От използваните Фондове № 2 на ВГУ ДС и № 13 от Трето управление (секретно 
политическо, до 1963) са подбрани 123 документа, от литерни дела на МВР (АКР-
ДОПБГДСБНА – М) са останалите 49 документа. В книжното тяло на сборника са 
публикувани 113 факсимилета на документи, а в разширеното издание - 172.

КРДОПБГДСРСБНА
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INTRODUCTION

The documentary volume “State Security in the Structure of Transport 1944-1991” is 
part of the series “From the Archives of State Security” 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. Its publication once again underlines 
the importance of the Committee’s work to ensure the transparency of the structures and 
functions of the security services from the era of socialism.

For this period the transport is seen as a factor in the political, socio-economic, 
international, cultural and civilizational development of Bulgaria. The inclusion of the 
activities of State Security as an aspect to the transport topic1 is unknown to researchers 
and readers. The documentary volume brings to your attention the authentic documents 
showing the means for protection of national interests in the field of rail, motor, water 
and air transport through the structures and bodies of State Security. The first document 
dates back from 1946, and the last from 1991. Documents on that topic can be found in 
previous publications of the Committee, “State Security - Structure and Main Documents”, 
“International Terrorism in State Security Files” and “State Security and the Tourism”.

Transport drew Bulgarian authorities’ attention with the establishment of the Transport 
Service within the State Security Department right after the end of World War II. The 
main function of the structure was to monitor the political sentiments of all working in 
that industry, the proper operation of equipment, investigation of failures and incidents, 
implementation of the work plan and work discipline. Since the beginning priority is the 
rail transport, which is 80% of all transport. “In short, the railway transport represents the 
lifeblood of our country, and without this system it is impossible to live, to breathe, to 
exist” (See Document № 3 from the documentary volume).

The materials in the documentary volume are divided chronologically for easier 
content usage. Due to inheriting the structure of the bodies of State Security Department 
from the period before 9 September 1944, Transport Service was situated in the People’s 
Militia Directorate until 1947. Therefore, the first section of documents from № 1 to № 39 
represents the structural changes consistent with the tasks and functions of State Security 
with regards to the transport. It represents the beginning of a specialized activity related 
to security and counterintelligence of the transport through the Transport Service within 
the People’s Militia Directorate and turning it into a structure under the leadership of State 
Security. This change started in 1946. From a Group Transport within Division A of State 
Security Department in 1947 it transformed into Transport Service in Division B within 
Department I of State Security. In 1948, the service was transformed into Division D – 
Transport within Department I – State Security. In 1949, Department D Transport became 
part of the structure of the newly created Department IV of State Security for servicing the 
national economy, construction and communications. By Order № 89 from 19 April 1952 
structural changes were made within State Security, therefore Directorate IV within State 
Security was transformed into Directorate VI - D Transport. In 1953, the Postal Services 

1 The problem is covered mainly in scientific, historical, economic, journalistic, partisan-ideological 
writings from the near past. See for example: Grigorov N., Organization and Operation of Transport Police. 
C: Maintaining public order. Part One. MoI.S., 2001; Yanarliev, V.V Krasteva, Iv. Rashev, K. Kolev. Problems 
of the Organization of the Security Activities of the Bodies of the Transport Militia. S., 1984
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and their other divisions were passed for servicing to Directorate III – State Security2. 
On 19 August 1961 some of the objects of Directorate III – State Security, in this case 
all types of transport - railway, air, motor and water transport, as well as the Ministry of 
Communications and Transport were passed for servicing to Directorate II – State Security, 
as for the purpose Department IX3 was created. There were separate division within that 
department for each type of transport, as well as three regional divisions in Sofia, Plovdiv 
and Gorna Oryahovitsa. In 1964 new changes took place, as a result of which the transport 
and communications became responsibility of Department VII, as in 1967 the department 
had four individual divisions and another three district divisions in the above mentioned 
cities. That continued until 1970 when Fifth Division was established with the purpose 
of servicing the air transport only. Then, the division was named Department XI, adding 
independent divisions Air Transport and Railway Forces4. The basic arrangement of the 
materials in this volume is made on the basis of the type of transport, which are subject to 
the counterintelligence securing - ground (railway and motor transport from № 40 to № 
75), water (river and sea transport, from 76 to № № 135), air (from № 136 to № 172 in the 
extended version).

As a result of the confrontation of the two military-political blocs, the need of specialized 
control over the transport links and communications has occurred. The collection and 
processing of information (qualitative and quantitative), acquired through the transport 
network, became a priority for either party. For that reason in 1958 a meeting was held 
attended by the countries of the socialist bloc with regards to the bilateral and multilateral 
counterintelligence cooperation in relation to the transport (See Document № 15 of the 
documentary volume). The change in the main task of the service is seen most clearly in 
1961, when by a decision of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party 
№ A-212 of 19 August, the Transport Service was moved from Directorate III, which 
was dealing with combating the counterrevolution, to Directorate II5. In the 60s the basic 
operational work related to transport was intelligence, counterintelligence (See Document 
№ 31, 32 from the extended version) and countering smuggling (See Document № 8 of the 
documentary version). Operational work was mainly carried out in relation to the traitors 
to the motherland, who were considered a key link between those traveling abroad and the 
services of the capitalist countries. A permission to leave the country could be obtained after 
a thorough examination of the person (origin and party affiliation). Trainings and briefings 
were held with those who would visit a country outside the socialist bloc. Along with the 
active development of the air transport, in 1964 the Bulgarian Civil Air Transport Service 
opened a case - TABCO (See Document № 97 of the documentary volume). Air transport 
began to be used more rationally, as the fastest of all types of transport. Besides passenger 
flights and communications, the air transport served the Agricultural Aviation and the 
export of perishable goods. The operational interest to this sector increased proportionally 
with its capabilities. Over the next decade extra attention was paid to the air terrorism and 
the preventive measures against it. Coordination and exchange of information on this topic 

2 АКРДОПБГДСРСБНА – Historical reference from fund 13 – It was division III for Combating 
Counterrevolution.

3 АКРДОПБГДСРСБНА – Historical reference from fund 2 – Directorate II (Counterintelligence), page 3.
4 (See Document № 8 from Second Main Directorate contained in the documentary volume State Security – 

Structure and Main Documents, pages 1144-1145 from the extended version).
5 (See Document № 7 from Second Main Directorate contained in the documentary volume State Security – 

Structure and Main Documents, pages 1140-1144 from the extended version).
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was enhanced6. Interaction between air transport security services was done bilaterally and 
multilaterally (See Document № 93 of the documentary volume). Besides on air terrorism, 
operational activities on water terrorism were also carried out. In the early 80s were taken 
and implemented measures to ensure the safety of passenger ships carrying passengers over 
the Black Sea and Dunabe River. The preventive measures included document and baggage 
checks, instruction for each position on the ship (see Document № 76 of the documentary 
volume), technical means and secret signalization it case of trouble (See Document № 75, 
77 of the documentary volume).

The first part of the documentary volume contains documents describing the background 
picture and covering all types of transport. These are reports, operational plans, statements, 
orders, proposals and information. They give us a perception for the activity of State 
Security in the structures of transport. Here is published a document about the interaction 
and cooperation between the transport security services within State Security and the 
Transport Militia Department within People’s Militia Directorate (See Document № 19 of 
the documentary volume).

The second section contains archival materials related to the development of the security 
services working on the ground transport (rail and motor). During the first years it was 
among the important sectors for the implementation of the economic plan. Providing 
such a structure required knowledge and monitoring of the whole process (see Document 
№ 30 of the documentary volume), starting from the production and repair of wagons 
and locomotives and control of landfills they were stored in. There were agents in the 
stations and trains (infrastructure and rolling stock). The main operational tasks on this line 
were counterintelligence, combating smuggling (See Documents № 37 and № 52 of the 
extended version), tracking of cargos (See Document № 39 of the documentary volume), 
and preventing escapes from the country.  Information about the political views (See 
Document № 24 of the documentary volume) of every worker in the railway system was 
collected. All accidents and damages were investigated in order to detect diversions. Labor 
discipline was also monitored, as it provided the qualitative and quantitative indicators 
of production and distribution of raw materials (see Document № 2 of the documentary 
volume). With regards to motor transport, the main lines of work were the different types 
of subversions (distributing of incriminated literature, involvement in smuggling, tying 
contacts with enemy emigration, etc.). In performing their duties, the drivers were often 
involved in activities of foreign services (see Document № 22 of the documentary volume).

The third part of the documentary volume reveals documents related to river and sea 
transport and its securing. The main activities under that line were: operational monitoring 
of all meeting places between crews and foreign nationals and those declared traitors to the 
motherland, the performance of agent’s activities with intelligence and counterintelligence 
purposes (see Document № 55 of the documentary volume); countering smuggling through 
disclosure of schemes for illegal currency and commodities trading and hiding places used 
for those purposes (see Document № 49 of the documentary volume). Targeted work 
was carried out under that line by expanding the awareness network and implementing 
active measures. A system for preventing terrorist attacks (hijacking) through technical 
support and cooperation between security authorities at national and international level was 
established (see Documents № 71, 75, 76, 77 of the documentary volume).

6 (See Document № 6 from the documentary volume International Terrorism in the State Security Files, 
page 400-407).
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The last section contains documents relating to air transport and its securing. Its biggest 
threat was the terrorism in all its forms, but most notably - sabotage and hijacking (See 
Document № 98 of the documentary volume). That required a number of legal regulations 
such as passport control, luggage checks (See Document № 157 of the extended version) 
and the establishment of procedures for possession of weapons during the flight. The 
security of all facilities (see Document № 102 of the documentary volume) available to the 
airports, as well their rational use, was inspected. Attention was also drawn to the technical 
base and its modernization in order to prevent accidents (See Document № 161 of the 
extended version).

This documentary volume presents the activities of State Security with regards 
to the transport in People’s Republic of Bulgaria. The social, political, ideological and 
organizational motives of the management and the activities of the various types of transport 
are shown.

* * *

The selection of documents is carried out on the basis of over 250 archival units. Out 
of the used funds № 2 of Second Main Directorate within State Security and № 13 of 
Directorate III (political secret until 1963) were selected 123 documents, as the remaining 
49 documents came from Ministry of Interior cases (АКРДОПБГДСБНА – М). The paper 
version of the volume contains 113 facsimiles of documents, while and the extended one 
contains 172.

CDDAABCSSISBNA
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ
1.  Доклад от завеждащ служба „Транспорти“ при Дирекция народна милиция, 

София, 31 август 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13. оп. 5, а. е. 112, л. 3-9
Докладът информира за предприетите мерки по изграждането на службата и 
нейните обекти: жп транспорт в цялата страна, пощи, телеграфи и телефони, 
автомобилен превоз, водни съобщения, Осветление и трамвайно движение. Най-
голямо внимание се обръща на жп транспорта и на ръководителите му по райо-
ни, които трябва да изградят мрежи от сътрудници.

2.  Месечен доклад на завеждащ служба „Транспорти“ за януари 1947 г., Русе, 
31 януари 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13. оп. 1, а. е. 312, л. 1-2
В месечния доклад са описани произшествията, липсите и неявяването на рабо-
та през месеца. Представена е статистика за работниците и тяхната полити-
ческа принадлежност по предприятия.

3. Отчетен доклад за периода от 1 до 30 април 1947 г., София, май 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 312, л. 11-13
Отчетният доклад засяга неизправностите в жп депо, Дунавска строителна 
секция и Българско речно плаване. Анализирани са причините за неявяване на ра-
бота в превозната служба. Основни насоки за работа в автотранспорта и със-
тоянието на митницата.

4. Рапорт от началника на служба „Транспорти“, София, 7 октомври 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 299, л. 6-8
В рапорта е представен личният състав на служба „Транспорти“ и предложение 
за неговото разширяване с цел обхващане под контрол на автомобилния и въздуш-
ния транспорт.

5.  Доклад, предназначен за инструктивната конференция на ръководителите по 
областите на служба „Транспорти“ при Държавна сигурност, Б.м., 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 439, л. 1-8
В инструкцията се очертават основните насоки за работата на службата. По-
ставят се ясни задачи в рисковите области. Категоризират се видовете наруше-
ния и наказателните мерки за тях. Описана е организацията на служба „Транс-
порти“ и начина на вербовка на секретните сътрудници. Зададени са превантив-
ните мерки, които служителите трябва да предприемат.

6.  Оперативен план за тримесечието април-юни 1948 г. на служба „Транспорти“ 
в отделение „Б“, София, 27 март 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 438, л. 1-2
Определят се като основни задачи на службата през тримесечието: подобрение 
на ръководството и разширяване на агентурно-осведомителния апарат.

7.  Оперативен план за трето тримесечие 1948 г. на служба „Транспорти“, София, 
26 юни 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 438, л. 5-9
В оперативния план за работа на служба „Транспорти“ се посочват основните 
задачи и методи за тяхното изпълнение. Описани са отделите и планът за тях-
ното развитие.

8.  Отчет на оперативен работник за периода юли-септември 1948 г., София, 
15 октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 434, л. 1-3, 3 гр.
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Отчетът показва оперативната работа, свършена през третото тримесечие 
на 1948 г., и очертаващите се трудности по изпълнението й.

9.  Заповед на министъра на вътрешните работи на НР България, София, 13 де-
кември 1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 1279, л. 7-9
Заповедта засяга устройството и функциите на Транспортния отдел при III уп-
равление и поделенията в окръзите.

10.  Справка относно организацията на агентурно-оперативната работа по 
транспорта и положителния опит при провеждане на контраразузнавателна 
работа, Б.д., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 124-125
В справката се описва разделението на териториален принцип на железопът-
ния, авто и авио транспорта. Водният е разделен на морски и речен със съот-
ветните ръководни поделения – Български морски флот във Варна и Българско 
речно плаване в Русе.

11.  Предложение относно изменение и допълнение на някои членове от заповед 
795, Б.м., 10 май 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 1279, л. 13-15
В документа се изтъкват затрудненията в практическата работа, породени 
от заповед №795. Предлага се връщане на транспортните отделения и групите 
към окръжните отделения в предишния им статут. 

12.  Мнение относно предложението на отдел IV, III управление на ДС за измене-
ние на заповед № 795 от зам.-началник на III районен отдел на ДС, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 1279, л. 17-22
В мнението се изтъква негативния резултат от разкъсването на транспорт-
ните обекти. Посочват се множество примери за негативното влияние на ра-
ботата на оперативните работници. Дават се образци за щатна разстановка.

13.  Предложение относно взаимодействието между органите на сигурността на 
социалистическите страни по водния, жп и авиотранспорт, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 1-7
В предложението се споменава за благоприятното въздействие на съвместната 
работа на силите за сигурност. Изброяват се оперативните резултати, постиг-
нати чрез обмен на информация, и се приканва към подобряване на координацията 
и активизиране на взаимодействието срещу капиталистическото разузнаване.

14.  Предложения относно съвместните усилия на ДС за борба с капиталистиче-
ските разузнавания, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 8-14
Документът е продължение на предложението за взаимодействие на органите 
на ДС по линия на транспорта. В него са описани конкретни примери за съв-
местно провеждане на агентурно-оперативни мероприятия в няколко насоки. 
Съдействие при проверка на лица, заподозрени в шпионаж или друга подривна 
дейност, при проверка на сигнали, относно подозрителни връзки с лица от капи-
талистическите страни, при мероприятия за откриване на тайници в между-
народния транспорт и др.

15.  Протокол от съвещанието на представителите на братските служби състояло 
се от 5 до 7 март 1958 г., Букурещ, 7 март 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1343, л. 53-59
Протоколът дава информация за договореностите, направени по време на съве-
щанието на органите на ДС на социалистическите държави. Договорките са за 
обмяна на информация и съвместни действия по линия на транспорта.
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16.  Справка, относно уреждане на обмен на информация с румънските власти, 
София, 16 юни 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 130-131
В справката е отправено запитване към румънската страна за договаряне на 
сътрудничество. Поставени са въпросите за начина на свързване между двете 
страни и обмяната на оперативна информация.

17.  Перспективен план за предстоящите задачи през третото тримесечие на 
1959 г. пред оперативния състав на I районен отдел, София, 8 юли 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 9, л. 1-3
Поставените задачи в плана се разделят на общи организационни задачи, задачи 
по агентурата и по оперативния отчет. В тях се уреждат периодичността на 
отчетите, проверката по агентурния апарат и се дават конкретни насоки за 
водене на разработките.

18.  Справка относно констатираните случаи на трансфер на валута и контра-
банда на стоки, София, 18 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 97, л. 6-6гр.
В справката са описани случаите на нелегален пренос на стоки за периода от 
1961 до 1963 г. Предлага се подобряване ефективността на работата в борба-
та с контрабандата.

19.  Началниците на Първо и Второ главно управление утвърждават меропри-
ятия по взаимодействието с отдел „Транспортна милиция“, ДНМ, София, 
12 февруари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 399, л. 6-9
Посочват се общите цели и методите за сътрудничество между органите на 
ДС и „Транспортна милиция“. Обсъждат се мерки за своевременно информира-
не за резултатите в дейността им.

20.  План на мероприятията, които ще провежда отдел VII в борба с идеологиче-
ската диверсия по линия на транспорта, София, 25 март 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 399, л. 17-18
Във връзка със специфичната материя на транспорта и съобщенията се със-
тавя план за постоянни оперативно-технически мероприятия с цел противодей-
ствие на диверсия във всички транспортни направления.

21.  Информация за мерките на федералното правителство на Германия относно 
осуетяване дейността на държавите от СИВ на пазара за товарен превоз в 
ГФР, Б.м., 11 ноември 1976 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 5, а. е. 2, л. 81-88
Документът е превод от немски език и е изпратен с приложение от седем лис-
та, които описват мерките, предприети от ГФР срещу държавите от СИВ по 
линия на товарните превози.

22.  Информация относно новите тенденции в подривната дейност на турски-
те разузнавателни и контраразузнавателни органи по линия на транспорта, 
Б.м., 4 май 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 4, а. е. 22, л. 13-24
Документът дава информация за новите активни методи на турските служби 
по линия на транспорта. В него са описани активни мероприятия, засягащи ав-
томобилния, железопътния и водния транспорт.

23.  Предложение за допълнение на инструкцията за работата на Гранично кон-
тролните пропускателни пунктове на държавните граници на НРБ (обявена 
със заповед № I-150 от 10 януари 1969 г.), Б.м., 27 януари 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 5, а. е. 13, л. 23-25
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Предложението се базира на практиката на СФРЮ, която прилага известен 
ограничителен режим по отношение на българските моряци, пребиваващи на 
тяхна територия. Ограниченията спомагат за улесняване на оперативната ра-
бота по линия на контраразузнаването.

24.  Доклад от разузнавач № 25641 - служба „Транспорти“, София, 4 октомври 
1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 120, л. 14-20
Разузнавачът предоставя детайлна информация за БДЖ през месец септември: 
справка за работещите и ръководството, саботажите и мерките за тяхно-
то предотвратяване, данни за антиправителствените организации и тяхната 
агитация, разпределението на работниците според тяхната партийна принад-
лежност в различните отдели и състоянието на агентурата в предприятието. 
Изказва своите препоръки от идеологически и материален характер.

25.  Месечен доклад на завеждащ служба „Транспорти“ за февруари 1947 г., Русе, 
28 февруари 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13. оп. 1, а. е. 312, л. 4-5
Обръща внимание на: железопътния транспорт и опитите за решаване на про-
блемите му; агитацията на противниците на Отечествения фронт с техните 
политически възгледи; разширяването на мрежата от сътрудници.

26.  Доклад от началника на служба „Транспорти“ за състоянието на линията 
Волуяк – Перник, София, 18 октомври 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 315, л. 28-30
Началникът на службата докладва за проблемите, съпътстващи изграждане-
то на линията, и причините за възникването им.

27. Транспортът и значението му, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 439, л. 9-13
В документа е посочено значението на ж.п. транспорта. В него е описана цяла-
та железопътна мрежа с всички съоръжения към нея. Определена е ролята на 
служба „Транспорти“ и е дадена насока за работата по основните проблеми в 
сектора.

28.  Отчет за тримесечието от 1. VII – 30. IX. 1948 г. на оперативен работник в 
служба „Транспорт“ при отделение „Б“, София, 15, октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 434, л. 1-3, 3 гр.
Основните дейности, подлежащи на отчет са: агентурното обслужване на да-
дения обект, воденето на отчетно-наблюдателни дела, разработките и със-
тоянието на производството в сектора.

29.  Справка относно вражеската дейност на капиталистическите разузнавания и 
тяхната агентура, използваща железопътните линии на НР България, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 103-107
В справката се изброяват видовете нелегални дейности, извършвани от чужди 
граждани, пресечени от службите за сигурност. С цел подобряване на работа-
та се правят предложения за координация между разузнаванията на социалис-
тическите страни.

30.  Заповед на зам.-министъра на вътрешните работи до окръжните управления 
на МВР, София, юни 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1279, л. 3-6
Заповедта е за провеждане на съвещание относно проблемите на агентурно-
оперативната работа по железопътния транспорт. Към нея е приложен обзор 
относно проблематиката на предстоящото събиране. Във втория документ са 
подчертани целите и задачите, които стоят пред органите на ДС.
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31.  Справка относно оперативната обстановка в железопътните обекти на тери-
торията на София, София, 26 юни 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 25, л. 6-11
В справката се дава информация по двете най-често срещани форми на вра-
жеска дейност по линия на жп транспорта: слушането и разпространението 
на информация от забранените радиостанции и действието на югославското 
разузнаване в НРБ.

32.  Отчет относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на 
железопътния транспорт в I-во районно отделение за 1963 г.,София, 3 януари 
1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 66, л. 1-7
Констатира се модернизацията на жп транспорта, чрез въвеждането на елек-
трическа и дизелова тяга. В състоянието на работата се отбелязват водените 
разработки и напредъка по тях. Отчетът завършва с описание на метода на 
работа.

33.  Предложение относно преминаване на линеен принцип на агентурно-опера-
тивното обслужване на жп транспорта, София, 20 май 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 125, л. 6-9
Предложението възниква с цел всеобхватност на агентурната работа и по-до-
бра връзка между оперативните работници.

34.  Справка относно състоянието на работата с агентурния апарат по линия на 
жп транспорта – I отделение, VII отдел, Б.м., 20 октомври 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 160, л. 11-15
В справката се изброяват обслужваните обекти, броя на разработките в тях 
и установения вражески контингент. Дава се информация за наличните агенти 
с техния произход, възраст, образование и владеене на чужди езици. В края на 
справката се дават конкретни задачи при използването на агентите.

35.  План на Отделение IV, Отдел VII, Управление II КДС за времето от 1 юли 
1969 до 31 декември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 361, л. 35-39
В плана се поставят основните задачи, по които ще се работи през втората 
половина на 1969 г. Задачите включват: пълно наблюдение на контингента, про-
верка на агентурния апарат, проучване на всички подадени сигнали; обезпеча-
ване на чужди разузнавания, контрол на вражески прояви при провеждане на 
войскови занятия.

36.  Доклад относно задачите и обслужването на обекти от I-во районно отделе-
ние на отдел VII, II управление на ДС за 1968 и 1969 г., София, Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 361, л. 52-56
В доклада са изброени задачите пред Първо районно отделение и обектите, 
които обслужва. Представя се дейността му във връзка с излизането на наши 
граждани в капиталистически страни и идването на техни граждани до наши 
обекти.

37.  Справка относно подходящи места за устройване на тайници в пътнически-
те влакове, София, 24 февруари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 399, л. 10-13
В справката са изброени подходящите места за укриване на валута, пропаганд-
ни материали, оръжия и  контрабандни стоки. Тези места са групирани в раз-
лични части на влака - купе, коридор и тоалетна.

38.  Справка относно проведената профилактика през 1968/69 г. от I районно от-
деление на VII отдел, II главно управление ДС, София, 16 март 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 361, л. 88-92
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В справката са включени методите за профилактика, използвани през отчетния 
период. Основните мероприятия, извършени през 1968/69 г. са осведомителните 
действия на секретните сътрудници, провеждане на официални беседи, системни 
проверки, разговори с отделни граждани, изземане на пропагандна литература и др.

39.  Сведение за превоз на взривни материали през територията на НРБ за Тур-
ция, Калотина, 24 септември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 35
Сведението съобщава за натоварени взривни вещества в омнибусен вагон, по-
ставени под слаб надзор. Материалите не са били предназначени за България, но 
съществува възможност да се разтоварят на територията ѝ.

40.  Доклад на завеждащ служба „Транспорти“ в Софийска област, София, 20 ап-
рил 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 313, л. 1-4
Обобщава се наблюдението на автомобилния и релсовия транспорт през април 
1947 г. като се обръща внимание на саботажите, агитациите и трудовата 
дисциплина.

41.  Отчет за агентурно-оперативната работа на отдел III по линия на автотранс-
порта, Сталин1, 30 юни 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 3, л. 84-88
В отчета са изброени различните видове вредителства с проведените разслед-
вания по тях. Представен е списък с агентурния апарат и са дадени препоръки 
за подобряване на работата му.

42.  Справка относно състоянието на работата по международния автомобилен 
транспорт в Бургаски окръг през 1970 г., Б.м., 7 септември 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 407, л. 1-7
Справката дава информация за броя на колите и личния състав на международния 
автотранспорт и за агентурната мрежа, която ги обслужва. Определя се враже-
ският контингент и мерките, предприети срещу него. Справката завършва с пред-
ложение за подобряване на работата чрез съвместни действия на ДС и КПП.

43.  Доклад за състоянието на оперативната работа по линия на транспорта в 
Софийско градско управление МВР, София, 6 октомври 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 407, л. 33-37
В доклада са очертани основните проблеми на автомобилния транспорт в сто-
лицата. Дава сведения за извършената оперативна работа по тази линия и по-
сочва местата, в които тя е незадоволителна.

44.  Справка относно работата на органите на ДС по линия на транспорта и съ-
общенията през 1979 г., Б.м., 28 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 34, л. 1-7
Справката обосновава значението на транспорта и съобщенията с интереса 
на чужди служби към тях. Основната контраразузнавателна работа, свършена 
през засегнатия период, е описана като недостатъчна и слаба.

45.  Аналитична справка относно промените в оперативната обстановка и на-
блюдението на Европейската авторелация, Б.м., 18 декември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 4, а. е. 66, л. 131-136
Справката показва начините за осъществяване на контакт между шофьорски-
те екипажи и вражеската емиграция. Разкриват се местата където се разда-
ват идеологическа литература и контрабандни стоки и са направени съответ-
ните оценки и изводи.

1 Между 20 декември 1949 г. и 20 октомври 1956 г. Варна носи името Сталин, на името на Йосиф 
Сталин.
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46.  Аналитична справка относно промените в оперативната обстановка и на-
блюдението на Азиатската авторелация, Б.м., 20 декември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 4, а. е. 66, л. 137-141
В аналитичната справка има данни за лицата, влизащи в контакт с шофьорите 
по направление Турция и за събираната от тях информация. Посочват се лока-
циите, на които се осъществяват нерегламентирани контакти.

47.  Предложение относно съвместна работа на органите ДС с румънските, ун-
гарските и чехословашките им колеги по линия на Дунавското корабопла-
ване, София, 10 юни 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 7-8
В предложението се представя нуждата от съвместна работа на службите за 
сигурност поради засиления интерес на вражеското разузнаване към Дунавска-
та линия.

48.  Годишен отчет за агентурно-оперативната работа по Корабостроителния и 
кораборемонтен завод „Г. Димитров“ и сух док, Сталин, 30 юли 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 3, л. 77-83
Годишният отчет е разделен на четири основни части. В първата част е оп-
ределена оперативната обстановка в обслужваното предприятие и дейността 
на вражеския контингент. На второ място е сложен оперативният отчет и 
реализациите. След това е оценено ръководството и състоянието на агентур-
но-информационния апарат. Накрая е направена равносметка на стила и мето-
дите на работа през изминалата година.

49.  Справка относно контрабандата на стоки и валута, извършвана чрез екипа-
жите на БРП, Б.м., 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1282, л. 1-4
В справката е обяснена схемата, по която действат контрабандистите, рабо-
тещи на корабите на БРП.

50. Въпроси за съвместно обсъждане на съвещание, Б.м., 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 81-83
Въпроси към КГБ за съвместно обсъждане, засягащи работата на ДС по водния 
транспорт. Повдигат се теми като: документооборот, координация между 
различни служби и други теми, засягащи капиталистическите кораби и техни-
те екипажи.

51.  Справка относно досегашната съгласуваност между социалистическите 
страни по линия на транспорта, Б.м., 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 88-95
Справката показва резултати от съвместната работа на страните от източ-
ния блок, придружени с предложения за сътрудничество.

52.  Докладна записка относно превоза на стоки между България и Турция, Со-
фия, 5 септември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 806, л. 1-2
Записката информира за прихванат доклад, изпратен от турското консулство 
до тяхното правителството, съдържащ данни за неизгодни сделки спрямо тур-
ските водни превозвачи.

53.  Справка относно вражеската дейност на капиталистически разузнавания по 
линията на българските кораби по р. Дунав, Б.м., 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 108-111
Справката разкрива системата от секретни сътрудници на капиталис-
тическите разузнавания и техния начин на действие спрямо екипажите 
на БРП с предложения за подобряване на контраразузнавателната рабо-
та.
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54.  План-проект относно конкретни мероприятия за взаимодействие между ор-
ганите на ДС от социалистическите страни, Б.м., 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 116-121
В плана са заложени конкретните действия, които трябва да се предприемат 
срещу вече установените капиталистически сътрудници.

55.  Справка за вражеската дейност на империалистическите разузнавания сре-
щу екипажите на Български морски флот, София, 12.01.1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 96-99
Справката показва локациите и методите на вербовка от страна на капита-
листическите разузнавания на български моряци по време на престоя им зад 
граница.

56.  Справка за оперативната обстановка по параходните съобщения в района на 
Будапеща, Унгария, 1 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1346, л. 113-120
Справката от органите на ДС включва събраната и обработена информация по 
линия на капиталистическото разузнаване и работата му в направление Унгария.

57.  Информация за координацията между органите за сигурност на социалисти-
ческите страни на съвещание в Букурещ, София, 12 юли 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1351, л. 93-94
Документът дава информация за взетите решения на съвещание в Букурещ, със-
тояло се на 5 юни 1958 г., и предприетите мерки по тях.

58.  Справка за съвместните мероприятия по изучаването на обстановката на 
капиталистическите страни, Б.м., септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 97-100
Справката е превод от руски и дава насоки за бъдещи съвместни операции и 
разработки в международни пристанища.

59.  Справка за мероприятията съгласувани с III-то управление на МВР на НРБ, 
Б.м., 15 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 89-92
Справката е превод от руски език и дава информация за резултатите от вече 
извършените мероприятия по сигнали на ДС.

60.  Протокол за срещата между ДС на НРБ и КГБ на СССР по линия на водния 
транспорт, Варна, 20 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 84-88
В протокола са изброени участниците в срещата от двете страни. Споменати 
са въпросите и документите, които са разглеждани и разменени между двете 
страни. 

61.  Справка с предложения за съвместни мероприятия по р. Дунав, Б.м., 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 93-96
Справката е превод от руски език и съдържа предложения за съвместна рабо-
та на ДС и КГБ по контраразузнавателна линия по речния транспорт с акцент 
върху незаконния трафик на стоки.

62.  Справка относно агентурно-оперативната работа на корабите по БМФ и 
БРП, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 66-75
Справката съдържа подробен отчет за българските речни и морски кораби. 
Включени са агентурния апарат на тях, оперативното състояние на пристани-
щата и конкретните задачи, които предстоят по направлението.

63.  План за агентурно-оперативни мероприятия на отдел „Чужденци“ по линия 
на водния транспорт, Бургас, 4 февруари 1964 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 92, л. 1-5гр
В плана са заложени мероприятия по придобиване на нова агентура и техниче-
ско осигуряване в случаите, когато тя не е възможна. Планира се инструктаж 
и уеднаквяване на отчетите и координация на КПП.

64.  Справка с въпроси за обсъждане със съветските другари по линия на водния 
транспорт, Б.м., 1 юни 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 109, л. 1-6
Справката е разделена на три основни части. В първата си част съдържа въ-
проси към структурите на КГБ с цел обмяна на опит. В следващата се очертава 
съвместната работа на българските и съветските служби. В третата се да-
ват предложения за подобряване на взаимодействието между тях. 

65.  Справка за признаци, разкриващи престъпна дейност на империалистиче-
ските разузнавания на чуждестранните кораби, Б.м., 11 декември 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 2, л. 1-14
Справката е превод от руски език и дава указания за действия на контраразу-
знаването по линия на морския транспорт. Описани са признаците за разкрива-
не на агент на чуждо разузнаване.

66.  Инструкция относно агентурно-оперативната работа по водния транспорт, 
София, 9 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 290, л. 1-12
Инструкцията указва начина на работа по външните и вътрешни оперативни 
мероприятия. Засяга се контраразузнавателната дейност по линия на капита-
листическите кораби и агентурното обслужване на българския морски и речен 
търговски флот.

67.  Мнение за взаимодействието между органите на ДС и КГБ по линия на во-
дния транспорт, София, 16 август 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 5, л. 7
Мнение, дадено от началника на ВГУ, относно срещите между ръководствата 
на КГБ в Одеса и Окръжно управление на МВР във Варна. То засяга слабостите 
на контраразузнавателната работа по корабите от българска страна.

68.  Мнение относно разрешаването на моряци от капиталистическите страни да 
ползват коли под наем и да напускат самостоятелно района на пристанищ-
ния град, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 5, л. 13-14
Мнението на заместник-началника на поделение към XI отдел на ДС относно из-
ползването на автомобили под наем от чужди моряци е базирано на световната 
практика в тази област. Той се изказва против напускането на пристанищния 
град от екипажите на корабите от вражески страни.

69.  Мнение относно, информацията за контрабандна дейност на българските 
моряци, Б.м., 26 септември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 5, л. 2-3
Информацията посочва причините за нарасналата контрабандна дейност чрез 
водният транспорт. Като основна причина за нелегалния трафик на стоки е из-
тъкната липсата на подготвени кадри. В мнението се отправят предложения 
за преодоляването ѝ.

70.  Заповед за участие на екипажите от пътническите кораби „Метеор“ и „Ра-
кета“ и пристанищните служби в мероприятия под кодовото име „Ураган“, 
Русе, март 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 7-8
Наредено е на капитаните и механиците на споменатите типове кораби да се 
явят в „Поверителна служба“, за да се запознаят с инструкциите за действие.
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71.  Инструкции за организиране на противодействието на отвличане на пътни-
чески кораби, плаващи по р. Дунав, Варна, март 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 3-6
Инструкциите описват задълженията на капитаните преди и по време на пла-
ването; начинът на противодействие при завладяване на кораб от похитители; 
задълженията на речните пристанища при получаване на сигнал и организация-
та на охраната в пристанищата Русе, Свищов и Видин.

72.  План за агентурно-оперативни и физически мероприятия и организация на 
работата на МВР-ГКПП Видин против завладяването и отвличането на пла-
вателни съдове, Видин, 7 май 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 18-22
Чрез този план се взимат мерки за противодействие на терористични актове 
като отвличане на кораби, принадлежащи на БРП. В него са включени мерки, 
отнасящи до паспортната проверка, техническото оборудване на корабите, 
обучението на специални групи за противодействие и внедряване на агентурна 
мрежа.

73.  Запитване по предложението от посланика на НРБ в Нигерия за предоста-
вяне на оръжие на българските кораби, посещаващи страната, с цел самоот-
брана срещу пиратски действия, Б.м., 1 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 42-43
Засяга въпроси относно целесъобразността на предоставяне на оръжие; ре-
гламентиране на съхранението и ползването му, международните аспекти и 
евентуалните последици от подобен акт.

74.  Отговор във връзка със запитването за предоставяне на оръжие на екипажи-
те на българските кораби пътуващи през акваторията на Нигерия, София, 
15 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 38-39
В отговора се заявява, че искането е нецелесъобразно и се изброяват причините 
за това. Някои от изброените причини засягат моралната неустойчивост на 
членовете на екипажа, проблеми при зачисляването и съхранението на оръжие-
то и усложнената международна обстановка.

75.  Указание до свръзките за предотвратяване на диверсии и опити за отвличане 
на кораби, Варна, 18 април 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 62-63
В указанията са включени честотите и каналите за свръзка при похищение на 
кораб, заедно с кодови думи и начина на тяхната употреба.

76.  Инструкция за действие на екипажите от пътническите кораби на параход-
ството и Български морски флот за предотвратяване на диверсии и опит за 
отвличане, Варна, 23 април 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 58-61
В инструкцията са включени общите, както и специфичните условия за дейст-
вия в случаи на диверсии и отвличане за различните членове на екипажа.

77.  Таблица за условните сигнали при опит за отвличане на кораб, Б.м., 23 април 
1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 64
Таблицата съдържа секретните сигнали, които трябва да се подадат в състоя-
ние на опасност и тяхното значение.

78.  Инструкция за дейността на оперативния дежурен в параходството и „Бъл-
гарски морски флот“ при диверсия, нападение и отвличане на кораб, Варна, 
24 април 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 55-57
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Инструкцията служи за ръководене, организиране и ликвидиране на последстви-
ята след получаване на съответен сигнал при опит за отвличане или увреждане 
на кораб от БМФ.

79.  Докладна записка относно проблемите по безопасността на пасажерските ко-
раби в Черно море, Б.м., 15 май 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 50-54
В докладната записка се оповестяват взетите мерки и съществуващите про-
блеми по осигуряване на безопасността при извършване на терористични акто-
ве и отвличания на пасажерски плавателни съдове.

80.  Справка относно резултатите от извършената проверка на пропускателния 
режим, въведен на корабите тип „Метеор“, Б.м., 6 юни 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 65-66
Справката констатира нарушенията, открити от проверката на пропуска-
телния режим. В нея се отправят предложения за разглеждане на този въпрос 
от по-горна инстанция.

81.  Задание към инспектора в управление Научно-техническо разузнаване към 
Първо главно управление ДС, София, 23 септември 1986 г.
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 10-15
Заданието е във връзка с преодоляване на ограниченията за трансфер на тех-
нологии, внос на ембаргово оборудване и военна техника в социалистическите 
страни.

82.  Справка относно агентирането на български кораби и транспортиране на 
товари в Турция, Варна, 2 март 1987 г.
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 28-30
Справката дава данни за двете основни фирми, с които работи БМФ и тяхно-
то ръководство. Описан е начинът за транзитиране на товари през турските 
пристанища.

83.  Справка относно използване на пристанище Лимасол за транзитиране на 
ембаргови стоки, Варна, 2 март 1987 г.
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 22-25
Справката обобщава сведенията за пристанището и морското законодател-
ство. Дават се данни за агенцията на Български морски флот в Лимасол и се 
описва схемата за прекарване на ембаргови товари чрез контейнери.

84.  Предложение за откриване на литерно дело по линия на транспортни канали 
за внос на ембаргово оборудване, Варна, 4 март 1987 г.
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 8-8 гр.
Във връзка с поставена задача за изучаване и използване на възможностите на 
българското корабоплаване за създаване на канали за внос на ембаргово оборуд-
ване и образци на военна техника, се предлага откриване на литерно дело. 

85.  Справка относно транспортиране на ембаргови товари от Далечния изток с 
български кораби, Варна, 13 март 1987 г.
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 34-36
В справката са указани възможните схеми за превоз на ембаргов товар от Да-
лечния Изток. Описани са участниците и евентуалната легендировка в меро-
приятието.

86. Доклад на инспектор от служба „Транспорти“, София, 11 септември 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 318, л. 1-3
Съдържа информация за агентурната мрежа, състоянието и организацията на 
работата на летището в Бургас. 
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87.  Доклад на оперативен работник за състоянието на аеротранспорта от 1 май 
до 15 декември 1948, Варна, 25 декември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 436, л. 1-3
Дава сведения за извършената работа по обслужване и охрана на летището във 
Варна. Показва състоянието на агентурния апарат и проблемите, свързани с 
естеството на работата.

88.  Справка относно агентурната работа в аерогара и бюро „ТАБСО“ гр. Горна 
Оряховица, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а.е. 2, л. 34
Справката дава информация за началника на „ТАБСО“, броя на работещите и 
на агентурата в обекта.

89.  Сведение за състоянието на аерогара Г. Оряховица през изминалата година, 
Търново, 30 юли 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а.е. 3, л. 12
Сведението засяга броя на работещите и тяхната партийна принадлежност, 
получените сигнали и мерките, взети по тях.

90.  Отчет за агентурно-оперативната работа на трето отделение по линия на 
Авиотранспорта за 1955 г., Сталин, 31 юли 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а.е. 3, л. 99
Отчетът очертава дейността по проверяването на пътниците, пътуващи със 
самолетите на „ТАБСО“

91.  Справка относно вражеската дейност на капиталистическите разузнавания 
и емигрантските центрове против Българско въздухоплаване и ТАБСО, Со-
фия, 11 януари 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 1345, л. 100-102
В справката се оповестяват срещи на лица, работещи в авиотранспорта, с 
чужди граждани и невъзвращенци. Предлагат се мерки за сътрудничество с 
другите народнодемократични страни за затягане на контрола по въздушните 
линии. 

92. Рапорт до началника на IV отдел, III управление, Б.м., 12 май 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 25-26
В рапорта се предлага засилване на охраната по летищата с цел противодей-
ствие на евентуални опити за саботаж във връзка с посрещането на самолети, 
изнасящи бързоразваляща се селскостопанска продукция.

93.  Рапорт относно опит за отвличане на самолет в Чехословакия и предложение 
за вземане на превантивни мерки у нас, София, 20 ноември 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 21-22
Във връзка с получената информация за опит за отвличане на самолет с цел 
бягство от страната, се прави предложение за доуточняване на случая с чехо-
словашките служи и изготвяне на пакет от превантивни мерки.

94.  Докладна записка относно станалата катастрофа на 4 юни 1962 г. от самолет 
на „Аерофлот“, ТУ-104-В, на връх Мургаш, Б.м., юни 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 2 л. 8-14
В докладната записка се проследява хронологията на събитията, от кацането 
на самолета в аерогара Враждебна, до самата катастрофа. В нея са посочени 
причините за катастрофата, установени чрез разследване. Дават се и предпи-
сания за превантивни мерки срещу авиокатастрофи.

95.  Проекто-разстановка на охраната на аерогарите в София, Варна и Бургас, 
Б.м., 24 януари 1963 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 59-59 гр.
Примерният състав на охраната на главните летища е изготвен и е съгласуван 
с отдел „Охранителен“ при ДНМ.

96.  Справка относно катастрофа на самолет ЛЗ-НН-103 от селскостопанската 
авиация на 20 април 1963 г. в местността „Барбаращица“ край село Заноже-
не, Б.м., 27 април 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 2, л. 16-19
Справката съдържа информация за екипажа на самолета и за хронологията 
на събитията, довели до катастрофата. Включена е оценката на комисията, 
направила експертиза па случая.

97.  Постановление относно откриване на литерно дело на Управление Българ-
ски граждански въздушен транспорт – ТАБСО, София, 17 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 1-2
В постановлението са посочени причините за откриването на литерно дело: 
специфичност на транспорта, изразена в скъпо струваща и сложна за използва-
не материална база; огромно значение на летищата във военно време; интерес 
на чужди разузнавателни служби към българското въздухоплаване.

98.  Справка относно младежи от гр. Варна, които замислят бягство със самолет 
зад граница в посока Турция. Б.м., 19 май 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 65-67
В агентурно донесение се споменава за група младежи от град Варна, които са 
заявили намерение да се снабдят с оръжие и да отвлекат самолет, убивайки 
пилотите. 

99.  Агентурно сведение за неуредици в организацията на работата на ТАБСО и 
слабости на графика за летене, Б.м., 17 юни 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 83-84
В документа е разгледан интензитета, с който се използват „ИЛ-18“ в Бълга-
рия и е сравнен с интензитета в СССР и западните страни. От това е напра-
вено заключение за нецелесъобразното експлоатиране на българските самолети 
и са дадени примерни насоки за работа, с цел подобряване на полезността им.

100.  Агентурно сведение за провеждането на заседание по въпросите на авио-
транспорта, Б.м., 22 януари 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 85-87
Основните точки засегнати на събранието се отнасят до стандартизацията 
на горивата, техническите документи и ресурси, тяхното обновяване и обмена 
на информация относно дефектите и тяхното отстраняване.

101.  Предложение относно командироване на оперативен работник зад граница, 
София, 19 октомври 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 2, л. 51-52
Предложението е направено по повод на две катастрофи, станали със селско-
стопанска авиация, управлявана от български летци в Република Судан. Коман-
дировката е с цел установяване на причините за катастрофите по агентурен 
път.

102.  Рапорт за извършена проверка във връзка с охраната на самолетите на сел-
скостопанската авиация г. Горна Оряховица, Велико Търново, 28 май 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 1, (Вт), л. 163-167
Рапортът представя резултати от направени проверки по охраната на само-
лети на селскостопанската авиация. След констатираните грешки и пропуски 
се дават предложения за оперативни мероприятия, които ще затегнат мер-
ките за сигурност.
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103.  Писмо от началника на отдел XI, ВГУ – ДС до началника на окръжно отде-
ление на ДС г. Велико Търново, София, 21 февруари 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 1, (Вт), л. 170
Писмото се отнася до информация, дадена от руска страна за готвени теро-
ристични актове. Съдържа препоръка за стриктен контрол при проверка на 
багажите.

104.  Писмо до началника на окръжно управление на МВР г. Велико Търново от 
зам.-началник на ВГУ-ДС, София, 25 март 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 2, (Вт), л. 3-5
Писмото е по повод получена информация, че похитен самолет на чужда ави-
окомпания може да се насочи към Великотърновски окръг като се уточняват 
методите на действие при такива ситуации.

105.  Рапорт за извършена проверка по организацията и състоянието на физиче-
ската охрана на площадките на Селскостопанска авиация, Велико Търно-
во, 22 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 2, (Вт), л. 14-15
В рапорта са изтъкнати нарушенията, констатирани по време на проверката 
и мерките, които трябва да се вземат за отстраняването им.

106.  Рапорт относно опит за взривяване на представителството на СО БГА „Бал-
кан“ в Амстердам – Холандия, Б.м., 24 април 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 1, л. 8-11
Рапортът съобщава за неуспешен опит за бомбен атентат срещу БГА „Бал-
кан“ и предлага редица мерки с цел превенция на други подобни деяния.

107.  Писмо, съдържащо инструкция за начина на действие при бомбена заплаха 
в самолет, София, 3 юли 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 3, ч. 1, л. 17-19
Инструкциите, дадени в писмото уреждат методите на действие на летищ-
ните служби при сигнал за бомба на борда на самолет.

108.  Предложение до главния директор на СО БГА относно подобряване на охра-
ната на летище – Варна, Б.м., Б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 2, л. 80-83
В предложението се изтъква голямата площ и натовареност на летището. С 
оглед на тези две причини се иска допълнителен щат за охраната му и допъл-
нително техническо оборудване.

109.  Докладна записка за усъвършенстване на работата по проверка на лицата, 
включени в забранените списъци за пътуване по вътрешни въздушни ли-
нии, Б.м., 3 януари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 3-4
В докладната записка се прави предложение имената на лицата от списъците 
да минават през 12-ти отдел на ВГУ.

110.  Информация за слабости в пропускателния режим на международните ле-
тища, използвани от терористи, Б.м., 6 август 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 73-74
В информацията се съобщава най-честият начин за преодоляване на мерките 
за сигурност, които паспортния контрол трябва да осигурява. 

111.  Справка относно възможността за използване на радиоуправляеми модели 
за терористична дейност, София, 15 август 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 36-37
В справката са изброени видовете радиоуправляеми авиомодели с техните спе-
цифики като: тегло, вместимост, начин на задвижване, начин и радиус на уп-
равление, скорост и други.
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112.  Информационно съобщение относно използване полетите на БГА „Бал-
кан“ от ирански граждани за емиграция в Западна Европа, София, 23 фев-
руари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 1, л. 59-61
Информацията е за организирана група иранци унищожили документите си 
по време на полет до Копенхаген, с цел придобиване статут на бежанци и 
взетите мерки за противодействие на тази практика.

113.  Предложение относно прекратяване на Литерно дело 2335, Г. Оряховица, 
2 януари 1991 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 1, (Вт), л. 1-2
Предложението е за прекратяване на Литерното дело на БГА „Балкан“ по-
ради преминаването му във фирмена структура и изменената международна 
обстановка.
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LIST OF THE DOCUMENTS 
WITH ANNOTATION

1.  Report from the Head of Transport Service within People’s Militia Directorate, 
Sofia, 31 August 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13. оп. 5, а. е. 112, л. 3-9
The report provides information about the measures taken on the establishment of the 
service and it sites: Railway transport across the country, postal offices, telegraphs and 
telephones, motor transport, water communications, lighting and tramway traffic. The 
biggest attention is paid to the railway transport and its heads by regions, who had to 
build networks of collaborators.

2.  Monthly report from the Head of Transport Service for January 1947, Ruse, 31 
January 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13. оп. 1, а. е. 312, л. 1-2
The monthly report describes the accidents, shortages and the failure of work during the 
month. Is provides statistics about workers and their political affiliation by enterprises.

3. Summary report for the period 1 - 30 April 1947, Sofia, May 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 312, л. 11-13
The summary report covers the failures in the railway depot, Danube Building Section 
and Bulgarian River Shipping. The reasons for absence from work in the transport 
service are analyzed. Contains general guidelines to work in the motor transport and 
the state of the customs.

4. Reports by the Head of Transport Service, Sofia, 7 October 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 299, л. 6-8
The report presents the number of personnel of the Transport Service and a proposal for 
increasing it in order to cover under the control the motor and air transport.

5.  Report intended for the guidance conference of the heads in the Transport Service 
within State Security, [No place], 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 439, л. 1-8
The instruction outlines the main guidelines of operation of the service. Clear tasks in the 
risk areas are placed. The types of offenses and the penalties for them are categorized. 
It describes the organization of the Transport Service and the manner of recruitment of 
secret collaborators. The preventive measures to be taken by the employees are set.

6.  Operational Plan for the quarter April - June 1948 of the Transport Service within 
Division B, Sofia, 27 March 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 438, л. 1-2
The main tasks of the service during the quarter are defined: improvement of the 
management and expansion of the agents’ informative apparatus.

7.  Operational Plan for the third quarter of 1948 of the Transport Service, Sofia, 26 
June 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 438, л. 5-9
The Operational Plan of the Transport Service identifies key tasks and methods for their 
implementation. The different departments and plan for their development are described.

8.  Statement from an operative worker for the period July - September 1948, Sofia, 
15 October 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 434, л. 1-3, 3 гр.
The report shows the operational work carried out in the third quarter of 1948 and the 
emerging difficulties in its implementation.
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9.  Order of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 13 
December 1954
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 1279, л. 7-9
The order covers the structure and functions of the Transport Department within 
Directorate III and the divisions in the districts.

10.  Report on the organization of agents and operative work on transport and good 
practices in conducting counterintelligence work [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 124-125 
The report describes the territorial division of the rail, motor and air transport. The 
water transport is divided into sea and river with the relevant managerial offices - 
Bulgarian Maritime Fleet in Varna and the Bulgarian River Shipping in Ruse.

11.  Proposal on amendment and supplement of some articles of Order № 795, [No 
place], 10 May 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 1279, л. 13-15
The document highlights the difficulties in the practical work arising from Order № 795. 
It proposes to switch the transport departments and groups to the regional divisions to 
their previous state.

12.  Opinion on the proposal of the Head of Department IV, Directorate III within State 
Security for amending Order № 795 of the Deputy Head of District Department 
III of State Security, [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 1279, л. 17-22
The opinion highlights the negative result of the separation of the transport objects. It 
indicates many examples of the negative impact on the work of the operatives. Gives 
patterns of staff disposition.

13.  Proposal regarding the interaction between the security forces of the socialist 
countries in the water, railway and air transport, [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 1-7
The proposal mentions the beneficial effects of the joint work of the security forces. It 
specifies the operating results achieved through the exchange of information and calls 
for improved coordination and activation of interaction against capitalist intelligence.

14.  Proposals on the joint efforts of State Security to combat capitalist intelligence, 
[No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 8-14
The document is a continuation of the proposal for interaction of the State Security 
bodies with regards to the transport. It describes specific examples of joint conduct of 
intelligence and operational activities under several directions. Assistance in checking 
individuals suspected of espionage or other subversion, checking the signals of 
suspicious connections with people from capitalist countries, measures to detect secret 
compartments in international transport and others.

15.  Minutes of the meeting of the representatives of the fraternal services held from 5 
to 7 March 1958 Bucharest, 7 March 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1343, л. 53-59
The minutes provide information on the arrangements made during the meeting of the 
State Security authorities of the socialist countries. The agreements cover the exchange 
of information and joint actions with regards to the transport topic.

16.  Information concerning the settlement of the exchange of information with the 
Romanian authorities, Sofia, 16 June 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 1, а. е. 1345, л. 130-131

17.  Perspective plan for the upcoming tasks in the third quarter of 1959 ahead of the 
operational staff of Regional Department I, Sofia, 8 July 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 9, л. 1-3
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The tasks in the plan are divided into general organizational tasks, by agents and by 
operational report. They regulate the frequency of reports, verification by agents and 
provide specific guidelines for conducting the developments.

18.  Report on the instances of transfer of currency and smuggling of goods, Sofia, 18 
January 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 97, л. 6-6гр.
The report describes cases of illegal transfer of goods for the period 1961 – 1963. 
Proposes to improve the efficiency of the fight against smuggling.

19.  The heads of First and Second Main Directorates approve cooperation activities 
with the Transport Militia Department, People’s Militia Directorate, Sofia, 12 
February 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 399, л. 6-9
Identifies the common goals and methods of cooperation between State Security 
authorities and the Transport Militia Department. Measures to announce the results of 
their activity are discussed.

20.  Plan of activities to be carried out by Department VII with regards to fighting the 
ideological diversion under the transport line, Sofia, 25 March 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 399, л. 17-18
In relation to the specific matter of transport and communications, a plan for permanent 
operational and technical measures to fight diversion in all types of transport is drafted.

21.  Report on the measures of the Federal Government of Germany on thwarting 
the activities of the countries of the Comecon on the freight market transport in 
German Federal Republic, [No place], 11 November 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 5, а. е. 2, л. 81-88
The document constitutes a translation from German and contains seven sheets 
describing the measures taken by the Federal Republic of Germany against Comecon 
countries under the freight transport.

22.  Report on the new trends in the subversion of the Turkish intelligence and counter-
intelligence authorities with regards to transport, [No place], 4 May 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 4, а. е. 22, л. 13-24
The document provides information on the new active methods of the Turkish authorities 
with regards to the transport. It describes active measures affecting the motor, rail and 
water transport.

23.  Proposal to supplement the instructions for the operation of the border checkpoints 
of the People‘s Republic of Bulgaria (declared by Order № I-150 of 10 January 
1969), [No place], 27 January 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 5, а. е. 13, л. 23-25
The proposal is based on the practice of Yugoslavia, which applied a known restrictive 
regime for Bulgarian sailors residing in their territory. Restrictions help to facilitate 
operational work under the counterintelligence.

24.  Report from intelligence officer № 25641 – Transport Service, Sofia, 4 October 
1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 120, л. 14-20
The intelligence officer provides detailed information about the Bulgarian State 
Railways in September: information about employees and management, sabotage 
and measures for its prevention, information about anti-government organizations 
and their agitation, the distribution of workers according to their party affiliation 
in various departments and the state of the agents in the enterprise. The intelligence 
officer specifies its recommendations of ideological and material nature.

25.  Monthly report of the Head of Transport Service for February 1947, Ruse, 28 
February 1947
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13. оп. 1, а. е. 312, л. 4-5
Pays attention to: the railway transport and attempts to solve its problems; agitation of 
the Fatherland Front’s opposition with their political views; expansion of the network 
of collaborators.

26.  Report of the Head of the Transport Service on the state of the Voluyak line - 
Pernik, Sofia, 18 October 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 315, л. 28-30
Head of the Transport Service provides information about the problems related to the 
construction of the line and the reasons for their occurrence.

27. Transport and its importance, [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 439, л. 9-13
The document outlines the importance of the railway transport. It describes the entire 
railway network with all related facilities. Specifies the role of the Transport Service 
and gives guideline for the work on the main problems in the sector.

28.  Report for quarter 1 July – 30 September 1948 of operative worker from the 
Transport Service within Division B, Sofia, 15 October 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 434, л. 1-3, 3 гр.
The main activities subject to reporting are: agents’ servicing of the object, keeping the 
reporting and observation cases, developments and production conditions in the sector.

29.  Report on enemy’s activity of the capitalist intelligence services and their agents 
using the railways of the Republic of Bulgaria, [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 103-107
The report lists the types of illegal activities carried out by foreign nationals intercepted 
by the security services. In order to improve the work, proposals for coordination 
between the intelligence services of the socialist countries are made.

30.  Order of the Deputy Minister of Interior to the District Directorates of the Ministry 
of Interior, Sofia, June 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1279, л. 3-6
The order was to hold a meeting on issues of agents and operative work with regards 
to the railway transport. It also contains an overview on the issues of the forthcoming 
meeting. The second document highlights the objectives and tasks facing the State 
Security.

31.  Information regarding the operational situation in the railway infrastructure on 
the territory of Sofia, 26 June 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 25, л. 6-11
The report provides information on the two most common forms of enemy activity 
with regards to the railway transport: listening and dissemination of information from 
the banned radio stations and the operations of the Yugoslav intelligence in People’s 
Republic of Bulgaria.

32.  Report on the state of the agents and operative work with regards to the railway 
transport in Regional Department I for 1963, Sofia, 3 January 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 66, л. 1-7
It notes the modernization of railway transport through the introduction of electric 
and diesel traction. In the state of work are marked the developments and the progress 
made. The report ends with a description of the method of operation.

33.  Proposal regarding the switching to linear principle of agents and operative 
servicing of the railway transport, 20 Sofia, May 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 125, л. 6-9
The proposal is made in order to comprehensively cover the agent’s work and a better 
relationship between operatives.
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34.  Report about the state of work with agents with regards to the railway transport 
– Division I, Department VII, [No place], 20 October 1966
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 160, л. 11-15
The report lists the serviced sites, the number of developments therein and the enemy 
contingent defined. It provides information on available agents - their origin, age, 
education and foreign languages. At the end of the report are given specific tasks in the 
use of agents.

35.  Plan of Division IV, Department VII, Directorate II within the State Security 
Committed for the period 1 July 1969 – 31 December 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 361, л. 35-39
The plan specifies the main tasks to be carried out during the second half of 1969. The 
tasks include: full monitoring of the contingent, check of the agents, examining all 
signals filed in; securing the foreign intelligence, control of enemy acts in the conduct 
of military exercises.

36.  Report on the tasks and servicing of objects by First District Division of Department 
VII, Directorate II within State Security for 1968 and 1969, Sofia, [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 361, л. 52-56
The report lists the tasks before First District Division and the objects it serves. It 
provides its activities in connection with the travels of our citizens in capitalist countries 
and their nationals coming to our objects.

37.  Report about suitable places for setting up a secret compartments in passenger 
trains, Sofia, 24 February 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 399, л. 10-13
The report lists the places for concealment of currency, propaganda, weapons and 
contraband goods. These places are grouped in different parts of the train - coupe, 
hallway and bathroom.

38.  Report about the prevention held in 1968/69 by First District Division of Department 
VII, Second Main Directorate of State Security, Sofia, 16 March 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 361, л. 88-92
The report includes the preventive methods used during the reporting period. The main 
activities carried out during 1968/69 were awareness actions of secret collaborators, 
formal talks, system checks, conversations with individuals, seizure of propaganda 
literature and others.

39.  Information about the carriage of explosives to Turkey through the People’s 
Republic of Bulgaria, Kalotina, 24 September 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 35
It provides information about explosives loaded in an omnibus wagon placed under 
weak supervision. The materials were not intended for Bulgaria, but there was an 
opportunity to unload them on its territory.

40. Report by the Head of Transport Service in Sofia District, Sofia, 20 April 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 313, л. 1-4
It summarizes the monitoring of the motor and railway transport in April 1947 while 
paying attention to the sabotage, propaganda and labor discipline.

41.  Report on the agents and operational work of Department III with regards to the 
motor transport, Stalin1, 30 June 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 3, л. 84-88
The report lists the various types of sabotages along with the investigations carried out. 
It provides a list of agents along with the recommendations for improving their work.

1 Between 20 December  1949 and 20 October 1956 Varna was named after Stalin, the name of Joseph 
Stalin.
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42.  Report on the state of work on the international motor transport in the Burgas 
region in 1970, [No place], 7 September 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 407, л. 1-7
The report provides information on the number of cars and the personal staff of the 
international motor transport and the agents’ network that serves them. It defines the 
enemy contingent and the measures taken against it. The report ends with a proposal to 
improve performance through joint actions of State Security and the border checkpoints.

43.  Report on the state of the operational work with regards to the transport in Sofia 
City Directorate of the Ministry of Interior, Sofia, 6 October 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 407, л. 33-37
The report outlines the main problems of the motor transport in the capital. It provides 
information on the operational work done on this line and indicates the places where 
it is unsatisfactory.

44.  Report on the work of the State Security authorities with regards to the transport 
and communications in 1979, [No place], 28 December 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 34, л. 1-7
The report justifies the importance of transport and communications with the interest of 
the foreign services to them. The main counterintelligence work done over that period 
is described as insufficient and weak.

45.  Analytical report on the changes in the operating environment and the monitoring 
of the European autocorrelation, [No place], 18 December 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 4, а. е. 66, л. 131-136
The report shows the ways of establishing contacts between drivers’ crew and the 
enemy emigration. It reveals the places where ideological literature and contraband 
goods are distributed as the appropriate assessments and conclusions are made.

46.  Analytical report on the changes in the operating environment and the 
monitoring of the Asian autocorrelation, [No place], 20 December 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 4, а. е. 66, л. 137-141
The analytical report contains data about persons entering into contact with the 
drivers from Turkey and the collected information. It indicates the locations where the 
unauthorized contacts are carried out.

47.  Proposal regarding the joint activities of the State Security authorities and the 
Romanian, Hungarian and Czechoslovak counterparts in relation with the Danube 
shipping, 10 Sofia, June 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 7-8
The proposal presents the need of collaboration between the security services because 
of the increased interest of enemy intelligence to the Danube line.

48.  Annual report on the agents and operative work with regards to the G. Dimitrov 
Shipbuilding and Shiprepair undertaking, Stalin, 30 July 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 3, л. 77-83
The annual report is divided into four main parts. The first part defines the operational 
situation in the services undertaking and the activity of the enemy contingent. Second 
is the operating report and its realization. Then it is assessed the management and 
state of the agents and information apparatus. Finally, an assessment of the style and 
methods of work in the past year is made.

49.  Information concerning the smuggling of goods and currency carried out by the 
crews of the Bulgarian River Shipping, [No place], 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1282, л. 1-4
The report explains the scheme under which the smugglers, working on the Bulgarian 
River Shipping vessels, were acting.
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50. Issues for joint discussion during the meeting, [No place], 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 81-83
Questions to the KGB for joint discussion concerning the work of the State Security with 
regards to the water transport. Topics such as: document flow, coordination between 
various services and other topics affecting capitalist ships and their crews were raised.

51.  Report on the current consistency between the socialist countries with regards to 
transport, [No place], 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 88-95
The report shows the results of the joint work of the countries of the Eastern bloc 
accompanied by proposals for cooperation.

52.  Note on the transport of goods between Bulgaria and Turkey, Sofia, 5 September 
1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 806, л. 1-2
The note informs about an intercepted report submitted by the Turkish Consulate to 
their government containing evidence of disadvantageous contracts to the Turkish 
water carriers.

53.  Report on the enemy activity of capitalist intelligence services against the Bulgarian 
ships in the Dunabe River [No place], 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 108-111
The report reveals the system of secret collaborators of the capitalist intelligence 
services and their way of acting against the crews from the Bulgarian River Shipping 
with proposals to improve counterintelligence work.

54.  Draft project on specific events for interaction between state security authorities 
of the socialist countries, [No place], 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 116-121
The plan sets out specific actions to be taken against the identified capitalist 
collaborators.

55.  Report about the enemy activities of the imperialist intelligence against the crews 
of the Bulgarian Maritime Fleet, Sofia, 12 January 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1345, л. 96-99
The report shows the locations and methods of recruitment of Bulgarian sailors during 
their stay abroad by the capitalist intelligences.

56.  Report on the operational situation with regards to the messages from the ships 
near Budapest, Hungary, 1 April 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1346, л. 113-120
The State Security report includes the collected and processed information with regards 
to the capitalist intelligence and its work under Hungary.

57.  Report about the coordination between the state security authorities of the socialist 
parties during a meeting in Bucharest, 12 Sofia, July 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1351, л. 93-94
The document provides information about the decisions made at a meeting held in 
Bucharest on 5 June 1958 and the measures taken by them.

58.  Report about joint activities with regards to examining the situation in the capitalist 
countries, [No place], September 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 97-100
The report constitutes a translation from Russian and provides guidance for future joint 
operations and developments in the international ports.

59.  Report about the activities coordinated with Directorate III of the Ministry of 
Interior of the People’s Republic of Bulgaria, [No place], 15 September 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 89-92
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The report constitutes a translation from Russian and provides information on the 
results of previous activities carried by State Security on different signals.

60.  Minutes of the meeting between State Security of People’s Republic of Bulgaria and 
the KGB of the USSR with regards to the water transport, Varna, 20 September 
1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 84-88
The minutes lists the participants in the meeting from the two countries. It mentions the 
questions and documents that are reviewed and exchanged between the two countries.

61. Report on the proposal for joint activities on the Dunabe River, [No place], 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 93-96
The report constitutes a translation from Russian and contains proposals for joint 
counterintelligence work between State Security and KGB with regards to the river 
transport with a focus on illicit trafficking of goods.

62.  Report on the agents and operational work on the ships of the Bulgarian Maritime 
and Shipping, [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1343, л. 66-75
The report contains a detailed summary of the Bulgarian river and sea ships. It includes 
the number of agents on them, the operational state of the ports and the specific tasks 
that lie ahead under that direction.

63.  Plan for agents and operational activities of the Foreigners Department with 
regards to the water transport, Burgas, 4 February 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 92, л. 1-5гр
The plan sets out the activities for attracting new agents and the technical securing in 
all cases where the use of agents was not possible. Briefing and unification of reports 
and coordination of the border checkpoints is planned.

64.  Report containing questions to be discussed with the Soviet comrades with regards 
to the water transport, [No place], 1 June 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 109, л. 1-6
The report is divided into three main parts. The first part contains questions to the 
structures of the KGB in order to exchange experience. The next part outlines the joint 
work of Bulgarian and Soviet authorities. The third part gives suggestions to improve 
the interaction between them.

65.  Report on the signs revealing the criminal activities of the imperialist intelligence 
services on the foreign ships [No place], 11 December 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 2, л. 1-14
The report constitutes a translation from Russian and provides guidance on the 
counterintelligence actions with regards to the maritime transport. It describes the 
signs to detect an agent from a foreign intelligence.

66.  Instruction on the agents and operational work with regards to the water transport, 
Sofia, 9 July 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 290, л. 1-12
The instruction specifies the way of operation at the external and internal operational 
activities. It covers the counterintelligence activities with regards to the capitalist ships 
and agents’ servicing of the Bulgarian sea and river trade fleet.

67.  Opinion about the interaction between State Security and KGB with regards to 
the water transport, Sofia, 16 August 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 5, л. 7
The opinion of the Head of Second Main Directorate concerns the meetings between 
the leaderships of KGB and the Varna District Directorate of the Ministry of Interior 
in Odessa. It covers the weaknesses of the counterintelligence work on the ships on 
Bulgarian side.
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68.  Opinion about allowing the sailors from capitalist countries to use rental cars and 
leave the region near the port city, [No place], [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 5, л. 13-14
The opinion of the Deputy Head of a division within Department XI of State Security on 
the use of rental cars by foreign sailors is based on the world practice in this area. He 
speaks against ship crews from enemy countries to leave the port city.

69.  Opinion about the information on smuggling activities of the Bulgarian sailors [No 
place], 26 September 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 5, л. 2-3
It indicates the reasons for the increased smuggling using the water transport. The 
main reason for the illegal trafficking of goods is the lack of trained personnel. It 
contains proposal on how to address this personnel issue.

70.  Order for crews from passenger ships “Meteor” and “Rocket” and port services to 
participate in activities under codename “Hurricane”, Ruse, March 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 7-8
Captains and mechanics from the mentioned ships were ordered to report to the 
Confidential Service to get acquainted with the instructions for action.

71.  Instructions for organizing counteraction against hijacking of passenger ships on 
the Dunabe River, Varna, March 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 3-6
The instructions describe the duties of the captains during and before sailing; way of 
counteraction in case of conquered ship by the hijackers; duties of the river ports when 
receiving a signal and organization of the security in the ports of Ruse, Svishtov and Vidin.

72.  Plan on the agents, operational and physical activities and organization of the 
work of the Vidin Border Checkpoint, Ministry of Interior against conquering and 
hijacking of vessels, Vidin, 7 May 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 18-22
This plan outlines the measures taken to combat terrorism such as hijacking of ships 
belonging to the Bulgarian River Shipping. It includes measures relating to passport 
control, technical equipment of ships, training of special counteraction and deployment 
of agents’ network.

73.  A question with regards to the proposal of the Ambassador of the People’s Republic 
of Bulgaria in Nigeria to provide weapons to Bulgarian ships visiting the country 
for the purpose of self-defense against piracy, [No place], 1 November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 42-43
It covers the matters concerning the advisability of providing weapons; regulating its 
storage and use; international aspects and possible consequences of such an act.

74.  An answer with regards to the proposal to provide weapons to the crew of the 
Bulgarian ship traveling through the waters of Nigeria, Sofia, 15 November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 38-39
The answers states that the request is inappropriate and lists the reasons. Some of these 
reasons affect the moral weakness of the crew members, problems with attachment and 
storage of weapons and the complicated international situation.

75.  Instructions to the connections for preventing sabotage and attempts to hijack 
ships, Varna, 18 April 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 62-63
The instructions include the frequencies and channels of communication in case of 
hijacking a ship along with code words and their use.

76.  Instructions for action for the crews of passenger ships of the shipping company 
and the Bulgarian Maritime Fleet to prevent sabotage and attempted hijacking, 
Varna, 23 April 1985
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 58-61
The instruction includes the overall and specific actions in cases of sabotage and 
hijacking for the various members of the crew.

77. Table of contingent signals in case of hijacking a ship [No place], 23 April 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 64
The table contains the secret signals that must be submitted in case of danger and their 
meaning.

78.  Instruction on the activities of the operational person on duty in the shipping 
company and the Bulgarian Maritime Fleet in case of sabotage, assault and ship 
hijacking, Varna, 24 April 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 55-57
The instruction is used for guiding, organizing and liquidating the consequences after 
receiving the appropriate signal in case of attempted hijacking or damaging a ship 
from the Bulgarian Maritime Fleet.

79. Note on safety issues of the passenger ships in the Black Sea, B,m., 15 May 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 50-54
The note discloses the measures taken and the existing problems in ensuring the safety 
in carrying out terrorist acts and hijacking passenger vessels.

80.  Report on the results of an inspection of the access control introduced on the 
Meteor ships, [NO PLACE], 6 June 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а. е. 13, л. 65-66
The report establishes violations found during an inspection of the access control. A 
proposal is made to deal with this issue at a higher instance.

81.  A task for the inspector from the Scientific and Technical Intelligence Directorate 
to First Main Directorate of State Security, Sofia, 23 September 1986
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 10-15
The task is related to overcoming the limitations of the technology transfer, import of 
embargoed equipment and military equipment in the socialist countries.

82.  Report on the provision of agents on Bulgarian ships and transport of goods in 
Turkey, Varna, 2 March 1987
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 28-30
The report provides information about the two main companies working with the 
Bulgarian Maritime Fleet and their leadership. It describes the way of transiting cargo 
through Turkish ports.

83.  Report on the use of Limassol port for transiting embargoed goods, Varna, 2 
March 1987
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 22-25
The report summarizes the information about the port and maritime law. Gives details 
about the agency of the Bulgarian Maritime Fleet in Limassol and describes the 
schemes of transiting embargoed goods in containers.

84.  A proposal to open a literal case with regards to the transport channels for 
importing embargoed equipment, Varna, 4 March 1987
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 8-8 гр.
A proposal for opening a literal case comes in connection with the assignment of 
studying and using the potential of the Bulgarian shipping to create channels for 
importing embargoed equipment and samples of military equipment.

85.  Report on transporting embargoed cargos from the Far East with Bulgarian ships, 
Varna, 13 March 1987
Р, неарх. ЛД № 17798, л. 34-36
The report indicates the possible schemes to transport embargoed cargo from the Far 
East. It describes the participants and the possible masking in the activity.
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86. Report by an inspector from the Transport Service, Sofia, 11 September 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 318, л. 1-3
It contains information about the agents’ network, state and organization of work at the 
Burgas Airport.

87.  Report by an operative worker on the state of the air transport from 1 May to 15 
December 1948, Varna, 25 December 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а. е. 436, л. 1-3
It provides information about the work carried out with regards to servicing and 
securing the Varna Airport. Shows the state of the agents’ apparatus and the problems 
related to their activities.

88.  Report on the agents’ work in the airport and TABCO, Gorna Oryahovitsa, [No 
place] [No date]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а.е. 2, л. 34
The report provides information about the Head of TABCO and the number of employees 
and agents in that object.

89.  Report on the state of Gorna Oryahovitsa Airport for last year, Tyrnovo, 30 July 
1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а.е. 3, л. 12
The report concerns the number of employees and their party affiliation, signals 
received and measures taken by them.

90.  Report on the agents and operational work of Third Division with regards to the 
air transport for 1955, Stalin, 31 July 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а.е. 3, л. 99
The report outlines the activities related to checking the passenger flying with TABCO 
airplanes.

91.  Report on the enemy activity of the capitalist intelligence services and immigrant 
centers against the Bulgarian aviation and TABCO, Sofia, 11 January 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.2, оп. 3, а. е. 1345, л. 100-102
The report discloses meetings of persons working in the air transport with foreign 
nationals and non-returnees. Proposes measures to cooperate with other people’s 
republics to the tighten control over the airlines.

92.  Reports to the Head of Department IV, Directorate III, [No place], 12 May 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 25-26
The report proposes the strengthening of the security at the airports to counter any 
attempts of sabotage in connection with welcoming airplanes exporting perishable 
agricultural produce.

93.  Report on attempted airplane hijacking in Czechoslovakia and a proposal for 
taking preventive measures in Bulgaria, Sofia, 20 November 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 21-22
In connection with information received for attempted hijacking in order to escape 
from the country, a proposal for clarifying the case with the Czechoslovak services and 
preparing a package of preventive measures was made.

94.  Note on the catastrophe of 4 June 1962 with an Aeroflot plane TU-104-B on the 
Mount Murgash, [No place], June 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 2 л. 8-14
The note tracks the chronology of events from the landing on the Vrazhdebna Airport 
until the crash itself. It specifies the reasons for the accident established during the 
investigation. It gives the prescriptions for preventive measures against airline crashes.

95.  Draft disposition of the security at the airports in Sofia, Varna and Burgas, [No 
place], 24 January 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 59-59 гр.
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96.  Report on the crashing of plane LZ-LV-103 from the Agricultural Aviation on 20 
April 1963 in the Barbarashtitsa region near the village of Zanozhene, [No place], 
27 April 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 2, л. 16-19
The report contains information about the flight crew and the chronology of events 
leading up to the crash. It also includes the evaluation of the expert committee.

97.  Decree for opening a literal case of the Bulgarian Civil Air Transport Directorate 
- TABCO, Sofia, 17 January 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 1-2
The decree specifies the reasons for opening a literal case: specificity of the transport 
expressed in costly and complex to use facilities; great importance of airports in 
wartime; interest of foreign intelligence services to the Bulgarian aviation.

98.  Report about young people from the city of Varna who were planning an escape to 
Turkey by plane. [No place], 19 May 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 65-67
An agent’s report provides an information about a group of young people from the city 
of Varna, who have stated their intention to find weapons and hijack a plane by killing 
the pilots.

99.  Agent’s report about disorder in the organization of the work of TABCO and 
weaknesses of the flight schedule [No place], 17 June 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 83-84
The document reviews the intensity of using “Il-18” in Bulgaria compared with 
the intensity in the USSR and Western countries. It makes a conclusion about the 
inappropriate exploitation of Bulgarian aircrafts as initiative guidelines for work in 
order to improve their usefulness were given.

100.  Agent’s report about holding a meeting on the air transport issues, [No place], 22 
January 1966
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 1, л. 85-87
The main points covered during the meeting are concerning the standardization of 
fuel, technical documents and resources, their renewal and exchange of information 
on defects and their elimination.

101. Proposal on the posting of operative worker abroad, Sofia, 19 October 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 2, л. 51-52
The proposal is made in connection with two crashes occurred with agricultural 
aircrafts operated by Bulgarian pilots in the Republic of Sudan. The mission is to 
establish the causes of accidents by using the agent.

102.  Reports on inspection carried out in connection with the security of Gorna 
Oryahovitsa Agricultural Aviation aircrafts, Veliko Tarnovo, 28 May 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 1, (Вт), л. 163-167
The report presents the results of inspections made on the security of Agricultural 
Aviation aircrafts. After establishing the mistakes and omissions, proposals for 
operational activities that will tighten the security measures were given.

103.  Letter from Head of Department XI, Second Main Directorate – State Security 
to the Head of the Veliko Tyrnovo District Department of State Security, Sofia, 
21 February 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 1, (Вт), л. 170
The letter refers to information given by the Russian side for prepared terrorist acts. It 
contains a recommendation for strict control when checking the baggage.

104.  Letter to the Head of Veliko Tarnovo District Directorate of the Ministry of 
Interior from the Deputy Head of Second Main Directorate – State Security, 
Sofia, 25 March 1982
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 2, (Вт), л. 3-5
The letter was received on the occasion of information that a hijacked aircraft of a 
foreign airline may be directed to Veliko Tarnovo district, specifying the methods of 
action in such situations.

105.  Reports on inspection carried out with regards to the organization and state of 
the physical security of the sites of the Agricultural Aviation, Veliko Tarnovo, 22 
November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 2, (Вт), л. 14-15
The report highlights the violations found during the inspection and the measures that 
should be taken to remedy them.

106.  Reports on attempt to blow up the representation of the Bulgarian Civil Aviation 
“Balkan” in Amsterdam - Netherlands, [No place], 24 April 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 1, л. 8-11
It provides information about an unsuccessful bomb attack against the Bulgarian 
Civil Aviation “Balkan” and proposes a number of measures to prevent similar acts.

107.  Letter containing instructions on how to act in case of a bomb threat on a plane, 
Sofia, 3 July 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 3, ч. 1, л. 17-19
Instructions given in the letter govern the methods of operation of airport services in 
case of a bomb threat on board of a plane.

108.  A proposal to the Director General of the Bulgarian Civil Aviation on improving 
the security of the Varna Airport, [No place], [No date]

АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 2, л. 80-83
The proposal underlines the vast area and congestion at the airport. In view of these 
two reasons was made a request for additional security personnel and additional 
technical equipment.

109.  Note for improving the work on the verification of persons included in the banned 
list for travel on domestic airlines, [No place], 3 January 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 3-4
The note contains a proposal for those people to be checked by 12th Department of 
Second Main Directorate.

110.  Information about weaknesses in the access control at the international airports 
used by terrorists, [No place], 6 August 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 73-74
It is provided an information about the most common ways to overcome the security 
measures that passport control must provide.

111.  Report on the possibility of using radio controlled models for terrorist activities, 
Sofia, 15 August 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 922, т. 1, л. 36-37
The report lists the types of radio controlled aircraft models with their specifics such 
as weight, volume, propulsion method, manner and radius of control, speed and more.

112.  Communication on the flights of the Bulgarian Civil Aviation “Balkan” used by 
Iranian citizens for emigration to Western Europe, Sofia, 23 February 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 864, т. 4, ч. 1, л. 59-61
It concerns an organized group of Iranians who destroyed their personal documents 
during a flight to Copenhagen in order to obtain refugee status and the measures 
taken to counteract this practice.

113. A proposal to close literal case 2335, Gorna Oryahovitsa, 2 January 1991
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – л – 106, т. 1, (Вт), л. 1-2
The proposal is to close the literal case of the Bulgarian Civil Aviation “Balkan” due 
to its transformation into a corporate structure and the changed international situation.
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

БВП   – Българско въздухоплаване
БМФ   – Български морски флот 
БРП   – Българско речно плаване
Гл.   – главна
ДВ   – Доверена връзка 
ДВС   – Дирекция на водните съобщения
ДЕСПРЕД  – Държавно спедиторско предприятие
ДИК   – Държавен индустриален комбинат
ДНМ   – Дирекция народна милиция
ДПК   – Държавна планова комисия
ДТП   – Държавно транспортно предприятие
ЖАВС  – Железопътни авто и водни съобщения
ИД   – Информационно дело
ИР   – Изменник на родината
ККЗ   – Корабостроителен и кораборемонтен завод
КОС   – Контрол по общоопасните средства
НД   – Наблюдателно дело
НДС   – Народнодемократични страни
НОР   – Нещатен оперативен работник
ОВД   – Организацията на Варшавския договор
ОД   – Отчетно дело
ОЗ   – Офицер от запаса
ОКПС  – Окръжен комитет на професионалните съюзи
ОН   – Оперативно наблюдение
ОНД   – Отчетно наблюдателно дело
ОР   – Оперативен работник
ОРОН  – Оперативен работнин на обществени начала
ОРПС  – Общ работнически професионален съюз
ОФ   – Отечествен фронт
ПТТ   – Пощенски телефонни и телеграфни
РМС   – Работнически младежки съюз
РУМНО  – Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана
Р-ца   – работилница
СИВ   – Съвет за икономическа взаимопомощ
СЛ   – Служба
СОМАТ  – Стопанско обединение за международен автомобилен транспорт
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СРР   – Социалистическа република Румъния
СТОП  – Съюз на товарния и обществения превоз
СФРЮ  – Социалистическа федеративна република Югославия
ТАБСО  – Транспортно-авиационното българо-съветско общество
ТМ   – Транспортна милиция
ЩМП  – Щателна митническа проверка
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