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ВЪВЕДЕНИЕ

Документалният сборник „Държавна сигурност и следствието” е том от поредица-
та „Из архивите на ДС”. Съставен е изцяло от документи, съхранявани в Централи-
зирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принад-
лежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия.

Досега темата за следствието в Народна република България не е изследвана за-
дълбочено в исторически аспект.1 Причината е ограниченият достъп до архивните 
материали на тази специализирана служба. След предаването на архива от страна на 
Националната следствена служба (НСлС) за съхранение в Централизирания архив на 
Комисията се създава възможност за по-широк достъп до това документално наслед-
ство.

Условно съществуването на специализирания следствен апарат в Народна републи-
ка България може да бъде разделено на два етапа. Първият е от създаването на служба 
„Следствие” в края на 1945 г. при отдел Държавна сигурност. Като такава тя същест-
вува до 1947 г., когато се създава отдел IV – ДС, в който влиза и остава до 1949 г., 
вече обособена като отделение. След разформирането на отдел IV – ДС отделение 
„Следствено“ прераства в самостоятелен отдел VII – ДС – следствен (Вж. Документ 
№ 1 от сборника). Като отдел VII – ДС следствието провежда своята дейност до 1952 г., 
когато в структурата на Държавна сигурност настъпват изменения и със заповед отдел 
VII – ДС е преномериран и става отдел I – ДС следствен. Успоредно с него съществу-
ват следствени отделения и отдели и при някои централни поделения на държавна си-
гурност. Следствените служби при отделните поделения съществуват няколко години, 
като постепенно техните функции са поети от отдел I – ДС следствен.2

Вторият етап е от началото на 1979 г., когато статутът на отдела е променен и всич-
ки следствени структури в МВР са обединени в Главно следствено управление при 
Министерството на вътрешните работи (ГСУ – МВР).

За целия период от своето съществуване следствието изпълнява както процесуал-
ни, така и оперативни функции. Следственият отдел на Държавна сигурност е спе-
циализиран и централизиран орган в системата на Министерството на вътрешните 
работи, който чрез процесуални действия на следователите при ДС осъществява 
предварително следствие, разобличаване на виновниците и предаването им на съд 
по дела, отнесени в тяхната компетенция, и по дела, възложени им от прокуратурата. 
Основните цели и задачи се свеждат до разследване на престъпления на територията 
на цялата страна, организиране охраната, режима и изолацията на задържаните лица 
по линия на ДС, водене на справочна картотека. Организира набирането и обработва-
нето на постъпващата информация – изучава, анализира и обобщава причините и ус-
ловията за извършване на престъпления. Оперативната работа се изразява в провеж-
дане на камерна разработка, използване на технически средства, оказване съдействие 
на поделения на ДС в активни мероприятия, вербовки и профилактична дейност. При 

1  Има налични мемоари на следователи, в които се засягат отделни фрагменти от съществуване-
то на следствието. Вж. напр.: Александров, Ангел. Записки от следствието. Спомени и размисли. С., 
2010; Радулов, Тодор. Гувернантките на властта. В., 1992.

2  АКРДОПБГДСРСБНА – Историческа справка на ф. 6 – следствие.
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изпълнението на своите цели и задачи следственият отдел на ДС взаимодейства с 
други поделения на МВР, институти и ведомства в НРБ и в чужбина (Вж. Документ 
№ 24 от сборника). За органите на предварителното следствие 1979 г. е забележител-
на, защото в страната е създаден единен следствен апарат. От юли 1979 г. юридиче-
ски и фактически функционира Главно следствено управление при МВР с неговите 
две направления по ДС и НМ, което, наред с досъдебните производства, изпълнява 
и функции на ръководещ и контролиращ другите следствени подразделения орган. 
По направление ДС организационните структурни и кадрови промени имат за цел да 
създадат по-гъвкава и стройна организация в работата. Създаването на единен след-
ствен апарат променя съществуващото дотогава положение на следователите на ДС 
с месторабота в окръжните управления. От централизирано ръководство те преми-
нават към щата на следствените отдели и подчинение към началниците на отделите 
по места. В центъра се ликвидира звеното за контрол, помощ и ръководство над тези 
отдели.3

При подредбата на документите е използван тематично хронологическият подход. 
Тематично те са обособени в три части, които са разделени на по две подтеми. Пър-
вата част включва основните документи, регламентиращи дейността на следствието, 
които са обособени в два отделни тематични раздела. В първия раздел са включени 
заповеди, инструкции, решения на Политбюро на ЦК на БКП и разпореждания на 
Министерския съвет. Във втория са представени структурни документи. В тази част 
по-интересни са следните документи: Заповед № С-312 на министъра на вътрешните 
работи на НРБ от декември 1953 г., в която се набелязват мерки за подобряване след-
ствената дейност. Заповядва се следствената работа, която е най-острото оръжие на 
органите на ДС при разобличаване на враговете, да отговаря на задачите, поставени 
от ЦК на БКП и правителството. Отчетено е, че в редица случаи се допускат нару-
шения на законността, извършват се арести на граждани въз основа на непроверени 
или недостатъчни материали. В следствието се търпи и практикува вредният метод – 
шаблонът в работата, който ограничава следователите. Целта е напълно да се ликви-
дират всякакви нарушения на законността, извращенията при следствената работа, 
необоснованите арести и задържания на гражданите; да не се допускат неоправдани 
протакания и нарушения на сроковете при разследване на делата (Вж. Документ 
№ 3 от сборника). Един от основните документи, свързан с дейността на следстви-
ето е инструкцията за следствената работа на ДС от септември 1952 г. Тя регламен-
тира следствените дейности, свързани със задържане, арест и обиск; извършване на 
операции по арест и оглед на произшествия; разпит на обвиняем, свидетел и провеж-
дането на очни ставки; работа с камерната агентура; правила за водене на делата и 
утвърждаване на документите по следствието (Вж. Документ № 4 от DVD). Доку-
ментът е променен и допълнен през 1957 г. и заедно с другите инструкции и заповеди 
са нормативните актове, които регламентират дейността на следствието. Тази база е 
разширена с инструкцията за камерната разработка и използването на камерна аген-
тура в следствените органи на МВР от юни 1976 г. Тя определя както същността, 
задачите и организацията на работата по камерната разработка, така и подбора, вер-
бовката, ръководството и отчетността на камерните агенти като урежда и въпроса за 
материалното им подпомагане (Вж. Документ № 14 от сборника). Друг документ, 
е правилникът за следствения апарат от януари 1984 г. Той регламентира структура-

3  АКРДОПБГДСРСБНА – Л, Служебен архив, дело № 65/ 1980 г., т. 1, л. 20-37.
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та, организацията и дейността на следствения апарат; правомощията на ръководните 
длъжностни лица, взаимодействието между следствените и другите органи на МВР; 
кадровата политика; научното, техническото и финансовото осигуряване; планиране-
то и контрола на дейността (Вж. Документ № 16 от сборника).

В структурно отношение от съществено значение е препис от Решение № 1 на ПБ 
на ЦК на БКП от януари 1979 г. в което се отбелязва, че с оглед на подобряване ор-
ганизацията и структурата на следствения апарат трябва да се изгради единен орган 
за предварително следствие – Главно следствено управление при Министерство на 
вътрешните работи (Вж. Документ № 25 от сборника). Освен този документ съ-
ществуват още заповеди, които се отнасят за изменение в щатното разписание и пре-
структуриране на следствието. Във връзка с това от съществено значение е докладна 
записка за необходимостта от допълнителни мерки за усъвършенстване на следстве-
ната дейност от юни 1985 г. Във връзка с терористичните актове в страната и необ-
ходимостта от предприемане на допълнителни организационни и кадрови промени 
се прави предложение за създаване на специализирано звено за разследване на теро-
ристично-диверсионни актове, тежки престъпления и катастрофи (Вж. Документ  
№ 30 от сборника).

Във втората част от сборника са включени документи, отчитащи оперативната дей-
ност на следствието. В тази част тематичните раздели са два. В първия са включени 
доклади за следствената дейност. Във втория се откриват планове, проблеми и пред-
ложения за подобряване на работата. Тук се откроява Доклад за състоянието на след-
ствената работа в VІІ отдел и следствените отделения по окръзи от 1950 г., в който се 
отчита, че дейността на отдела и следствените отделения в окръзите е крайно незадо-
волителна, работи се с неправилни методи и се допускат извращения в следствието. 
Информира, че продължителността на водене на следствие по някои дела е 2-3 години. 
Интересен момент в доклада е споменаването на факти от работата, при които е видно, 
че когато физическото насилие като средство за добиване на показания е забранено, са 
измислени нови по-модерни „културни” методи за добиване на показания. Подслед-
ствените са оставяни по цели седмици и месеци без сън, непрекъснато да броят от едно 
до колкото силите им стигнат да се изморят и сломят морално, за да дадат показания, 
които трябва да покрият дадената насока в следствието. Задържаните продължител-
но време са разпитвани при поток от най-долни псувни и цинизми, обикновено при 
един-единствен въпрос: „говори” за вражеската си дейност. Това ги довежда до пълно 
морално разложение, обезличаване и тотално безразличие, което позволява те да дават 
„чудовищни” показания, без да държат сметка за истинската си вражеска дейност и без 
да се страхуват от най-страшното наказание, което ще последва от това, което казват, 
стига да се сложи край на следствието и да бъдат изведени от ареста. Този метод води 
подследствените не само до „идиотизиране”, до душевно заболяване, но е довел някои 
следователи до „нервно разстройство” и „затъпяване”. Някои от следователите са се 
превърнали в най-груби „разпитвачи”, които, чувствайки безсилие в злобата си към по-
дследствените губят самообладание и достигат до физическо насилие. (Вж. Документ 
№ 32 от сборника).

Въпреки че физическото насилие в следствието е забранено с категоричните запо-
веди на министъра на вътрешните работи, въпреки че то се допуска само в изключи-
телни случаи с разрешение лично от него, то все още намира място под най-тънки и 
всевъзможни начини и изобретения. Конкретни примери са: подследственият да стои 
неподвижен на стола си с часове; да бъде дебело облечен до нажежена печка, а след 
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това до отворен прозорец; леко почукване по носа и главата, подръпвания по яката 
и реверите и др. В окръг Сталин4 следовател заставя подследствените да клякат и да 
стават докато загубят равновесие и паднат на пода. Във Враца и Софийски окръг дър-
жат подследствените прави в килиите до припадане, до „осъзнаване”, а когато паднат, 
милиционерът, който е на пост, ги пръска с помпа, напълнена с вода. В Хасково по-
дследствените се държат гладни до „осъзнаване”.5 Тези позорни моменти в работата 
на следствието във връзка с изтръгването на самопризнания от подследствените са 
характерни за началото на 50-те години на ХХ век.

От втората половина на 60-те години на ХХ век в документите на Държавна сигур-
ност се появяват данни за случаи на контрабанда с упойващи вещества. През 1968 г. 
България се присъединява към единната конвенция по упойващите вещества, по силата 
на която много страни в света преследват търговията и употребата им. Контрабандата 
става през България по направление към Западна Европа, където съществуват канали 
за снабдяване, транспортиране и пласиране на тези вещества. От края на 60-те години 
започва и разследването на контрабандисти на хашиш и опиум, предимно западноевро-
пейски и на някои арабски страни граждани (Вж. Документ № 85 от DVD).

През целия разглеждан период едно от най-значимите престъпления, разследвани 
от следствените органи, са подготовката, опитите и бягствата през граница, както и 
невъзвращенствата на български граждани. Въпреки че се квалифицират като прес-
тъпления срещу реда на управление, обективно се явяват една от най-разпростране-
ните форми на политическа престъпност с неблагоприятно отражение и отрицателни 
последици за сигурността на страната. Най-големите опасения на ДС са, че много от 
напусналите страната имат достъп до военна или научно-техническа информация, че 
са хора, които са служили в армията, специалисти в различни отрасли на промиш-
леността и икономиката. В справка за бягствата през граница в периода 1969-1971 
г. се споменава, че през последните години показват тенденция към увеличаване. От 
1965 г. те нарастват почти три пъти и заедно с невъзвращенците съставляват над 75% 
от разкриваните и разследвани от ДС престъпления. Бягствата се извършват предим-
но от младежи на възраст от 18 до 26 години, със силно изразени авантюристични 
и криминални наклонности (като резултат главно на идеологическото въздействие 
на противника) и с ниска обща и политическа култура. Бягствата се осъществяват 
предимно през територията на Югославия. Бегълците се възползват от слабата фи-
зическа охрана на българо-югославската граница, от сравнително свободния режим 
на пътуване по време на устройваните гранични събори и от помощта, която някои 
югославски граждани им оказват. Тенденция към увеличаване показвта и незавръ-
щанията в страната. За период от четири години са се увеличили близо 50%, като се 
осъществяват главно от специалисти с висше и средно образование. По-голяма част 
от невъзвращенците се ползват от по-свободния режим на пътуване до социалисти-
ческите страни и обикновено, преминавайки през Югославия, уреждат оттам своето 
заминаване на Запад или бягат в Италия през слабо охраняваната югославско-итали-
анска граница (Вж. Документ № 39 от сборника).

В доклад за дейността на следствения апарат при МВР през 1984 г. се отчита, че 
наред с количествените изменения в стопанската престъпност, се наблюдават нови 
моменти. Тя придобива все по-организиран и мащабен характер; увеличават се сред-

4  Град Варна носи това име в периода декември 1949 г. – октомври 1956 г.
5 Из доклад „За работата на следствените органи на ДС, 1951 г.” АКРДОПБГДСРСБНА – М,  

ф. 6, оп. 1, а.е. 1, л. 12-47.



10

ните стойности на единица престъпление (Вж. Документ № 107 от DVD). Тази 
линия на престъпления се запазва през 80-те години на ХХ век и неслучайно в до-
клад за задачите на следствения апарат при МВР от 1987 г. се казва, че в престъп-
ността срещу икономиката продължават да съществуват някои общи неблагоприятни 
тенденции: увеличаване на организираната престъпност; нарастване на стойността 
на престъпни посегателства. Наблюдава се наличие на преки посегателства срещу 
ценни, благородни и редки метали, разширяване на „географията” на престъпнос-
тта; участието на чужденци в крупни кражби, валутни и спекулативни престъпления, 
наличие на „канали” за изнасяне в чужбина на престъпно придобитото и др. (Вж. 
Документ № 130 от DVD).

Друг важен аспект от разследваните престъпления през 80-те години на ХХ век се 
долавя в доклад за състоянието на следствената работа през периода от създаването 
на единния следствен апарат и за някои основни изводи за дейността през 1988 г. В 
него е отчетена дейността за разследване на престъпления в етапа на преустройство. 
Тенденциите на развитието ѝ са обусловени от подривната дейност, от проявите на 
вътрешния и международния тероризъм, от проблемите по възродителния процес, от 
многобройните случаи на организирана криминална и стопанска престъпност (Вж. 
Документ № 45 от сборника). Следствието е изправено пред лицето на тероризма 
след извършването на редица терористични актове в страната. При това положение 
не са случайни и набелязаните мероприятия на ГСУ – МВР при разследване на теро-
ристично-диверсионни актове, имащи за цел да синхронизират принципите, подхо-
дите, обхвата и последователността на действията, които следва да се изпълняват от 
следствените органи при разследване на терористични актове (Вж. Документ № 50 
от сборника).

Третата част е озаглавена „Сътрудничество“. Тя включва два тематични раздела: 
първият се отнася за международните срещи за обмяна на опит, сътрудничество и 
подписани нормативни актове; във втория са представени документи за взаимодейст-
вието с други поделения и отдели на МВР, министерства и ведомства в НРБ.

В частта за международното сътрудничество, освен задължителните контакти 
с братските следствени органи6, прави впечатление взаимодействието със сродни 
служби от капиталистическите страни, а показателни в това отношение са: Докладна 
записка за проведена среща с представители на „Скотланд ярд”, която е проведе-
на във връзка с арестувани на българската граница английски граждани, пренася-
щи упойващи вещества. В нея е разискван въпросът за английския опит в борбата 
с трафика на наркотици. От английска страна са изказани благодарност и желание 
за бъдещо сътрудничество в тази насока (Вж. Документ № 54 от сборника). Друг 
важен документ, показващ борбата срещу трафика на опиати е докладна записка за 
работна конференция на Интерпол във Виена от юли 1975 г. Целта на конференцията 
е да се обсъдят въпроси, свързани с общата борба срещу търговията с опиати, най-
вече в страните от района на Средиземно море (Вж. Документ № 57 от сборника). 
В това направление има и проведена среща с холандски представители на полицията, 
на която е обменена информация за трафика на наркотици през България за Западна 
Европа и Холандия и са набелязани мерки за засилване на сътрудничеството в тази 

6 Подробно за това вж. документалните сборници и разширените електронни издания към тях от 
поредицата „Из архивите на ДС” на КРДОПБГДСРСБНА: КГБ и ДС – връзки и зависимости; Държав-
на сигурност и Щази; Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните от Източния блок 
(1944-1989).
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област (Вж. Документ № 61 от сборника). Среща от такъв характер има с белгий-
ски служители на полицията (Вж. Документ № 62 от сборника), както и с предста-
вители на Централната федерална криминална служба на ФРГ, отново във връзка с 
разследване на трафик на наркотици (Вж. Документ № 66 от сборника).

Сътрудничество се осъществява не само на международно ниво, но и в рамките 
на МВР и други министерства и ведомства в страната. Свидетелство за това са ре-
дица документи, като например: Предложение за свикване на съвместно заседание 
между следствените отдели на ДС и НМ, Прокуратурата и съда, на което се предвиж-
да провеждане на съвещание с председателите на окръжните съдилища, прокурори 
и началници на следствените отделения на ДС и НМ за състоянието на работата, 
за изясняване на допуснатите слабости и отправяне на препоръки (Вж. Документ  
№ 67 от сборника). В справка за взаимодействието между агентурно-оперативните и 
следствените органи в окръжните управления на МВР от 1986 г. се отчита, че наред 
с положителните страни, има и редица пропуски и повтарящи се слабости; правят се 
изводи и са набелязани действия за подобряване на координацията (Вж. Документ 
№ 71 от сборника).

* * *
В настоящото документално издание, както и в разширения електронен вариант 

има документи, които са публикувани и в други сборници от поредицата „Из архи-
вите на ДС”. Решението да се повторят се определя от тяхната особена важност за 
цялостното осветляване на разглежданата тема.

Използваните документи в сборника са от служебния архив на Министерството 
на вътрешните работи (АКРДОПБГДСРСБНА – М) и от архива на Националната 
следствена служба (АКРДОПБГДСРСБНА – Л). Документите от архива на МВР са 
от фонд 1 – Секретариат, фонд 6 – Следствен отдел на МВР, фонд 66 – протоколи и 
решения на ПБ, засягащи дейността на МВР. Документите от НСлС също са от слу-
жебен архив и т. нар. номенклатурни дела. За архивния масив от фонд 6, който е един 
от основните извори на информация, може да се каже, че в резултат на неправилно 
съхранение и организация на работата с документалните материали, много от тях не 
са в добро състояние, а други липсват, особено до 1956 г.7

Документите в сборника са 71, а включените в разширения електронен вариант 
(DVD) – 186, като подборът е направен от над 250 архивни единици.

Списъкът на документите следва оригиналните им заглавия. Към всяко заглавие 
има кратка анотация и описание на исковите данни на документа. Когато няма дата 
върху документа, поставените в квадратни скоби датировка е съобразена със съсед-
ните документи или с други източници, отнасящи се до разглежданото историческо 
събитие.

В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия в документите, в които се 
съдържа информация за трети лица, тя е заличена.

Научно-справочният апарат на изданието включва: Списък на срещаните съкра-
щения и Списък на използваните фондове и архивни единици.

         КРДОПБГДСРСБНА

7 АКРДОПБГДСРСБНА – Историческа справка на ф. 6 – следствие.
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IntRoDUCtIon

The documentary volume “State Security and the Investigation Division” is part of the 
series “From the Archives of State Security.” It is entirely composed of documents stored in 
the Centralized Archive of the Committee for Disclosing the Documents and Announcing 
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and The Intelligence Services of the 
Bulgarian National Army.

Until now the topic related to the Investigation Division in the People‘s Republic of Bul-
garia has not been studied in depth in historical terms1. The reason is the limited access to 
the archival material of this specialized division. Following the transfer of the archives from 
the National Investigation Service (NIS) for storage purposes in the Centralized Archive 
of the Committee for Disclosing the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian 
Citizens to the State Security and The Intelligence Services of the Bulgarian National Army, 
it has been given an opportunity for wider access to this documentary heritage.

The conditional existence of the specialized investigative apparatus in the People‘s Re-
public of Bulgaria can be divided into two stages. The first is from the establishment of the 
Investigation Service at the end of 1945 within the State Security Department. As such it 
existed until 1947 when Department IV to State Security was established, in which it was 
included and stayed until 1949, but already established as a sector. After the dissolution of 
Department IV to State Security, Investigation Sector grew into an independent Investiga-
tion Department VII – State Security (See Document № 1 of the documentary volume). 
Investigation Department VII to State Security conducted its activities until 1952, when 
the structure of State Security had changed and by order it had been transformed to Inves-
tigation Department I to State Security. Along with it there were investigative units and 
departments within some central offices of State Security. Investigation services in different 
units existed for several years, as their functions were gradually assumed by Investigation 
Department I to State Security2.

The second stage is from early 1979, when the status of the department was changed 
and all investigative bodies of the Ministry of Interior were united in Main Investigation 
Directorate to the Ministry of Interior.

For the whole period of its existence the Investigation Division performed both proce-
dural and operational functions. Investigation Department of State Security is a specialized 
and centralized authority within the Ministry of Interior, which, by procedural actions of 
the investigators within State Security, carried out a preliminary investigation, exposing 
perpetrators and transferring them to the court in cases referred to their competence and in 
cases assigned to them by the Public Prosecutor’s Office. The main objectives and tasks 
were limited to investigating crimes throughout the country, organizing guards, regime and 
isolation of detainees of State Security while keeping the relevant paperwork in order. Or-
ganizing the collection and processing of incoming information - studying, analyzing and 
summarizing the causes and conditions for committing crimes. Operational work consists 
in carrying out the developments, using technical means, providing assistance to units of 
State Security in case of active measures, recruiting and preventive activities.

1 The available memoirs of the investigators cover fragments of the existence of the Investigation 
Division. See for ex.: Alexandrov, Angel. Notes from the Investigation Division. Memories and Thoughts. 
S., 2010; Radulov, Todor. Governesses of the Authorities. V., 1992

2 АКРДОПБГДСРСБНА – Historical reference of fund 6 – Investigation Division
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In fulfilling its goals and objectives, Investigation Department of State Security collabo-
rated with other units of the Ministry of Interior, institutions and departments in the Peo-
ple’s Republic of Bulgaria and abroad (see Document № 24 of the documentary volume). 
1979 was a remarkable year for the bodies of the preliminary investigation, as a uniform in-
vestigation body was established. Main Investigation Directorate to the Ministry of Interior 
had been legally and formally existing since July 1979 with its two directions: SS and NM, 
which, along with the pre-trial proceedings, performed functions of a body that manages 
and controls the other investigation units. Under the SS direction, the organizational, struc-
tural and personnel changes aimed to create a more flexible and lean organization at work. 
The establishment of a uniform investigation body then changed the existing situation of 
the secret police interrogators employed in regional directorates. From centralized leader-
ship they were passed to the state of the investigation departments and were subordinated to 
the heads of departments locally. The unit in the center for control, help and guidance over 
these departments was liquidated.3

Thematic and chronologic approach was used when arranging the documents. Themati-
cally they are divided into three parts, which are divided into two sub-themes. The first part 
includes the main documents regulating the activities of investigators, which are divided 
into two separate thematic sections. The first section includes orders, instructions, decisions 
of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party and orders 
of the Council of Ministers. The second contains structural documents. More interesting 
documents in this part: Order № C-312 of the Minister of Interior of the People’s Republic 
of Bulgaria from December 1953, which identifies measures to improve the investigative 
activities. It was ordered for the to investigative activities, which are the sharpest weapon 
of the State Security in exposing the enemies, to meet the objectives set by the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party and the government. Many cases of law vio-
lations were reported, as well as arrests of citizens on the basis of untested or insufficient 
materials. The Investigation Division tolerated and practiced the harmful method – the 
template at work, which limited the investigators. The aim was to completely eradicate any 
violations of law, perversions in investigative work, unjustified arrests and detentions of 
citizens; to prevent undue delays and violations of the terms in the investigation of the cases 
(See Document № 3 of the documentary volume). One of the key documents related to the 
activities of the investigation is an instruction for investigative activities of State Security 
from September, 1952. It regulates the investigative activities related to detention, arrest 
and search; performing arrest operations and examination of the crime scene; interroga-
tion of accused, witnesses and conducting lineups; working with the agents; rules for how 
to lead cases and validation of investigation documents (See Document № 4 DVD). The 
document was modified and supplemented in 1957 and, along with the other instructions 
and orders, the regulations that govern the activities of the investigation were also pro-
vided. This base is expanded by the instruction for developments and use of agents in the 
investigative bodies of the Ministry of Interior since June 1976. It defines both the nature, 
tasks and organization of the work in relation to the relevant operation and the selection, 
recruitment, management and accountability of the agents and addressed the issue of their 
financial support (See Document № 14 of the documentary volume). Another document 
that is important is the Regulations of the Investigative Apparatus from January, 1984. It 
regulates the structure, organization and operation of investigative apparatus; the powers of 

3  АКРДОПБГДСРСБНА – Л, Official archives, case No. 65/1980, vol.1, l.20-37
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the officials, the interaction between investigative and other bodies within the Ministry of 
Interior; staffing policy; scientific, technical and financial support; planning and control of 
activities (see Document № 16 of the documentary volume).

Structurally, Decision № 1 of the Politburo of the Central Committee of Bulgarian Com-
munist Party of January, 1979 is of particular importance. It states that in order to improve 
the organization and structure of investigation apparatus, there should be established a sin-
gle authority for preliminary investigation - Main Investigation Directorate to the Ministry 
of Interior (See Document № 25 of the documentary volume). Besides this document, 
there are more orders which relate to amending the establishment plan and restructuring 
of the Investigation Division. In this regard, a note from June 1985 about the need of ad-
ditional measures to improve investigative activity is of particular importance as well. In 
connection with the terrorist acts in the country and the necessity of making additional or-
ganizational and personnel changes, it a proposal was made to establish a specialized unit 
to investigate terrorist-subversive acts, violent crimes and catastrophes (See Document № 
30 of the documentary volume).

The second part of the documentary volume includes documents reflecting the opera-
tional activities of the Investigation Division. There are two thematic sections here. The 
first includes reports on the investigative activities. In the second one you can find plans, 
problems and proposals for improving the activities. There a couple of specific documents: 
Report on the state of investigative activities in Department VII and investigation units by 
districts until 1950 specifying that the activities of the department and investigative units 
in the districts was extremely unsatisfactory, incorrect methods were applied and some 
perversions during the investigation took place. It also specifies that the duration of some 
investigations is 2-3 years. An interesting point in the report is the mentioning of facts, 
according to which, bearing in mind that the physical violence as a mean of obtaining evi-
dence was prohibited, new modern “cultural” methods of obtaining evidence were estab-
lished. People under investigation were left for weeks and months without sleep, forced to 
count from one to the limit of their physical capabilities, so they could crush and testify in 
favor of some aspects of the investigation. The detainees were interrogated for a long time 
in a flow of basest curses and obscenities, usually with a single question “tell us about your 
enemy activity.” That led them to a complete moral decay, depersonalization and total in-
difference, which made them giving “monstrous” testimony, without taking account of the 
true enemy activity and without fearing the worst punishment that would follow from what 
they said. It was enough for them to end the investigation and be derived from custody. This 
method not only turned the people under investigation into “idiots“, mental illness, but it 
also led some investigators to “nervous breakdown” and “dullness”. Some of the investiga-
tors became the rudest “interrogators”, who, feeling frustration in their malice to the people 
under investigation, lose control and use physical violence. (See Document № 32 of the 
documentary volume).

Although physical violence within the Investigation Division was prohibited by the ex-
plicit orders of the Minister of Interior, although it was allowed only in exceptional cases 
authorized by him/her, it still persisted in different forms and ways. Specific examples are: 
the person under investigation to stand motionless in a chair for hours; to be wearing thick 
clothes and standing close to a hot stove and then close to an open window; gentle nose 
and head tapping; tweaking a collar and lapels, etc. In the Stalin District 4 an investigator 
forced couple of people under investigation to squat and get up until they lose balance and 

4  City of Varna bears that name for the period 1949 – October 1956.
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fall to the floor. In Vratsa and Sofia Districts people under investigation were forced to stay 
upright in their cells until they would collapse, until “realization” and when they would fall, 
the militiaman on duty would spray them with a pump filled with water. In Haskovo District 
the people under investigation were kept hungry until “realization”5. These shameful mo-
ments in the work of investigation in connection with the extortion of confessions by the 
accused too is characteristic of the early 50s of the twentieth century.

Since the second half of the 60s of the twentieth century in the documents of State Se-
curity appeared data on smuggling drugs. In 1968, Bulgaria joined the Single Convention 
on Narcotic Drugs, pursuant to which many countries in the world pursue trade and use 
of drugs. Smuggling took place through Bulgaria towards Western Europe, where there 
were channels for sourcing, transporting and disposing of these substances. Since the 
late 60s, an investigation of smugglers of hashish and opium had started, mainly against 
Western European citizens and citizens of some Arab countries (see Document № 85 of 
the DVD).

Throughout the entire period under consideration, one of the most significant crimes 
investigated by the authorities was the preparation, attempt and escape across the border by 
Bulgarian citizens and not returning. Although qualified as crimes against the order, it ap-
peared to be one of the most common forms of political crime with adverse effects and neg-
ative consequences for the security of the country. The biggest concerns of State Security 
was that many people who left the country had access to military or scientific and technical 
information, people who had served in the military, specialists in various branches of the in-
dustry and economy. A report related to escapes across the border for the period 1969-1971 
specifies that there was an increase in that number. Since 1965 that number increased by 
almost three times and together with the non-returnees that accounted for over 75% of the 
detection and investigation of crimes by State Security. Escapes were carried out mainly by 
young people aged 18 to 26 years with severe adventurous and criminal tendencies (mainly 
as a result of the ideological effects of the enemy) and lower general and political culture. 
Escapes occurred mainly through the territory of Yugoslavia.

The fugitives benefit from the weak physical security of the Bulgarian-Yugoslav border, 
from the relatively free travel regimes during the border gatherings and the help of some 
Yugoslav citizens. Increased number of non-returnees seen as well. For four years their 
number have increased by nearly 50%. They were carried out mainly by specialists with 
higher and secondary education. The majority of non-returnees benefit from the free travel 
regime to socialist countries and usually, going through Yugoslavia, settled their departure 
to the West or went to Italy through the poorly guarded Yugoslav-Italian border (See Docu-
ment № 39 of the documentary volume).

The report on the activities of the investigative apparatus within the Ministry of Interior 
in 1984 specifies that in addition to quantitative changes in economic crime, new moments 
have also been observed. It was becoming more organized and of larger scale; average 
crime units have increased (see Document № 107 of the DVD). This line of crime had 
taken place throughout the 80s of the twentieth century and, not accidentally, a report on 
the activities of the investigative apparatus of the Ministry of Interior from 1987 specifies 
that some common adverse trends still existed in the crime against the economy: strength-
ening organized crime; increasing number of offences. There was a presence of direct at-
tacks against valuable, precious and rare metals, expanding the “geography” of crime. The 

5 From the report “Activities of the State Security Investigation Authorities”, 1951.  
АКРДОПБГДСРСБНА – М, f.6, op.1,а.е.1,l.12-47
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participation of foreigners in major thefts, currency and speculative crimes, presence of 
“export channels” of criminal proceeds, etc. (See Document № 130 of the DVD).

Another important aspect of the crimes investigated in the 80s of the twentieth century 
could be seen in the report on the state of the investigation activities during the establish-
ment of the uniform investigation apparatus and some basic conclusions about the activities 
in 1988. It was reported the activity of investigating crime in the stage of reconstruction. 
The trends of its development were determined by the subversion of the manifestations of 
domestic and international terrorism, the problems in the revival process, the numerous 
cases of organized crime and economic crime (See Document № 45 of the documen-
tary volumes). The Investigation Division faces terror after a number of terrorist acts in 
the country. In this situation, there were no accidental activities of the Main Investiga-
tion Directorate to the Ministry of Interior in investigating the terrorist-subversive acts, 
which were aimed at aligning the principles, approaches, scope and sequence of actions to 
be implemented by the investigating authorities in the investigation of terrorist acts (See 
Document № 50 of the documentary volumes).

The third part is entitled Cooperation. It includes two thematic sections: the first one 
refers to the international experience exchange meetings, cooperation and signed norma-
tive acts; the second provides information about documents related to the cooperation with 
other Ministry of Interior units, departments, ministries and institutions of People’s Repub-
lic of Bulgaria.

The section on international cooperation, besides the obligatory contacts with the frater-
nal investigative bodies6, specifies the cooperation with related departments of the capital-
ist countries, as indicators for this are: Note about a meeting held with representatives of 
“Scotland Yard” in relation to English citizens carrying drugs, but arrested on the Bulgarian 
border. It discusses the question of the British experience in fighting drug trafficking. From 
the English side was expressed gratitude and desire for future cooperation in this area (See 
Document № 54 of the documentary volume). Another important document showing the 
fight against drug trafficking is a Note about working conference of Interpol in Vienna from 
July, 1975. The purpose of the conference was to discuss issues related to the common fight 
against trade in drugs especially in the countries of the Mediterranean (See Document № 
57 of the documentary volume). In this regards, there was a meeting held with Dutch rep-
resentatives of the police, who exchanged information on drug trafficking through Bulgaria 
to Western Europe and the Netherlands and identified measures to strengthen the coopera-
tion in this area (See Document № 61 of the documentary volumes). There has also been 
a similar meeting with some Belgian police officers (see Document № 62 of the documen-
tary volume), as well as representatives of the Central Federal Criminal Police Office of 
Germany again in connection with the investigation of drug trafficking (see Document № 
66 of the documentary volumes).

The cooperation was not only international, but within the Ministry of Interior and other 
ministries and departments in the country. Evidence of this are a number of documents such 
as the proposal to convene a joint meeting between the investigative departments of State 
Security and NM, Public Prosecutor’s Office and the Court, which envisions a meeting with 
the chairmen of the district courts, prosecutors and heads of investigation departments of 

6  For more information, please see the documentary volumes and extended electronic versions thereto 
from the series „From the Archives of State Security“ of the CDDAABCSSISBNA: KGB and State Security 
- Links and Dependencies; State Security and the STASI; State Security and the Intelligence Services of the 
Former Eastern Bloc Countries (1944-1989)
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State Security and NM on the state of work, clarification of weaknesses and making recom-
mendations (see Document № 67 of the documentary volumes). A report on the interaction 
between agents and operational and investigative bodies in the Ministry of Interior district 
directorates from 1986 specifies that among the positive aspects there were a number of 
gaps and recurrent weaknesses; conclusions were made and actions to improve coordina-
tion were identified (See Document № 71 of the documentary volume).

* * *
This documentary volume, as well as the extended electronic version contains docu-

ments that have been published in other documentary volumes from the series “From the 
Archives of State Security.” The decision to repeat their publications is determined by their 
particular importance to see the overall picture of the subject.

The documents used in this documentary volume are from the official archives of the 
Ministry of Interior (АКРДОПБГДСРСБНА – М) and from the archives of the National 
Investigation Service (АКРДОПБГДСРСБНА – Л). Documents from the archives of the 
Ministry of Interior are from Fund 1 – Secretariat, Fund 6 - Investigation Department to 
the Ministry of Interior, Fund 66 – protocols and decisions of Politburo concerning the 
activities of the Ministry of Interior. Documents from NIS also come from official archives 
and the so-called nomenclature cases. For the archives of Fund 6, which is one of the main 
sources of information, we can say that as a result of improper storage and organization 
of work with documentary materials, many of the documents are not in a good condition, 
while others are missing, especially those until 1956.7

The number of documents in this documentary volume is 71, while their number in the 
extended electronic version (DVD) is 186, as the selection is made out of over 250 archival 
units.

The list of documents follows their original titles. There is a short annotation and de-
scription of data to each title. In cases where there is no date on the document, the dating 
put in square brackets is consistent with neighboring documents or other sources relating 
to the relevant historic event.

In compliance with the Law on Access and Disclosure of Documents and Announcing 
Affiliation of Bulgarian Citizens to the SS and IS of the BNA, the information in the docu-
ments related to third parties is deleted. 

The reference part of this documentary volume includes: List of most commonly used 
abbreviations and List of the archival funds used.

CDDAABCSSISBNA

7  АКРДОПБГДСРСБНА – Историческа справка на ф. 6 – следствие
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ
I. основни документи, регламентиращи дейността на следствието

1. Заповеди, инструкции, решения, разпореждания

1. [Писмо] № 97-с, софия, 14 февруари 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 820, л. 5-6
В точка 4 се съобщава за това, че отделение „Следствено“ се развива в самос-
тоятелен отдел VII.

2. Постановление на Политбюро на Централния комитет на Българската кому-
нистическа партия, софия, 1 август 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 19, л. 1-9
Утвърждава разработената структура и щат на следствения отдел при Ди-
рекция „Държавна сигурност“. Задължава министъра на вътрешните работи 
да попълни утвърдения щат на отдела и да упражнява постоянен контрол по 
спазване на законите. Приложени са щатни таблици. Документът е публикуван 
в: Държавна сигурност – структура и основни документи – разширен вариант.

3. Заповед № с-312 на министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 17 де-
кември 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 16, л. 192-195
В заповедта се набелязват мерки с цел подобряване на следствената работа, 
визирайки ликвидирането на всички нарушения на законността и извращенията. 
Поддържане на постоянен контакт с органите на прокуратурата. Ликвидират 
се следствените отделения при оперативните управления и отдели в центъра и 
се обединяват в Следствен отдел.

4. Заповед № и-9 на министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 4 януари 
1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 22, л. 22-24
За утвърждаване на инструкцията за „Охраната, режима и изолацията на арес-
туваните и задържани лица, намиращи се на разследване в поделенията на МВР” 
и практически мероприятия за нейното провеждане.

5. инструкция за охраната, режима и изолацията на арестуваните и задържани 
лица, намиращи се на разследване в поделенията на Мвр, софия, 4 януари 
1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 22, л. 25-46
Третира основните въпроси от практическата дейност на служителите по ох-
раната, режима и изолацията в арестните помещения и арестите; начина за 
приемане и освобождаване на арестантите; вътрешния ред.

6. временно положение за работата на следователите при окръжните управле-
ния на КДс, софия, 1 септември 1966 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 152, л. 124-127
Регламентира статута и организацията на работа на следователите при ок-
ръжните управления.

7. Заповед на председателя на КДс за подобрения в работата на следствените 
органи на КДс по разследването на прибежчици от турция и гърция, софия, 
20 септември 1966 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 7, л. 145-149
Заповядва се в бъдеще разследването на задържаните на границата прибежчици 
да се извършва в окръжните управления на КДС.
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8. Заповед № I-4074 на председателя на КДс, софия, 4 октомври 1966 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 152, л. 122-123
Обявява утвърждаването на „Временно положение за работата на следовате-
лите при окръжните управления на КДС” и изменение и допълнение на параграфи 
от инструкцията за следствената работа.

9. инструкция за профилактичната дейност на органите на Дс, софия, 12 май 
1969 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 189, л. 122-135
Регламентира същността, задачите и основните изисквания при провеждане на 
профилактична дейност; формите, начините и средствата за провеждане на 
профилактиката; организацията и оформянето на документите.

10.  Докладна записка от началник отдел „следствен – Дс“ до министъра на вът- 
решните работи на нрБ, софия, 15 август 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 29, л. 133-139
Отнася се за проектоправилник за задачите и устройството на отдел „След-
ствен – ДС“.

11.  Правилник за задачите и устройството на следствения отдел на Дс, софия, 
23 октомври 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 219, л. 139-147
Определя основните задачи за разследване на престъпленията, оперативната 
работа и профилактичната дейност; правата и задълженията на ръководния 
състав и следователите в отдела; взаимоотношенията с поделенията на МВР 
и с други ведомства и институти в страната и чужбина.

12.  Проект на заповед на министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 
13 април 1971 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 37-43
Отнася се за подобряване работата на Държавна сигурност по разследването 
на граждани на капиталистическите страни, чужденци, потърсили убежище 
в НРБ, завърнали се бегълци и невъзвращенци. Предвижда се създаването на 
отделение за разследване на чужденци, което да се попълни със следователи, 
владеещи чужди езици.

13.  Докладна записка от началника на отдел „следствен“ до министъра на вът- 
решните работи за използването на камерна агентура, софия, 21 юни 1976 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 155-157
Предлага се утвърждаване на инструкция, която да регламентира използване-
то на камерни агенти в следствената работа.

14.  инструкция за камерната разработка и използването на камерни агенти в 
следствените органи на Мвр, софия, 21 юни 1976 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 158-171
Регламентира същността, задачите и организацията на работа по камерната 
разработка; подбора, вербовката, ръководство и отчетността на камерните 
агенти. Урежда въпроса за материалното подпомагане на камерните агенти. 
Пълният текст на документа е публикуван в: Държавна сигурност – структура 
и основни документи – разширен вариант.

15.  инструкция № I-160 на Министерството на вътрешните работи, софия, 4 ав-
густ 1977 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, сДото, а. е. 92, л. 2-9
Отнася се за организацията на работа и взаимодействието между следствени-
те и другите органи на МВР при разследване на произшествия.
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16. Правилник за следствения апарат, [софия, 13 януари 1984 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 3/1984 г., т. 2, л. 115-147
С документа се регламентират структурата, организацията и дейността на 
следствения апарат. Определят се правомощията на ръководните длъжностни 
лица, взаимодействието между следствените и другите органи на МВР; кадро-
вата политика; научното, техническото и финансовото осигуряване; планира-
нето и контрола на дейността.

2. структурни документи и кадрова политика

17.  Доклад от министъра на вътрешните работи до Председателя на Министер-
ски съвет на нрБ, софия, 29 декември 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1744, л. 3-9
Предлагат се изменения в съществуващата структура на следствения отдел с 
цел подобряване на следствената работа.

18.   Докладна записка от началник отдел „следствен  –  Дс“ до министъра на 
вътрешните работи на нрБ, софия, 30 октомври 1969 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 63, л. 7-13
Свързана е с изменение на организационната структура на отдел Следствен.

19.  обяснителна записка от началник отдел „следствен – Дс“ до министъра на 
вътрешните работи на нрБ, софия, 4 ноември 1969 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 63, л. 14-18
Отнася се за проекта, който предвижда изменения в съществуващия щат на 
отдела.

20. справка за резултати от анкета, софия, 28 май 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 30, л. 75-81
Информира за идейно-политическата и културната подготовка на следовате-
лите в отдела.

21.  Предложение от началник отдел „следствен – Дс“ до министъра на вътреш-
ните работи на нрБ, софия, 2 септември 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 64, л. 22-26
Предлагат се промени в щата и организацията на отдел 1-ви ДС чрез създава-
нето на ново „Специално отделение”, занимаващо се с разследване на граждани 
от капиталистическите страни.

22.  Заповед № I-5446 на министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 23 
септември 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 218, л. 67-68
Осъществяват се промени в щата на отдел 1-ви ДС със създаването на ново 
„Специално отделение”.

23.  Заповед № I-5698 на министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 8 но-
ември 1971 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 236, л. 32
Отпускат се нови щатни бройки за следователи на отдел 1-ви ДС, които да се 
зачислят към „Специалното отделение”.

24. Задачи и устройство на следствения отдел на Дс, софия, [18 март 1972 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 12, л. 92-103
Информира за основните задачи и структура, за взаимоотношенията на след-
ствения отдел на ДС с поделенията на МВР и с други институции и ведомства.

25. Препис от решение № 1 на ПБ на ЦК на БКП от 3 януари 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 325, л. 139-145
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С оглед на подобряване организацията и структурата на следствения апарат да 
се изгради единен орган за предварително следствие – Главно следствено упра-
вление при Министерството на вътрешните работи. Документът е публикуван 
в: Държавна сигурност – структура и основни документи – разширен вариант.

26.  Заповед № I-10 на министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 19  яну-
ари 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 325, л. 137-138
За обявяване на решение на ПБ на ЦК на БКП за усъвършенстване на следстве-
ната работа.

27.  Докладна записка от началник отдел „следствен – Дс“ до министъра на вът- 
решните работи на нрБ, софия, 23 март 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 70, л. 3-8
Свързана е с утвърждаване структурата на Главно следствено управление при 
МВР и службите по места. Документът е публикуван в: Държавна сигурност – 
структура и основни документи – разширен вариант.

28.  Докладна записка от началник отдел „следствен – Дс“ до министъра на въ-
трешните работи на нрБ, софия, 26 март 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 70, л. 11-13
Отнася се за изменения в длъжностните наименования на следствените 
служби.

29. Протокол от заседанието на Колегиума на Мвр, софия, 5 май 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 70, л. 60-62
В дневния ред е разгледан въпросът за структурата на ГСУ и териториални-
те му поделения, както и за изменение на длъжностните наименования и щат, 
които са приети.

30.  Докладна записка за необходимостта от допълнителни мерки за усъвър-
шенстване на следствената дейност, софия, 24 юни 1985 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 6а/1985 г., л. 72-76
Във връзка с терористичните актове в страната и необходимостта от пре-
дприемане на допълнителни организационни и кадрови промени се прави предло-
жение за създаване на специализирано звено за разследване на терористично-
диверсионни актове, тежки престъпления и катастрофи. Освен това е нужно 
и подобряване на охраната и пропускателния режим на сградите на ГСУ – МВР.

31. Докладна записка до Колегиума на Мвр, софия, 28 юни 1988 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 2/1989 г., т. 1, л. 219-220
Свързана е с привеждане на териториалната организация на следствения апа-
рат в съответствие с административно-териториалното деление на стра- 
ната.

II. Документи, отчитащи дейността на следствието

1. Доклади за следствената работа

32.  Доклад за състоянието на следствената работа в VІІ отдел и следствените 
отделения по окръзи, [софия], 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 1, л. 1-11
Отчита, че дейността на отдела и следствените отделения в окръзите е край-
но незадоволителна, работи се с неправилни методи и се допускат извращения в 
следствието. Споменава се, че продължителността на водене на следствие по 
някои дела е 2-3 години, за което са дадени примери.
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33.   справка по извършената профилактична дейност от органите на Дс от 1956 г. 
до 1 юни 1959 г., софия, 3 юли 1959 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 10, л. 213-219
Обобщава броя на разследваните и предупредените лица за вражеска дейност, 
техните социален произход и възраст. Споменава се за разкритите нелегални 
организации и проведената профилактична дейност.

34.  информация за съвещателния орган на Дс за арестуваните и разследвани 
лица по линия на Дс за 1959 г., софия, 30 януари 1960 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 11, л. 196-206
Дава сведение за арестуваните и предадените на съд през годината; направен 
е разчет на различните видове престъпления; споменати са по-интересните 
случаи. Отчита се, че през годината ДС е извършила по-голяма профилактична 
и предупредителна дейност.

35.  справка за разследваните лица за подготовка и опит за измяна на родината 
за времето 1955-1961 г., софия, 15 май 1962 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 12, л. 1-11
Отчита се, че подготовката и опитът за измяна на Родината са между най-
масовите провеждани вражески дейности в страната. Споменати са харак-
терните особености и причините за този вид престъпление.

36.  Бележки по развоя и състоянието на контрареволюционната дейност в стра-
ната, софия, 27 септември 1962 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 13, л. 252-257
Данни за разследваните лица и характера на извършваните от тях престъпле-
ния за последните десет години.

37.  Доклад за политическата престъпност в страната за периода от 1952 г. до 
1965 г.,  [софия, началото на 1966 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 6, л. 152-157
Прави се характеристика на политическите престъпления, посочват се причи-
ните и факторите, оказващи влияние върху извършителите.

38.  някои изводи за дела за противодържавна агитация и пропаганда, софия, 
3 юли 1968 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 19, л. 74-80
Отнасят се за делата, водени за прокитайска и проалбанска дейност.

39. справка за бягствата през граница 1969-1971 г., 11 януари 1972 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 120-122 и следващия лист
Отчита тенденцията към увеличаване на бягствата от страната, описва на-
чина, по който това се осъществява.

40.  Доклад относно състоянието и резултатите от следствената работа на Дс, 
софия, 16 март 1973 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 66, л. 46-61
Информира за динамиката и структурата на престъпленията, за дейността 
на отдела през 1972 г. и спазването на законността в предварителното след-
ствие.

41.  справка за разследвани младежи до 28-годишна възраст от отдел следствен – 
Дс през 1974 г., софия, 23 януари 1975 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 79, л. 29-32
Отчита се устойчивост на разследваните младежи; споменава се за причини-
те за извършване на престъпления и се набелязват мерки за бъдещето.

42.  справка за разследвани лица български граждани за приготовление, опит, 
незаконно преминаване на границата и помагачество, софия, 26 февруари 
1975 г.
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аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 79, л. 66-69
Анализират се данни за периода 1970-1974 г., от които се стига до извода, че е 
налице относителна устойчивост на тази престъпна дейност.

43.  справка за някои констатации на следствието по оперативните разработки, 
софия, 6 март 1976 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 75-81
Отчитат се слабостите при подбора, възпитанието и ръководството на аген-
турата; по оформянето на документите и събирането на данни от легални 
източници; по делата срещу анонимни автори и несъгласуваност между опера-
тивните поделения.

44.  Доклад за състоянието на профилактичната дейност на органите на Дс в 
периода 1 януари 1980 – 30 юни 1984 г., софия, 24 октомври 1984 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 9/1984 г., л. 81-90
Направените изводи показват, че органите на ДС са провели голяма по обем 
профилактична дейност, но въпреки това контролът от страна на ръковод-
ствата на централните и окръжни управления не е на необходимата висота. За 
подобряване на работата в това направление се набелязват конкретни мерки.

45.  Доклад за състоянието на следствената работа през 10-годишния период от 
създаването на единния следствен апарат и някои основни изводи за работа-
та през 1988 г., софия, 24 март 1989 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 8/1989 г., л. 7-14
Отчетена е дейността за разследване на престъпления; взаимодействието с 
прокуратурата; правят се препоръки за подобряване на работата в бъдеще.

2. Планове, проблеми и предложения за подобряване на работата

46.   Протокол № 4 за предложенията на съвещателния орган на Дс, приети на 
заседанието му на 26 април 1958 г., софия, 8 май 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 7, л. 161-163
Свързан е с докладна записка за провеждане на мероприятия за париране на 
вражеската дейност сред турското население. Предлага се репресирането да 
се извършва не кампанийно, а последователно на групи и поединично, за което са 
набелязани мероприятия.

47.  Докладна записка за някои подобрения в работата по разследване на при-
бежчици, софия, 29 август 1966 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 7, л. 131-137
В документа са набелязани серия от мероприятия за подобряване на работата 
по разследването на прибежчиците от Турция и Гърция, засягащи взаимодейст-
вието на отдела с окръжните управления на МВР и други служби и ведомства.

48.    Докладна записка за подобряване работата на отдел „следствен Дс“, со-
фия, 3 април 1971 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 31-36
Свързана е с подобряване на работата на отдела по разследването на чужде-
нци, прибежчици, бегълци и невъзвращенци, като за това се иска отпускането 
на нови щатни бройки.

49.  оценка за състоянието на следствената работа на Дс и насоки за нейното 
усъвършенстване, софия, 29 април 1978 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 93, л. 130-139
Направен е анализ на дейността, извършена от следствието през последните пет 
години, в който са отчетени положителните и отрицателните аспекти, като на 
базата на него се набелязват мероприятия за подобряване на следствената работа.
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50.  Мероприятия на главно следствено управление – Мвр при разследване на 
терористично-диверсионни актове, софия, 24 юни 1985 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 6а/1985 г., л. 80-88
Имат за цел да синхронизират принципите, подходите, обхвата и последова-
телността на действията, които следва да се изпълняват от следствените 
органи при разследване на терористични актове.

III. сътрудничество

1. Международни срещи за обмяна на опит, сътрудничество  
и подписани нормативни актове

51.  Писмо до вътрешния министър на нрБ от председателя на КгБ, Б.м., 12 ав-
густ 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 53, л. 7
Свързано е с проекта на инструкция за следствената работа на ДС, по която 
съветските другари нямат забележки.

52.  Докладна записка за разменени мнения по следствената работа с ръководни 
работници на следствения отдел на унгарската народна република, софия, 
октомври 1968 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 19, л. 47-56
Разменени са мнения по следните теми: структура и организация на следстве-
ната работа, използването на оперативна техника и общи въпроси. Изразена е 
взаимна готовност за укрепване на сътрудничеството по линия на следствието 
и за обмен на положителен опит.

53.  Докладна записка за разменени мнения по следствената работа с Полската 
народна република, софия, 29 август 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 36, л. 1-8
Засегнати са теми по структурата и организацията на следствената работа, 
профилактичната дейност и други въпроси. Документът е публикуван в: Дър-
жавна сигурност и разузнавателните служби на страните от Източния блок 
(1944-1989) – разширен вариант.

54.  Докладна записка за проведена среща с представители на „скотланд ярд”, 
софия, [след 2 април 1971 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 61-69
Преведена е във връзка с арестувани на българската граница английски гражда-
ни, пренасящи упойващи вещества. Разискван е въпросът за английския опит в 
борбата с трафика на наркотици. От английска страна са изказани благодар-
ност и желание за бъдещо сътрудничество в тази насока.

55.  справка за посещението на делегация на отдел „следствен“ в Москва – 
ссср, софия, [август 1971 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 23, л. 63-68
Споделеният опит е по следните въпроси: нови форми, методи и средства на 
подривна дейност на чуждите разузнавания срещу съветската държава; так-
тика при разследване на контрабандни и валутни дела; приложение на опера-
тивната техника в следствието – камерна разработка; организация на работа-
та и начин на разследване на граждани от капиталистическите страни.

56. Писмо до отдел „Международни връзки” – Мвр, софия, 2 октомври 1971 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 7, л. 24
Свързано е с установяване на контакт със следствени работници от ЧССР по 
въпроси, отнасящи се до взаимодействието между следствените органи, както 
и до обмяната на опит по методиката и тактиката на разследване на дела.
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57.  Докладна записка за работна конференция на интерпол във виена, софия, 
7 юли 1975 г
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 23, л. 22-31
Целта на конференцията е да се обсъдят въпроси, свързани с общата борба сре-
щу търговията с опиати най-вече в страните от района на Средиземно море.

58.  Препис-извлечение от споразумение за сътрудничество между Мвр на нрБ 
и Мвр на унр, [софия], 31 октомври 1975 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 23, л. 75-78
Отнася се за следствената работа и взаимодействието между двете ведом-
ства. Пълният текст на документа е публикуван в: Държавна сигурност и раз-
узнавателните служби на страните от Източния блок (1944-1989) – разширен 
вариант.

59.  Докладна записка до министъра на вътрешните работи на нрБ, софия, 
15 февруари 1976 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 42-46
Свързана е с посещение в Берлин, чиято основна цел е обсъждане и съгласуване 
на споразумение между двете вътрешни министерства, което да регулира ня-
кои моменти от дейността на следствените органи.

60.  справка за резултатите от сътрудничеството с братските органи през 1977 г., 
софия, 4 ноември 1977 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 39, л. 1-2
Сведение за контактите със следствените служби по линия на ДС през година-
та и за набелязани нови за следващата.

61.  Докладна записка за проведена среща с холандски представители на полици-
ята, софия, 10 ноември 1984 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1984 г., л. 48-53
Обменена е информация за трафика на наркотици през България за Западна Ев-
ропа и Холандия и са набелязани мерки за засилване на сътрудничеството в тази 
област.

62.  Докладна записка за проведена среща с белгийски служители на полицията, 
софия, [след 19 март 1985 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1985 г., л. 47-52
Обменена е информация по трафика на наркотици през България за Западна 
Европа, набелязани са мерки за засилване на сътрудничеството в тази област.

63.  информация за резултатите от сътрудничеството и взаимодействието на 
гсу – Мвр през 1985 г., софия, 6 януари 1986 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1986 г., л. 1-4
Отнася се за взаимодействието с братските органи на социалистическите 
страни и осъществяването на контакт с полицейските и следствените органи 
на капиталистическите и развиващите се държави.

64. информация за посещение на кубинска делегация, софия, 16 юни 1986 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1986 г., л. 77-84
Обменена е информация от организационен, процесуален и тактически харак-
тер; по организацията и провеждането на следствени действия; взаимодейст-
вието и сътрудничеството с оперативните поделения.

65.  Предложение за установяване на контакт със службите за сигурност на 
сФрЮ, софия, 22 юли 1988 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1988 г., л. 32-35
За обмяна на информация за трафик на наркотици от Турция през НРБ и СФРЮ 
за Западна Европа.
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66.  Докладна записка за проведена среща с централната федерална криминал-
на служба на Фрг, софия, 26 юни 1989 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1989 г., л. 24-26
Срещата е във връзка с разследване на трафик на наркотици.

2. с други поделения и отдели на Мвр, министерства и ведомства в нрБ

67.  Предложение за свикване на съвместно заседание между следствените отде-
ли на Дс и нМ, Прокуратурата и съда, софия, 7 януари 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 42, л. 3-6
Предвижда се провеждане на съвещание с председателите на окръжните съди-
лища, прокурори и началници на следствените отделения на ДС и НМ за състоя-
нието на работата, допуснатите слабости, както и отправяне на препоръки.

68.  Констатация от проведено съвместно междуведомствено заседание за със-
тоянието на работата, софия, 6 февруари 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 42, л. 34-37
Отчетено е подобряване на работата, връзките и сътрудничеството. Спомена-
ва се за съществени пропуски, като са набелязани мерки за отстраняването им.

69.  Предложение за провеждане мероприятия за изпълнение препоръките даде-
ни от Президиума на народното събрание, софия, 30 септември 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 41, л. 16-18
Предвижда се провеждане на междуведомствени съвещания с участието на 
прокуратурата, съда и следствените работници от ДС и НМ по окръзи.

70.  Докладна записка за изказване на прокурор от софийска градска прокура-
тура, софия, 23 ноември 1970 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 29, л. 124-125
Свързана е с работата по следствено дело, като съмненията на прокурора са, 
че делата на държавна сигурност са подправяни.

71.  справка за взаимодействието между агентурно-оперативните и следствени 
органи в окръжните управления на Мвр, софия, 14 май 1986 г.
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 9/1986 г., л. 10-15
Наред с положителните страни във взаимодействието, са изброени и редица 
пропуски и повтарящи се слабости; направени са изводи и са набелязани дейст-
вия за подобряване на координацията.
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LIst of the DoCUments 
WIth AnnotAtIon

I. Basic documents regulating the activities of the Investigation Division
 1. Orders, instructions, decisions, ordinances

1. [Letter] № 97-C, Sofia, 14 February 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 820, л. 5-6
Item 4 specifies that Investigation Sector transforms into a separate Department VII.

2.  Decree of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party, Sofia, 1 August 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 19, л. 1-9
Approves the developed structure and staff of the Investigation Department within State 
Security Directorate. Obliges the Minister of Interior to complete the approved staff of 
the department and to exercise constant control over compliance. Staff tables are at-
tached. The document is published in: State Security - Structure and Basic Documents 
- extended version.

3.  Order № C-312 of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, 
Sofia, 17 December 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 16, л. 192-195
Measures are identified in order to improve the investigative activities, referring to the 
liquidation of any violations of law and perversion. Maintaining constant contact with 
the prosecuting authorities. Investigation units within the operational departments and 
divisions in the center were closed and united into Investigation Department.

4.  Order № I-9 of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 
4 January 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 22, л. 22-24
To approve an instruction on the „Guard, regime and isolation of arrested people and 
detainees under investigation by different divisions of the Ministry of Interior“ and prac-
tical measures for its implementation.

5.  Instruction on the guard, regime and isolation of arrested people and detainees un-
der investigation by different divisions of the Ministry of Interior, Sofia, 4 January 
1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 22, л. 25-46
Treats the underlying issues of practical activities of the guard staff, regime and isolation 
in the detention premises and arrests; the procedure for accepting and releasing detain-
ees; internal order.

6.  Provisional situation for the work of investigators in the district directorates of 
State Security Committee, Sofia, 1 September 1966
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 152, л. 124-127
Regulates the status and organization of work of investigators in the district directorates.

7.  Order of the Chairman of the State Security Committee for improvement in the 
work of the State Security Committee authorities in investigating defectors from 
Turkey and Greece, Sofia, 20 September 1966
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 7, л. 145-149
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It is ordered to carry out investigations of detained defectors in the district directorates 
of the State Security Committee.

8.  Order № I-4074 of the Chairman of the State Security Committee, Sofia, 4 October 
1966
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 152, л. 122-123
Announces the establishment of a „Temporary position for the work of investigators in 
the district directorates of the State Security Committee“ and amending and supplement-
ing paragraphs of the investigative work instruction.

9.  Instructions on the preventive activity of the State Security authorities, Sofia, 12 
May 1969
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 189, л. 122-135
Regulates the nature, tasks and basic requirements for carrying out preventive activi-
ties; forms, ways and means of carrying out prevention; organization and preparation 
of documents.

10.  Note from the Head of Investigation Department within State Security to the Min-
ister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 15 August 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 29, л. 133-139
It refers to the draft rules for the tasks and structure of Investigation Department within 
State Security.

11.  Rules for the tasks and structure of the Investigation Department within State 
Security, Sofia 23 October 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 219, л. 139-147
Determines the main tasks in relation to investigating crimes, the operational work and 
preventive activities; rights and duties of the managerial staff and investigators in the 
department; the relations with the divisions of the Ministry of Interior and other depart-
ments and institutes in the country and abroad.

12.  Draft order of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 
13 April 1971
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 37-43
Refers to improving the work of state of State Security in investigating citizens of capi-
talist countries, refugees in People’s Republic of Bulgaria, returning fugitives and non-
returnees. The establishment of a department to investigate foreigners is foreseen. Eng-
lish speaking investigators to be employed in the department.

13.  Note from the Head of the Investigation Department to the Minister of Interior on 
the use of agents, Sofia, 21 June 1976
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 155-157
Proposes to approve an instruction to regulate the use of agents in investigative activi-
ties.

14.  Instruction for development and use of agents in the investigative bodies of the 
Ministry of Interior, Sofia, 21 June 1976
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 158-171
Regulates the nature, tasks and organization of the work of the development; selection, 
recruitment, management and accountability of the agents. Addresses the issue of the 
agents’ financial support. The full text of the document is published in: State Security - 
Structure and Basic Documents - extended version.

15. Instruction № I-160 to the Ministry of Interior, Sofia, 4 August 1977
аКрДоПБгДсрсБна – М, сДото, а. е. 92, л. 2-9
It refers to the organization of work and cooperation between investigative and other 
bodies of the Ministry of Interior in the investigation of incidents.
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16. Rules of the investigative apparatus [Sofia, 13 January 1984]
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 3/1984 г., т. 2, л. 115-147
This document regulates the structure, organization and operation of the investigative 
apparatus. Specifies the powers of the officials, the cooperation between investigative 
and other bodies of the Ministry of Interior; staffing policy; scientific, technical and 
financial support; planning and control activities.

2. Structured documents and staffing policy

17.  Report of the Minister of Interior to the Chairman of the Council of Ministers of 
the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 29 December 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1744, л. 3-9
It proposes changes in the existing structure of the Investigation Department in order to 
improve the investigative work.

18.  Note from the Head of Investigation Department within State Security to the Min-
ister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 30 October 1969
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 63, л. 7-13
It is related to the modification of the organizational structure of the Investigation De-
partment.

19.  Explanatory note from the Head of Investigation Department within State Secu-
rity to the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 4 No-
vember 1969
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 63, л. 14-18
It refers to the project for changing the existing number of staff members.

20. Information in relation to some poll results, Sofia, 28 May 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 30, л. 75-81
It provides information about the ideological, political and cultural training of investi-
gators in the department.

21.  Proposal of the Head of Investigation Department within State Security to the 
Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 2 September 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 64, л. 22-26
It proposes changes in the staff and organization of Department I within   State Security 
by establishing a new “Specialized Unit” to deal with the investigation of citizens of 
capitalist countries.

22.  Order № I-5446 of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, 
Sofia, 23 September 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 218, л. 67-68
Some change in the number of staff members were performed in Department I within 
State Security   with the establishment of a new “Specialized Unit”.

23.  Order № I-5698 of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, 
Sofia, 8 November 1971
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 236, л. 32
New staff positions were allowed for investigators of Department I within State Security   
to be assigned to the “Specialized Unit”.

24.  Tasks and structure of the Investigation Department of State Security, Sofia [18 
March 1972]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 12, л. 92-103
It provides information about the main tasks and structure; the relations of the Inves-
tigation Department of State Security with the divisions of the Ministry of Interior and 
other institutions and departments.
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25.  A copy of Decision № 1 of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of 3 January 1979
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 325, л. 139-145
In order to improve the organization and structure of the investigative apparatus, it is 
foreseen to establish a uniform body of preliminary investigation - Main Investigation 
Directorate within the Ministry of Interior. The document is published in: State Security - 
Structure and Basic Documents - extended version.

26.  Order № I-10 of the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, So-
fia, 19 January 1979
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 325, л. 137-138
It refers to announcing the decision of the Politburo of the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party to improve the investigative work.

27.  Note from the Head of the Investigation Department of State Security to the Min-
ister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 23 March 1979
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 70, л. 3-8
It is related to approving the structure of the Main Investigation Directorate of the Min-
istry of Interior and the services distributed by locations. The document is published in: 
State Security - Structure and Basic Documents - extended version.

28.  Note from the Head of the Investigation Department of State Security to the Min-
ister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 26 March 1979
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 70, л. 11-13
It refers to the changes in the official names of investigative services.

29.  Minutes of the meeting of the Collegium of the Ministry of Interior, Sofia, 5 May 
1979
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 70, л. 60-62
The agenda deals with the issue of the structure of Main Investigation Directorate and 
its territorial divisions as well as modification of already adopted job titles and staff.

30.  Note about the need of additional measures to improve investigative activities, 
Sofia, 24 June 1985
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 6а/1985 г., л. 72-76
In connection with the terrorist acts carried out in the country and the necessity of mak-
ing additional organizational and staff changes, a proposal for establishing a special-
ized unit to investigate the terrorist-subversive acts, violent crimes and accident was 
made. It was also necessary to improve the security and access regime to the buildings 
of Main Investigation Directorate in the Ministry of Interior.

31. Note to the Collegium of the Ministry of Interior, Sofia, 28 June 1988
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 2/ 1989 г., т. 1, л. 219-220
It refers to carrying out the territorial organization of the investigative apparatus in 
accordance with the administrative-territorial division of the country.

II. Documents reporting the activities of the Investigation Division

1. Reports for the investigative activities

32.  Report on the state of investigation work in Department VII and investigation 
units by districts, [Sofia], 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 1, л. 1-11
It considers that the activities of the department and the investigation units in the dis-
tricts was extremely unsatisfactory, incorrect methods were applied and some perver-
sions during the investigation took place It also specifies that the duration of some 
investigations was 2-3 years.
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33.  Information on preventive activities carried out by the authorities of State Secu-
rity for the period 1956 - 1 June 1959, Sofia, 3 July 1959
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 10, л. 213-219
Summarizes the number of persons investigated and those warned about their enemy 
activity, their social origin and age. It also mentions the detection of some illegal orga-
nizations and conducted preventive activities.

34.  Information about the advisory body of State Security in relation to arrested peo-
ple and those under investigation under State Security for 1959, Sofia, 30 January 
1960
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 11, л. 196-206
It gives information about the arrested people and those brought to justice during the 
relevant year; an estimate of the different types of crimes was made; the more interest-
ing cases are mentioned. It reports that State Security has carried out more preventive 
and warning activities.

35.  Information about persons under investigation for preparation and attempt of 
treason against the Motherland for the period 1955 - 1961, Sofia, 15 May 1962
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 12, л. 1-11
It specifies that the preparation and attempt of treason against the Motherland is among 
the most popular hostile activities carried out in the country. Characteristics and causes 
of this type of crime are also mentioned.

36.  Notes on the state and evolution of the counterrevolutionary activity in the coun-
try, Sofia, 27 September 1962
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 13, л. 252-257
Information about persons under investigation and the nature of their crimes for the 
past ten years.

37.  [Report on the political crimes in the period 1952 - 1965, Sofia, early 1966]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 6, л. 152-157
It contains characteristics of the political crimes, specifies the reasons and factors af-
fecting the perpetrators.

38.  Some conclusions for cases of anti-state agitation and propaganda, Sofia, 3 July 
1968
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 19, л. 74-80
It refers to cases for pro-Chinese and pro-Albanian activity.

39.  Information about the escapes across the border for the period 1969 - 1971,  
11 January 1972
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 120-122 и следващия лист
It reports the trend towards an increase in escapes from the country and describes how 
those escapes were carried out.

40.  Report on the state and results of the investigation work of State Security, Sofia, 
16 March 1973
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 66, л. 46-61
It provides information about the dynamics and structure of the criminal offenses; the 
activities of the department in 1972 and compliance with the law during the preliminary 
investigation.

41.  Information about young people (up to 28) being investigated by the Investigation 
Department of State Security in 1974, Sofia, 23 January 1975
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 79, л. 29-32
It reports resistance of the young people being investigated; it mentions the reasons for 
committing crimes and identifies future measures.
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42.  Information about individuals under investigation (Bulgarian citizens) for prepa-
ration, attempt, illegal border crossing and abetting, Sofia, 26 February 1975.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 79, л. 66-69
It analyzes data for the period 1970-1974, of which could be concluded that there is a 
relative stability of this criminal activity.

43.  Information about some findings of the Investigation Division on the operational 
developments, Sofia, 6 March 1976
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 75-81
It reports the weaknesses in selection, education and the management of the agents; in 
preparing the documents and collecting information from legal sources; in the cases 
against anonymous authors and inconsistency between operational divisions.

44.  Report on the state of preventive activity of State Security bodies for the period 1 
January 1980 -30 June 1984, Sofia, 24 October 1984
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 9/1984 г., л. 81-90
The conclusions made show that State Security conducted a large volume of preventive 
activities, however, the control of the leadership of the central and regional divisions 
was not at the required level. In this regards, specific measures were identified to im-
prove the work.

45.  Report on the state of investigation work for the 10-year period since the establish-
ment of the uniform investigation apparatus and some basic conclusions about the 
activities in 1988, Sofia, 24 March 1989
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 8/ 1989 г., л. 7-14
It provides information about crimes investigation; interaction with the Public Prosecu-
tor’s Office; recommendations for improving the future work are made.

2. Plans, problems and proposals for improving the activities

46.    Protocol №4 for the proposals of the State Security Advisory Body adopted during 
its meeting on 26 April 1958, Sofia, 8 May 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 7, л. 161-163
It refers to a note for carrying out activities for countering enemy activity among the 
Turkish population. It proposes for the repression to be carried out not as a campaign, 
but consistently, in groups and individually, identifying the relative measures.

47. Note on some improvements in investigating defectors, Sofia, 29 August 1966
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 7, л. 131-137
The document outlines a series of measures to improve the investigative work in relation 
to defectors from Turkey and Greece concerning the cooperation between the depart-
ment and the district directorates of the Ministry of Interior and other departments and 
agencies.

48.  Note on improving the work of the Investigation Department within State Secu-
rity, Sofia, 3 April 1971
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 31-36
It is related to improving the performance of the department in investigating foreign-
ers, defectors, fugitives and non-returnees, as this is required the allocation of new staff 
positions.

49.  Assessment of the state of the investigation work of State Security and guidelines 
for its improvement, Sofia, 29 April 1978
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 93, л. 130-139
An analysis of the activities, carried out by the investigators over the past five years, 
reflecting the positive and negative aspects, on the basis of which measures for improve-
ment of investigative work are identified.
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50.  Activities of the Main Investigation Directorate - Ministry of Interior in the inves-
tigation of terrorist-subversive acts, Sofia, 24 June 1985
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 6а/1985 г., л. 80-88
Aimed at synchronizing the principles, approaches, scope and sequence of actions to be 
implemented by the investigating authorities in the investigation of terrorist acts.

Part III – Cooperation
1. International experience exchange meetings, cooperation  

and signed normative acts

51.  Letter to the Minister of Inteior of the People’s Republic of Bulgaria from the 
Chairman of KGB, B. m., 12 August 1963
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 53, л. 7
It is related to the draft instruction on investigative work of State Security, as the Soviet 
comrades have no remarks.

52.  Note about exchanged views on the investigation work with senior officials of the 
Investigation Department of the Hungarian People’s Republic, Sofia, October 1968
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 19, л. 47-56
View on the following topics have been exchanged: structure and organization of inves-
tigative work; the use of operating equipment and general issues. A mutual willingness 
to strengthen the cooperation with regards to investigations was expressed, as well as 
exchange of good practice.

53.  Note about exchanged views on the investigative work of the Polish People’s Re-
public, Sofia, 29 August 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 36, л. 1-8
It specifies topics such as structure and organization of investigative work, preventive 
action and other issues. The document is published in: State Security and Intelligence 
Services of the Former Eastern Bloc Countries (1944-1989) - extended version.

54.  Note about a meeting held with representatives of Scotland Yard, Sofia [after 2 
April 1971]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 37, л. 61-69
It is translated in connection with the arrest of English citizen crossing the Bulgarian 
border and carrying drugs. The British experience in fighting drug trafficking is dis-
cussed. From the English side was expressed gratitude and desire for future coopera-
tion in this area.

55.  Information about the visit of a delegation from the Investigation Department to 
Moscow - USSR, Sofia [August 1971]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 23, л. 63-68
Experience was shared in relation to the following issues: new forms, methods and 
means of subversion of foreign intelligence against the Soviet state; tactics in inves-
tigating smuggling and foreign affairs; application of operational equipment in the 
investigation - developments. Work organization and method of investigating citizens of 
capitalist countries.

56.  Letter to the International Relations Department of the Ministry of Interior, Sofia, 
2 October 1971
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 7, л. 24
It is related to establishing contacts with investigative workers from the Czechoslovak 
Socialist Republic on issues concerning the interaction between investigating authori-
ties and the exchange experience on methodology and tactics of investigation.
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57. Note about a working conference of Interpol in Vienna, Sofia, 7 July 1975
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 23, л. 22-31
The aim of the conference was to discuss issues related to the common fight against 
trade in drugs, especially in countries of the Mediterranean region.

58.  Excerpt from the Agreement for cooperation between the Ministry of Interior of 
the People’s Republic of Bulgaria and the Ministry of Interior of the Ukrainian 
People’s Republic [Sofia], 31 October 1975
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 23, л. 75-78
It refers to the investigative work and cooperation between the two ministers. The full 
text of the document is published in: State Security and Intelligence Services of the For-
mer Eastern Bloc Countries (1944-1989) – extended version.

59.  Note to the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, 15 
February 1976
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 86, л. 42-46
It is related to a visit to Berlin, whose main purpose is to discuss and coordinate the 
agreement between the two interior ministries to regulate some moments of the activi-
ties of the investigative bodies.

60.  Information about the results of the cooperation with the fraternal authorities in 
1977, Sofia, 4 November 1977
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 5, а. е. 39, л. 1-2
Information about contacts with the other investigative services under State Security 
during the year and new ones identified for the next year.

61.  Note about a meeting held with Dutch police representatives, Sofia, 10 November 
1984
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1984 г., л. 48-53
Information on drug trafficking through Bulgaria to Western Europe and the Nether-
lands was exchanged. Measures to strengthen the cooperation in this area were identi-
fied.

62. Note about a meeting held with Belgian police officers, Sofia [after 19 March 1985]
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1985 г., л. 47-52
Information on drug trafficking through Bulgaria to Western Europe was exchanged. 
Measures to strengthen the cooperation in this area were identified.

63.  Information on the results of the cooperation and interaction of Main Investiga-
tion Directorate of the Ministry of Interior in 1985, Sofia, 6 January 1986
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1986 г., л. 1-4
It refers to the interaction with authorities of the fraternal socialist countries and es-
tablishing contacts with police and investigative bodies of the capitalist and developing 
countries.

64. Information about a visit by Cuban delegation, Sofia, 16 June 1986
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/1986 г., л. 77-84
Organizational, procedural and tactical information was exchanged; organization and 
implementation of investigative actions; interaction and cooperation with the opera-
tional units.

65.  Proposal to establish contact with the security services of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia, Sofia, 22 July 1988
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/ 1988 г., л. 32-35
It refers to exchange of information on drug trafficking from Turkey through People’s 
Republic of Bulgaria and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia to Western Eu-
rope.
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66.  Note about a meeting held with the Central Federal Criminal Police Office of the 
Federal Republic of Germany, Sofia, 26 June 1989
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 21/ 1989 г., л. 24-26
The meeting is in connection with the investigation of drug trafficking.

2. Cooperation with other Ministry of Interior units, departments, ministries and 
institutions of People’s Republic of Bulgaria

67.  Proposal for convening a joint meeting between the investigative departments of 
State Security and National Militia, Public Prosecutor’s Office and the Court, So-
fia, 7 January 1954
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 42, л. 3-6
It is foreseen to hold a meeting with the chairmen of the district courts, prosecutors and 
heads of investigation departments of State Security and National Militia on the state of 
work, weaknesses and making recommendations.

68.  A finding of a joint inter-ministerial meeting on the state of work, Sofia, 6 Febru-
ary 1954
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 42, л. 34-37
It reports an improvement of the work, relations and cooperation. It mentions the exist-
ing gaps and identifies measures how to tackle them.

69.  Proposal to carry out measures to implement the recommendations given by the 
Presidium of the National Assembly, Sofia, 30 September 1954
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 41, л. 16-18
It is envisaged to hold inter-agency meetings with the participation of the Public Pros-
ecutor’s Office, Courts and investigating workers from State Security and the National 
Militia by districts.

70.  Note about a speech of a prosecutor from the Sofia City Prosecutor’s Office, Sofia, 
23 November 1970
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 3, а. е. 29, л. 124-125
It is related to the work on a particular investigation case, as the prosecutor is con-
cerned that the state security affairs have been forged.

71.  Information about the interaction between intelligence and operational and inves-
tigative bodies in the district directorates of the Ministry of Interior, Sofia, 14 May 
1986
аКрДоПБгДсрсБна – л, номенклатурно дело № 9/1986 г., л. 10-15
Along with the positive aspects of the interaction, a number of omissions and recurrent 
weaknesses were listed; conclusions were made and actions to improve coordination 
were identified.
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СПИСЪК НА СРЕщАНИТЕ СЪКРАщЕНИЯ 

аБПФК  – Активен борец против фашизма и капитализма
атЗ  – Азотно-торов завод
БЗнс  – Български земеделски народен съюз
БЗо  – Бивша земеделска опозиция
Бна  – Българска народна армия
вгу - Дс  – Второ главно управление – ДС
ви  – Въдворяване и изселване
вКр  – Военно контраразузнаване
вс  – Върховен съд
всШ „г. Димитров”  – Висша специална школа „Г. Димитров”
гв  – Гранични войски
гДор  – Групово дело за оперативна разработка
гКПП  – Граничен контролно пропускателен пункт
гПК  – Гражданско-процесуален кодекс
гПр  – Групова предварителна разработка
гутП  – Главно управление трудова повинност
Дв  – Доверена връзка
ДДс  – Дирекция държавна сигурност
ДЗс  – Държавно земеделско стопанство
ДиП  – Държавно индустриално предприятие
ДКМс  – Димитровски комунистически младежки съюз
ДМП  – Държавно минно предприятие
ДнМ  – Дирекция на народната милиция
ДоП  – Дело за оперативна проверка
Дор  – Дело за оперативна разработка
Досо  – Доброволна организация за съдействие на отбраната
ДПс  – Държавно-политически съображения
Дс  – Държавна сигурност
ДснМ  – Димитровски съюз на народната младеж
Дсо  – Държавно стопанско обединение
ДсП  – Държавно стопанско предприятие
Дта  – Диверсионно-терористичен акт
ДтП  – Държавно търговско предприятие
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ЗМс  – Земеделски младежки съюз
ЗнМ  – Закон за народната милиция
ииЦ  – Информационно-изчислителен център
Ка  – Камерен агент
Кат  – Контрол на автомобилния транспорт
КДс  – Комитет за държавна сигурност
КПП  – Контролно пропускателен пункт
лар  – Лична активна агентурна разработка
Мвр  – Министерство на вътрешните работи
МЗ  – Министерска заповед
МнЗсг  – Министерство на народното здраве и социалните грижи
Мно  – Министерство на народната отбрана
МПво  – Местна противовъздушна отбрана
Мтс  – Машинно тракторна станция
нК  – Наказателен кодекс
нМ  – Народна милиция
нПК  – Наказателно-процесуален кодекс
нту  – Научно-техническо управление
оа  – Охрана арест / Охрана и арест
онД  – Отчетно наблюдателно дело
ор  – Оперативен работник
Пгу - Дс  – Първо главно управление – ДС
ПП  – Потребителски пункт
ППЗ  – Противопожарна защита
ППо  – Първична партийна организация
рсФср  – Руска съветска федеративна социалистическа република
руМно  –  Разузнавателно управление на Министерството на 

народната отбрана
сМи  – Средства за масова информация
сс  – Секретен сътрудник
тво  – Трудово възпитателно общежитие
теЦ  – Топлоелектрическа централа
тКЗс  – Трудово кооперативно земеделско стопанство
угв  – Управление гранични войски
Хти  – Химико-технологически институт
Циас  – Централна информационна аналитична служба
ШЗо  – Школа за запасни офицери
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