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Въведение
Документалният сборник „Държавна сигурност и българската икономика 1944–1991 г.“ е
петдесетото издание от поредицата „Из архивите на ДС“, съставен е изцяло от материали,
съхранявани в Централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и ще бъде публикуван в три части.
Темата за развитието на българската икономика през обхванатия период буди несъмнен
обществен и изследователски интерес. Публикуваните документи не само ще обогатят наличната литература1, но и ще дадат възможност на читателя да открие панорамна картина на
българското стопанство през погледа на службите за сигурност2, както и ролята, която БКП
им е отредила. В едно свое изказване, очевидно базирано на случващото се през годините,
вътрешният министър ген. Атанас Семерджиев много ясно очертава тази роля, а именно да
се обхване „необятното“ и от позицията на силата да се направи опит да се разрешат недъзите на командно-административната система. Според ген. Семерджиев органите на МВР са
превърнати образно в „настойници, а в много случаи в патерици на едни или други структури“.3 Държавна сигурност е превърната от комунистическата партия в своеобразен „втори
канал за обратна връзка“ или в инструмент за регулиране на стопанския живот в рамките,
заложени от партийното ръководство.
Въпросът за развитието на българското общество, политика и икономика след края на Втората световна война е предрешен още с включването на страната в съветската сфера на влияние и с окупацията й от страна на Червената армия. След 9 септември 1944 г. за сравнително
кратък период от време в страната се осъществяват радикални преобразования във всички
сфери на обществения живот, чиято основна цел е изграждането на социалистическа система
от съветски тип. Тези промени съпътстват развитието на България в продължение на близо
половин век, а техните последици се преодоляват и до ден днешен.
Разривът в отношенията между Сталин и Тито през 1948 г. и последвалата мощна кампания
от страна на Коминформбюро срещу политиката на Югославската комунистическа партия,
дават недвусмислен сигнал към останалите източноевропейски комунистически партии, че
Москва няма да допусне изграждането на политически и стопански модел на социализма,
различен от съветския. Пълният контрол над икономиката е ключов фактор за укрепването и
съществуването на социалистическата система. Започва национализирането и одържавяването на всички средства за производство, ликвидиране на частната собственост, конкуренцията
и свободното действие на пазарните механизми.4 Установява се пряко командвана от държав1
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Тук ще посочим само някои от основните съчинения, появили се през последните години, в които читателят може да открие допълнителна
литература по темата. Вж.: Луджев, Д. Град на две епохи. История на обществените групи в българските градове в средата на XX в. С.,
2005; Вачков, Д. и Иванов, М. Българският външен дълг 1944–1989. Банкрутът на комунистическата икономика. С., 2008; Христов,
Х. Империята на задграничните фирми. С., 2009; Иванов, М. Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския
комунизъм 1963–1989 г. С., 2012; Вачков, Д. Представите за икономиката на НРБ като източник на носталгия към комунизма. – В:
Българският комунизъм. Дебати и интерпретации. С., 2013; Марчева, И. Тодор Живков – пътят към властта. Политика и икономика в
България 1953–1964 г. С., б.г.; Марчева, И. Политиката за стопанска модернизация в България по време на студената война. С., 2016;
Вачков, Д. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация. С., 2018; Димитров, М. Политическата логика на
социалистическото потребление. С., 2018.Политическата логика на социалистическото потребление. С., 2018.
Трябва да се подчертае, че темата на настоящия сборник може да бъде разпозната и в други издания на Комисията, които имат
пряко отношение към визираната проблематика, а именно: „Държавна сигурност и научно - техническото разузнаване.“ С., 2013;
„Държавна сигурност и туризмът“ С., 2014; „Държавна сигурност и колективизацията (1944–1959). С., 2015“; „Държавна сигурност
– профсъюзите, стопанският живот и работниците“. С., 2015; „Държавна сигурност и българската енергетика (1944–1991). С., 2016“;
„Държавна сигурност в структурите на транспорта (1944–1991). С., 2016“; „Държавна сигурност и „врага с партиен билет“ (1944–
1991). С., 2017“; „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна (1944–1991). С., 2018“.
През 1947 г. в рамките на I-ви отдел за борба с контрареволюцията съществува служба „Производство“, която отговаря за обектите в
икономиката. През следващата година службата преминава към отделение „Б“, където е и транспорта. Последният по-късно е обособен
в отделение „Г“. На 22 март 1949 г. отделение „Б“ при отдел I-ви ДС се разширява и обособява като самостоятелен отдел IV-ти ДС.
През 1952 г. се създава III-то управление ДС за борба с контрареволюцията, а две години по-късно към него се формира III-ти отдел
с пет отделения, който отговаря за икономиката. Със заповед № I-62 от 7 януари 1963 г. отдел III-ти ДС „Икономически“ се включва
към състава на Управление II-ДС като отдел VI-ти ДС „Икономически“. Със заповед № I-7374 от 31 декември 1970 г. икономическия
отдел вече присвоява номер Х-ти в структурата на управлението. С решения на Секретариата на ЦК на БКП от 18 март 1982 г. към
ВГУ-ДС се създава специализирано управление „И“ за обслужване на икономиката, което от 16 януари 1986 г. се трансформира в
самостоятелно управление. Вж. справките към ф. 2 и ф. 13 от служебния архив на МВР.
Вж. Секретна стенограма с рег. №І-134 от съвещание на Колегиума на МВР с офицерския състав на ВГУ-ДС, и бившето Шесто
управление на ДС, проведено на 20 януари 1990 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 992, л. 1-48 Документът е публикуван
В:- „Държавна сигурност - структура и основни документи.“ С., 2010.
В България национализацията е повсеместна и обхваща дори дребни работилнички и магазинчета.Тези процеси се извършват през
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ната власт централизирана планова икономика. Възприема се тезата за ускорено развитие на
индустрията, като се отдава приоритетно значение на производството на средства за производство, а не на средства за потребление. Това налага усилено да почне да се развива тежата
промишленост – рудодобив, металургия, машиностроене, енергетика, химия и др.5 От Москва
е наложена абсурдната в икономическо отношение теза за автарктичното развитие6 на т. нар.
народно-демократични държави. Съгласно нея тези страни трябва да произвеждат всичко, от
което имат нужда техните стопанства, без оглед на суровините, с които разполагат, техническия потенциал, капиталовите ресурси и не на последно място индустриалните традиции,
които имат. Твърдението на съветските партийни функционери и икономисти е, че така тези
държави ще бъдат икономически независими от капиталистическия свят. Всъщност с тази
идея се полагат основите оттук нататък към изграждането на една абсолютно неконкурентноспособна икономика, която ще се развива без да отговаря на каквито и да са изисквания
на световните пазари. Залагат се условията за появата на изключително много дисбаланси в
планово-административното стопанство.7
На V конгрес на БКП от декември 1948 г. е прието решението, че няма друг път към социализма освен съветския и че новият строй може да се гради само на основата на диктатурата на
пролетариата при ръководната роля на комунистическата партия. Като главна цел на стопанската дейност на страната още през първия петгодишен план (1949–1953 г.) се определя курсът на мащабна индустриализация. Предвижда се до 1953 г. съотношението между селското
стопанство и промишлеността да се измени от 70:30 на 55:45. Следвайки тази политика, в плана е заложено в отраслите на тежката индустрия да се вложат 83% от всичките инвестиции,
определени за промишлеността.8
Амбициозните цели на първата петилетка за превръщането на България в аграрно-промишлена държава в следвоенните условия изискват значителни външни капитали. На фона на
разразилата се Студена война през 1946 г. България е принудена да отхвърли американската
помощ по плана „Маршал“ и с това да понесе последиците от изолирането си от Западна Европа под формата на възможности за стокообмен, получаване на технологии и развитие.
Създаденият през януари 1949 г. в Москва Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ)
открива пред българската икономика възможност за получаване на значителни кредити. В началния етап от развитието на СИВ не се предвиждат мащабни процеси за стопанската интеграция, а по-скоро за разширяване на търговията между страните от Източния блок, както и
за регулиране на икономическите контакти със Западните държави и организиране на бойкот
над Югославия. За тези цели се възприема идеята за подпомагане на вноса на по-изостаналите
държави по линията на взаимното кредитиране. Така през 1949 г. България получава няколко
стокови кредита на стойност около 60 млн. рубли. Финансовите параметри на кредитите са
благоприятни за България, но реално не малка част от внесените от СССР машини и съоръжения не са на задоволително техническо равнище и не отговарят на съвременните изисквания.
Опитите на българските представители да поставят някои рекламации се провалят поради
отказа на съветските обединения да обсъждат тези въпроси.9
Особено значение за прилагане на съветския модел на индустриализация имат и съпътствалите първата петилетка репресии на българския комунистически елит, които в голяма степен са насочени към стопанските кадри групирани около личността на Трайчо Костов. И тук
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1947-1953 г. Още през 1948 г. държавната собственост заема водещи позиции в промишленото производство и дава 81% от него.
Според министерска комисия от 16 юли 1951 г. в страната са били национализирани 6971 предприятия. Една голяма част от бившите
собственици са оставени за технически директори, но скоро, във връзка с политическите репресии, те са уволнени. Вж. Марчева,
И. Проблемите на модернизацията при социализма – индустриализацията в България. В: – Изследвания по история на социализма в
България 1944–1989, С., 2010, с. 188.
История на Народна република България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло Знеполски. С., 2009, с. 187.
Автаркията е свързана с представата от 1924-1925 г., че победата на социализма е възможна в една отделно взета страна и че това е СССР
с неговия огромен потенциал, в условия на изолация. Съветската рецепта за стопански прогрес включва цялостно одържавяване на
икономиката, пълна мобилизация на всички материални, финансови и човешки ресурси в условията на диктатура, централизирано планово
перспективно насочване на тези ресурси, в резултат на което с бързи темпове се изграждат основите на цялостен стопански комплекс на
индустриалното общество. Тя предполага развитие именно на средства за производство и отлагане на модернизацията на производствата
на средства за потребление, както е в класическия капиталистически модел, защото изключва значението и функционирането на пазара
за средствата за производство. Функциите на пазара поемат централните административни органи, както и всички обществени органи
и институции, които съдействат за мобилизацията, включително чрез пропаганда и репресии на трудовите ресурси, включително и чрез
експлоатацията на селото. Вж. Марчева, И. Проблемите на модернизацията при социализма..., с. 187.
Цит. по: Вачков, Д. Аварии и катастрофи..., с. 41.
Вж. Пети конгрес на БКП 18–25 декември 1948 г. Стенографски протокол. Ч. 1 и 2. С., 1949. http://politburo.archives.bg/component/
content/article/43-knigi/1732--1825-1948- Посетен на 30.07.2018 г.
От 1944 до 1989 г. комунистическата партия има възможност да реализира политика за стопанско развитие, пряко свързана с
индустриализацията, която трябва да доведе и до социални промени – изграждане на урбанизирано общество с водещата роля на
индустриалния пролетариат. Изграждането на индустриалното общество е необходимо и за извършване на социално инженерство –
създаване на работническа класа, която да е опора за властта на БКП.
НРБ от началото до края. Под общата редакция на Ивайло Знеполски. С., 2011, с. 138-139.
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съветския опит е изцяло копиран като през неговата призма под вредителство в икономиката
не се има предвид само предизвикването на някакви аварии или повреждането на технологии или обикновени машини. В това понятие се включват всички икономически негативи на
планово-административната икономика като ниското качество на продукцията, лошото планиране, ниската производителност на труда, използването на огромни количества суровини и
енергия и още много други обективни недъзи на съветския стопански модел. В последвалите
процеси срещу враговете с партиен билет държавата е лишена от малкото стопански специалисти, както и от хората, натрупали вече някакъв опит в управлението на икономиката.10 Така
на най-високо ниво стопанските въпроси започват да се решават от Политбюро на Централния
комитет на БКП и от съветските съветници.
През втората половина на 50-те години политиката на интензивна индустриализация и
концентриране на трудови ресурси в градовете довежда до значителен икономически растеж.
Този процес продължава до средата на 80-те години, макар и с далеч по-малки темпове. Изградена е значителна по обем индустриална база, която обаче в огромната си част не е в състояние
да отговори на изискванията на световния пазар за качество и ефективност на продукцията и
не може да реагира адекватно на динамично променящата се световна икономическа конюнктура.
През 60-те и 70-те години на миналия век са предприети редица реформи в икономиката,
целящи подобряване на търговския обмен, производителността и качеството, придружени
със значително икономическо експериментиране – т.н. „Нова система на планиране и ръководство на народното стопанство“. За известен период през 60-те и началото на 70-те,
както и първата половина на 80-те комунистическата власт преодолява непосредствените
икономически проблеми11, но промените остават само в експериментална фаза и плановата
икономика не е сменена с пазарна.
Съобразно визията на БКП индустриализацията на България трябва да е своеобразен мотор за икономическото развитие на страната. Тя се осъществява автарктично, първоначално
в мащаба на националното стопанство, а в последствие и от „парниковите условия“, които
осигурява СИВ. Преференциалните цени в социалистическия блок допринасят да продължи
доминацията на вносните суровини, независимо от усилията за разработване на собствена
суровинна база за промишлеността. Разполагайки с лостовете на одържавената външна търговия, със съветските заеми и евтини суровини, БКП с голяма последователност влага средства в
основните капиталоемки отрасли на добивната, енергийната и тежката промишленост. Основни приоритетни отрасли стават тези на преработващата промишленост, и то главно машиностроенето, електрониката, електротехниката, химията. Там се създават основните мощности,
там се привличат основните трудови ресурси, за подготовката на които се създават средни и
висши технически училища. Формираната научно-техническа интелигенция и висококвалифицирана работна ръка са едни от трайните последици на индустриализацията, заедно с напредналата урбанизация. Леката промишленост дълго време остава в сянката на тези приоритети, преживява главно реконструкция, реорганизация и промени в управлението. В резултат
на това съществува постоянен дефицит на стоки от тази промишленост на вътрешния пазар,
което ражда трайно недоволство в обществото. 12
Нежеланието на управляващата комунистическа партия да ликвидира или реформира редица губещи производства през 80-те години, съчетано с неспособността на икономиката да привлича и използва финансов капитал, необходим за модернизация, води до натрупване на значителен външен дълг. Поддържането на изкуствено занижени цени води до редица негативни
ефекти, сред които режим на електроснабдяването и недостиг на стоки за крайно потребление.
Към края на десетилетието България изпада в ситуация, при която е невъзможно спазването на
финансовите задължения към кредиторите по погасяване на този дълг.13
През 1989 г. експорта почти изцяло е насочен към страните от СИВ и в частност към СССР.
Условията на свободния пазар водят до срив в производството и икономиката като цяло. Последното много ясно личи от думите на вътрешния министър ген. Атанас Семерджиев, изречени на съвещание на Колегиума на МВР проведено на 20 януари 1990 г., когато се обсъжда
структурата и задачите на бъдещата Служба за защита на Конституцията: „Имайте в предвид,
че икономиката не работи. Не зная какви данни ще публикува статистиката за изпълнението
на плана през януари, но каквито и да са данните, реалното състояние е плачевно.“14
10 Повече по темата вж. „Държавна сигурност и „врага с партиен билет“ 1944–1991.“ С., 2017.
11 За повече информация по въпроса вж. Иванов, М. Реформаторство без реформи... С., 2012.
12 Марчева, И. Проблемите на модернизацията при социализма..., с. 223-224.
13 Вж. напр. Христов, Х. Тодор Живков. Биография. С., 2009, с. 422-477.
14 Вж. Секретна стенограма с рег. №І-134 от съвещание на Колегиума на МВР с офицерския състав на ВГУ-ДС, и бившето Шесто
управление на ДС, проведено на 20 януари 1990 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 992, л. 1-48 Документът е публикуван
В:- „Държавна сигурност - структура и основни документи.“ С., 2010. През същата година започва най-мащабното разследване в
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Част III
През 80-те години на ХХ в. се засилва значението на външния фактор върху развитието
на българската икономика. България е участник в разразилата се икономическа война, която
САЩ и членовете на Организацията на Северноатлантическия договор провеждат срещу
социалистическите страни. Икономическата война е в изпълнение на обявения през юни
1982 г. от президента Рейгън курс за ускоряване „гибелта“ на марксизма-ленинизма и цели
да отслаби икономическия и военния потенциал на социалистическата общност, да се създадат затруднения и огнища на социално напрежение по подобие на събитията в Полша.
За осъществяването на този курс специалните служби работят заедно с държавния апарат,
неправителствени учреждения, международни корпорации, банки, национални концерни и
фирми. (Вж. Документ № 2 от сборника) Американската администрация засилва контрола
върху дейността на фирмите от САЩ, Западна Европа, и Япония за недопускане износа на
ембаргови стоки за страните от СИВ. За осъществяването на този контрол и за разкриване на
нарушителите и тайните канали за продажба на стоки и технологии, поставени под ембарго,
в САЩ е разкрит щат и са назначени 500 подготвени служители на ЦРУ. В това отношение
САЩ оказват натиск върху съюзниците си от НАТО, като към отделни „непокорни“ фирми
и техни представители се прилагат санкции. Непрекъснато се увеличават митническите и
финансово-кредитните ограничения, което създава условия за компрометиране на български
външнотърговски фирми и предприятия. (Вж. Документ № 27 от разширения електронен
вариант) На всички американски посолства е разпоредено да следят отблизо дейността на
българските външнотърговски обединения и на смесените фирми. Според нашите служби
за сигурност това цели основно да се дискредитира българската икономика, а успехите й да
бъдат представени като „временно явление, дължащо се на реализирани сделки с оръжие и
наркотици“. Ето защо ДС е ангажирана с обезпечаването на надеждна защита и сигурност
при осъществяването на операциите по „скрития транзит“ с цел недопускане дискредитирането на страната и нанасянето на значителни щети за икономиката. (Вж. Документ №№ 14
и 20 от сборника) Налаганата от американска страна тарифна дискриминация и нетарифни
(ембаргови) ограничения възпрепятстват съществуващите реални възможности за развитие
и разширяване на търговско-икономическите отношения между НРБ и САЩ. На България са
поставени редица „неприемливи“ за тогавашната власт политически условия за предоставянето на клаузата на най-облагодетелствана нация. (Вж. Документ № 4 от сборника)
От 1980 г. започва създаването на смесени дружества главно в областта на леката промишленост и машиностроенето. Дейността им се изразява основно в рекламиране продажбата и сервизното обслужване на българска продукция. Такива дружества са регистрирани
в Англия, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Филипините и Нигерия. (Вж. Документ № 12
от сборника) През първата половина на 80-те години на ХХ в. 106 смесени фирми и дружества развиват външнотърговска дейност, а 413 различни предприятия от цялата страна
осъществяват контакти със западни търговски и промишлени партньори. (Вж. Документ
№ 8 от сборника) По това време 80% от националния доход се формира от външнотърговската дейност. Българската страна контактува с повече от 2000 големи капиталистически
фирми, 15 от които имат временни представителства в София.15 Като основна цел на „противника“ е посочено намерението му да ограничава и да създава сериозни затруднения на
външнотърговската дейност на страната, с което да отслаби валутния й потенциал и да
спъва икономическото й развитие. Друг характерен момент от оперативната обстановка
са опитите с всевъзможни форми и средства да се оказва влияние върху „работническата
класа и трудовите колективи“. Последните да бъдат настройвани срещу партията и да се
насажда недоверие към провежданата от нея социално-икономическа политика. Специалните служби на САЩ, ФРГ, Англия и Франция чрез добре подготвени и легендирани във
фирми и организации лица все по-често прибягват към изграждането на професионални
историята на България – дело №4/ 1990 г. известно като делото за икономическата катастрофа. В него Главната прокуратура е събрала
множество строго поверителни и секретни материали за стопанската политика в периода 1958-1989 г. Повече по въпроса вж. Христов,
Х. Тайните фалити на комунизма. С., 2007.
15 В края на 1984 г. сключените с капиталистически фирми сделки в стойностно изражение надхвърлят 5 млрд. долара годишно.
Особено внимание ДС отделя на етапа на формиране на техническо-икономическата оценка при офериране на сделките. Създадена е
организация за наблюдение на отделните фази от изпълнението на монтажа, окомплектовката, обучението на български специалисти,
извършването на 72-часовите проби, осигуряването на оборудването с резервни части и др. (Вж. Документ № 19 от сборника)
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доверителни отношения с български специалисти. (Вж. Документ № 9 от сборника) В
процеса на разширяване на външноикономическите връзки на НР България противниковите специални служби, западни концерни, търговски фирми и др. все по-широко и по-настойчиво използват корумпирането на податливи икономически кадри с цел извличането на необходимата им информация и реализирането на максимална изгода. За целта са
заделяни специални фондове от значими суми за корумпиране и пряк подкуп.16 Ръководни политически, икономически, научни и др. кадри биват изучавани с цел корумпиране
и разлагане на по-податливите от тях. „Разложените кадри“ представляват потенциален
контингент за вербовка и източник на информация.17 От дребните фирмени подаръци и
урежданите задгранични командировки за сметка на чужди фирми постепенно се стига до
комисионни и тайни влогове в западни банки, което неусетно поставя тези хора в услуга
на вражеските разузнавания. (Вж. Документ №№ 18 и 22 от сборника) Наред с това
„отбранителните позиции“ на българските служби не позволяват решителното пресичане
на опитите на „противника“ да корумпира податливите, защото сред тях и конкретно сред
тези зад граница има и агенти на органите на ДС. (Вж. Документ № 1 от сборника)
По отношение на развиваната от българска страна задгранична инженерингова дейност,
на която се разчита за свежи валутни постъпления, средата на 80-те години на ХХ в. бележи рязък спад в капиталовложенията за сметка на засилена конкуренция от страна на
западни фирми вследствие на икономическата криза. Южна Корея и Китай, които работят
с военнослужещи, провеждат дъмпинг на цените. Наблюдава се силна девалвация на местните валути спрямо долара. В редица случаи инженеринговите предприятия изкуствено
завишават цените на обектите, което при защитата на офертите може да доведе до компрометирането и елиминирането на страната ни. (Вж. Документ №№ 12 и 15 от сборника)
По това време зад граница работят 28 хил. български граждани – специалисти, инженери,
технически кадри, медицински кадри, учители, строителни работници, специализанти и
др., пръснати предимно в Либия, Ирак, Мароко, Алжир, Сирия, Кувейт, Ангола. (Вж. Документ № 26 от разширения електронен вариант) Поради принципни съображения за
надеждност, сигурност и конспиративност, организирането и провеждането на каквато и да
е агентурно-оперативна дейност извън пределите на страната, включително и оперативното обезпечаване на задграничните икономически и инженерингови обекти се осъществява
само от ПГУ-ДС. Вътрешното разузнаване формира заедно с външното резидентурни групи в задграничните икономически обекти. Обикновенно дейностите в тях са многообразни
и сложно обвързани и предполагат системното им наблюдение. Тази агентура се подготвя
от управление „И“ ДС, а при необходимост и от ГСУ-МВР и управление „Стопанско“ на
ДНМ. (Вж. Документ №№ 23 и 27 от сборника)
Ако се абстрахираме обаче от външния фактор се вижда, че и без него в икономиката
има редица проблеми, които са обусловени от обективните условия, при които тя се развива. Сред тях могат да се посочат недостатъците на административно-командния модел,
които се задълбочават с времето. На първо място, може да се посочат форсирането на работата в края на плановите периоди, съчетано с фиктивно отчитане на показателите и често и
значително неизпълнение на плановите задачи по обем, качество и ритмичност. В рамките
на този модел влияние оказват и чисто субективни фактори и редица организационни слабости. Наблюдава се неефективно използване на труда на хората съчетано с неоправдан
престой на машините. Продължава практиката да се компенсира неизпълнението на плана
с полагане на нерегламентиран извънреден труд. Често срещано явление са проявите на
субективизъм при определяне на целеви награди, премии и други поощрения, водещи до
противопоставяне на работническия и административно-управленческия състав на предприятията. Логично от своя страна това създава недоволства, като са регистрирани случаи
за масовото напускане на до 50% от работниците на даден колектив. (Вж. Документ №
17 от сборника)
При това положение на нещата не бива да буди учудване факта, че проблемът с качеството на произведената продукция е определен като първостепенен. Множество стопански организации и предприятия продължават да произвеждат изделия, без да спазват
изискванията на сключените договори и съществуващите стандарти в грубо нарушение на
производствената и технологичната дисциплина. Това се отнася и за продукцията, която
16 За противодействие на това и с цел недопускане въвличането на специалисти и работници в престъпна дейност, за опазването на
социалистическата собственост, за укрепването на законността и трудовата дисциплина се използват възможностите на партийните,
профсъюзните, комсомолските и стопанските органи и организации за провеждане на активни и целенасочени профилактични
мероприятия. (Вж. Документ № 16 от сборника)
17 ДС разработва специални списъци с признаци, по които може да се установи съпричастност на български граждани към дейността на
чуждите разузнавания. (Вж. Документ № 43 от сборника)
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има решаващо значение за българската икономика и по която страната е специализирана
в рамките на СИВ. Ето защо, на агентурата и доверените лица в икономическите обекти е
възложено своевременно да долавят и сигнализират за наличието на предпоставки и явления, оказващи отрицателно влияние върху качеството на произвежданата продукция. (Вж.
Документ № 5 от сборника) На органите на МВР е вменено да оказват непосредствена
помощ на ЦК на БКП, правителството и другите държавни и партийни органи при разкриването, изясняването и отстраняването на причините, факторите и условията за незадоволителното качество на произвежданата продукция18, както и оказването на съдействие за
изпълнение на икономическата политика на партията. (Вж. Документ № 6 от сборника)
Органите на ДС също така трябва редовно да предоставят сведения за проблемите, слабостите, грешките и пропуските, които спъват внедрителската дейност. Трябва да търсят и
придобиват информация за причините от обективен и субективен характер, за преките и
косвените загуби на страната в стойностно или друго изражение. Това се налага тъй като
по качествени показатели и особено по материални разходи изоставането в рентабилността е значително, а ефектът от внедрените научно-технически постижения е много по-нисък
от предвидения. (Вж. Документ №№ 13 и 26 от сборника)
Друг сериозен проблем пред българската икономика по това време е въпросът с изразходването на бюджетни средства и конкретно с капиталните вложения. Един от изводите
на службите е, че след утвърждаването на програмите за развитие от страна на висшите
партийни и държавни органи, инвеститорите и съответните министерства не извършват
необходимата подготвителна работа за тяхното цялостно обезпечаване с проекти, валута,
машини и съоръжения, кадри и др. Наблюдава се изменение в структурата на капиталните
вложения за някои отрасли. Това произтича: от превишаване на разчетения обем на строително-монтажните работи; от чувствителното надхвърляне на лимитите за внос на машини
и съоръжения, особено по второ направление; от поддържането на прекалено широк фронт
на строителство, който не е осигурен със строително-монтажни мощности и валутни ресурси, съчетано с недобро управление на инвестиционния процес. При определянето на
икономическата ефективност на инвестиционните проекти не се държи сметка за фактора
„време“, т.е. за влиянието на сроковете на строителството и усвояването на новите мощности. Така има стотици обекти, които се изграждат по повече от 10 години и не достигат
проектните си качествени показатели продължително време след влизането си в действие.
(Вж. Документ № 21 от сборника) През 1983 г. при направена проверка на капиталните вложения на около 1900 обекта около 20% не отговарят на посочените изисквания и
инвеститорите не могат да оправдаят направените вложения. Една от причините за увеличените разходи за вложения е т. нар. „частична проектна готовност“. При нея се строи
по работни проекти и се разплаща по сметна документация, без да е утвърдена генерална
сметка на обекта и технико-икономическият доклад. По такъв начин дълги години в процеса на строителство на даден обект инвеститорът остава с „развързани ръце“ и харчи пари
без ограничение. (Вж. Документ № 10 от сборника)
Независимо от голямото разрастване на агентурния апарат не се полагат необходимите
усилия за правилната му разстановка. Според анализаторите на службите слабостите при
подбора и вербовката на агентура не са преодолени. Малко са провежданите мероприятия
за проверка на агентурата и контролните срещи от ръководния състав. Не е решен проблема с агентурното осигуряване на обкръжението на крупните обекти, новото строителство
и разширението на производствените мощности. Общото заключение е, че оперативният
отчет не отговаря на обстановката и активността на противника. По-голямата част от получената информация е за противодържавна агитация и пропаганда. Не във всички поделения е завършена работата по установяването и наблюдението на „вражеския контингент
от средите на синовете и дъщерите на лицата, по отношение на които е било наложено
смъртно наказание или лишаване от свобода по политически причини“. (Вж. Документ
№№ 3 и 11 от сборника)
По непълни данни през периода 1983–1984 г. са регистрирани близо 10 хил. произшествия. На икономиката са нанесени преки материални щети за повече от 40 млн. лева,
включително за 9,5 млн. валутни лева. Загинали са 210 души, а над 2000 работници са
преминали болнично лечение. (Вж. Документ № 25 от сборника)
В края на 1985 г. е отчетено, че успоредно с дейността на „противника“ в стопанството
възникват негативни процеси и социални деформации, които нанасят значителни материални щети и спъват ускореното му развитие. Негативни явления се наблюдават в сферата на
18 Един от примерите в това отношение е лошото качество на произвежданите кари. Съчетано с неосигурен сервиз и неспазването на
сроковете за доставката им от страна на „Балканкар“ това води до загуба на пазарите в Ирак, Испания и редица страни в Европа, Азия
и Южна Америка. Поради тази причина ДС предизвиква финансова ревизия на предприятието. (Вж. Документ № 15 от сборника)
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планирането, инвестиционната дейност, използването на енергийно-суровинните ресурси,
експлоатацията и поддържането на производството на значими български и чуждестранни
научно-технически постижения, лицензи и технологии. Окръжните управления изпращат
към Управление „И“, ВГУ-ДС малко количество информация, която не е обвързана с останалите направления на оперативната дейност. Отделите, отделенията и оперативните работници слабо се ангажират да правят анализи и обобщения. По този начин голяма част от
първичната информация „потъва“ и не се реализира. Поделенията на ДС действат мудно,
по остарял и неефективен начин. Сигнализира се едва след като вече са настъпили вредните резултати и са нанесени материални и морални щети. Отправено е предложение за
създаване на информационно-аналитичен отдел в системата на Управление „И“. Направен
е извод, че работата срещу корупцията трябва да се изведе като основна задача за подпомагане икономическото развитие на страната. (Вж. Документ №№ 28 и 29 от сборника)
Направеният анализ показва, че с всяка изминала година проблемите на икономиката
нарастват и се задълбочават. След проведени консултации с Виктор Михайлович Чебриков
от КГБ е постигнато съгласие, че е добре Икономическото управление да се отдели и да работи самостоятелно по задачите си. С Решение „Б“ № 1 на Секретариата на ЦК на БКП от
16 януари 1986 г. на базата на съществуващото управление „Икономическо“ към ВГУ-ДС е
създадено IV-то централно самостоятелно управление на ДС, известно още като поделение
72100 МВР за контраразузнавателно обслужване на икономиката. Задачата на управлението е да работи в тясно взаимодействие с централните поделения на ДС, милицията и пожарната и да осъществява методическо ръководство, контрол и помощ на териториалните
поделения на МВР по линия на икономиката. Основната дейност на управлението е да разкрива опитите на специалните органи на противника да използват външноикономическия,
научно-техническия, транспортния и други канали за провеждането на шпионска дейност
в икономиката; да пресича опитите на противника по обработването и вербоването на икономически кадри, както и подбуждането им към измяна на Родината. (Вж. Документ №№
30, 31, 34 и 35 от сборника)
Паралелно със създаването на новото управление се наблюдава усложняване на оперативната обстановка през призмата на „възродителния процес“. Регистрирано е напрежение
сред голяма част от „турцизираните в миналото българи“. Направен е изводът, че поради
наличието на многоброен контингент от вражески и националистически настроени лица
обектите от икономиката се нуждаят от по-активна и комплексна охрана от страна на стопанските ръководства и органите на МВР. (Вж. Документ № 32 от сборника)
Икономическата война продължава да оказва пагубното си въздействие върху развитието на страната. Новите списъци на КоКом обхващат вече близо 90% от българските
търговски интереси към Запада в сферата на върховите научно-технически постижения и
главно по най-модерните направления и производства в електронната техника. В областта
на микроелектрониката се следва тактиката да се доставят на българската страна скъпоструващи основни съоръжения и оборудване, но да се обявяват за ембаргови отделни спомагателни материали. Така техниката не може да функционира нормално или за дълго се
забавя нейното използване. (Вж. Документ № 33 от сборника) През 1987 г. все още са
налице бавни темпове на „технологично превъоръжаване и обновяване на продукцията“.
Темповете на нарастване на основните икономически показатели са по-ниски в сравнение
с предишните две години, въпреки това се реализира нарастване на фонд „Работна заплата“. До 30 юни 1987 г. държавният план за валутните постъпления е изпълнен на 43,4%. В
строителството има незавършени обекти на стойност 12,7 млрд. лева. Направен е изводът,
че развитието на икономиката през годината се извършва без достатъчно резерви, при
голямо напрежение на материалните и валутни баланси. На органите на ДС е вменено да
„подпомогнат народното стопанство за изпълнение утвърдените мероприятия на Министерския съвет за догонване изоставането от плана за 1987 г.“ (Вж. Документ № 40 от
сборника)
Мнозинството от държавните и стопански органи и организации се оказват неподготвени за работа при новите условия на принципа на самоуправление, което дава непосредствено отражение върху дейността на органите на ДС. Същевременно редица производствени
мощности продължават да работят при завишени рискови условия. Това се съпътства от
сериозни пропуски в технологичната и трудовата дисциплина, лоша поддръжка на съоръженията и неспазване на сроковете за профилактични прегледи. От органите на МВР се
изисква „пълен оперативен контрол и създаване на надежден режим и условия за безаварийна работа на производствените мощности“. От своя страна службите все по-трудно се
ориентират в динамичната икономическа обстановка, а сигналната информация вместо да
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се увеличава – намалява. (Вж. Документ № 41 от сборника) Постъпващата в аналитичните звена информация е повърхностна, тя не е значима и оперативно-интересна. Изведен
е изводът, че е налице „бюрократизъм и формализъм“, колкото да се отчете дейност. (Вж.
Документ № 42 от сборника)
С приемането на Указ № 56 за стопанската дейност19 се създават условия за ликвидиране
на старите командно-административни форми на управление на народното стопанство и
се утвърждават принципите на „демокрация, самоуправление, самофинансиране и валутна
самоиздръжка“. Въвеждат се икономическите нормативи и регулатори, като основни движещи лостове за управление на икономиката. В процеса на изграждането на фирмите се
наблюдава тенденция да се включват само организации с добри икономически показатели.
Това се дължи на факта, че предприятията, които реализират добри валутни постъпления
не желаят да влизат в състава на фирми. Те се стремят да се регистрират като самостоятелни, защото се опасяват, че валутата им ще бъде пренасочена за покриване на задълженията
на други предприятия. Това не слага край на порочната практика да се изготвят нереални
планове, а на различни нива продължават да се укриват или фалшифицират данни за резултатите от стопанската дейност. В разработените нормативи и регулатори, данъчната система и ценообразуването съществуват сериозни несъответствия, които създават значителни диспропорции в производството и потреблението. Така процесът на преустройство на
икономиката се забавя и се влошава икономическото състояние на страната. Закъснялото
решаване на тези проблеми генерира социално напрежение сред трудещите се. ДС продължава да отделя особено внимание на създаването и укрепването на агентурните позиции
за покриването на канала на външноикономическия обмен, смесените дружества и фирми
и борбата срещу шпионажа. Оперативното взаимодействие между IV-то управление ДС и
териториалните органи все повече се влошава. (Вж. Документ № 45 от сборника)
От един доклад на Областно управление на МВР-Пловдив за защита и подпомагане
развитието на икономиката през първата половина на 1989 г. се обобщава, че във всички
отрасли в областта се наблюдава тенденция към съкращаване на работна ръка. Поради неблагоприятни условия на труд, нерешени социални проблеми и амортизирано оборудване
има текучество на кадрите в редица предприятия на леката, химическата и металургичната
промишленост, строителството, в железопътния и автомобилния транспорт. Съществуват
сериозни затруднения при изпълнението на производствените планове заради слабости в
организацията на труда, системни нарушения на трудовата, финансовата и технологичната дисциплина, неизпълнени договорни задължения по кооперираните доставки и производство на неконкурентноспособна и некачествена продукция. Независимо от създадените условия за чуждестранни инвестиции, западните фирми се въздържат от участие в
съвместни производства, а предпочитат да изучават условията и да изчакват. Причините
са, че техните представители изразяват съмнение в успеха на преустройството, не одобряват честите промени в нормативната база. Като допълнителни аргументи се изтъкват и
ниското технологично равнище и качество на българските стоки. НР България се счита за
неплатежоспособна и се искат сигурни гаранции за ефективността на евентуалните капиталовложения. (Вж. Документ № 47 от сборника)
В средата на 1989 г. във вътрешното министерство са обсъдени новите моменти от оперативната обстановка по икономиката. В свое изказване вътрешния министър Георги Танев говори за цялостна преоценка на позициите на службите, които до този момент сами са
набелязвали и осъществявали целите си. Изказано е мнение много сериозно да се проучи
опита на западните страни по отношение на фирменото разузнаване и контраразузнаване
и пробно да се направи прилагането му в някои по-големи държавни фирми. Началникът
на управление IV-то ДС ген. Величков подчертава, че с отварянето на НР България към
света съществуващия проблем за задоволяването на населението с потребителски стоки
и услуги се очертава като важен и траен елемент от оперативната обстановка по линия
на икономиката. Диспропорцията между платежоспособното търсене на населението и
предлагането е 52 %. За да се сдобият с валута стопанските организации извършват нерегламентиран износ, като ощетяват стоковия фонд на страната и допълнително стимулират развитието на валутно-контрабандната дейност. На база опита на КГБ началникът на
следственото управление ген. Коцалиев посочва, че „ние не можем да избягаме от нещо,
което в последните няколко месеца с голяма сила се появи в практиката в Съветския съюз
– появата на т. нар. рекет“ – изнудвачи, които превръщат изнудването в своя професия под
формата на охрана. В СССР има тенденция КГБ да бъде насочена и към решаването на задачите свързани с организираната престъпност. Изказано е мнение, че и в работата на ДС
трябва да има преориентация в тази посока. Вътрешният министър акцентира на спешната
19
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необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба тъй като в момента страната
е оставена като „разградена мандра“. (Вж. Документ № 77 от разширения електронен
вариант)
В края на ноември 1989 г. е отчетено бързо нарастване на диспропорцията между паричните доходи на населението и стоковите фондове, което води до рязко влошаване на
вътрешния пазар. Постоянно се увеличава бюджетният дефицит и застрашително нараства вътрешния държавен дълг. Сериозно е разклатено финансовото състояние на страната, а външните й задължения са достигнали горната критична граница, което е причина
за изнасянето на национален доход в големи размери. Всичко това обуславя засилването
на инфлационните процеси и вредните последици от тях. Някои райони са обезлюдени
следствие на „възродителния процес“, което нарушава нормалния ритъм на редица производства. Постоянният дефицит на стоки и нарушените материални и финансови баланси стимулират нарастването на корупцията и разложението. Отчуждението на хората от
властта и социалистическата собственост придобива траен характер и стимулира проявите
на безстопанственост, разхищаване на материални ценности и присвояване. Българската
икономика се намира във все по- задълбочаваща се криза, която ще доведе до влошаване
на социално-политическия климат. (Вж. Документ № 48 от сборника)
*

*

*

Сборникът „Държавна сигурност и българската икономика 1944–1991 г.“ част III включва
47, а разширеният му електронен вариант 86 документа, подредени по хронологичен принцип. Приложен е списък с оригиналните заглавия на документите, като при малък брой от
тях заглавието е разширено с информативна цел. Към всеки документ има кратка анотация
и подробни искови данни. При отсъствието на датировка върху документа са търсени индиректни връзки със съседни документи от архивната единица или сверяване с други исторически събития, за които има информация. Датировката на съставителите, както и всяка друга намеса от тяхна страна, е поставена в квадратни скоби. Сред документите има няколко,
които не са публикувани в цялост, а са подбрани части от тях, които ни дават синтезирана
информация по темата. В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и РС на БНА в
незначителна част от архивните материали е заличена чувствителна информация.
За съставянето на сборника са прегледани над 150 архивни единици, една значителна част
от които многотомни. Подбраните документи основно са от фондовете на служебния архив
на Министерството с източник МВР (АКРДОПБГДСРСБНА – М), както и запазени от унищожение литерни дела от Центъра и от областните дирекции на МВР.
КРДОПБГДСРСБНА

Из архивите на ДС
15

Introduction
The documentary collection ‘State Security and the Bulgarian Economy 1944 – 1991’ is the fiftieth edition from the series ‘From the Archives of State Security’, entirely composed of materials
stored at 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 and will be published in three parts.
The theme concerning the development of the Bulgarian economy during the period mentioned
arises a certain public and research interest. Not only will the documents published enrich the existing literature1, but they will also provide readers with the opportunity to find a panoramic picture
of Bulgarian economy through the eyes of the security services2, as well as the role the Bulgarian
Communist Party has assigned to them. In one of his speeches, apparently based on what has
happened over the years, the Minister of Interior, Atanas Semerdzhiev very clearly outlines this
role, namely to cover what is ‘boundless’ and from a position of strength to attempt to solve the ills
of the command-administrative system. According to gen. Semerdjiev authorities of the Ministry
of Interior are transformed into ‘guardians and in many cases as crutches of some structures’3. State
Security has been transformed by the Communist Party into a ‘second channel of feedback’ or a
tool for regulating economic life within the framework set by the leadership of the party.
The issue of the development of Bulgarian society, politics and economy after the end of the
World War II was foretold with the country‘s involvement in the Soviet sphere of influence and
its occupation by the Red Army. After September 9, 1944, in a relatively short period of time,
radical transformations took place in all spheres of public life, the main purpose of which was the
construction of a socialist Soviet-type system. These changes have accompanied the development
of Bulgaria for almost half a century and their consequences are being overcome even today.
The rupture in the relations between Stalin and Tito in 1948 and the post-communist campaign
against the Yugoslav Communist Party‘s, gave an unequivocal signal to the other Eastern European
Communist parties that Moscow would not allow the building of a political and economic model
of socialism, different from the Soviet one. The total control over the economy is a key factor in
strengthening the existence of the socialist system. Nationalization and privatization of all means of
production, liquidation of private property, competition and the free operation of market mechanisms
began.4 A centralized planned economy is directly commanded by the state. The assumption
connected with the accelerated development of the industry is accepted, giving priority to the
1

2

3
4

Here are some of the major works that have appeared in recent years where readers can find additional literature on the topic. See: Ludzhev, D. City
of Two Epochs. History of the social groups in the Bulgarian cities in the mid-twentieth century, 2005; Vachkov, D. and Ivanov, M. The Bulgarian
Foreign Debt 1944-1989. The Bankruptcy of the Communist Economy. S., 2008; Hristov, H. The Empire of Overseas Companies. S., 2009; Ivanov, M.
Reformation without reforms. The Political Economy of Bulgarian Communism 1963-1989 С., 2012; Vachkov, E. The notions of the economy of the
People's Republic of Bulgaria as a source of nostalgia for communism - B: Bulgarian Communism. Debates and interpretations. С., 2013; Marcheva,
I. Todor Zhivkov - the Way to Power. Politics and Economics in Bulgaria 1953-1964 г. С; Marcheva, I. The Policy for Economic Modernization
in Bulgaria during the Cold War. C., 2016; Vachkov, E. Accidents and catastrophes. The Chronicle of Socialist Industrialization. C., 2018.
It should be emphasized that the subject of this volume can be recognized in other editions of the Commission, which are directly related to the
subject matter, namely: State security and scientific and technical intelligence. С., 2013; State Security and Tourism, S. 2014; State Security and
Collectivization (1944-1959). C., 2015; State Security - Unions, Economic Life and Workers; C., 2015; State Security and Bulgarian Energy
(1944-1991). C., 2016; State Security in Transport Structures (1944-1991). C., 2016; State Security and ‘the enemy with party ticket’ (19441991). C., 2017; State Security and State Confidentiality (1944-1991). C., 2018.
In 1947, there was a Production Department in charge of the sites in the economy within the I Counter Counterrevolution Division. In the
following year, the service goes to Section B, where transport also takes place. The latter was later detached in division ‘D’. On March 22,
1949, Department B of the First Department of Commerce and Industry expanded and became a separate unit 4th to the State Security. In 1952,
the Third Command for Combating Counter-Revolution was established, and two years later Unit III with five divisions responsible for the
economy was established within. By Order No I-62 of January 7, 1963, Unit III of the Economic and Social Committee was included in the
composition of Managing body II-SS as Section VI of the Economic and Social Committee. By Order No I-7374 of 31 December 1970, the
Economic Department already assigned number X to the management structure. By Decisions of the Secretariat of the Central Committee of the
Bulgarian Communist Party of 18 March 1982, a specialized management Unit ‘I’ for servicing the economy was established at the UGS-DS,
and since 16 January 1986 it has been transformed into self-management. See references to f. 2 and f. 13 of the official archive of the Ministry
of Interior.
See secret stenograph No. I-134 from a meeting of the board of the Ministry of Interior with the officers of the Secong Chief State Security
Service and the former Sixth Command of the State Security, held on January 20, 1990. ACCRDBGDDSBSTY-M, ф1, oп. 12, a.e. 992, 1-48
The document was published in: - ‘State Security - Structure and Basic Documents’, C., 2010.
In Bulgaria the nationalization is ubiquitous and covers even small workshops and shops. These processes took place in 1947-1953. As early
as 1948, state property occupied leading positions in the industrial production and gave 81% of it. According to a ministerial commission of
16 July 1951, 6971 enterprises were nationalized in the country. A large number of former owners were left as technical directors, but soon,
in connection with political repression, they were dismissed. See Marcheva, I. Problems of Modernization in Socialism - Industrialization in
Bulgaria. B: - Studies on the History of Socialism in Bulgaria 1944-1989, С., 2010, p. 188
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production of means of production rather than consumption. This necessitates the development of
the heavy industry - mining, metallurgy, machine building, energy, chemistry etc.5 From Moscow,
the economically absurd thesis of the autocratic development6 of the so-called national-democratic
states has been imposed. According to it, these countries must produce everything their farms need,
regardless of the raw materials they have, the technical potential, the capital resources and, last
but not least, the industrial traditions they have. The assertion of Soviet party functionaries and
economists is that these countries will be economically independent of the capitalist world. In fact,
this idea sets the basis for building an absolutely uncompetitive economy that will evolve without
meeting any requirements of world markets. Conditions are established for the appearance of very
many imbalances in the planning-administrative economy.7
At the Fifth Congress of the Bulgarian Communist Party in December 1948, the decision was
made that there was no other way to socialism but Soviet, and that the new system could be built
only on the basis of the dictatorship of the proletariat in the ruling role of the Communist Party. As
the main objective of the country‘s economic activity in the first five-year plan (1949-1953), the
course of large-scale industrialization is determined. It is envisaged that by 1953 the ratio between
agriculture and industry would change from 70:30 to 55:45. Following this policy, the plan puts
83% of all industrial investment in the heavy industry sectors.8
The ambitious goals of the first five-year plan for the transformation of Bulgaria into an agrarian
and industrialized state in post-war conditions require significant external capital. Against the
backdrop of the Cold War in 1946, Bulgaria was forced to reject US aid under the Marshall Plan and
thereby suffer the consequences of its isolation from Western Europe in the form of opportunities
for commodity exchange, technology and development.
The Council for Mutual Economic Assistance (CMEA), established in January 1949 in Moscow,
opens to the Bulgarian economy an opportunity to obtain significant loans. At the initial stage
of the development of the CMEA, no major processes of economic integration are envisaged,
but rather of expanding trade between the Eastern bloc countries, regulating economic contacts
with Western countries, and organizing a boycott of Yugoslavia. For these purposes, the idea of
supporting the imports of the more underdeveloped countries into the line of mutual crediting is
perceived. Thus, in 1949, Bulgaria received several commodities worth about 60 million rubles.
The financial parameters of the loans are favorable for Bulgaria, but in reality not a small part of the
machines and equipment imported from the USSR are not at a satisfactory technical level and do
not meet the current requirements. The attempts by Bulgarian representatives to make some claims
fail because of the refusal of the Soviet unions to discuss these issues.9
Of particular importance for the implementation of the Soviet model of industrialization are
the first five-year repressions of the Bulgarian Communist elite, which are largely directed at the
economic staff grouped around the personality of Traycho Kostov. Here, too, the Soviet experience
is fully copied, as in its prism of economic downturn, it is not only the induction of any failure or the
damage to technology or ordinary machinery that is meant. All economic dangers of the planning
and administration economy, such as low production quality, poor planning, low labor productivity,
the use of huge amounts of raw materials and energy, and many other objective shortcomings of
the Soviet economic model are included in this term. In the ensuing processes against enemies
with a party ticket, the state is deprived of the few economic specialists, as well as by the people
who have accumulated some experience in managing the economy.10 Thus, on a very high level,
the economic issues began to be settled by the Politburo o the Central Committee of the Bulgarian
Communist Party.
During the second half of the 1950s, the policy of intensive industrialization and concentration
of labor resources in cities led to significant economic growth. This process continued until the
5
6

History of the People's Republic of Bulgaria. Regime and Society. Under the general editing of Ivailo Znepolski. S., 2009, p. 187.
The autocracy is related to the idea of 1924-1925 that the victory of socialism is possible in a separate country and that it is the USSR with
its huge potential, in isolation. The Soviet recipe for economic progress includes a complete privatization of the economy, a full mobilization
of all material, financial and human resources in dictatorship, a centralized planned outlook of these resources, resulting in a rapid growth of
the foundations of a comprehensive industrial complex of industrial community. It implies the development of means of production and the
postponement of the modernization of the production of consumer goods as in the classical capitalist model because it excludes the importance
and functioning of the market for the means of production. Market functions are taken over by central administrative bodies, as well as by all
public authorities and institutions that support mobilization, including through propaganda and repression of labor resources, including through
the exploitation of the village. See Marcheva, I. The Problems of the Modernization in Socialism ..., p. 187.
7 Quotation by Vachkov, D. Accidents and Catastrophes..., p. 41.
8 See the Fifth Congress of the Bulgarian Communist Party 18-25 December 1948, Stenographic Protocol. T. 1 and 2. S., 1949 http://politburo.
archives.bg/component/content/article/43-knigi/1732--1825-1948 - Visited on 30.07.2018. From 1944 to 1989, the Communist Party has the
opportunity to implement a policy of economic development directly linked to industrialization, which should also lead to social changes building an urbanized society with the leading role of the industrial proletariat. The construction of the industrial society is also necessary for
carrying out social engineering - creating a working class that is to support of the power of the Bulgarian Communist Party.
9 People’s Republic of Bulgaria from beginning to end. Under the general editing of Ivailo Znepolski. S., 2011, p. 138-139.
10 For more information on the matter see Ivanov, М. Reformation without reforms... С., 2012.
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mid-1980s, albeit at a much lower pace. A significant industrial base is built, but it is largely unable
to meet the demands of the global market for quality and efficiency of production and cannot
respond adequately to the dynamically changing world economic situation.
During the 1960s and 1970s, a number of economic reforms were taken aimed at improving
trade, productivity and quality, accompanied by significant economic experimentation – the so
called ‘New system of planning and leadership of the national economy’. For some time in the
1960s and early 1970s, as well as the first half of the 1980s, the communist power overcame the
immediate economic problems11, but the changes remain only in the experimental phase, and the
planned economy has not changed to a market one.
According to the vision of the Bulgarian Communist Party, the industrialization of Bulgaria should
be an engine for the economic development of the country. It takes place automatically, initially
in the scale of the national economy and subsequently by the ‘greenhouse conditions’ provided
by the CMEA. Preferential prices in the socialist bloc contribute to the continued dominance of
imported raw materials despite the efforts to develop its own raw material base for the industry.
With the leverage of nationalized foreign trade, Soviet loans and cheap raw materials, the Bulgarian
Communist Party has invested heavily in the capital-intensive industries of the mining, energy
and heavy industries. The main priority sectors are those of the manufacturing industry, mainly
machine-manufacturing, electronics, electrical engineering, chemistry. There the basic capacities
are created, the main labor resources are attracted there, for the preparation of which secondary
and higher technical schools have been established. The scientific and technical intelligentsia
formed and the highly skilled workforce is one of the lasting effects of industrialization, along with
advanced urbanization. Light industry has remained in the shadow of these priorities for a long
time, experiencing mainly reconstruction, reorganization, and changes in governance. As a result,
there is a persistent shortage of goods from this industry on the domestic market, which gives rise
to persistent dissatisfaction with society.12
The reluctance of the ruling Communist Party to eradicate or reform a number of losing industries
in the 1980s coupled with the inability of the economy to attract and use the financial capital needed
for modernization leads to the accumulation of significant external debt. Maintaining artificially
low prices leads to a number of negative effects, including power supply regime and shortage of
end-use goods. Towards the end of the decade, Bulgaria is in a situation where it is impossible to
meet the financial obligations to creditors to repay this debt.13
In 1989, exports were almost entirely aimed at the countries of the CMEA and in particular the
USSR. Free market conditions lead to a collapse in production and the economy as a whole. The
latter is very clear from the words of the Minister of Interior gen. Atanas Semerdzhiev at a meeting
of the Ministry of Interior Collegium held on January 20, 1990, where the structure and tasks of
the future Constitutional Protection Service were discussed: ‘Keep in mind that the economy is
not working. I do not know what data will publish the statistics on the plan‘s implementation in
January, but whatever the data, the real situation is deplorable.’14

*

*

*

Part III
The significance of the external factor for the development of the Bulgarian economy is
strengthened in the 1980s. Bulgaria is a participant in the raging economic war that the United
States and the members of the North Atlantic Treaty Organization are conducting against the
socialist countries. The economic war follows the policy of President Reagan from June 1982,
namely to accelerate the ‘ruin’ of Marxism-Leninism and aims to weaken the economic and military
potential of the socialist community, to create difficulties and outbreaks of social tensions similar
to the events in Poland. For the implementation of this policy the special services work together
with the state apparatus, non-governmental institutions, international corporations, banks, national
corporations and companies. (See Document No2 of the Collection) The American administration
strengthens the control over the USA, Western Europe and Japan businesses to prevent exports of
11
12
13
14

For more information on the matter see. Ivanov, М. Reformation without reforms... С., 2012
Marcheva, I. The problems of modernization during socialism..., p. 223-224.
See for instance. Hristov, H. Todor Zhivkov. Biography. C., 2009, p. 422-477.
See Secret Registry No. ¹ 134 from a meeting of the Collegium of the Ministry of Interior with the officers of the Second Chief State Security
Service and the former Sixth Command of the State Security, held on January 20, 1990. ACCRDBGDDSBSTY-M, 1, op. 12, a.e. 992, par.
1-48; the document was published in: - ‘State Security - Structure and Basic Documents’ C., 2010. In the same year the largest investigation in
the history of Bulgaria began - Case № 4/1990 known as the case for the economic catastrophe. In it the Chief Prosecutor's Office collected a
number of strictly confidential and classified materials on economic policy in the period 1958-1989. Christov, X. The Secret Bankruptcies of
Communism; C., 2007.
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embargoed goods to the CMEA countries. In order to carry out this control and to reveal offenders
and secret channels for the sale of embargoed goods and technologies, a staff of 500 persons have
been recruited has been recruited in the Central Intelligence Agency, USA. In this regard, the
US put pressure on its NATO allies by applying sanctions to individual ‘disobedient’ companies
and their representatives. Customs, financial and credit constraints are constantly increasing,
creating conditions for compromising Bulgarian foreign trade companies and enterprises. (See
Document No 27 form the extended electronic version). All American embassies are instructed to
closely monitor the activities of the Bulgarian foreign trade unions and joint ventures. According
to our security services, this aims to mainly discredit Bulgarian economy and its success to be
presented as ‘a temporary phenomenon due to realized arms and drug transactions’. Therefore,
the State Security is committed to ensuring reliable protection and security in the implementation
of ‘hidden transit’ operations in order to prevent the country from being discreditable and causing
significant damage to the economy. (See Documents No 14 and No 20 of the Collection) The
tariff discrimination imposed by the United States and non-tariff (embargo) restrictions hinder the
existing real opportunities for developing and expanding the trade and economic relations between
the People’s Republic of Bulgaria and the United States. There are a number of ‘unacceptable’
political conditions for Bulgaria for the granting the clause to the most favoured nation. (See
Document No 4 of the Collection)
Since 1980, joint ventures have been established, mainly in the light industry and mechanical
engineering. Their activity consists mainly of advertising the sale and servicing of Bulgarian
products. Such companies are registered in England, France, FRG, Italy, Japan, the Philippines and
Nigeria. (See Document No 12 from the Collection) During the first half of the 1880s, 106 mixed
companies and enterprises developed foreign trade activities, while 413 different companies from
all over the country made contacts with Western trade and industrial partners. (See Document No 8
of the Collection) During that time 80% of the national revenue comes from foreign trade. Bulgaria
is in contact with more than 2 000 big capitalist companies, 15 of which have representations in
Sofia.15 The main objective of the ‘enemy’ is its intention to limit and create serious difficulties for
the foreign trade activity of the country, thereby weakening its currency potential and hampering
its economic development. Another characteristic point of the operational situation is the attempts
by all forms and means to influence the ‘working class and the groups of workers’. The latter
should be set against the party and mistrust the socio-economic policy it pursues. The special
services of the USA, England, FRG and France through their well-trained persons in companies
and organizations increasingly build professional relationships based upon trust with Bulgarian
specialists. (See Document No 9 of the Collection) In the process of expansion of the foreign
economic relations of the Republic of Bulgaria, the enemy special services, Western companies,
trade unions and others, increasingly and more extensively use the corrupting of vulnerable
economic staff in order to retrieve the necessary information and maximize their profit. For that
purpose, special funds have been earmarked for significant amounts for corruption and direct
bribery.16 Leading political, economic, scientific and other cadres are being studied for the purpose
of corrupting and decomposing the more susceptible of them. ‘Decomposed footage’ is a potential
recruiting contingent and source of information.17 Small business gifts and settled foreign missions
at the expense of foreign firms gradually grow to commissions and secret deposits in Western
banks, which unnecessarily puts these people at the service of the enemy intelligence services.
(See Documents No 18 and No 22 of the Collection) Moreover, the ‘defence positions’ of the
Bulgarian services do not allow the decisive interruption of the attempts of the ‘enemy’ to corrupt
the susceptible ones, because among them and especially among those abroad, there are agents of
the State Security bodies. (See Document No 1 of the Collection)
With regard to the engineering activity developed by abroad by Bulgaria, which is reliant on
fresh foreign currency supplies, the 80s mark a sharp decline in capital investment at the expense of
increased completion on behalf of Western companies due to the economic crisis. South Korea and
China, working with soldiers, are dumping prices. There is a strong devaluation of local currencies
against the dollar. In a number of cases, the engineering firms artificially inflate the prices of the
sites, which in defence of the offers could lead to the compromise and the elimination of our country.
15 At the end of 1984, the deals with capitalist companies in terms of value exceeded $ 5 billion a year. The State Security pays particular attention
to the stage of formation of the technical and economic evaluation in the bidding process. An organization was set up to monitor the different
phases of the installation, fitting out, training of Bulgarian specialists, carrying out the 72-hour samples, providing the equipment with spare
parts, etc. (See Document No 19 of the Collection)
16 In order to counteract this and to prevent the involvement of specialists and workers in criminal activity, the preservation of socialist property,
the strengthening of lawfulness and labour discipline, the capacities of the party, trade union, Komsomol and the economic authorities and
organizations to conduct active and purposeful preventive measures. (See Document No 16 of the Collection)
17 The State Security develops special lists of indications on which affiliation of Bulgarian citizens can be established to the activities of foreign
intelligence. (See Document No 43 of the Collection)
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(See Documents No 12 and No 15 of the Collection) At that time, 28,000 Bulgarian citizens
- specialists, engineers, technicians, medical staff, teachers, construction workers, post-graduate
students, etc., work abroad, mainly in Libya, Iraq, Morocco, Algeria, Syria, Kuwait, Angola. (See
Document No 26 of the extended electronic version) Due to the principle of reliability, security
and conspiracies, the organizing and conducting of any operational activity of agents outside the
country, including the operational provision of overseas economic and engineering sites, is carried
out only by the First Chief State Security Service. The home intelligence services formed alongside
the foreign intelligence bodies resident groups in overseas economic sites. Typically, the activities
within them are diverse and complexly bound and imply systematic observation. This agency is
being prepared by office ‘И’ - State Security, and if necessary, by the Chief Investigation Service
– Ministry of Interior and the Economic Department to the People’s Militia Directorate. (See
Documents No 23 and No 27 of the Collection)
However, if we ignore the external factor, it can be seen that without it in the economy there are
a number of problems that are conditioned by the objective conditions in which it develops. These
include the shortcomings of the administrative and command model, which are widening over
time. First of all, it may be pointed out that the workload at the end of the planning periods, coupled
with fictitious reporting of indicators and often significant failure to fulfil the tasks planned in terms
of volume, quality and rhythm. Within this model influence are also purely subjective factors and
a number of organizational weaknesses. There is an inefficient use of people’s labour combined
with an unjustified stay of machines. The practice of compensating for the non-fulfilment of the
overtime plan. The phenomena of subjectivism in the determination of targeted prizes, bonuses and
other incentives, leading to opposition to the workers’ and administrative-managerial composition
of enterprises, are frequent phenomena. This, in turn, raises complaints, with cases of mass exodus
of up to 50% of a team’s employees being reported. (See Document No 17 of the Collection)
In this situation, one should not be astonished that the problem of quality of production is defined
as a primary one. Numerous business organizations and enterprises continue to produce products
without complying with the requirements of the existing contracts and existing standards in a gross
violation of production and technological discipline. This also applies to production that is crucial
for the Bulgarian economy and in which the country is specialized within the framework of the
CMEA. Therefore, agents and trusted persons in the economic sites have been instructed to detect
on time and alert about the existence of preconditions and phenomena, which have a negative impact
on the quality of the produced products. (See Document No 5 of the Collection) The Ministry of
Interior authorities are obliged to provide immediate assistance to the Central Committee of the
Bulgarian Communist Party, the government and other state and party bodies in the disclosure,
clarification and elimination of the causes, factors and conditions for the unsatisfactory quality
of the production produced18, as well as assistance for the implementation of the economic party
policy. (See Document No 6 of the Collection) The State Security authorities should also regularly
report on the problems, weaknesses, errors and omissions that hamper the involvement of agents.
They must seek and obtain information about the subjective and objective reasons, the direct and
indirect losses of the country in value or any other expression. This is due to the fact that in terms
of qualitative indicators and in particular on material costs the profitability gap is significant and the
effect of the implemented scientific and technological achievements is much lower than the ones
predicted. (See Documents No 13 and No 26 of the Collection)
Another serious problem facing the Bulgarian economy at that time was the issue of budget
spending and, in particular, the capital investment. One of the conclusions of the services is that
after the approval of development programmes by senior party and government bodies, investors
and relevant ministries do not carry out the necessary preparatory work for complete provision
of projects, currency, machinery and equipment, cadres and others for them. There is a change in
the structure of capital investments for some industries. This is due to: exceeding the estimated
volume of construction and assembly works; of the significant overrun of the import limits for
machinery and equipment, especially for the second direction; from the maintenance of an overly
wide construction front, which is not provided with building and fitting capacities and currency
resources, coupled with poor management of the investment process. In determining the costeffectiveness of investment projects, the time factor is not taken into account, i.e. the impact of the
terms for construction and the use of new capacities. So, there are hundreds of sites that are built
for more than 10 years and do not reach their projects performance for a long period of time after
their being put into operation. (See Document 21 of the Collection) In 1983, when about 1900
sites were inspected, about 20% did not meet the requirements and investors could not justify the
18 One of the examples in this respect is the poor quality of the produced electric trucks. Combined with uninsured service and failure to meet
delivery times by Balkancar, this leads to loss of markets in Iraq, Spain and a number of countries in Europe, Asia and South America. For this
reason, the State Security ordered a financial audit of the enterprise. (See Document No 15 of the Collection)
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investments made. One of the reasons for the increased cost of investment is so-called ‘partial
design readiness’. In compliance with it, it is built based on working projects and it is paid on the
basis of documentation without a valid general account of the site and the technical and economic
report. Thus, for many years in the process of construction, the investor remains with ‘open hands’
and spends money freely without any limitation. (See Document No 10 of the Collection)
Irrespective of the large expansion of the agents, the necessary efforts are not made for their
proper disposition. According to analysts, weaknesses in the selection and recruitment of agents
are not overcome. Few events have taken place to check the agency and control meetings of the
managing body. The problem with the provision of agents on the large sites, the new construction
and the expansion of the production facilities has not been solved. The overall conclusion is that the
operational report does not does not correspond to the enemy’s activity and the situation as a whole.
Most of the information received is about anti-state agitation and propaganda. Not all divisions
have completed the activities on the establishment and monitoring of the ‘enemy contingent of the
sons and daughters of persons who were forced to death or imprisonment’. (See Documents No 3
and No 11 of the Collection)
According to incomplete data, during the period 1983-1984, nearly 10,000 accidents were
registered. The economy suffered direct material damage for more than BGN 40 million, including
BGN 9.5 million. 210 people died, and more than 2,000 workers were hospitalized. (See Document
No 25 of the Collection)
At the end of 1985, it was reported that alongside the activity of the ‘enemy’ some negative
processes and social deformations occurred in economy, causing considerable material damage
and hampering its accelerated development. Negative phenomena are observed in the sphere of
planning, investment activity, utilization of energy resources, exploitation and maintenance of
the production of significant Bulgarian and foreign scientific and technological achievements,
licenses and technologies. Regional offices send a small amount of information to office ‘И’,
Second Chief State Security Service, which is not related to the other directions of the operational
activity. Departments, departments, and operatives are poorly committed to making analyses
and generalizations. Thus, much of the primary information ‘sinks’ and is not realized. The State
Security divisions operate very slowly, in an outdated and ineffective way. It is only alerted when
the harmful effects have already occurred and material and moral damages have been caused. A
proposal was made for setting up of an information and analytical department in office ‘И’. It is
concluded that the fight against corruption should be a major task for supporting the economic
development of the country. (See Documents No 28 and No 29 of the Collection)
The analysis shows that with every passing year the problems of the economy grow and deepen.
After consultations held with Mihailovich Chebrikov from the KGB, it was agreed that it is good
for the Economic Administration to separate and work independently on its tasks. By Resolution
‘B’ No 1 of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party of 16
January 1986, on the basis of the existing ‘Economic’ Directorate to the Second Chief State Security
Service, the IV Central Self-Government Office of the State Security Service was also established,
also known as the 72100 Ministry of Interior sub-unit for counterintelligence in service of the
economy. The task of the directorate was to work in close interaction with the central units of the
State Security Service, the militia and the fire and to carry out methodical management, control
and assistance to the territorial units of the Ministry of Interior in the economy. The main activity
of the management is to reveal the attempts of the special authorities of the enemy to use the
external economic, scientific, technical, transport and other channels for conducting spy activity in
the economy; to cross the enemy’s attempts to process and recruit economic cadres, as well as to
incite them to treason to the Motherland. (See Documents No 30, No 31, No 34 and No 35 of the
Collection)
Parallel to the creation of the new directorate, there is a complication of the operational situation
through the prism of the ‘revival processes’. There is tension among a large number of ‘Bulgarians
forced to become Turks in the past’. It is concluded that due to the existence of a large number
of enemy and nationalistic entities, the objects of the economy require more active and complex
guarding by the economic managers and the bodies of the Ministry of Interior. (See Document
No32 of the Collection)
The economic war continues to have its devastating impact on the country’s development. The
new inventory of the Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom) covers
nearly 90% of Bulgaria’s commercial interests in the West in the field of cutting-edge scientific
and technological achievements and mainly in the most modern fields and industries in electronic
equipment. In the field of microelectronics, the tactics are to be delivered on the Bulgarian side
expensive basic equipment and machinery, but to be declared as embargoed individual spare
materials. The technique cannot function properly that way and its use is significantly delayed.
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(See Document No 33 of the Collection) In 1987, there was still a slow pace of ‘technological
re-equipment and upgrading of production’. The growth rates of the main economic indicators are
lower than in the previous two years; however, the ‘salary’ fund is rising. Until 30 June 1987, the
State Plan for Foreign Exchange Receipts was 43.4%. In construction there are unfinished objects
worth BGN 12.7 billion. It is concluded that the development of the economy during the year is
carried out without sufficient reserves, with great tensions in the material and foreign exchange
balances. The State Security authorities are entrusted with ‘helping the national economy to
implement the approved measures of the Council of Ministers to catch up with the 1987 plan’. (See
Document No 40 of the Collection)
The majority of state and economic bodies and organizations are unprepared to work under
the new conditions of the self-government principle, which has a direct impact on the activities
of the State Security. At the same time, a number of production capacities continue to operate
under heightened risk conditions. This is accompanied by serious deficiencies in the technological
and labour discipline, poor maintenance of the facilities and failure to meet the prophylactic
examination deadlines. The Ministry of Interior authorities are required ‘full operational control
and establishment of a reliable regime and conditions for faultless operation of the production
facilities’. The services are increasingly finding their way into the dynamic economic environment
and the number of alerts instead of increasing - decrease. (See Document No 41 of the Collection)
The information received in the analytical units is superficial, it is not significant and operationally
interesting. It is concluded that there is ‘bureaucracy and formalism’ to account for some activity
implemented. (See Document No 42 of the Collection)
With the adoption of Decree No 56 on economic activity19, conditions are created for the
liquidation of the old forms of management based on orders and administration of the national
economy and the principles of ‘democracy, self-government, self-financing and currency selfreliance’ are established. Economic regulations and regulators are introduced as key drivers of
economic governance. In the process of building the companies there is a tendency to include only
organizations with good economic indicators. This is due to the fact that enterprises that make
good foreign exchange earnings do not want to enter into companies. They seek to register as
self-employed because they fear that their currency will be redirected to cover the debts of other
businesses. This does not put an end to the vicious practice of making unrealistic plans, and data
on business performance continues to be hidden or falsified at various levels. There are serious
inconsistencies in the established norms and regulators, the tax system and pricing, which create
significant disproportion in production and consumption. Thus, the process of restructuring the
economy is slowing down and the economic situation of the country is deteriorating. The delayed
resolution of these problems generates social tension among the working people. The State Security
continues to pay particular attention to the creation and strengthening of agency positions to cover
the channel of foreign exchange, joint ventures and companies, and the fight against espionage.
The operational interaction between the Fourth State Security Service and the territorial authorities
deteriorates. (See Document No 45 of the Collection)
A report by the Regional Administration of the Ministry of Interior - Plovdiv on the Protection
and Support of Economic Development in the first half of 1989 concludes that there is a tendency
for the reduction of labour in all sectors of the region. Due to unfavourable working conditions,
unresolved social problems and depreciated equipment, staff turnover in a number of light,
chemical and metallurgical industries, construction, railway and road transport. There are
serious difficulties in the implementation of production plans due to labour shortages, systemic
violations of labour, financial and technological discipline, unfulfilled contractual obligations on
cooperative supplies and the production of uncompetitive and poor quality products. Regardless
of the conditions created for foreign investment, Western firms refrain from participating in
joint productions, preferring to examine the conditions and wait. The reasons are that their
representatives have doubts about the success of the reorganization, they do not approve the
frequent changes in the normative base. What is more, the low technological level and quality
of Bulgarian goods are also highlighted. People’s Republic of Bulgaria is considered insolvent
and requires assurance on the effectiveness of any possible investments. (See Document No 47
of the Collection)
In mid-1989, the Ministry of Interior discussed new developments in the operating environment.
In his speech, The Minister of Interior Georgi Tanev spoke of a complete reassessment of the
positions of the departments that had so far set themselves and accomplished their goals. It has
been widely argued that the Western countries’ attempts to investigate company intelligence
and counterintelligence should be very seriously explored and that some of the larger state19
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owned companies should be tested. Chief of the Fourth State Security Service, gen. Velichkov
underlines that with the opening of the People’s Republic of Bulgaria to the world, the existing
problem of satisfying the population with consumer goods and services is emerging as an
important and lasting element of the operating environment in the economy. The disproportion
between solvent demand for the population and supply is 52%. In order to acquire currency, the
economic organizations carry out unregulated exports, damaging the country’s commodity fund
and further stimulating the development of currency-smuggling activity. Based on the experience
of the KGB, the Chief of the State Security Investigation Department, gen. Katsaliev, points out
that ‘we cannot escape from something that has been in the last few months with great force
appearing in the practice of the Soviet Union - the emergence of the so-called racketeering’
- extortionists who turn extortion into their profession in the form of security. In the USSR,
the KGB tends to focus on tackling organized crime. It has been argued that there should be a
reorientation in the work of the State Security. The Interior Minister stressed the urgent need to
improve the legislation as the country is now left as a ‘fenceless yard’. (See Document No77 of
the extended electronic version)
At the end of November 1989 there was a rapid increase in the disproportion between the
monetary incomes of the population and the commodity funds, which led to a sharp deterioration
of the domestic market. The budget deficit steadily increases and the domestic government debt
is becoming increasingly threatening. The country’s financial condition has been severely shaken, and its external obligations have reached the upper critical limit, which is the reason for the
export of large-scale national income. All this is conditioned by the intensification of inflationary
processes and their harmful consequences. Some areas are depopulated as a result of the ‘revival
process’ that violates the normal rhythm of a number of industries. The persistent deficit of goods
and the material and financial balances shocks stimulate the growth of corruption and decomposition. The alienation of the people from power and socialist property acquires a lasting character
and stimulates the manifestations of idleness, waste of material values and embezzlement. The
Bulgarian economy is in an ever-worsening crisis that will lead to a deterioration of the social
and political climate. (See Document No 48 of the Collection)
* * *
The documentary collection ‘State Security and the Bulgarian Economy 1944–1991’ Part III,
comprises 51, and the extended electronic version 88 documеnts, arranged in chronological order. A
list of original document titles is attached, and in a small number of them the title has been expanded
for informational purposes. Each document has a short annotation and detailed claim details. In the
absence of a date on the document, indirect links to neighboring documents from the archive unit
are sought or correlated with other historical events for which information is available. The date of
the compilers, as well as any other intervention on their part, is placed in square brackets. Among
the documents there are several that are not published in their entirety, but some of them have been
selected in order to give us synthesized information on the subject. In fulfilment of the requirements
of the Law on Disclosing the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the
State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army, sensitive information
has been deleted in a minor part of the archive materials.
More than 150 archive units were reviewed for making the compilation, a significant number
of which were of several volumes. The selected documents are mainly from the archives of the
Ministry with the MoI as a source of information (АКРДОПБГДСРСБНА – М), as well as letter
files preserved by the central and regional directorates of the Ministry of Interior from being
destroyed.
CDDAABCSSISBNA
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ
С АНОТАЦИЯ
1. Изказване на ген.-майор К. Величков, зам.-началник на ВГУ-ДС и началник на
Икономическото управление пред разширеното заседание на Колегиума на МВР относно
работата на ДС, НМ и ПО за подпомагане развитието и защитата на икономиката,
София, 30 юни 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 471 Д, л. 25-34
Посочено е, че „отбранителните позиции“ на българските служби не позволяват
решителното пресичане на опитите на „противника“ да корумпира податливите, да
подхожда с цел събиране на информация, вербовка и скланяне към невъзвращенство, защото
сред избягалите зад граница има и агенти на органите на ДС.
2. Заключително слово на министъра на вътрешните работи ген.-полковник Д. Стоянов,
произнесено пред разширеното заседание на Колегиума на МВР от 29-30 юни 1983 г.,
София, 30 юни 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 471, л. 100-130
Особено внимание се обръща на масираната икономическа война, която САЩ и членовете
на НАТО провеждат срещу социалистическите страни. Последната е в изпълнение на
обявения през юни 1982 г. от президента Рейгън курс за ускоряване „гибелта“ на марксизмаленинизма и цели да отслаби икономическият и военният потенциал на социалистическата
общност, да се създадат затруднения и огнища на социално напрежение по подобие на
събитията в Полша. За осъществяването на този курс специалните служби работят
заедно с държавния апарат, неправителствени учреждения, международни корпорации,
банки, национални концерни и фирми. Набелязани са пет проблемни кръга, които стоят за
разрешаване в работата на ДС по икономиката.
3. Оценка за дейността на Софийското градско и окръжните управления на МВР за
защита и подпомагане развитието на икономиката на НРБ, София, 6 юли 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 471, л. 85-93
Дава сведения за работата с агентурния апарат за периода от 1981 до 30 май 1983 г.
Вербувани са общо 727 агента, а са изключени 328. За първите пет месеца на 1983 година
броят на придобитите и изключени агенти е равен – 62. Според анализаторите на службите
тези данни говорят, че „не са преодолени посочените и по-рано слабости при подбора и
вербовката на агентура“. Малко са провежданите мероприятия за проверка на агентурата
и контролните срещи от ръководния състав. Някои обекти и отрасли на икономиката не
са осигурени с достатъчно агентура и доверени лица. Към 30 май 1983 г. регистрирания
вражески контингент е около 12 000 души. От тях 961 лица се водят на дело за оперативно
наблюдение.
4. Справка за подривната дейност на специалните служби на САЩ против икономиката
на НРБ, София, 14 септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 85, л. 66-77
Изказано е мнение, че търговско-икономическите отношения между НРБ и САЩ не
отговарят на съществуващите реални възможности за тяхното разширяване. Като причина
е посочена налаганата от американска страна тарифна дискриминация и нетарифни
(ембаргови) ограничения. Те са следствие на обвързването на предоставянето на клаузата
на най-облагодетелствана нация на България с редица неприемливи политически условия.
5. Окръжно за взимане на мерки от страна на ДС за подобряване качеството на
продукцията, София, 20 септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 155-158
Посочва се, че множество стопански организации и предприятия продължават да
произвеждат изделия, без да спазват изискванията на сключените договори и стандартите,
грубо се нарушава производствената и технологичната дисциплина. Това се отнася и за
продукцията, която има решаващо значение за българската икономика и по която страната
е специализирана в рамките на СИВ. На агентурата и доверените лица в икономическите
обекти е възложено своевременно да долавят и сигнализират за наличието на предпоставки
и явления, оказващи отрицателно влияние върху качеството на произвежданата продукция.
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6. Мероприятия за изпълнение на задачите, произтичащи от речта на Тодор Живков пред
Националното съвещание на партийния, държавния, стопанския и обществения актив
във Варна по проблемите на качеството и за достойно посрещане на Националната
партийна конференция по качеството, София, 30 септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 263-279
Проблемът за качеството е определен като ключов за изграждането на зряло
социалистическо общество. В това отношение основната задача на органите на МВР е
оказването на непосредствена помощ на ЦК на БКП, правителството и другите държавни
и партийни органи при разкриването, изясняването и отстраняването на причините,
факторите и условията за незадоволителното качество на произвежданата продукция,
както и оказването на съдействие за изпълнение на икономическата политика на партията.
7. Окръжно с набелязани мероприятия по обслужването на строителни обекти с важно
стопанско значение, София, 11 октомври 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 188-191
Съобщава се, че на някои строителни обекти вражеският контингент въобще не е
установяван, а на други – не е установен напълно. На повечето обекти той не е обезпечен
с необходимата агентура. Много окръжни управления подценяват работата по
новопроявяващия се контингент.
8. Информация за дейността на управление „И“, ВГУ-ДС, Софийското градско и окръжните
управления на МВР по контраразузнавателното осигуряване на външноикономическия
обмен, София, 15 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 296-311
Външнотърговска дейност развиват 106 смесени фирми и дружества, а 413 различни
предприятия от цялата страна осъществяват контакти със западни търговски и
промишлени партньори.
9. Информация за по-характерни моменти в оперативната обстановка по направление на
икономиката и основните насоки за планирането на контраразузнавателната работа за
1983 г., София, 18 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 93, л. 36-55
Отчетено е, че „противникът“ възнамерява да ограничи и да създава сериозни затруднения
на външнотърговската дейност на страната, с което да отслаби валутния потенциал на
НР България и да спъва икономическото й развитие. Друг основен момент са опитите с
всевъзможни форми и средства да се оказва влияние върху „работническата класа и трудовите
колективи“. Последните да бъдат настройвани срещу партията и да се насажда недоверие
към провежданата от нея социално-икономическа политика. Характерна особеност е, че
специалните служби на САЩ, ФРГ, Англия и Франция чрез добре подготвени и легендирани
във фирми и организации лица все по-често прибягват към изграждането на професионални
доверителни отношения с български специалисти. Опитват се да подкупват последните и
да ги поставят в материална зависимост чрез предоставяне на скъпи подаръци, комисиони
от сключени сделки, преки подкупи, откриване на лични сметки в западни банки и други
облаги.
10. Информация за целесъобразността на изразходването на капитални вложения, тяхното
разпределение и рационално използване, София, 26 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 212-218
На проверка са подложени капиталните вложения на около 1900 обекта. Особено
внимание е обърнато на доказването на вложенията в новоизграждащите се 540 обекта.
Инвеститорите са задължени да доложат за осигурената нормална експлоатация на
строящите се мощности след техния пуск, съответствието на качеството на продукцията,
нейната реализация, доставката на спецификации, местни и вносни машини и съоръжения
и др. Около 20% от проверените обекти не отговарят на посочените изисквания и
инвеститорите не могат да оправдаят направените вложения. В резултат от плана за
1984 г. са снети редица обекти, а на други е намалена сумата за капитални вложения.
Сметните стойности на предвидените за изграждане обекти по плана за 1984 г. са
увеличени с над 2 млрд. лева в сравнение с утвърдения петгодишен план. Една от причините
за увеличените разходи за вложения е т. нар. „частична проектна готовност“. При нея
се строи по работни проекти и се разплаща по сметна документация, без да е утвърдена
генерална сметка на обекта и технико-икономическият доклад. По такъв начин дълги
години в процеса на строителство на даден обект инвеститорът остава с „развързани
ръце“ и харчи пари без ограничение.
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11. Доклад за работата на органите на ДС за изпълнение на постановление № 52 на
Министерския съвет от 17 октомври 1978 г., София, 29 декември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 281-289
Отчетено е, че за последните пет години агентурния апарат е нараснал с 40%, но е
необходимо да се положат допълнителни усилия за правилната му разстановка. Не е решен
проблемът с агентурното осигуряване на обкръжението на крупните обекти, новото
строителство и разширението на производствените мощности. Общото заключение е, че
оперативният отчет не отговаря на обстановката и активността на противника.
12. Справка за инженеринговата и задгранична дейност на обслужваните ведомства,
София, 13 април 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 100, л. 1-11
Дава сведение, че от 1980 г. започва създаването на смесени дружества главно в областта
на леката промишленост и машиностроенето. Дейността им се изразява основно в
рекламиране продажбата и сервизното обслужване на българска продукция. Такива
дружества са регистрирани в Англия, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Филипините и Нигерия.
Международната обстановка дава своето отражение върху инженеринговата дейност на
НР България. Последните години се наблюдава рязък спад в капиталовложенията за сметка
на засилена конкуренция от страна на западни фирми вследствие на икономическата криза.
Южна Корея и Китай, които работят с военнослужещи, провеждат дъмпинг на цените.
Наблюдава се силна девалвация на местните валути спрямо долара.
13. Окръжно за внедряването на постиженията на науката и техниката в материалното
производство и задачите на органите на ДС, София, 10 юли 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 1-3
Органите на ДС се задължават редовно да предоставят сведения за проблемите,
слабостите, грешките и пропуските, които спъват внедрителската дейност. Да търсят и
придобиват информация за причините от обективен и субективен характер, за преките и
косвените загуби на страната в стойностно или друго изражение.
14. Информация за организацията и ефективността на агентурно-оперативната работа на
управление „И“, ВГУ-ДС за разкриване подривната дейност на противника по канала
на външноикономическия обмен, София, 13 юли 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 100, л. 12-26
Голямо значение се отдава на обезпечаването на надеждна защита и сигурност при
осъществяването на операциите по „скрития транзит“ с цел недопускане дискредитирането
на страната и нанасянето на значителни щети за икономиката.
15. Информация № 166 за неблагополучия в задграничната икономическа и инженерингова
дейност, София, 23 юли 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 16, л. 8-11
Отчита се, че в редица случаи инженеринговите предприятия изкуствено завишават цените
на обектите, което при защитата на офертите може да доведе до компрометирането и
елиминирането на страната ни. Поради лошото качество на карите, неосигурен сервиз
и неспазването на сроковете за доставката им от страна на „Балканкар“ са загубени
пазарите в Ирак, Испания и редица страни в Европа, Азия и Южна Америка. Поради тази
причина ДС предизвиква финансова ревизия на предприятието.
16. Мероприятия относно задачите на органите на ДС, произтичащи от 32 ПМС от 29 юни
1984 г. за изменение и допълнение на 52 ПМС от 1978 г., София, 13 август 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 26-30
Предвидено е по-пълноценното използване възможностите на партийните, профсъюзните,
комсомолските и стопанските органи и организации за провеждане на активни и
целенасочени профилактични мероприятия с цел недопускане въвличането на специалисти
и работници в престъпна дейност, за опазването на социалистическата собственост, за
укрепването на законността и трудовата дисциплина.
17. Информация за получените оперативни данни за възникнали социални напрежения
и конфликтни ситуации в отделни предприятия и трудови колективи в страната и
предприетите мерки за своевременното им преодоляване, София, 3 септември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 44-50
Приложени са примери за масовото напускане на до 50 % от даден колектив. Изложени
са по-важните причини за възникналите недоволства, които се коренят в няколко основни
проблема: 1. Форсирането на работата в края на плановите периоди, съчетано с фиктивно
отчитане на показателите; 2. Често и значително неизпълнение на плановите задачи по
обем, качество и ритмичност; 3. Неефективно използване на труда на хората и неоправдан
престой на машините, поради организационни слабости; 4. Продължаване практиката да
се компенсира неизпълнението на плана с полагане на нерегламентиран извънреден труд;
5. Прояви на субективизъм при определяне на целеви награди, премии и други поощрения,
водещи до противопоставяне на работническия и административно-управленческия състав
на предприятията.
.
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18. Информация за организацията и състоянието на работата на управление „И“, ВГУ-ДС,
по оперативните дела за корупция и мерки за нейното подобряване, София, 11 ноември
1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 78-86
Отчетено е, че в процеса на разширяване на външноикономическите връзки на НР България
противниковите специални служби, западни концерни, търговски фирми и др. все пошироко и по-настойчиво използват корумпирането на податливи икономически кадри с цел
извличането на необходимата им информация и реализирането на максимална изгода. За
целта те заделяли специални фондове от значими суми за корумпиране и пряк подкуп на
своите контрагенти. Обобщено е, че „разложените кадри“ представляват потенциален
контингент за вербовка. От дребните фирмени подаръци и урежданите задгранични
командировки за сметка на чужди фирми, те постепенно стигат до комисионни и тайни
влогове в западни банки и неусетно се поставят в услуга на противника.
19. Информация за организацията и ефективността на контраразузнавателната работа
на управление „И“, ВГУ-ДС, по оперативното обслужване на по-важните сделки с
капиталистически фирми през 1984 г., София, 14 ноември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 87-99
Съобщава се, че сключените с капиталистически фирми сделки в стойностно изражение
надхвърлят 5 млрд. долара годишно. Особено внимание ДС отделя на етапа на формиране
на техническо-икономическата оценка при офериране на сделките. Създадена е организация
за наблюдение на отделните фази от изпълнението на монтажа, окомплектовката,
обучението на български специалисти, извършването на 72-часовите проби, осигуряването
на оборудването с резервни части и др.
20. Мероприятия за подобряване на ефективността на агентурно-оперативната
работа за разкриване и пресичане подривната дейност на противника по канала на
външноикономическия обмен, София, 28 ноември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 119-129
Информира се за провежданите от ЦРУ операции „Екзодус“ и „Сократес“, които
засягат и НР България. На всички американски посолства е разпоредено да следят
отблизо дейността на българските външнотърговски обединения и на смесените фирми.
Целта е да се дискредитира българската икономика, а успехите й да бъдат представени
като „временно явление, дължащо се на реализирани сделки с оръжие и наркотици“. В
това отношение особено внимание трябва да се обърне на международния автомобилен
и въздушен трънспорт. При подбора на кандидати за работа в СО „МАТ“ трябва да се
внимава да не се допускат хора склонни да извършват услуги на изменници на Родината, да
пренасят инкриминирани материали, оръжие и наркотици.
21. Справка за резултатите от проведения през 1984 г. конкурс за капиталните вложения,
София, 7 декември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 100-108
Констатирано е, че след утвърждаването на програмите от висшите партийни и държавни
органи, инвеститорите и съответните министерства не са извършили необходимата
подготвителна работа за тяхното цялостно обезпечаване с проекти, валута, машини
и съоръжения, кадри и др. Констатирано е изменение в структурата на капиталните
вложения за някои отрасли. Това произтича от превишаване на разчетения обем на
строително-монтажните работи и от чувствителното надхвърляне на лимитите за внос
на машини и съоръжения, особено по второ направление. Също така и от поддържането на
прекалено широк фронт на строителство, който не е осигурен със строително-монтажни
мощности и валутни ресурси, съчетано с недобро управление на инвестиционния процес.
При определянето на икономическата ефективност на инвестиционните проекти не се
държи сметка за фактора „време“, т.е. за влиянието на сроковете на строителството
и усвояването на новите мощности. Така има стотици обекти, които се изграждат по
повече от 10 години и не достигат проектните си качествени показатели продължително
време след влизането си в действие.
22. Информация за организацията и ефективността на контраразузнавателното
осигуряване на проведените в страната крупни международни прояви през 1984 г.,
София, 26 декември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 16, л. 14-22
Анализът на получените оперативни данни от контраразузнавателното осигуряване на
проведените международни прояви показва, че противниковите специални служби активно
ги използват за събиране на разнообразна разузнавателна информация. Редица ръководни
политически, икономически, научни и др. кадри биват изучавани с цел корумпиране и
разлагане на по-податливите от тях. Особено силно тази активност се проявява по време
на пролетния и есенния международен панаир в Пловдив.
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23. Предложение за подобряване на оперативното и следственото осигуряване на
задграничната икономическа и инженерингова дейност на НРБ, София, 29 януари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 6-9
Поради принципни съображения за надеждност, сигурност и конспиративност,
организирането и провеждането на каквато и да е агентурно-оперативна дейност извън
пределите на страната, включително и оперативното обезпечаване на задграничните
икономически и инженерингови обекти се осъществява само от ПГУ-ДС. Вътрешното
разузнаване формира заедно с външното резидентурни групи в задграничните икономически
обекти. Тази агентура се подготвя от управление „И“ ДС, а при необходимост и от ГСУМВР и управление „Стопанско“ на ДНМ.
24. Списък на видовете изследвания, които се извършват в институтите, научнотехническите отдели и лаборатории на МВР, във връзка с разследването на пожари,
София, 14 февруари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 180-188
25. Информация за възникналите през 1983–1984 г. извънредни произшествия в
икономиката, нанесените от тях морални и материални щети и оперативна оценка на
породилите ги причини, София, 25 април 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 10-23
През периода по непълни данни са регистрирани близо 10 хил. произшествия. На народното
стопанство са нанесени преки материални щети за повече от 40 млн. лева, включително за
9,5 млн. валутни лева. Загинали са 210 души, а над 2000 работници са преминали болнично
лечение.
26. Окръжно за проведено инструктивно национално съвещание на партийния, държавния,
стопанския и обществен актив, София, 16 юли 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 33-34
Отчетено е, че по качествени показатели и особено по материални разходи изоставането в
рентабилността е значително, а ефектът от внедрените научно-технически постижения
е много по-нисък от предвидения.
27. Оценка за работата на управление „И“, ВГУ-ДС, по контраразузнавателното
обезпечаване на икономическата и инженеринговата дейност на НРБ зад граница през
периода 1984–1985 г., София, 23 юли 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 105, л. 18-21
Посочено е, че най-резултатна контраразузнавателна работа може да се върши чрез
изграждане на резидентурни групи в обектите. Обикновенно дейностите в тях са
многообразни и сложно обвързани и предполагат системното им наблюдение. Изказано
е мнение за постепенно изграждане на резидентури във всички по-отдалечени обекти,
които да бъдат на цялостно ръководство към ПГУ-ДС, а управление „И“ да съдейства при
подбора и подготовката на подходяща агентура.
28. Информация за характерни моменти в оперативната обстановка по линия на
икономиката и основните насоки за планиране на контраразузнавателната работа за
1986 г., София, 10 декември 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 22, л. 36-54
Съобщава се, че успоредно с дейността на „противника“ в стопанството възникват
негативни процеси и социални деформации, които нанасят значителни материални
щети и спъват ускореното развитие. Негативни явления се наблюдават в сферата на
планирането, инвестиционната дейност, използването на енергийно-суровинните ресурси,
експлоатацията и поддържането на производството на значими български и чуждестранни
научно-технически постижения, лицензи и технологии. Посочено е, че окръжните
управления изпращат към Управление „И“, ВГУ-ДС малко количество информация, която не
е обвързана с останалите направления на оперативната дейност. Отделите, отделенията
и оперативните работници слабо се ангажират да правят анализи и обобщения. По този
начин голяма част от първичната информация „потъва“ и не се реализира. Направен е извод,
че работата срещу корупцията трябва да се изведе като основна задача за подпомагане
икономическото развитие на страната.
29. Мероприятия за подобряване дейността на органите на ДС по обслужването на
икономиката в изпълнение на задачите, които произтичат от „Съображения по някои
актуални проблеми на нашето развитие“ на др. Тодор Живков и Решението на ПБ
на ЦК на БКП „На решителна борба срещу отрицателните явления в нашия живот“,
София, 12 декември 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 80-95
Съобщава се, че поделенията на ДС действат мудно, по остарял и неефективен начин.
Сигнализира се след като вече са настъпили вредните резултати и са нанесени материални
и морални щети. Отправено е предложение за създаване на информационно-аналитичен
отдел в системата на Управление „И“.
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30. Докладна записка от вътрешния министър до Секретариата на ЦК на БКП за
създаване на самостоятелно управление на ДС за контраразузнавателно обслужване на
икономиката, София, б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 66, оп. 1, а. е. 141, л. 4-9
Предвижда се управлението да работи в тясно взаимодействие с централните поделения
на ДС, милицията и пожарната и да осъществява методическо ръководство, контрол
и помощ на териториалните поделения на МВР по линия на икономиката. Основната
дейност на управлението ще е да разкрива опитите на специалните органи на противника
да използват външноикономическия, научно-техническия, транспортния и други канали за
провеждането на шпионска дейност в икономиката. Да изучават, разлагат, обработват и
вербуват икономически кадри и да ги подбуждат към измяна на Родината.
31. Решение „Б“ № 1 на Секретариата на ЦК на БКП за създаване на самостоятелно
управление на ДС за контраразузнавателно обслужване на икономиката, на основата
на съществуващото управление „Икономическо“ към ВГУ-ДС, София, 16 януари
1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 66, оп. 1, а. е. 141, л. 1-3
Очертават се рамките на действие, правомощията и задачите на новата структурна
единица.
32. Информация за диверсионно-терористичната и вредителска дейност в обектите на
икономиката за 1985 г., София, 17 януари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 22, л. 55-63
Отбелязва се усложняване на оперативната обстановка през призмата на „възродителния
процес“. Направен е изводът, че поради наличието на многоброен контингент от вражески
и националистически настроени лица обектите от икономиката се нуждаят от по-активна
и комплексна охрана от страна на стопанските ръководства и органите на МВР.
33. Оценка за подривната дейност на противниковите специални служби, провеждана по
дипломатическия канал и контра-разузнавателните мерки за защита на икономиката,
София, 17 януари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 105, л. 32-43
Установено е, че в посолствата на страните членки на НАТО и консулствата на Турция и
Гърция в България са изградени 9 резидентури с около 50 разузнавачи и агенти от средите на
служителите и дипломатите. Последните провеждат идеологическа диверсия и шпионаж
във всички области на обществено-политическия живот на страната. Военните аташета
годишно осъществяват над 500 пътувания из страната с цел „визуално разузнаване“.
Отчетено е, че новите списъци на КоКом обхващат вече близо 90% от българските
търговски интереси към Запада в сферата на върховите научно-технически постижения и
главно по най-модерните направления и производства в електронната техника. В областта
на микроелектрониката се следва тактиката да се доставят на българската страна
скъпоструващи основни съоръжения и оборудване, но да се обявяват за ембаргови отделни
спомагателни материали. Така техниката не може да функционира нормално или за дълго
се забавя нейното използване.
34. Стенограма от заседание на Колегиума на МВР с разгледано предложение за създаване
на самостоятелно икономическо управление, София, 24 януари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 715, л. 1-13
Отчетено е, че с всяка изминала година проблемите на икономиката стават все поотговорни. След проведени консултации с Виктор Михайлович Чебриков от КГБ е
постигнато съгласие, че е добре Икономическото управление да се отдели и да работи
самостоятелно по задачите си.
35. Окръжно с информация за структурата на IV-то управление ДС за обслужване на
икономиката, София, 25 март 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 78-79
В явната номерация IV-то централно самостоятелно управление ДС ще бъде известно
като поделение 72100 МВР и ще разполага с шест отдела. Сред новите моменти е появата
на отдел „Информация и анализ“.
36. План за мероприятията, които ще бъдат провеждани от органите на МВР за своевременно
предоставяне информация на партийните, административните и стопанските органи за
извършени престъпления в икономиката, както и даване гласност за тях в средствата
за масова информация и разобличаване на извършителите пред трудовите колективи,
София, 13 юни 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 729, л. 6-9
Предвидено е ЦИОУ, отдел „Пропаганда“, да организира обработката на получените
информации за партийните и стопански органи и в подходяща форма да ги предоставя на
средствата за масова информация.
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37. Окръжно с информация за големи пожари във важни предприятия в Унгария и Полша
и с изискване да се извърши преоценка на равнището на охраната и защитата на
икономическите обекти, София, 17 юни 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 124-125
Направен е изводът, че трябва безкомпромисно отношение към стопанските и
административните ръководства що се касае до охраната и защитата на обектите.
38. Окръжно с набелязани задачи по линия на икономиката пред службите за сигурност,
София, 22 юли 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 126-128 и гърбове
Посочено е, че главните усилия трябва да се насочат към разкриване и „своевременно
пресичане на крупни, дълбоко замаскирани присвоителни и други престъпления“.
39. Справка за състоянието на контраразузнавателната работа по защитата и опазването
на икономиката от посегателствата на противника и другите враждебно-престъпни
елементи, Хасково, 9 октомври 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 144-154
Съобщава се, че в хода на „възродителния процес“ е създадено определено напрежение
сред голяма част от „турцизираните в миналото българи“. Наличието в някои обекти на
икономиката в Хасково и окръга на компактни маси от такива лица чувствително усложнява
оперативната обстановка по линията. Нереалните планове и лошите резултати в отрасъл
машиностроене в окръга създават недоверие в ръководствата относно правилността и
обосноваността на разработените планове и залегналите в тях пропорции и темпове на
растеж. Създава се напрежение в трудовите колективи поради намаляването на работните
заплати.
40. Окръжно относно резултатите в развитието на икономиката за първото полугодие на
1987 г., София, 17 юли 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 199-203
Съобщава се, че резултатите от изпълнението на държавния план в частта му за баланса
на технологичните връзки показват, че все още са налице бавни темпове на „технологично
превъоръжаване и обновяване на продукцията“. Темповете на нарастване на основните
икономически показатели са по-ниски в сравнение с предишните две години, въпреки това
се реализира нарастване на фонд „Работна заплата“. До 30 юни държавният план за
валутните постъпления е изпълнен на 43,4%. В строителството има незавършени обекти
на стойност 12,7 млрд. лева. Направен е изводът, че развитието на икономиката през
годината се извършва без достатъчно резерви, при голямо напрежение на материалните и
валутни баланси. На органите на ДС е вменено да „подпомогнат народното стопанство за
изпълнение утвърдените мероприятия на Министерския съвет за догонване изоставането
от плана за 1987 г.“
41. Оценка на обстановката по линия на икономиката и предстоящите задачи, София, 7
октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 89-106
Отчетено е, че се предприема курс към „дълбоко преустройство в материалния и духовния
живот, в обществените отношения, в цялото ни развитие.“ Тези процеси засягат преди
всичко икономическия живот в страната и дават непосредствено отражение върху
дейността на органите на ДС, защото мнозинството от държавните и стопански органи
и организации се оказват неподготвени за работа при новите условия. Същевременно
редица производствени мощности продължават да работят при завишени рискови условия.
Това се съпътства от сериозни пропуски в технологичната и трудовата дисциплина, лоша
поддръжка на съоръженията и неспазване на сроковете за профилактични прегледи. От
органите на МВР се изисква „пълен оперативен контрол и създаване на надежден режим и
условия за безаварийна работа на производствените мощности“.От своя страна службите
все по-трудно се ориентират в динамичната икономическа обстановка, а сигналната
информация вместо да се увеличава – намалява.
42. Из Стенограма от националното съвещание на МВР, съдържаща информация за
оперативната обстановка по линия на икономиката и задачите на органите на МВР до
края на годината, София, 13 октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 11-12; 33-47; 62
Наред с редица наболели въпроси за агентурното и противопожарното обслужване на
обектите е обърнато внимание и на характера на постъпващата оперативна информация.
Посочено е, че в Министерството не постъпват данни, които да отразяват процесите в
областта на икономиката в дълбочина. Постъпващата в аналитичните звена информация
е повърхностна, тя не е значима и оперативно-интересна. Изведен е изводът, че налице е
„бюрократизъм и формализъм“, колкото да се отчете дейност.
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43. Признаци за разкриване на български граждани – специалисти, търговци, научни
работници и други лица, работещи в икономиката, които са установили престъпни
връзки със специалните служби на противника, София, 25 май 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 292-298
Актуализиран списък с признаци, по които може да се установи съпричастност на български
граждани към дейността на чуждите разузнавания.
44. Информация за влошеното финансово състояние на ТП „Кинтекс“, София, 7 октомври
1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 29, л. 45-47
Задълженията на предприятието възлизат на стойност 598 млн. лева. Това основно се
дължи на затруднения на реализацията на стоките в чужбина, несвоевременно събиране
на вземанията за изнесена продукция, както и на забавянето на изплащането от страна на
комбинатите на доставените им от „Кинтекс“ машини и съоръжения по второ направление.
Съобщава се и за нередности в системата на СО „Металхим“ и за създаване на умишлени
заблуди по отношение на реалните производствени възможности на комбинатите.
45. Доклад за оперативната обстановка и дейността на органите на ДС за защита на
икономиката и подпомагане на нейното развитие след приемането на Указа за
стопанската дейност и въвеждането на фирмената организация, София, 11 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 903, л. 2-15
Отчетено е, че в процеса на изграждането на фирмите има тенденция да се включват само
организации с добри икономически показатели. Това се дължи на факта, че предприятията,
които реализират добри валутни постъпления не желаят да влизат в състава на фирми.
Те се стремят да се регистрират като самостоятелни, защото се опасяват, че валутата
им ще бъде пренасочена за покриване на задълженията на други предприятия. Продължава
и вредната практика да се изготвят нереални планове, а на различни нива продължават
да се укриват или фалшифицират данни за резултатите от стопанската дейност.
В разработените нормативи и регулатори, данъчната система и ценообразуването
съществуват сериозни несъответствия, които създават значителни диспропорции в
производството и потреблението. Така процесът на преустройство на икономиката се
забавя и се влошава икономическото състояние на страната. Закъснялото решаване на
тези проблеми генерира социално напрежение сред трудещите се.
46. Доклад за дейността на органите на ПО по защитата и подпомагане икономическото
развитие на страната, в изпълнение на задачите, произтичащи от Указ № 56/ 1989 г. на
Държавния съвет, София, 15 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 903, л. 33-42
В процеса на „самоуправление и самоиздръжка на стопанските организации“ редица
фирми отказват да изплащат издръжка на служителите от ведомствена охрана и
противопожарните служби, което създава сериозни затруднения за дейността на органите
и поделенията на противопожарната охрана.
47. Доклад за контраразузнавателната работа на Областно управление на МВР-Пловдив за
защита и подпомагане развитието на икономиката в изпълнение на Юлската концепция
с приложена информация в табличен вид, Пловдив, 1 юни 1989 г.
aВъв всички отрасли на икономиката в областта се наблюдава тенденция към съкращаване
на работна ръка. Поради неблагоприятни условия на труд, нерешени социални проблеми и
амортизирано оборудване има текучество на кадрите в редица предприятия на леката,
химическата и металургичната промишленост, строителството, в железопътния и
автомобилния транспорт. Съществуват сериозни затруднения при изпълнението на
производствените планове заради слабости в организацията на труда, системни нарушения
на трудовата, финансовата и технологичната дисциплина, неизпълнени договорни
задължения по кооперираните доставки и производство на неконкурентноспособна и
некачествена продукция. Независимо от създадените условия за чуждестранни инвестиции,
западните фирми се въздържат от участие в съвместни производства, а предпочитат да
изучават условията и да изчакват. Причините са, че техните представители изразяват
съмнение в успеха на преустройството, не одобряват честите промени в нормативната
база. Като допълнителни аргументи се изтъкват и ниското технологично равнище и
качество на българските стоки. НР България се счита за неплатежоспособна и се искат
сигурни гаранции за ефективността на евентуалните капиталовложения.
48. Ориентировка за оперативната обстановка по линия на икономиката и насоки за
планиране на контраразузнавателната работа през 1990 г., София, 24 ноември 1989 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-103 (Вд), л. 6
Отчетено е, че бързо нараства диспропорцията между паричните доходи на населението
и стоковите фондове, което води до рязко влошаване на вътрешния пазар. Постоянно се
увеличава бюджетният дефицит и застрашително нараства вътрешният държавен дълг.
Сериозно е разклатено финансовото състояние на страната. Външните задължения на
страната са достигнали горната критична граница, което е причина за изнасянето на
национален доход в големи размери. Всичко това обуславя засилването на инфлационните
процеси и вредните последици от тях. Някои райони на страната са обезлюдени следствие
на „възродителния процес“, което нарушава нормалния ритъм на редица производства.
Постоянният дефицит на стоки и нарушените материални и финансови баланси
стимулират нарастването на корупцията и разложението. Отчуждението на хората
от властта и социалистическата собственост придобива траен характер и стимулира
проявите на безстопанственост, разхищаване на материални ценности и присвояване.
Българската икономика се намира във все по- задълбочаваща се криза, която ще доведе до
влошаване на социално-политическия климат.
49. Информация № 97 за повишен интерес от някои западни фирми към икономическите
връзки с България, София, 10 април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 36, л. 1-2
Съобщава се за проявен инвеститорски интерес от австрийски компании за 4-5 млрд.
шилинга към държавна фирма „Метал“ – заводът за тежко машиностроене в Радомир.
50. Писмо за проявен интерес от Западногерманското разузнаване към икономически и
политически въпроси касаещи България с приложен въпросник, София, 11 април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 36, л. 3-5
Съобщава се, че има възможност да бъде предоставена на западногерманското разузнаване
изгодна за НР България информация.
51. Информация № 108 за проявен интерес от представители на западни държави във
връзка с икономическото положение в България, София, 19 април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 36, л. 7-8
Съобщава се, че след обявеното от Българска външнотърговска банка прекратяване на
разплащанията в конвертируема валута, българските фирми и техните западни партньори
търсят начини за благоприятно уреждане на финансовите си взаимоотношения в интерес
на бъдещите икономически връзки между тях. Пребиваващи в страната чужди туристи
и търговци с недоумение и задоволство коментират промяната в курса на българския
лев. Казват, че в страната липсват далновидни банкови специалисти, тъй като новият
курс на лева водел до рязко съкращаване на приходите от пребиваването на чужденците
в България.

Из архивите на ДС
32

LIST OF DOCUMENTS
WITH ANNOTATION
1. Statement by major-general K. Velichkov, Deputy Chief of the Second Chief State Security
Service and Chief of Economic Management Office at the meeting of the collegium of the
Ministry with regard to the State Security Service activities, the operations of the People’s
Militia and the Fire Protection Department for supporting the development and protection of
the economy, Sofia, June 30, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 471 Д, л. 25-34
It is pointed out that the ‘defence positions’ of the Bulgarian services do not allow the decisive
interruption of the attempts of the ‘enemy’ to corrupt those susceptible to corruption, to approach
information gathering, recruitment and retaliation, because among those who escaped abroad there
are State Security agents.
2. Closing speech of the Minister of Interior, colonel-general D. Stoyanov, delivered at the
extended session of the College of the Ministry of Interior of 29-30 June 1983, Sofia, June 30,
1983.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 471, л. 100-130
Particular attention is paid to the massive economic war that the US and NATO members are
leading against the socialist countries. The latter is in pursuit of President Reagan’s course of
actions, announced in June 1982, namely to accelerate the ‘ruin’ of Marxism and Leninism and
aims to weaken the economic and military potential of the socialist community, to create difficulties
and outbreaks of social tension similar to the events in Poland. For the implementation of this
course of actions, the Special Services work with the state apparatus, non-governmental institutions,
international corporations, banks, national corporations and companies. Five problematic rounds
have been identified to address and extend the activities of State Security with regard to the economy.
3. Assessment of the activity of Sofia city and regional offices of the Ministry of Interior for
protection and helping the development of the economy of the People’s Republic of Bulgaria,
Sofia, July 6, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 471, л. 85-93
It provides information about agents within 1981 and May 30, 1983. A total of 727 agents were
recruited, and 328 excluded. For the first five months of 1983, the number of agents recruited and
excluded was equal to 62. According to analysts, these data indicate that ‘the above mentioned
weaknesses in the selection and the recruitment of an agent have not been overcome’. Few events
have taken place to check the agency and control meetings of the management. Some objects and
industries of the economy are not provided with enough agents and trusted persons. As of May
30, 1983 the registered enemy contingent was about 12,000 people. Of these, 961 individuals are
subject to a case for operational surveillance.
4. Reference on the subversive activity of the USA special services against the economy of the
People’s Republic of Bulgaria, Sofia, September 14, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 85, л. 66-77
Opinion was expressed that the trade and economic relations between the People's Republic of
Bulgaria and the United States do not correspond to the existing real possibilities for their expansion.
The reason is the US-imposed tariff discrimination and non-tariff (embargo) restrictions. They are
the consequence of linking the granting of the most favoured nation clause to Bulgaria with a
number of unacceptable political conditions.
5. Circular letter for taking measures on behalf of the State Security for improving the quality
of production, September 20, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 155-158
It is pointed out that many business organizations and enterprises continue to produce products
without complying with the requirements of the contracts and the standards, grossly disturbing
the production and technological discipline. This also applies to production that is crucial for the
Bulgarian economy and where the country is specialized within the framework of the CMEA. The
agents and the trusted persons in the economic sites have been instructed in time to detect and
signal the presence of preconditions and phenomena, which have a negative impact on the quality
of production.
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6. Arrangements for the fulfilment of the tasks resulting from the speech of Todor Zhivkov
before the National Meeting of the party, state, economic and social assets in Varna on the
problems of quality and the worthy meeting of the National Party Conference on Quality,
Sofia, September 30, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 263-279
The issue of quality is identified as a key to building a mature socialist society. In this respect,
the main task of the Ministry of Interior authorities is to provide immediate assistance to the
Central Committee of the Bulgarian Communist Party, the government and other state and party
bodies in the disclosure, clarification and elimination of the causes, factors and conditions for the
unsatisfactory quality of the produced production, as well as the assistance to implement the Party's
economic policy.
7. Circular letter with measures for the service of construction sites of significant economic
importance, Sofia, 11 October 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 188-191
It has been reported that some enemy contingents have not been identified at some sites, but others
have not been fully established. Most sites are not secured with the necessary agents. Many district
governments underestimate the work on the newly emerging contingent.
8. Information on the activities of office ‘И’, Second Chief State Security Service, Sofia city and
the regional offices of the Ministry of Interior on the counterintelligence provision and the
external economic exchange, Sofia, November 15, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 296-311
106 joint ventures and companies, and 413 different companies from all over the country have
contacts with Western trade and industrial partners developed foreign trade activity.
9. Information on more typical moments in the operational situation in the direction of the
economy and the main directions for the planning of counterintelligence work for 1983, Sofia,
18 November 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 93, л. 36-55
It is reported that the ‘enemy’ intends to restrict and create serious difficulties for the country's
foreign trade activities, thereby weakening the currency potential of the People’s Republic of
Bulgaria and hampering its economic development. Another fundamental point is the attempts by
all forms and means to influence the ‘working class and the working groups’. The latter should
be set against the party and mistrust the socio-economic policy it pursues. A peculiar feature is
that the USA, the FRG, UK and France special services, through well-trained in companies and
organizations, are increasingly resorting to building professional trust relationships with Bulgarian
specialists. They try to bribe the latter and put them in material dependence by offering expensive
gifts, commissions from concluded deals, direct bribes, opening private accounts in Western banks,
and other benefits.
10. Information on the expedience of capital investment, its distribution and rational use, Sofia,
November 26, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 212-218
The capital investments of about 1900 sites were subject to inspection. Particular attention was
paid to the proof of the investments in the newly built 540 sites. Investors are obliged to provide for
the normal operation of the construction facilities after their launch, the conformity of the quality
of the production, its realization, the delivery of specifications, local and imported machinery and
equipment, etc. About 20% of the sites checked did not meet the specified requirements and investors
could not justify the investments made. As a result of the 1984 plan, a number of sites have been
taken, while others have reduced the amount of capital investment. The estimated values of the
planned sites for the 1984 plan were increased by over BGN 2 billion compared to the approved
five-year plan. One of the reasons for the increased cost of investment is so-called ‘partial design
readiness’. It is built on working projects and is paid on the basis of documentation without a
valid general account of the site and the feasibility report. Thus, for many years in the process of
construction of an object, the investor remains with ‘open hands’ and spends money without any
limitation.
11. Report on the activities of State Security in the implementation of Decree No 52 of the Council
of Ministers dated October 17, 1978, Sofia, December 29, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 4, л. 281-289
It has been reported that over the past five years the agent has grown by 40%, but further efforts
are needed to ensure that it is properly allocated. The problem of providing the agents on the big
sites of the new construction and the expansion of the production facilities has not been solved. The
overall conclusion is that the operational report does not match the enemy’s activity and activity.
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12. Reference on the engineering and overseas activities of the offices served, April 13, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 100, л. 1-11
It is reported that since 1980 joint ventures has been set up, mainly in light industry and mechanical
engineering. Their activity consists mainly in advertising the sale and servicing of Bulgarian
products. Such companies are registered in England, France, Germany, Italy, Japan, the Philippines
and Nigeria. The international environment has its impact on the engineering work of the People’s
Republic of Bulgaria. In recent years, there has been a sharp decline in capital investment at the
expense of increased competition from Western firms as a result of the economic crisis. South
Korea and China, working with soldiers, are dumping prices. There is a strong devaluation of local
currencies against the dollar.
13. Circular letter on the implementation of the achievements of science and technique in material
production and the tasks of the State Security bodies, Sofia, July 10, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 1-3
The State Security authorities are obliged to provide regular information on the problems,
weaknesses, errors and omissions that hinder the implementation. They are obliged to seek and
obtain information about the reasons of an objective and subjective nature for the direct and indirect
losses of the country in value or other expression.
14. Information on the organization and effectiveness of the operation and activities of agents in
office ‘И’, Second Chief State Security Service for disclosing the subversive activities of the
enemy with regard to the foreign economic exchange, Sofia, July 13, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 100, л. 12-26
Great importance is attached to securing reliable protection and security in the implementation of
‘hidden transit’ operations to prevent the country from being discreditable and causing significant
damage to the economy.
15. Information No 166 on failures in the overseas economic and engineering activities, Sofia, July
23, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 16, л. 8-11
It is reported that in many cases the engineering enterprises artificially inflate the prices of the sites,
which in the defence of the offers could lead to the compromise and the elimination of our country.
Due to the poor quality of the trucks, uninsured service and failure to meet the delivery times on
behalf of ‘Balkancar’, the markets in Iraq, Spain and a number of countries in Europe, Asia and
South America have been lost. For this reason, the State Security has ordered a financial audit of
the enterprise.
16. Events relating to the tasks of the State Security bodies stemming from Decree 32 of the
Council of Ministers dated 29 June 1984 amending and supplementing the Decree No 52 of
the Council of Ministers dated 1978, Sofia, August 13, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 26-30
The fullest use of the possibilities of the party, trade union, Komsomol and economic authorities
and organizations was foreseen to carry out active and targeted preventive measures in order to
prevent the involvement of specialists and workers in criminal activity, the preservation of socialist
property, the strengthening of the lawfulness and the labour discipline.
17. Information on the received operational data on emerging social tensions and conflict situations
in individual enterprises and working groups in the country and on the measures taken for
their timely overcoming, Sofia, 3 September 1984 АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т.
5, л. 44-50
Examples are given of mass vacating, up to 50% of the staff. The following are the most important
reasons for the grievances that arise from a number of major issues: 1. Forcing work at the end of the
planning periods, coupled with fictitious reporting of indicators; 2. Frequent and significant failure
of the planned tasks in terms of volume, quality and rhythm; 3. Ineffective use of people's labour
and unjustified stay due to organizational weaknesses; 4. Continue the practice of compensating
for the non-fulfilment of the plan for illegal overtime; 5. Evidence of subjectivism in defining target
prizes, bonuses, and other incentives leading to opposition to the workers' and administrative and
managerial bodies of enterprises.
18. Information on the organization and the state of the work of office ‘И’ of the Second Chief State
Security Service, on the operational cases on corruption and measures for its improvement,
Sofia, November 11, 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 78-86
It is reported that, in the process of expansion of the foreign economic relations of the People’s
Republic of Bulgaria, the enemy special services, western companies, trade companies, increasingly
and more extensively use the corrupting of vulnerable economic staff in order to retrieve the necessary
information and maximize their profit. To this end, they set aside special funds for significant amounts
of corrupt and direct bribery to their counterparts. It is summed up that ‘deferred personnel’ are a
potential recruiting contingent. From small business gifts and settled foreign missions to the expense
of foreign firms, they gradually arrive at commissions and secret deposits in Western banks and are
imperceptibly placed in favour of the enemy.
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19. Information on the organization and effectiveness of the counterintelligence activities of the
office ‘И’, Second Chief State Security Service, on the operative servicing of major transactions
with capitalist companies in 1984, Sofia, November 14, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 87-99
It has been reported that deals with capitalist companies in terms of value exceed $ 5 billion a
year. Particular attention is paid to the State Security in the stage of formation of the technical and
economic evaluation in the bidding process. An organization was set up to monitor the different
phases of the installation, fitting out, training of Bulgarian specialists, carrying out the 72-hour
samples, providing the equipment with spare parts, etc.
20. Activities for improving the effectiveness of the operational work of agents for detecting
and interrupting the subversive activity of the enemy with regard to the external economic
exchange channel, Sofia, November 28, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 119-129
It provides information about the Central Intelligence Agency (CIA) operations ‘Exodus’ and
‘Socrates’, which also affect Bulgaria. All US embassies are required to closely monitor the activities
of Bulgarian foreign trade unions and joint ventures. The aim is to discredit the Bulgarian economy
and its successes to be presented as a ‘temporary phenomenon due to realized arms and drugs
deals’. In this regard, particular attention should be paid to international road and air traffic. When
selecting candidates for work at ‘SO MAT’, people willing to perform services of the country's
traitors, to carry out criminals, weapons and drugs should not be allowed.
21. Reference on the results of the capital investment competition held in 1984, Sofia, December
7, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 100-108
It has been established that after the approval of the programs by the supreme party and state
bodies, the investors and the respective ministries did not carry out the necessary preparatory work
for their complete provision with projects, currency, machines and equipment, cadres and others.
A change in the structure of capital investment for some industries has been observed. This is due
to the surplus of the estimated volume of construction works and to the considerable overrun of the
import limits for machinery and equipment, especially in the second direction. Also, maintaining
an overly broad front of construction that is not provided with building and fitting capacities and
currency resources, coupled with poor management of the investment process. In determining the
cost-effectiveness of investment projects, time factor is not taken into account, i.e. the impact of
construction times and the use of new capacities. So there are hundreds of objects that have been
built for more than 10 years and have not reached their design qualities long after they came into
action.
22. Information on the organization and effectiveness of the counterintelligence support of the
major international events held in the country in 1984, Sofia, December 26, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 16, л. 14-22
The analysis of the received operational data from the counterintelligence provision of the
international events shows that the enemy special services actively use them to collect a variety of
intelligence information. A number of leading political, economic, scientific and other cadres are
being investigated for the purpose of corrupting and decomposing those of them most susceptible to
corruption. Particularly strong this activity is manifested during the spring and autumn International
Fair in Plovdiv.
23. Proposal for improvement of the operational and investigative provision of the economic and
engineering activities of the People's Republic of Bulgaria, Sofia, January 29, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 6-9
Due to the principle of reliability, security and conspiracies, the organizing and conducting of any
operational activity of agents outside the country, including the operational provision of overseas
economic and engineering sites, is carried out only by First Chief Office – State Security. Internal
intelligence formed alongside external resident groups in overseas economic sites. This agency is
being prepared by office ‘И’ – State Security and, if necessary, by the Chief Investigation Service –
Ministry of Interior and the Economic Department of the People’s Militia Directorate.
24. List of the types of research carried out in the Ministry of Interior institutes, scientific and
technical departments and laboratories in connection with the investigation of fires, Sofia, 14
February 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 5, л. 180-188
25. Information on the extraordinary accidents in the economy in 1983-1984, the moral and
material damages caused by them and the operational assessment of their causes, Sofia, 25
April 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 10-23
During the incomplete data for the period, nearly 10,000 accidents have been recorded. On the
national economy, direct material damages for more than BGN 40 million were incurred, including
BGN 9.5 million. 210 people have died, and more than 2,000 workers have been hospitalized.
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26. Circular letter on the national instructional meeting of the party, state, economic and social
officials, Sofia, July 16, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 33-34
It is reported that, in terms of quality indicators and especially material costs, the profitability gap
is significant and the effect of the implemented scientific and technological achievements is much
lower than predicted.
27. Assessment of the work of the office ‘И’, Second Chief Office – State Security regarding
the counterintelligence provision of the economic and engineering activities of the People's
Republic of Bulgaria abroad in the period 1984-1985, Sofia, July 23, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 105, л. 18-21
It is pointed out that the most effective counterintelligence work can be done by building residential
groups at the sites. Typically, the activities in them are diverse and complexly bound and imply
systematic observation. An opinion was expressed on the gradual construction of residences in all
the remote sites to be entirely managed by First Chief State Security Service, and office ‘И’ to assist
in the selection and preparation of appropriate agents.
28. Information on characteristic moments in the operational environment and the
counterintelligence planning for 1986, Sofia, December 10, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 22, л. 36-54
It is reported that alongside the activity of the ‘enemy’ in the economy, negative processes and
social deformations arise, causing considerable material damage and hampering the accelerated
development. Negative phenomena are observed in the sphere of planning, investment activity,
utilization of energy resources, exploitation and maintenance of the production of significant
Bulgarian and foreign scientific and technological achievements, licenses and technologies. It
is pointed out that the district offices send a small amount of information, which is not tied to
the other directions of the operational activity, to office ‘И’, Second Chief State Security Service.
The departments, units, and operational workers are poorly committed to making analysis and
generalizations. Thus much of the primary information ‘sinks’ and is not realized. It is concluded
that the fight against corruption should be a major task for supporting the economic development
of the country.
29. Measures to improve the functioning of the State Security services in the service of the
economy in the implementation of the tasks, which derive from the ‘Reflections on some
current problems of our development’ Todor Zhivkov and the Decision of the Politburo of
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party ‘on a decisive struggle against the
negative phenomena in our lives’, Sofia, December 12, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 80-95
It is reported that the State Security divisions operate in a slow, obsolete and ineffective way. It is
signalled after the harmful effects have already occurred and material and moral damages have
been caused. A proposal was made to set up an information and analytical department in office ‘И’
management system.
30. Report by the Minister of Interior to the Secretariat of the Central Committee of the
Bulgarian Communist Party for the establishment of independent State Security office for
counterintelligence services of the economy, Sofia, б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 66, оп. 1, а. е. 141, л. 4-9
It is envisaged that the government will work in close cooperation with the central units of the State
Security Service, the militia and the fire department, and will provide methodological guidance,
control and assistance to the Ministry of Interior territorial units within the economy. The main
activity of the management will be to disclose the attempts of the special authorities of the enemy
to use the external economic, scientific, technical, transport and other channels for conducting spy
activity in the economy. To study, decompose process and recruit economic cadres and incite them
to treason to the Homeland.
31. Decision ‘B’ No 1 of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party for establishment of a separate office of the State Security for counterintelligence service
of the economy on the basis of the existing Economic Department at the Second Chief State
Security Office, Sofia, January 16, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 66, оп. 1, а. е. 141, л. 1-3
The frameworks of activities, the powers and tasks of the new structural unit have been outlined.
32. Information on the divertive, terroristic and harmful activity at the sites of the economy for
1985, Sofia, January 17, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 22, л. 55-63
There is a complication of the operating environment through the prism of the ‘revival process’.
It is concluded that due to the existence of a large number of enemy and nationalistic entities, the
objects of the economy require more active and complex guarding by the economic managers and
the Ministry of Interior authorities.
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33. Assessment of the subversive activity of the enemy special service, conducted under the
diplomatic channel and the counterintelligence measures to protect the economy, Sofia, 17
January 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 4, а. е. 105, л. 32-43
It has been established that in the embassies of the NATO member states and the consulates of
Turkey and Greece in Bulgaria, 9 residences were built with about 50 intelligence officers and
agents from the staff and diplomats. They conduct ideological diversion and espionage in all
areas of the country's social and political life. Military attachés annually carry out more than 500
trips across the country for ‘visual intelligence’ purposes. It is reported that the new inventory
of the Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom) covers almost 90%
of the Bulgarian commercial interests towards the West in the sphere of scientific and technical
excellence and mainly in the most modern fields and industries in electronic equipment. In the field
of microelectronics, the tactics are to be delivered on the Bulgarian side expensive basic equipment
and equipment, but to be declared as embargoed individual auxiliary materials. Thus, the technique
cannot function normally or its use is delayed for a long time.
34. Stenography of a meeting of the collegium of the Ministry of the Interior with a considered
proposal for the establishment of an independent economic governance, Sofia, January 24,
1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 715, л. 1-13
It is reported that every year the problems of the economy are becoming more and more responsible.
After consultations with Viktor Mihailovich Chebrikov from the KGB, it was agreed that it is good
for the Economic Administration to separate and work independently on its tasks.
35. Circular letter containing information on the structure of Fourth State Security Service for
servicing the economy, Sofia, March 25, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 78-79
In the obvious numbering, the Fourth Central Self-Government Office will be known as the 72100
division of the Ministry of Interior and will have six departments. Among the new moments is the
establishment of the Information and Analysis Department.
36. A plan of the events to be conducted by the Ministry of Interior authorities for timely provision
of information to the party, administrative and economic bodies about crimes committed in
the economy and giving them publicity in the mass media and expose the perpetrators to the
working groups, Sofia, June 13, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 729, л. 6-9
It is envisaged that the Central Information Organizational Management Office (MoI), the
Propaganda Department, will organize the processing of the received information for the party and
economic authorities and in an appropriate form to provide the mass media with them.
37. Circular letter regarding big fires in major enterprises in Hungary and Poland and requiring
a reassessment of the level of security and protection of economic sites, Sofia, June 17, 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 124-125
It is concluded that there is an uncompromising attitude towards the economic and administrative
guides regarding the security and protection of the objects.
38. Circular letter with tasks outlined before the security services with regard to the economy,
Sofia, July 22, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 126-128 и гърбове
It is stated that the main efforts should be directed to the discovery and ‘timely crossing of large,
deeply masked appropriation and other crimes’.
39. Report on the state of the counterintelligence work on protecting and preserving the economy
from the attacks of the enemy and other hostile and criminal elements, Haskovo, October 9,
1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 144-154
It is reported that during the ‘revival process’ a certain tension has been created among a large part
of the ‘Turkish in the past Bulgarians’. The presence on some sites of the economy in Haskovo and
the district of compact masses of such persons considerably complicates the operational situation
on the line. Unrealistic plans and bad results in the machine industry sector in the county have
created distrust in the management of the correctness and validity of the plans being developed and
the proportions and rates of growth in them. There is tension in the work force due to the reduction
in wages.
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40. Circular letter regarding the results in the development of the economy for the first period of
six months of 1987, Sofia, July 17, 1987
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 199-203
It is reported that the results of the implementation of the state plan in its part on the balance of
technological links show that there is still a slow pace of ‘technological re-equipment and upgrading
of production’. The growth rates of the main economic indicators are lower than in the previous
two years, however, there is an increase in the Wage Fund. By June 30, the state's foreign exchange
earnings plan was 43.4%. In construction there are unfinished sites worth BGN 12.7 billion. It is
concluded that the development of the economy during the year is carried out without sufficient
reserves, with great tensions in the material and foreign exchange balances. The State Security
authorities are entrusted with ‘helping the national economy to implement the approved measures
of the Council of Ministers to catch up with the 1987 plan’.
41. Assessment of the situation of the economy and the forthcoming problems, Sofia, October 7,
1987
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 89-106
It is reported that a course is being made to ‘deeply reorganize in material and spiritual life, in public
relations, throughout our development.’ These processes primarily affect the economic life of the
country and have a direct impact on the work of the State Security authorities because the majority
state and economic bodies and organizations are unprepared to work under the new conditions.
At the same time, a number of production capacities continue to operate under heightened risk
conditions. This is accompanied by serious deficiencies in the technological and labour discipline,
poor maintenance of the facilities and failure to meet the prophylactic examination deadlines. The
Ministry of Interior authorities require ‘full operational control and creation of a reliable regime
and conditions for the faultless operation of the production facilities’. On their part, the services are
increasingly difficult to orientate in the dynamic economic environment and the signal information
instead of increasing - decreases.
42. Extracted from a shorthand record of the national meeting of the Ministry of Interior,
containing information on the operational situation in the economy and the tasks of the
Ministry of Interior authorities by the end of the year, Sofia, October 13, 1987
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 11-12; 33-47; 62
Along with a number of pressing questions about the agent and fire service of the sites attention
is paid to the nature of the incoming operational information. It is pointed out that the Ministry
does not receive data that reflects the processes in the field of economics in depth. The information
received in the analytical units is superficial; it is not significant and operationally interesting. It is
concluded that there is ‘bureaucracy and formalism’ to account for any activity.
43. Signs of disclosure of Bulgarian citizens - specialists, traders, researchers and other persons
working in the economy who established criminal relations with the special services of the
opponent, Sofia, May 25, 1988
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-7 (Хс) т. 8, л. 292-298
An up-to-date list of indications upon which Bulgarian citizens can become involved in the activities
of foreign intelligence;
44. Information on the deteriorated financial status of the trading enterprise ‘Kintex’ Sofia,
October 7, 1988
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 29, л. 45-47
The liabilities of the enterprise amounted to BGN 598 million. This is mainly due to difficulties
in the realization of the goods abroad, the inappropriate collection of export receivables, as
well as to the delay in the payment of the combinations of machines and equipment supplied by
Kintex machines and equipment in the second direction. Irregularities have also been reported
in the ‘Metalhim’ enterprise system and the creation of deliberate misconceptions about the real
production capabilities of the combinations.
45. Report on the operational situation and activity of the State Security bodies for the protection
of the economy and support for its development after the adoption of the Decree on business
activities and the establishment of the corporate organization, Sofia, May 11, 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 903, л. 2-15
It is reported that only companies with good economic performance tend to be involved in the
process of building companies. This is due to the fact that companies that make good foreign
exchange earnings do not want to enter into companies. They seek to register as self-employed
because they fear that their currency will be redirected to cover the obligations of other businesses.
Unfair plans continue to be unfair, and data on business performance continue to be hidden or
falsified at various levels. There are serious inconsistencies in the established norms and regulators,
the tax system and pricing, which create significant disproportion in production and consumption.
Thus, the process of restructuring the economy is slowing down and the economic situation of the
country is deteriorating. The delayed resolution of these problems generates social tension among
the working people.

Из архивите на ДС
39

46. Report on the activities of the Fire Protection Authorities for the protection and support of the
economic development of the country, in fulfilment of the tasks resulting from the Decree No
56 of 1989 of the State Council, Sofia, May 15, 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 903, л. 33-42
In the process of self-governance and self-supporting economic organizations’, a number of
companies refuse to pay maintenance to the employees of the departmental security and the fire
departments, which creates serious difficulties for the operation of the fire-fighting authorities and
divisions.
47. Report on the counterintelligence activities of the Regional Administration of the Ministry
of Interior - Plovdiv for the protection and support of the economic development in the
implementation of the July Concept with attached information in tabular form, Plovdiv, June
1, 1989
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 903, л. 43-56
In all branches of the economy in the region there is a tendency for labour shortages. Due to
unfavourable working conditions, unresolved social problems and depreciated equipment, staff
turnover in a number of light, chemical and metallurgical industries, construction, rail and
road transport. There are serious difficulties in the implementation of production plans due to
labour shortages, systemic violations of labour, financial and technological discipline, unfulfilled
contractual obligations on cooperative supplies and the production of uncompetitive and poor
quality products. Regardless of the conditions created for foreign investment, Western firms refrain
from participating in joint productions, preferring to study the conditions and wait. The reasons are
that their representatives have doubts about the success of the reorganization; they do not approve
the frequent changes in the normative base. As a further argument, the low technological level and
quality of Bulgarian goods are also highlighted. The People’s Republic of Bulgaria is considered
insolvent and requires assurance on the effectiveness of any possible investments.
48. Guidance on the operational situation of the economy and counterintelligence activities
planning guidelines for 1990, Sofia, November 24, 1989
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-103 (Вд), л. 6
It is reported that the disproportion between the monetary incomes of the population and the
commodity funds is rapidly increasing, which leads to a sharp deterioration of the domestic market.
The government deficit is steadily increasing and the domestic government debt is becoming
increasingly threatening. The financial situation of the country is seriously shaken. The country's
external obligations have reached the upper critical limit, which is the reason for the export of largescale national income. All this is conditioned by the intensification of inflationary processes and
their harmful consequences. Some areas of the country are depopulated as a result of the ‘revival
process’, which violates the normal rhythm of a number of productions. The persistent deficit of
goods and the material and financial disequilibrium shocks stimulate the growth of corruption and
decomposition. The alienation of the people from power and socialist property acquires a lasting
character and stimulates the manifestations of idleness, waste of material values and embezzlement.
The Bulgarian economy is in an ever-worsening crisis that will lead to a deterioration of the social
and political climate.
49. Information No 97 on the increased interest of some Western firms in the economic relations
with Bulgaria, Sofia, April 10, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 36, л. 1-2
It reports about the interest of Austrian companies into 4-5 billion shillings to the state-owned
company ‘Metal’ - the heavy machinery plant in Radomir.
50. Letter of interest from the West German Intelligence to economic and political issues
concerning Bulgaria with attached questionnaire, Sofia, April 11, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 36, л. 3-5
It is reported that there is an opportunity to provide West German intelligence with information
about Bulgaria.
51. Information No 108 on interest shown by representatives of Western countries into the
economic situation in Bulgaria, Sofia, April 19, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 5, а. е. 36, л. 7-8
It is reported that following the termination of payments in convertible currency by Bulgarian
Foreign Trade Bank, Bulgarian companies and their western partners are looking for ways to
favourably settle their financial relations in the interest of future economic relations between them.
Staying foreign tourists and traders with perplexity and satisfaction comment on the change in
the Bulgarian lev (BGN) exchange rate. They say there are no far-sighted bank specialists in the
country, as the new exchange rate of the BGN has led to a sharp reduction in the income from
foreigners' residence in Bulgaria.
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Из архивите на ДС

58

Из архивите на ДС

59

Из архивите на ДС

60

Из архивите на ДС

61

Из архивите на ДС

62

Из архивите на ДС

63

Из архивите на ДС

64

Из архивите на ДС

65

Из архивите на ДС

66

Из архивите на ДС

67

Из архивите на ДС

68

Из архивите на ДС

69

Из архивите на ДС

70

Из архивите на ДС

71

Из архивите на ДС

72

Из архивите на ДС

73

Из архивите на ДС

74

Из архивите на ДС

75

Из архивите на ДС

76

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

92

Из архивите на ДС

93

Из архивите на ДС

94

Из архивите на ДС

95

Из архивите на ДС

96

Из архивите на ДС

97

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

109

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

111

Из архивите на ДС

112

Из архивите на ДС

113

Из архивите на ДС

114

Из архивите на ДС

115

Из архивите на ДС

116

Из архивите на ДС

117

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

132

Из архивите на ДС

133

Из архивите на ДС

134

Из архивите на ДС

135

Из архивите на ДС

136

Из архивите на ДС

137

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

146

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

149

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

151

Из архивите на ДС

152

Из архивите на ДС

153

Из архивите на ДС

154

Из архивите на ДС

155

Из архивите на ДС

156

Из архивите на ДС

157

Из архивите на ДС

158

Из архивите на ДС

159

Из архивите на ДС
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164

Из архивите на ДС

165

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

167

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

173

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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180

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

182

Из архивите на ДС

183

Из архивите на ДС

184

Из архивите на ДС

185

Из архивите на ДС

186

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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194

Из архивите на ДС

195

Из архивите на ДС

196

Из архивите на ДС

197

Из архивите на ДС

198

Из архивите на ДС

199

Из архивите на ДС

200

Из архивите на ДС

201

Из архивите на ДС

202

Из архивите на ДС

203

Из архивите на ДС

204

Из архивите на ДС

205

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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212
РС

Ж
К А АВ
ТА НА
ИК СИ
ОН ГУ
ОМ РН
ИК ОС
А Ти
-ч
аст

ЪЛ ДДС
Из архивите Бна
ГА ЪР

16

III

213

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

226

Из архивите на ДС

227

Из архивите на ДС

228

Из архивите на ДС

229

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

236

Из архивите на ДС

237

Из архивите на ДС

238

Из архивите на ДС

239

Из архивите на ДС

240

Из архивите на ДС

241

Из архивите на ДС

242

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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247

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

249

Из архивите на ДС

250

Из архивите на ДС

251

Из архивите на ДС

252

Из архивите на ДС

253

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

260

Из архивите на ДС

261

Из архивите на ДС

262

Из архивите на ДС

263

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

269

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

291

Из архивите на ДС

292

Из архивите на ДС

293

Из архивите на ДС

294

Из архивите на ДС

295

Из архивите на ДС

296

Из архивите на ДС

297

Из архивите на ДС

298

Из архивите на ДС

299

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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309

Из архивите на ДС

310

Из архивите на ДС

311

Из архивите на ДС

312

Из архивите на ДС

313

Из архивите на ДС

314

Из архивите на ДС

315

Из архивите на ДС

316

Из архивите на ДС

317

Из архивите на ДС

318

Из архивите на ДС

319

Из архивите на ДС

320

Из архивите на ДС

321

Из архивите на ДС

322

Из архивите на ДС

323

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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328

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

330

Из архивите на ДС

331

Из архивите на ДС

332

Из архивите на ДС

333

Из архивите на ДС

334

Из архивите на ДС

335

Из архивите на ДС

336

Из архивите на ДС

337

Из архивите на ДС

338

Из архивите на ДС

339

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС

366

Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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Из архивите на ДС
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ
СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНИ
АЕЦ
АЗ
АПК
АТЗ
АТТ
БАН
БВТБ
БДЖ
БЗКБ
БИБ
БМФ
БНД
БРП
БРП (к)
ВЕЦ
ВК
ВМ
ВСС
ВТО
ВТП
ГАР
ГДОП
ГСУ – МВР
ГУГК
ГУГОЗН
ДАП
ДВ
ДЗ
ДЗС
ДИК
ДИКСИ
ДИО
ДИП
ДКК
ДКНТП
ДКП
ДЛ
ДМП
ДНМ
ДОН
ДОП
ДОР
ДПК
ДСО
ДСП
ДТ
ДТО
ДФ
ЕИО
Земснаб
ЗММ
ИД
ИМКО
ИНДПРОЕКТ
ИНРА
ИТР
КА
КВИВ
КДНК
КДС
КИНТЕКС
КИНТС към МС

– Атомна електроцентрала
– Аварийна защита
– Аграрно-промишлен комплекс
– Азотно-торов завод
– Автотранспортна техника
– Българска академия на науките
– Българска външно-търговска банка
– Български държавни железници
– Българска земеделска и кооперативна банка
– Българска инвестиционна банка
– Български морски флот
– Федерална разузнавателна служба на ГФР
– Българско речно плаване
– Българска работническа партия (комунисти)
– Водноелектрическа централа
– Вражески контингент
– Ведомствена милиция
– Висш стопански съвет (1945–1947 г.)
– Външнотърговско обединение
– Външнотърговско предприятие
– Групова активна разработка
– Групово дело за оперативна проверка
– Главно следствено управление на МВР
– Главно управление по геодезия и картография
– Главно управление по геология и охрана на земните недра
– Държавно автомобилно предприятие
– Доверена връзка
– Доброволен заявител
– Държавно земеделско стопанство
– Държавен индустриален комбинат
– Държавна инспекция по качеството на стоките за износ
– Държавно индустриално обединение
– Държавно индустриално предприятие
– Държавен консервен комбинат
– Държавен комитет за наука и технически прогрес
– Държавен комитет за планиране
– Доверено лице
– Държавно минно предприятие
– Дирекция на народната милиция
– Дело за оперативно наблюдение
– Дело за оперативна проверка
– Дело за оперативна разработка
– Държавна планова комисия
– Държавно стопанско обединение
– Държавно стопанско предприятие
– Държавна тайна
– Държавно търговско обединение
– Държавна фирма
– Европейска икономическа общност
– Земеделско снабдяване
– Завод за металорежещи машини
– Идеологическа диверсия
– индивидуален микрокомпютър
– Държавна проектантска организация за индустриални строежи
– Институт за рационализации и норми
– Инженерно-технически работници
– Картотека и архив
– Комитет за външноикономически връзки
– Комитет за държавен и народен контрол
– Комитет за Държавна сигурност
– Кантора за инженерно-технически експорт
– Комисията за икономическо и научно-техническо сътрудничество към Министерски съвет
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КО
КоКом
КОЛЕНКО
КРД
КХМ
ЛАР
ЛПР
М
М „Вихрен”
М „Канал”
М „Пирин”
М „Родопи”
М 100
М 50
МАТ
МЕМ
МЗ
МЗХП
МИЗ
МК
МКСБ
МНО
МСП
МТС
НАПС
НД
НИИЕ
НИМ
НИП
НИПКИЕП
НИПСИИ
НОР
НПП
НСЗК
НТО
НТС
НТУ
НХК
ОД
ОДС
ОП
ОПО
ОТМ
ОТУ – МВР
п.о.
ПК
ПМС
ППО
ППС
ПР
ПТТ
РМС
с.с.
СГП
СГУ – МВР
СИВ
ССА
СТОП
ТАБСО
ТЕЦ
ТТ фабрика
УБО
УСМ
ЦИНТИ
ЦИОУ
ЦКС
ЦНИИТМАШ
ЦНИРПД
ЦСУ
ЦУПО-МВР

– Криминален отдел
– Координационен комитет за многостранен контрол на износа
– Копринена, конопена и ленена индустрия
– Контра-революционна дейност
– Комитет по химия и металургия
– Лична активна разработка
– Лична предварителна разработка
– Мероприятие
– Контрол върху личната и служебна кореспонденция
– Мероприятие по вражеската емиграция
– Подслушване на домашен и служебен телефон
– Микрофонно подслушване
– Подстава, внедряване на агент в чужда специална служба
– Привличане към сътрудничество на чужд агент
– Международен автомобилен транспорт
– Министерство на електрификацията и мелиорациите
– Металургичен завод
– Министерство на земеделието и хранителната промишленост
– Министерство на индустрията и занаятите
– Металургичен комбинат
– Министерство на комуналното стопанство и благоустройството
– Министерство на народната отбрана
– Министерство на строежите и пътищата
– Машинно-тракторна станция
– Национален аграрно-промишлен съюз
– Наблюдателно дело
– Научноизследователски институт по ечемика, Карнобат
– Нов икономически механизъм
– Нов икономически подход
– Научно-изследователски и проектно-конструкторски институт по електропромишленост
– Научeн институт по проблемите на социалистическата икономическа интеграция
– Нещатен оперативен работник
– Научно-производствено предприятие
– Национална служба за защита на конституцията
– Научно-техническа организация
– Научно-техническо сътрудничество
– Научно-техническо управление
– Нефтохимически комбинат
– Отчетно дело
– [органите] на Държавна сигурност
– Оперативна преписка
– Опасен производствен обект
– Оперативно-техническо мероприятие
– Оперативно-техническо управление на МВР
– помощен отчет
– Постоянна комисия
– Постановление на Министерски съвет
– Първична партийна организация/ Противопожарна охрана
– Противопожарна служба
– Предварителна разработка
– Пощенска, телеграфна и телефонна станция
– Работнически младежки съюз
– секретен сътрудник
– Смесено горско предприятие
– Софийско градско управление на МВР
– Съвет за икономическа взаимопомощ
– Селскостопанска авиация
– Съюз на товарния и обществения превоз
– Транспортно-авиационно българо-съветско общество
– Топлоелектрическа централа
– Телефонно-телеграфна фабрика
– Управление „Безопасност и охрана“
– Управление строителна механизация
– Централен институт за научно техническа информация
– Централно информационно-организационно управление
– Централен кооперативен съюз
– Централен научноизследователски институт по технология на машиностроенето
– Център за научноизследователска, развойна и проектантска дейност
– Централно статистическо управление
– Централно управление за пожарна охрана на МВР
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