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Въведение
Сборникът „Държавна сигурност и изборният процес“ (1944-1991) е поредното издание
на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Дейността на Държавна сигурност, свързана с изборните процеси в България през посочения период е разгледана на фона на променящите се вътрешнополитически и външни
фактори, които до голяма степен определят изхода от изборната борба.
В теорията и практиката на българските изборни процеси съществуват много „бели петна“, резултат от недостатъчно проучване на изборните практики при социализма. Отделни
аспекти са били изследвани от политолози, юристи, историци, но липсва цялостна картина
на изборите през периода 1944-1989 г.
Главният проблем на избирателните системи през този период е липсата на минимални
условия за провеждане на изборното състезание. Монополното положение на БКП задушава
и най-малките възможности за излагане на идеи, различни от сковаващите догми на „марксизма-ленинизма“.1
През 1945 година се провеждат избори за Двадесет и шесто Обикновено Народно събрание. Целта на вота е да легитимира един по същество нелегитимен политически елит.
През 1946 г. се провеждат избори за Шесто Велико Народно събрание, което трябва да
даде легитимност на държавните институции на новия режим. Българската работническа
партия /комунисти/ премахва старата номерация на парламентите и определението „обикновено“, с цел да се разграничи напълно от предишната система.
Започва настъпление и утвърждаване на тоталитарния политически модел. Голяма част
от стария политически елит е физически ликвидирана, а остатъците от него нямат реална
възможност за политическа дейност.2
Последователно се провеждат избори за I-во НС през 1949 г., II-ро през 1953 г., III-то през
1957 г., IV-то през 1962 г., V- то през 1966 г., VI- то през 1971г., VII-мо през 1976 г., VIII-мо
през 1981 г. и IX-то през 1986 г.
След преврата, извършен на 10 ноември 1989 г. се насрочват избори за ново Велико Народно събрание. Това са първите свободни и демократични избори в страната, проведени
след 1931 г. Седмото Велико Народно събрание изработва и на 12 юли 1991 г. приема новата
конституция на България, която регламентира формата на държавното управление-република с парламентарно управление и основните принципи, върху които се изгражда новата политическа система.
Включените в изданието документи са подбрани от фондовете на Министерство на вътрешните работи и са подредени в хронологичен ред. Структурата на сборника е определена
в зависимост от значението на вота за цялостното политическо развитие на страната. Тя
включва четири раздела:
1. Двадесет и шесто Обикновено Народно събрание – 1945 г.
2. Шесто Велико Народно събрание – 1946 г.
3. Изборният процес в България при комунистическия режим – 1949-1988 г.
4. Седмо Велико Народно събрание – 1990 г.
1
2

Галунов Т., Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944-1989), Университетско издание
„Св. Св. Кирил и Методи“, В. Търново, 2017 г., стр. 7-9

Пак там, стр. 8-10

Из архивите на ДС
7

Раздел Първи
Двадесет и шесто Обикновено Народно събрание
Въпросът за провеждането на парламентарните избори в България намира място още в
първите програмни документи на новата власт. В течение на няколко месеца след 9. IX. 1944
г. се изготвя избирателен закон, регламентиращ тяхното провеждане, като същевременно се
насрочва и датата на това събитие-26 август 1945 г. 3
Изработването на изборния закон, привеждането му в действие и цялостното провеждане
на изборите е дело на МВР и неговите органи. (Вж. Док. № 25 от сборника)
Два са основните фактора, които определят изхода на предизборната борба:
Първият е съществуващото напрежение във вътрешнополитическия живот на страната.
През този период голям брой земеделци и социалдемократи излизат от Отечествения фронт,
като особено драматично тези процеси протичат в Земеделския съюз. Един от неговите водачи – Г. М. Димитров започва да изгражда организация, способна да се противопостави на
комунистите. Ответната реакция обаче не закъснява и през януари 1945 г. той е отстранен
от ръководния пост в Земеделската организация и на негово място е избран Никола Петков.
Вторият фактор (външен) е водената политика от трите страни, участващи в Съюзната
контролна комисия – САЩ, Великобритания и Съветския съюз.4
Според поместената в документите информация правителството на Отечествения фронт
демонстрира готовност за провеждане на свободни и демократични избори.
Пред чуждестранни журналисти, на въпроса ще има ли опозиционни листи министърът
на вътрешните работи Антон Югов отговаря:
„Ще има. Сведенията ми са, че има много желаещи да се кандидатират за народни
представители, така че не съществува опасност в изборите да има само една листа”.
(Вж. Док. №2 от разширеното електронно издание)
В действителност обаче изборите се провеждат само с една обща листа–тази на ОФ. Алинея II, на чл. 53 от Наредбата-закон за избиране на народни представители за Обикновено
Народно събрание, налага и ограничението да не може една партия, която участва в общата
(коалиционна) листа на ОФ да излиза със самостоятелна листа. (Вж. № 11 от сборника)
През май 1945 година главният директор на Администрацията към МВР и началника
на служба „Проучване, съгласуване и избори” изпращат писмо до областните директори,
околийските управители и кметовете на общините, в което са дадени указания за незабавно
съставяне на избирателните списъци във всички общини. От поместената информация става
ясно, че в тези списъци не се включват имената на осъдените и лишените от права по Закона
за съдене от Народния съд и Закона за защита на народната власт. По този начин е отнето
правото на глас на хиляди хора.
През този период Държавна сигурност е част от новосъздадената Дирекция на Народната милиция. Във връзка с провеждането на изборите, инспектори от ДС се командироват в
различните околии на страната. Тяхната основна задача е да събират сведения за настроенията сред народа и влиянието на опозицията в отделните райони.Там, където установяват, че
опозицията има силно влияние се вземат мерки за проваляне на нейните планове за участието й в изборния процес. Събират се сведения и за самите опозиционни кандидати, като се
набелязват мероприятия за привличане на някои от тях на страната на ОФ. (Вж. Док. № 15
от сборника)
Според инспектора от ДС Н. Загорски, на който е възложена задачата да събере сведения
за хода на изборната кампания в Пловдивска област, „чести явления са ненормалните отно3
4

Ст. Пинтев, Исторически преглед, том 6, БАН, 1993 г., Отлагане на първите следвоенни парламентарни
избори в България- 1945 г., стр. 58-80
Пак там

Из архивите на ДС
8

шения между партия и милиция“, а така също и несработване на околийските началници със
завеждащите Държавна сигурност:
„В Пазарджик партията си е послужила с милицията като е поискала познати лица
от ДС да се навъртат пред вратите на съда, за да сплашат опозицията и тя да не завери
своята листа”.(Вж. Док. № 14 от сборника)
В доклад на инспектора от Държавна сигурност Савка Мечкарова, в който са отразени резултатите от нейната обиколка в Русенска област се отбелязва, че е необходимо да се започне
усилена разяснителна работа в Беленска, Русенска, Кубратска и Исперихска околии, тъй като
те се оформят с най-силно реакционно настроение.
По специално внимание се обръща на гр. Русе, където според ДС се намират граждани, в
лагера на опозицията, които са „много умни, интелигентни и опитни в политическата борба.
Тези хора оказват влияние на русенската общественост и я ръководят „мълчаливо”.
(Вж. Док. № 18 от разширеното електронно издание)
На базата на докладите на инспекторите от ДС е направен цялостен анализ на опозиционните сили в страната и характеристика на тяхната дейност. Опозицията на Мушанов и
Гергинов е определена като открит враг на ОФ. Придобити са сведения за намеренията на
десните елементи в Социалдемократическата партия да свикат тайно конгрес и вземат надмощие над левите, в резултат, на което Григор Чешмеджиев и Коста Лулчев излизат от ОФ.
В полезрението на Държавна сигурност попада и Кръстьо Пастухов, който в този момент
ръководи партията.
На 13 август 1945 г. Мейнард Барнс (политически представител в България) връчва нота
до българското правителство, с копие до Съюзната контролна комисия и ръководителите на
опозицията. В нея се подчертава, че САЩ няма да признаят правителство, формирано в резултат на изборите, тъй като политическите условия в страната не биха дали възможност за
свободна изява на народната воля. 5
На 14 август 1945 г. Н. Петков, Гр. Чешмеджиев и П. Стоянов оттеглят кандидатурите си
за предстоящите избори. Причина за това е тяхната убеденост, че те няма да бъдат проведени
честно. Четирима от министрите в кабинета на К. Георгиев напускат Министерския съвет.
На 22 август, на пресконференция пред чужди журналисти външният министър П. Стайнов, без знанието на правителството, заявява, че правителството би отложило изборите, ако
до 25 август получи чрез Съюзната контролна комисия съответно указание от министрите на
външните работи на трите велики държави.
Отлагането на изборите силно притеснява ОФ правителството. В документите от този
период се срещат все по-често открити заплахи срещу опозиционно настроените българи,
определяйки ги като врагове на народа:
„Исперихска, Разградска, Дуловска, Русенска околии държат първенство по своята опозиция. Докато не бъдат физически унищожени няма да се оправят.” (Вж. Док. № 20 от
сборника)
Според инспекторите от Държавна сигурност целта на опозицията е да всее смут и уплаха сред масите и „неуравновесените политически хора” и да попречи на изборите, за да се
наложи тя в едно ново правителство.
„Проклятие би тежало върху нас, ако като органи на властта на ОФ, при всеки евентуален случай не се справим с враговете така и с такава светкавична бързина, че да ги зашеметим на място, да ги оглупим, да изкараме от бедните им мозъци всяка охота за действие
срещу властта.(Вж. Док. № 20 от сборника)
5

Ст. Пинтев, Исторически преглед, том 6, БАН, 1993 г., Отлагане на първите следвоенни парламентарни
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След отлагането на изборите, под наблюдение от страна на службите се поставят всички
опозиционери и „съмнителни лица”. Набляга се извънредно много на създаването на добра
връзка между органите на Държавна сигурност, Униформената милиция и Помощната милиция при провеждането на определените за 18 ноември 1945 г. нови избори.
Инспектори от ДС организират околийски конференции, на които присъстват прокурорите на съответните областни съдилища. На тези конференции се изнасят доклади във връзка с
отлагането на изборите и легализирането на някои политически партии, както и задачите на
административните и милиционерски органи при новосъздалото се положение. (Вж. Док. №
26 от разширеното електронно издание)
Трите опозиционни партии обаче обявяват бойкот на изборите–отцепниците от Земеделския съюз, Социалдемократическата партия и Демократическата партия. Според инспекторите от ДС целта на обявения бойкот е да се увеличи процента на негласувалите.
От всички, имащи право на глас, на изборите за 26-то Обикновено народно събрание
гласуват 85.60% .
Присъствието на съветски войски, масовите репресии над политическите противници и
използването на държавния апарат и средствата за масово осведомяване за фалшификации и
пропаганда позволяват на ОФ да регистрира изборна победа–88%.
В доклада на началника на Административно отделение при МВР се отбелязва
”ценното съдействие” на инспекторите от Държавна сигурност за изнасяне на изборите.
„Седмици наред те обхождаха градовете и селата, провеждаха конференции, упътваха
околийските управители и кметовете, констатираха и поправяха грешките”. (Вж. Док. №
25 от сборника)
Що се отнася до сериозните нарушения при провеждането на изборния процес, в документите са посочени няколко факта:
1. На околийските управления е наредено да запазят резерв, в размер на 30 % от избирателните карти, които да бъдат разпределени допълнително. Всеки околийски управител
е бил длъжен да предаде на околийския съдия по 100 броя празни избирателни карти.(Вж.
Док. № 8 от сборника)
2. Липсата на действителни адреси, посочени в избирателните списъци стават причина
43 000 избирателни карти да останат нераздадени.
„Допуснатите нередовности в избирателните списъци доведоха до там, че цели страници почервеняха от направените с червено мастило заличавания на неправилно вписаните
лица като избиратели”. (Вж. Док. № 26 от сборника)

Раздел Втори
Шесто Велико народно събрание
През юли 1946 г. Двадесет и шестото Обикновено Народно събрание приема Закон за
допитване до народа за премахване на монархията, провъзгласяване на Народна република и
за свикване на Велико Народно събрание.
То предлага да се премахне монархическата форма на управление и България да се обяви
за Народна република като цар Симеон II и Сакс-Кобурготската династия се лишават безвъзвратно от всички лични и имуществени права, преимущества и титли, свързани с българския
престол. (Вж. Док. № 30 от сборника)
Правителството взема решение, а Народното събрание гласува Референдумът да се състои
на 8 септември 1946 година, а изборите за Велико Народно събрание на 27 октомври 1946
г. На всички областни директори, околийски управители и кметове на общините е дадено
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разпореждане решението да се разгласи на избирателите, чрез глашатаи и обявления пред
входа на кметствата и по- видни места в общините. (Вж. Док. № 43 от разширеното електронно издание)
Пред органите на Държавна сигурност е поставена задачата да мобилизират всички свои
сили и да насочат вниманието на своята агентура към разкриване на плановете и замислите,
както на ОФ партиите, така и на опозиционните групировки, свързани с предстоящите избори за Велико Народно събрание. Като важна задача се поставя и установяването на тяхното
действително отношение към Народната република.
Службите се задължават да придобият по агентурен път точни сведения за позицията на
правителствата на САЩ и Англия по отношение на изборите и техните намерения.
С цел да се подпомогнат ОФ комитетите при подбора на кандидатите за народни представители за Велико Народно събрание, службите са натоварени със задачата да съберат точни
данни и документи за всички промъкнали се в листите враждебни на Отечествения фронт
елементи, за да могат те да бъдат отменени от Националния комитет на ОФ. Тези данни и
документи Държавна сигурност предава на областните съдилища, за да бъдат отхвърлени и
от съда.
Предвидено е да се осигури по един секретен сътрудник, който да присъства на всички
предизборни събрания-опозиционни или отечественофронтовски, които да донасят писмено
за хода на събранието, повдигнатите въпроси и становището на ораторите, с цел да се вземат
съответните мерки. (Вж. Док. № 33 от сборника)
За нарушенията на избирателния закон са предвидени строги наказателни разпореждания.:
„Председателите и членовете на бюрата се наказват с тъмничен затвор и глоба до
15000 лева, ако допуснат да гласува някой, който няма право, ако съзнателно допуснат
някой избирател да гласува, ако намалят времето за гласуване или ако някой увещава избирателите с коя бюлетина да гласува.
За унищожаване на изборните книжа или кутия нарушителят се наказва със строг тъмничен затвор до 5 години и глоба до 20 000 лева”.
(Вж. Док. № 34 от сборника)
На конференция, състояла се на 26 септември 1946 г. министър Югов посочва, че тъй
като изборите представляват интерес и за външния свят, те ще се следят най- внимателно и
от други страни. Затова е необходимо Народната милиция да покаже пред целия свят, че е
способна да се справи със задачата и че в България съществува действително демократичен
режим, обезпечаващ пълна свобода на българския избирател.
„Опозицията да има пълна възможност да участва в избирателната кампания, но и
всеки да знае, че ако наруши законите, ако провокира, то няма международно и вътрешно
съображение, което да спре нашата народна власт да прати този, който провокира там,
където му е мястото”.
(Вж. Док. № 48 от разширеното електронно издание)
По време на изборната кампания активно се прилага приетият от правителството на Кимон Георгиев Наредба-закон за защита на народната власт. На практика той легализира масовия политически терор, започнал след 9.09.1944 г. Сред изброените престъпления са създаване на опозиционни организации и разпространяване на невярна информация. Прилага
се комбинирано с Наредбата закон за съдене от Народния съд. По тази Наредба-закон е арестуван Кръстю Пастухов, който е обвинен за публикацията „Не ме изкушавайте лицемери”,
поместена във в. „Свободен народ”, с която критикува реч на Г. Димитров.

Из архивите на ДС
11

Няколко дни, преди изборите за Велико Народно събрание, на 23 октомври 1946 г. е
обявена неговата присъда от Върховния касационен съд. Същият е осъден на 5 години затвор
и лишен от граждански и политически права, като целта е той да не може да участва в избора
срещу комунистическия лидер Г. Димитров.
В същото време, на предизборен митинг на Отечествения фронт министър Югов отправя открити закани срещу опозицията в България. Той обвинява привържениците на Никола
Петков, Лулчев и Мушанов в престъпни намерения. Югов посочва, че в своите вестници,
с едри букви те дават гласност на всички ония противобългарски предложения, с които се
цели унижаването и унищожаването на нашата страна, каквито се правят на Парижката конференция и в комисиите по изготвянето на договора за мир с България. Като говори от името
на народа. Югов заявява:
„Народът ги обвинява в техните престъпни намерения да разрушат вечната дружба
между българския народ и Великия Съветски съюз, в лицето, на чиито народи и ръководители, начело с генералисимус Сталин народът вижда своите искрени приятели и защитници на националните интереси на нашата страна”. (Вж. Док. № 49 от разширеното
електронно издание)
Предвидено е в деня на изборите към участъците да се прикрепят разузнавачи и чиновници, които да са на разположение на груповия началник на Държавна сигурност, прикрепен в
този ден към избирателните бюра. (Вж. Док. № 37 от сборника)
Държавна сигурност придобива данни за прояви на опозицията преди вота-брой на опозиционните събрания, брой на присъстващите и имената на ораторите. Взети са мерки по
време на събранията опозиционните оратори да бъдат разобличени и мероприятията да
завършват с реч на оратор от Отечествения фронт.
От съобщенията на началниците на служба „Държавна сигурност”, свързани с произшествията по време на предизборната борба, става ясно, че на някои места в страната са възникнали инциденти, породени от политическите спорове между привърженици на опозицията и комунисти, при които е имало ранени и убити, както и нанесени побои над задържани
в милицията хора. (Вж. Док. № 40 от сборника)
В деня на изборите, всички разузнавачи от тайния щат на Криминална, Административна
и Стопанска милиция са предадени към Държавна сигурност. Задържаните лица, във връзка
с произшествия, възникнали в резултат на спречквания между агитаторите на ОФ партиите и
опозицията са предадени на Държавна сигурност за следствие. (Вж. Док. № 41 от сборника)
В изборите за Велико Народно събрание на 27 октомври 1946 г. партиите, членуващи в
ОФ излизат с обща листа, но с различни бюлетини. Под силен натиск от страна на правителството избирателната активност достига 92 %. Българската работническа партия /к/ получава 53, 14 % от гласовете.
В този раздел на сборника са поместени и таблици за резултатите от изборите за Велико
Народно събрание за градовете в страната, в зависимост от величината на процента на подадените гласове за БРП /к/, за ОФ партиите и за общините, населени с малцинствени групи.
От поместените в тях данни се вижда, че в 26 от общо 103 града в България, комунистите
получават под 50 % от гласовете-Велико Търново, Кърджали, Разград, Добрич, Търговище,
Габрово, Карлово и т. н.
Най-голям процент опозицията получава във Варненска, Русенска и Плевенска област.
В някои селища броят на гласовете е повече от 70%, като са отбелязани и такива с над 80%.
В изборите за Велико Народно събрание, Народен съюз „Звено” претърпява пълно поражение. Неговият председател Кимон Георгиев, който е безкрайно разочарован от резултата
се обръща към тези негови членове, които са гласували за други партии с думите:
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„Тези, които се подадоха на натиска на РП /комунисти/ от страх гласуваха за нея като
ги порицавам, че са страхливи, ги оправдавам. Но онези, които работеха за опозицията, те
извършиха измяна към партията”.(Вж. Док. № 62 от разширеното електронно издание)
Избраното Шесто Велико Народно събрание е последният парламент в България с участие на опозицията, преди окончателното установяване на комунистическия режим.

Раздел Трети
Изборният процес в България при комунистическия режим – 1949-1988 г.
Първата крачка по пътя към установяването на тоталитарния политически модел е отстраняването на опозиционно настроените депутати във Великото Народно събрание. В антипартийна дейност са обвинени6:
Никола Петков – осъден на смърт за опозиционна дейност, екзекутиран през 1947 г.
Проф. Станчо Чолаков – член на Народен съюз «Звено» - арестуван и интерниран
Проф. Петко Стоянов –отнет депутатски имунитет в 6 ВНС, изпратен в Белене
Асен Баев – народен представител в Двадесет и шестото Обикновено Народно събрание
и Шестото Велико Народно събрание и репресиран.
Борис Камбуров – народен представител в Шестото Народно събрание-осъден на 20 години затвор.
Ангел Държански - народен представител 1945-1947 – репресиран, изпратен в Белене
Трайчо Костов – екзекутиран-1949 г.
През 1947 г., в България е проведен нов референдум, в присъствието на съветски войски,
на който е приета републиканска конституция, известна, като Димитровска конституция.
Така са положени и правните основи на комунистическия режим, който управлява страната
през следващите десетилетия. С това се слага край на фасадната многопартийност от първите години след Деветосептемврийския преврат и окончателно се утвърждава тоталитарната
система.
В изборната кампания за Народни съвети и съдебни заседатели през май 1949 година е
осъществено пълно взаимодействие между дейността на органите на МВР и на Държавна
сигурност с органите на БКП. В резултат на това не се допуска организирана или друга
по-чувствителна вражеска проява. Получени са само сведения за отделни опити опозиционно настроени „елементи“ да водят агитация или да пускат позиви с „противонародно съдържание“.(Вж. Док. № 48 сборника)
По отношение на вражеските елементи се вземат бързи административни мерки като
най-активните от тях, след съгласуване с пълномощниците на ЦК се изпращат веднага в
ТВО (трудово-възпитателни общежития), без да се чака оформянето на заповедите от МВР.
Активно се следят лидерите на БЗНС. Служители от отдел I при Дирекция „Държавна
сигурност“ подслушват и записват разговорите на министър Г. Трайков с представители на
неговата партия. Разговорите са свързани с издигане на кандидатурите на земеделци за изборите за народни представители, насрочени за 18.12.1949 г. От получената информация
става ясно, че Трайков е възмутен от факта, че навсякъде комунистите налагат мнението си
и определят кои кандидатури да бъдат издигнати.
Агенти и информатори на Държавна сигурност събират сведения за изказвания и на членове на нелегалните политически организации-БЗНС „Никола Петков“, бивши хора, православното духовенство и т.н.
Два месеца преди изборите министърът на индустрията и занаятите Петко Кунин е отстранен от поста и е изключен от БКП за „вражеска, антипартийна и антисъветска дейност“.
(Осъден е през 1951 г.)
6

Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България”, Ангел Цураков, изд. „Труд”, 2008 г.
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Ликвидиран е министърът на финансите Иван Стефанов, който отказва да предаде златната наличност на България на съхранение в Москва. Той категорично отказва да направи
нов вътрешен заем, за който настоява СССР.
Започналата чистка в самата БКП, води до отлагане на изборите. По информация на
службите, членове на нелегалната БЗНС „Н. Петков“ коментират, че:
„От министрите само В. Червенков и Георги Чанков са били свободни, а всички други са
били под наблюдение, тъй като руснаците ни нямали доверие и не ни оставяли да се ръководим сами, понеже щели сме да им изневерим като Тито“.(Вж. Док. № 78 от разширеното
електронно издание)
Няколко месеца, преди изборите започват незапомнени в историята на София изселвания
на хора. Капитан Митев от гр. Русе, бивш член на БЗНС „Никола Петков“ отказва да изпълни
заповедта да превози интернираните с парахода си, заявявайки, че:
„Това било позор за българите, тъй като жени деца и старци се карали като стадо овце
само затова, че не са комунисти“. (Вж. Док. № 80 от разширеното електронно издание)
Общо е мнението, че изселванията са предизборна мярка, за да се всее страх и така БКП
да си осигури изборите. В действителност много от реакционно настроените хора са в паника, очаквайки всеки момент и те да бъдат изселени.
Основните въпроси, които се коментират сред населението, непосредствено преди изборите за народни представители и окръжни съветници са свързани с оформянето на двете
крила в БКП-на старите комунисти и тези, дошли от СССР. Коментират се и действията на
пристигналия от Съветския съюз, пратеник на ГПУ Юдин, който заявил, че „целият ЦК на
БКП е гнил“. По негова заповед са арестувани много министри от българското правителство.
(Вж. Док. № 81 от разширеното електронно издание)
Колежът в Симеоново е пълен с арестувани народни представители, включително и Антон Югов.
По данни на службите, сред населението усилено се коментират съобщенията на радио
Лондон, според които е задържан и българския военен министър, както и началникът на
Щаба на войската. В България до този момент са арестувани 300 души. Предава се информация за подготвян военен преврат срещу властта, начело с генерал Попов и разкриването на
800 души, военни, замесени в подготовката на преврата, както и задържането на генералите
Кинов, Тошев, Лекарски и Стойчев.
Предизборната обстановка в страната най-точно е характеризирана от Никола Русев, преводач при американските военни аташета, според който:
„Съветският съюз и ВКП7 били загубили доверие в българското правителство и БКП и
затова се постарали да вземат властта в свои ръце“.
(Вж. Док. № 81 от разширеното електронно издание)
В резултат от всички тези събития се стига до извода, че изборите ще бъдат отложени още
веднъж, тъй като България щe стане съветска република-„Задунайская република“.
В документите е поместено и изказване на журналиста Кръстю Кръстев, според което
в България през този период са разположени съветски части с наименование „Чон“ (част
особена назначения). Хората на тези части ръководели всичко, дори и Държавна сигурност,
затова през този период са арестувани нейни служители и ръководители.
Не случайно, в справките, изготвени от службите през този период се помества твърде
различна по характер информация:
7
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„В цялата страна се провеждат събрания, конференции, украсяват се клубове, витрини, уреждат се кътове на генералисимус Сталин, пишат се лозунги. Наред с това обаче са
допуснати и много слабости и са забелязани прояви на „вражески елементи“.(Вж. Док. №
92 от разширеното електронно издание)
Според поместените сведения, вражеската дейност в изборната борба се изразява до голяма степен в писане на лозунги, със съдържание против изборите, срещу народната власт и
против СССР. В резултат на получените агентурни данни са разкрити някои от разпространителите на позивите, между които и ученици.
Засечени са „вражески изказвания“ на земеделци от различни селища на страната.
Отчетени са „положителни“ резултати от реализацията на разработка „Средна гора“, по
време, на която са били задържани близките на предварително набелязани от Държавна сигурност хора.
От придобитите сведения, за настроението сред обикновеното българско население преди изборите става ясно, че народът се е абстрахирал и „не го интересуват никакви избори“. В
този момент единствената надежда за него е да чуе някаква новина, казана от чуждото радио:
„В Америка знаят, че изборите и този път ще се проведат при голям терор, който
фактически започна с масовото изселване от София, но все пак от Америка заявяват, че
бъдещето не е на комунизма“. (Вж. Док. № 85 от разширеното електронно издание)
На 18.12.1949 г. са отчетените бляскави изборни резултати за БКП, въпреки констатираните нарушения: в избирателните списъци на много места са вписани имена на несъществуващи лица, не са отметнати имената на вече гласували хора и т. н.
(Вж. Док. № 60 от сборника)
При провеждането на местните избори през 1952 година, активна дейност осъществява
Управление III-ДС, отдел „Анонимки“. При случаи на разпространение на анонимни позиви, насочени срещу комунистите, се вземат автографи на съмнителните лица, които се изпращат за експертиза. Обекти на активни разработки стават голяма част от хората, обявили се
против изборите и кандидатите на ОФ. По отношение на тях се набелязват агентурно-оперативни мероприятия, а тези с „вражески прояви“ се вземат на отчет.
В донесенията на агенти, секретни сътрудници и информатори на ДС е поместена информация, според която във връзка с изборите опозиционно настроената част от българското
общество очаква намесата на външни сили, като разчита преди всичко на Англия и САЩ.
Те изразяват и своето несъгласие гласуването да се извършва само с една листа-тази на ОФ,
което на практика задължава всеки да гласува за комунистите.
Например, д-р Никола Тонев, бивш аташе е засечен от службите да говори срещу начина,
по който се провеждат изборите у нас:
„Това диктаторско управление, което изхожда от СССР уби нашия народ морално и материално. Изборите са интересни само когато има две листи, а при сегашното положение
те са невалидни” (Вж. Док. № 84 от сборника)
До всички окръжни и околийски управления е изпратена заповед № 212, с която агентурата се задължава да следи настроенията на гласоподавателите и при получаване на сигнали
да уведомява началника на ДС за своевременно вземане на бързи и ефикасни мерки. Според
същата заповед, трябва да се проучат задълбочено кандидатите и да се вземат мерки за подменянето им, ако има настроения срещу тях.
В изпълнение на същата заповед, във връзка с изборите се вземат агентурни и официални
мерки да не се допуска използването от вражески елементи на печатниците, циклостилите и
пишещите машини. (Вж. Док. № 79 от сборника)
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В изпълнение на заповедта в Бургаски окръг например, целият агентурно-информационен апарат е вдигнат в бойна готовност. За активно разработване на обектите и обезпечаването им с достатъчно по количество и качество агентура са вербувани нови 151 сътрудника
и 23 явки. След определянето на кандидатите за депутати в окръга, службите извършват
проверка на всички кандидати. За 51 от тях са открити оперативни данни и по линия на Държавна сигурност са отстранени.
Проявите на вражески настроените елементи се свеждат до късане на избирателните
списъци и на портрети на комунистически лидери, разпространяване на анонимни листовки
със съдържание, насочено против изборите, агитация на хората да зачеркват имената на кандидатите, отбелязани в листата и т. н.
Дадено е указание агентурата да обезоръжи обектите, като им внушава, че ако гласуват с
лозунг или зачеркнат отбелязаните в листата кандидати, няма да постигнат никакви резултати, а могат да бъдат заловени и да привлекат вниманието на органите на властта върху себе
си. (Вж. Док. № 71 от сборника)
От общия брой на гласоподавателите (99.15 %), за депутатите на Отечествения фронт
гласуват 98.70 %. Зад тази „бляскава победа“ стоят гласовете на хора, изправени пред страха
да не попаднат в полезрението на Държавна сигурност, в случай че не гласуват с единствената листа, тази на Отечествения фронт.
Бивш индустриалец от Габрово е засечен да споделя пред свои съграждани:
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„От нашите избори никой не се интересува. Всеки ще отиде по заповед да гласува. Това
обаче не е волята на народа. Аз ще отида да гласувам, но отивам от страх, а не да упражнявам своето право.“ (Вж. Док. № 68 от сборника)
Проф. Станчо Чолаков, бивш член на ИК на „Звено” заявява:
„Трябва да се пазя, защото във връзка с изборите щяло да има арести и ще се държи
сметка за държанието на всеки по отделно.” (Вж. Док. № 74 от сборника)
През 1956 година, когато се провеждат поредните избори за народни съветници и съдебни заседатели, както и през 1957 година-по време на изборите за народни представители в
НРБ, голяма част от хората, изразили по един или друг начин неодобрението си към комунистическата власт вече са обекти на Държавна сигурност и са взети на отчет.Така е отнета
всяка възможност тези хора да въздействат в бъдеще върху изборните процеси в страната.
Проявите на вражеска дейност се изразяват единствено в агитация, насочена към неучастие в изборите, гласуване с лозунги и изказвания, свързани с това, че изборите са предварително решени в полза на ОФ:
„Всичко ще мине формално и ще се оформи търгът и да се каже пред външния свят –
вижте, че ние правим избори и печелим 99.99%. Нима те мислят, че на Запад има хора,
които могат да повярват, че изборният резултат изразява волята на народа”.
(Вж. Док. № 145 от разширеното електронно издание)
В средите на Н. Петковистите, царските офицери, Михайловистите, Цанковистите, бившите хора и с неустановена политическа принадлежност лица, коментарите във връзка с
изборите са различни. Посочва се, че една част от тях се примирява със своето положение и
губи надежда за промяна на властта, тъй като според нея американците „дремят”.
Друга част от вражеските елементи още се надяват, че положението ще се промени, като
някои залагат надеждите си вече на Западна Германия. Органите на ДС засичат изказване на
Пенчо Панов, царски офицер, национал-либерал, който посочва:
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„Разсипаха ни комунистите до основи, но се чака Западна Германия, тя ще свърши работата. Много земеделци се предават един по един, но това се знае, че е под натиск върху
тях. Остана верен само Димитър Гичев.”
(Вж. Док. № 107 от сборника)
В документите се съобщава, че към лицата, направили вражески изказвания е насочена
агентура, извършва се проучване, след което се взема отношение. За документация на тяхната дейност се завежда активна разработка.
По отношение на международните събития са засечени изказвания, че по мирен път не
могат да се уредят въпросите, че войната е неизбежна. Както се чувало за Турция и Сирия
„всеки ден ставали неприятни неща на границата им и ако днес избухне войната, то по-голямата опасност идвала не от Германия, а от създалото се положение около Сирия“. Бивш член
на БЗНС посочва:
„Ето станаха вече 13 години и ние все чакаме да падне властта, но няма що още толкова ще чакаме и няма да се откажем. Сега дано турчина да направи нещо, защото се е
поразмърдал.” (Вж. Док. № 165 от разширеното електронно издание)
„Всички виждат спасението само в една война, която много скоро ще се наложи на руснаците, които мъчно биха я приели, защото ще бъдат унищожени.”
(Вж. Док. № 111 от сборника)
Сигнали за организирана вражеска дейност през този период Държавна сигурност не е
получила. В информации за коментарите и изказванията на вражеските елементи се посочва,
че във връзка с изборите голяма част от хората вече са на мнение, че не трябва да се предприема нищо, тъй като с това можело да си навредят, „да ходят по милиция, затвори и пр.“
„От предстоящите избори не очаквам нищо. Може само да загази някой покрай тях и
затова е най-хубаво да си кротува човек, докато минат изборите, защото на такива избори пращат в Белене”.(Вж. Док. № 113 от сборника)
Според придобитите сведения от службите някои вражески елементи са възнамерявали
да започнат отпечатването и разпространението на позиви, но по-късно се отказват пред
страха да не бъдат разкрити. Посочва се, че повечето от вражески настроените лица ще участват в изборите и ще гласуват за кандидатите на ОФ само защото се страхуват от властта–да
не бъдат уволнени, наказани и пр.
„Под силата на страха, всички хора ще гласуват за кандидатите на ОФ. След изборите,
пресата ще гръмне, ще се пишат информации, доклади, че народа гласува 100 на 100 %.”
(Вж. Док. № 116 от сборника)
През 1967 г. в структурата на КДС е създадено Шесто управление за борба с идеологическата диверсия, което активно участва в изборните процеси до 1988 г. (тогава са проведени
последните избори в България в условията на комунистическия режим). По всички сигнали
за „вражеска дейност” по време на изборните кампании Държавна сигурност провежда профилактични мероприятия, като лицата обявили се по някакъв начин срещу комунистическата власт незабавно се задържат от службите.
Тези профилактични мероприятия дават „нужния резултат”:
„Взели сме мерки. Данни и сигнали за готвеща се вражеска дейност във връзка с изборите няма”. (Вж. Док. № 184 от разширеното електронно издание)
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Четвърти раздел
Седмо Велико Народно събрание
Информацията, поместена в четвъртия раздел на сборника до голяма степен определя
насоките, в които трябва да се търсят отговорите, на все още неизяснени въпроси, свързани
с българския преход от тоталитаризъм към демокрация.
Основните документи в този раздел са оперативни информации за политическата обстановка в страната, проявите на опозиционните сили и подготовката на партийните организации за изборите, седмични оперативни информации за съотношението на политическите
сили, извадки от телефонни обаждания във Висшия партиен съвет и т.н.
През януари 1990 г. са закрити Шесто управление, Второ Главно управление и Четвърто
(икономическо) управление. Създадена е Национална служба за защита на конституцията,
като от общо 908 служители от трите закрити управления на Държавна сигурност 581 влизат
в новосъздадената служба. От поместената в сборника информация става ясно, че освен да
пази конституцията, новата служба активно участва в предизборната борба.(Вж. Док. № 219
от разширеното електронно издание)
В тази борба управляващата партия БКП и опозицията са поставени в коренно различно
положение:
„БКП (БСП) разполага с цялата държавна власт, съответстващия й репресивен апарат, а опозицията е с голи ръце”.(Вж. Док. № 127 от сборника)
Създаденият Информационно-социологически център на Висшия съвет на БКП всяка
седмица изготвя оперативни информации, свързани с изборите. В тези документи са поместени сведения за Съюза на демократичните сили, според които последният „целенасочено
и активно въздейства върху населението”, чрез масовите си прояви в столицата и някои големи градове. Във всички информации от общините с тревога се отбелязва внушителността
на митинга, организиран от СДС на 25 февруари в София, който е определен като антикомунистическа предизборна кампания.
В същото време се отбелязва, че на много места партийните организации не са преодолели напълно „шока и стаписването” от бързо изменящото се състояние на политическите
сили. (Вж. Док. № 121 от сборника)
Според оперативна информация за политическата обстановка в България от 13 март 1990
г. в страната се извършват прегрупирания на опозиционните организации, с явни или скрити
политически аспирации, които „заслужава да бъдат следени по-отблизо”
Получени са данни, че най-резултатни са усилията за увеличаване на членския състав
на БЗНС „Н. Петков” и НФТ „Подкрепа”, като последната е декларирала синдикалната си
същност, но на практика осъществява политическа дейност. Въпреки, че нейното влияние
е най-силно сред интелигенцията, предимно сред лекарите и учителите, изразяват се опасения, че тя ще бъде по същество организация за политическа дейност на Съюза на демократичните сили в предприятията и учрежденията.(Вж. Док. № 121 и Док. № 123 от сборника)
Безпокойство създава и ясно проявената увереност в победата на изборите, изразена от
всички хора, присъстващи на митинга на СДС, проведен на 18 април 1990 г.
В сборника са включени многобройни информации, в които са поместени документирани
телефонни обаждания на граждани, свързани с предизборната ситуация в страната. Повечето от тях са определени като сигнали, заслужаващи повишено внимание. Извадките от тези
телефонните обаждания се използват, за да се придобие точна представа за настроенията на
голяма част от електората на БСП и безпартийните. Извадките се изпращат до министъра на
вътрешните работи Атанас Семерджиев, след което се предават в Центъра по предизборната
работа към Висшия съвет на БСП, чиито председател е Любен Гоцев.(Вж. Док. № 125 от
сборника)
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Генералите Любен Гоцев, Атанас Семерджиев, както и заместник-министърът генерал-майор Красимир Саманджиев са едни от главните фигури, които дирижират хода на
предизборната кампания в България през 1990 г.
С решение № 14, от 4 септември 2007 на Комисията, Любен Гоцев е обявен за щатен служител на ПГУ – ДС.
С решение № 14, от 4 септември 2007 на Комисията, Атанас Семерджиев е обявен за
сътрудник на III-то Управление на ДС
С решение № 136 от 2 юни 2010 г. на Комисията, Красимир Саманджиев е обявен за щатен служител на ДС
Според поместената в документите информация, членовете на БСП и някои безпартийни
са крайно разочаровани от организацията на тази кампания. По повод поканата за участие на
комунистите във Великденското богослужение, много от тях изразяват недоумение, а други
открито протестират:
„Чета в днешния вестник „Дума”, че трябва да идем на Великденска служба, Сами ли да
идем или ще ни закарате под строй?”
„Толкова десетилетия ни възпитаваха в атеизъм, а сега ни канят на църква? Трудно ми
е да го възприема”
„Четох във вестник „Демокрация” за върховен цинизъм, че сме спонсори на двата филма
за Белене...Получава се така: ние даваме финансова подкрепа, за да ни разобличават” (Вж.
Док. № от 124 от сборника)
В голяма част от документите са посочени основните упреци на гражданите, свързани с
начина, по който се води предизборната кампания от БСП. Те питат къде са тези 120 души
от Висшия партиен съвет, тъй като само пет от тях ходят из страната. Хората, присъстващи
на митинга в Силистра например, на който е говорил Г. Пирински остават напълно разочаровани от него.
Много граждани не разбират, защо по Българската телевизия и Българското радио се
излъчват предавания, пълни с нападки срещу БСП. Те смятат, че ВПС, трябва по-енергично
да защитава „милионната армия социалисти”. Гражданите питат на кого е Българската телевизия? С кого е ? Кого обслужва тя? Особено остри са критиките към предаването „Всяка
неделя”, с водещ Кеворк Кеворкян.8
Изразени са мнения, че съществува дисбаланс в програмата на Българската телевизия
като е дадено повече време на опозицията. Привърженици на БСП протестират:
„По телевизията не казват нищо за правата на един милион обидени социалисти”
(Вж. Док. № 139 от сборника)
В предизборния период, основната задача на Националната служба за защита на конституцията е разкриване на евентуалните опити на чужди и вътрешни сили за пряко вмешателство или влияние върху хода на предизборната кампания и крайния резултат от изборите.
(Вж. Док. № 197 от разширеното електронно издание)
В справка с гриф „Поверително” се посочва, че е възможно опозиционните сили да насочат своите усилия към пълно дискредитиране на БСП като политическа сила, да укажат тотален натиск върху избирателите, да отправят заплаха за бойкотиране на изборите. Службите
8

С решения № 54 от 26.11.2008 г. и № 111 от 17.02.2010 г. на Комисията по досиетата се открива, че
Кеворкян е сътрудничил на ДС в качеството си на аген.
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предлагат мерки за предотвратяване на тези прояви, като една от тях е да се направи пълна
характеристика и да съберат биографични данни на лидерите на опозицията и на отделни
служители в радиото и телевизията, с цел използването им в предизборната кампания. (Вж.
Док. № 211 от разширеното електронно издание)
Никак не е случаен фактът, че петдесет и една партии стартират в предизборната кампания. Целта е създаването на голяма коалиция и правителство на националното съгласие (в
което обаче БСП да има мнозинство).
На извънредно разширено заседание на Колегиума на МВР на 25 юни 1990 г. Атанас
Семерджиев заявява, че акцент в работата на Щаба към МВР се слага върху оказването
на съдействие на политическите сили с „нашите специфични средства“ за решаване на
тази задача. Началникът на Националната служба за защита на конституцията Георги Пилев
обаче отбелязва, че оперативният състав е започнал да надига глас, че изпълнава функции
на бившето Шесто управление на Държавна сигурност. (Вж. Док. № 219 от разширеното
електронно издание)
Независимо от нарастващото напрежение в обществото, в резултат от поляризацията на
политическите сили, задачата е изпълнена: на изборите за Седмо Велико Народно събрание
БСП – получава 53 % от гласовете (точно толкова получават комунистите на изборите за
Шесто Велико Народно събрание през 1946 г.–53,14 %.
Пред Колегиума на МВР, Любен Гоцев съобщава нещо, което е много близо до истината,
но казано от него звучи парадоксално:
„И ние печелим избори, защото нашето население не иска да се откаже от сталинската, без да осъзнава това, уравновиловка. А пък сталинската уравновиловка върви ръка за
ръка с диктатурата на посредствеността. И тази симбиоза между сталинската уравновиловка и господството на посредствеността е нещо страшно. То ни изкара сега изборите“.
(Вж. Док. № 219 от разширеното електронно издание)
В състава на Седмото Велико Народно събрание влизат 63 души, агенти на комунистическата Държавна сигурност, които продължават да оказват политическо влияние върху развитието на България и през следващите години.
С решение № 14 от 4 септември 2007 година на Комисията по досиетата са оповестени
техните имена.
***
В книжния вариант на сборника са поместени 142 фотокопия на оригинални документи,
а в разширения електронен вариант – 221. В изпълнение на чл. 31, ал. 6 от Закона, когато в
съдържанието на текстовете е включена информация, засягаща интересите на трети лица, в
публикуваните документи тя е анонимизирана.
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Introduction
The documentary volume “State Security and the Election Process” (1944-1991) is another
publication 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.
The State Security activity related to the election processes in Bulgaria in the period under
consideration is addressed against the background of changing internal political and external factors
that largely determined the outcome of the elections.
There are many „white spots“ in the theory and practice of Bulgarian electoral processes, as a
result of insufficient examination of election practices during the socialism. Separate aspects have
been examined by political scientists, lawyers, historians, but the complete picture of the 19441989 elections is missing.
The main problem of the electoral systems during this period was the lack of minimum conditions
for conducting the election competition. The monopoly position of the Bulgarian Communist Party
suffocated even the smallest possibilities for exposing ideas other than the stigmatizing dogmas of
Marxism-Leninism.1
Elections for the Twenty-sixth Ordinary National Assembly were held in 1945. The purpose of
the vote was to legitimize a virtually unlawful political elite.
In 1946 elections were held for the Sixth Grand National Assembly, which should give legitimacy
to the state institutions of the new regime. The Bulgarian Workers‘ Party (communists) abolished
the old numbering of parliaments and the definition „ordinary“ in order to completely dissociate
itself from the previous system.
The offense and affirmation of the totalitarian political model have begun. A large part of the
old political elite was physically exterminated and its remnants did not have a real opportunity for
political activity.2
Subsequently, elections were held for the First National Assembly in 1949, Second in 1953,
Third in 1957, Fourth in 1962, Fifth in 1966, Sixth in 1971, Seventh in 1976, Eight in 1981 and
Ninth in 1986.
Following the coup on 10 November 1989, elections were scheduled for a new Grand National
Assembly. These were the first free and democratic elections in the country held since 1931. On
12 July 1991, the Seventh Grand National Assembly elaborated and adopted the new constitution
of Bulgaria, which regulated the form of government – a republic with parliamentary rule and the
basic principles upon which the new political system was built.
The documents included in the publication are selected from the funds of the Ministry of Interior
and are arranged in chronological order. The structure of the documentary volume is determined
by the importance of the vote for the overall political development of the country. It includes four
sections:
1. Twenty-sixth Ordinary National Assembly - 1945
2. Sixth Grand National Assembly - 1946
3. The Election Process in Bulgaria under the Communist Regime - 1949-1988
4. Seventh Grand National Assembly – 1990
1
2
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Section One
Twenty-sixth Ordinary National Assembly
The issue of the parliamentary elections in Bulgaria found place in the first new program documents of the new government. Over the course of several months after 9 September 1944, an electoral act was drafted regulating their holding, and the date of this event – 26 August 1945.3
The drafting of the electoral act, its implementation and the overall holding of the elections was
carried out by the Ministry of Interior and its bodies. (See Document No. 25 of the documentary
volume)
There were two main factors determining the outcome of the pre-elections:
The first was the existing tension in the domestic political life of the country. During that period,
a large number of agrarians and social democrats came out of the Fatherland Front, as these processes were particularly dramatic in the Agrarian Union. One of its leaders – G. M. Dimitrov started an organization capable of opposing the communists. However, the reaction was not delayed
and in January 1945 he was taken out from the leadership of the Agrarian Organization and Nikola
Petkov was elected to take his place.
The second factor (external) was the policy pursued by the three countries involved in the Allied
Control Commission - the United States, the United Kingdom and the Soviet Union.4
According to the information provided in the documents, the government of the Fatherland
Front demonstrated willingness to hold free and democratic elections.
In front of foreign journalists to the question would there be opposition lists, the Minister of
Interior, Anton Yugov, answered:
“Yes, there will be. I am aware of that there are many people willing to run for people’s representatives, so there is no danger that there will be only one list in the elections. “
(See Document No. 2 of the extended electronic edition)
In reality, however, the elections were held only with one common list - that of the Fatherland
Front. Paragraph II of Article 53 of the Ordinance - Law on the Election of Members of the Ordinary National Assembly, also imposed the restriction that a party that participates in the common
(coalition) list of the Fatherland Front is not allowed to participate with a separate list. (See No. 11
of the documentary volume)
In May 1945, the Chief Director of the Ministry of Interior Administration and the head of the
Study, Coordination and Election Service sent a letter to the district directors, district governors
and mayors of municipalities, indicating instructions for the immediate compilation of electoral
lists in all municipalities. From the information provided, it is clear that these lists did not include
the names of those convicted and deprived of their rights under the Law of Judgment by the People‘s Court and the Law for the Protection of the People‘s Power. Thus, the right to vote of thousands of people was taken away.
During that period, State Security was part of the newly established People’s Militia Directorate. In connection with the election, State Security inspectors were seconded to various districts
of the country. Their main task was to gather information about the mood among the people and
the influence of the opposition in the different regions. Where they found that the opposition had a
strong influence, measures were taken to break their plans for participation in the election process.
Information was also collected about the opposition candidates themselves, identifying events to
attract some of them to the Fatherland Front. (See Document No. 15 of the documentary volume).
According to State Security inspector, N. Zagorski, who has been tasked with collecting information about the progress of the election campaign in Plovdiv, “frequent phenomena were the
3
4
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abnormal relations between party and militia“, as well as the failure of the district officials to work
with State Security:
„In Pazardzhik, the party used the militia by asking it to let State Security individuals to hang
around the doors of the court in order to intimidate the opposition and to prevent it from validating
its list.“ (See Document No. 14 of the documentary volume).
In a report by State Security inspector Sava Mechkarova, which reflects the results of her tour in
the Ruse region, it is noted that it was necessary to start intensive explanatory work in the Belene,
Ruse, Kubrat and Isperih districts, as the strongest reactionary mood was forming there.
Particular attention is paid to the city of Ruse, where, according to State Security, were citizens,
in the opposition camp, who were “very smart, intelligent and experienced in the political struggle”. These people influenced the Ruse community and guided it “silently”.
(See Document No. 18 of the extended electronic edition)
On the basis of the inspectors‘ reports, a comprehensive analysis of the opposition forces in
the country and a characteristic of their activities were prepared. The opposition of Mushanov
and Gerginov was defined as an open enemy of the Fatherland Front. Acquired information on the
intentions of the right-wing elements in the Social Democratic Party to convene a secret congress
and take precedence over the left, as a result of which Grigor Cheshmedzhiev and Kosta Lulchev
left the Fatherland Front. State Security was also monitoring Krastyo Pastuhov, who was at that
time in charge of the party.
On 13 August 1945 Maynard Barnes (a political representative in Bulgaria) handed a note to
the Bulgarian government, with a copy to the Allied Control Commission and the leaders of the
opposition. It stressed that the United States would not recognize a government formed as a result
of the elections because the political conditions in the country would not allow for free expression
of the will of the people.5
On 14 August 1945, N. Petkov, Gr. Cheshmedzhiev and P. Stoyanov withdrew their candidatures for the upcoming elections. The reason for this was their conviction that the elections would
not be conducted honestly. Four of the ministers in the cabinet of K. Georgiev left the Council of
Ministers.
On 22 August, at a press conference with foreign journalists, Foreign Minister P. Staynov, without the government‘s knowledge, said that the government would postpone the elections if, by
August 25, it received an instructions from the Allied Control Commission respectively by the
ministers of foreign affairs of the three great countries.
The postponement of elections strongly worried the Fatherland Front government. In the documents of this period there were many open threats against the opposing Bulgarians, defining them
as enemies of the people:
“Isperih, Razgrad, Dulovo, Ruse districts are first among the opposition. They will not get
better, until they get physically destroyed.“ (See Document No. 20 of the documentary volume)
According to State Security inspectors, the goal of the opposition was to stir up controversy and
fear among the masses and „unbalanced political people“ and to hinder the elections in order to get
into the new government.
„A curse would weigh on us if, as a Fatherland Front authority power, in every case, we do not
deal with our enemies and at such a quick speed as to stun them on the spot, make them weary, get
out of their poor brains every desire for action against the power” (See Document No. 20 of the
documentary volume)
5

St. Pintev, Historical review, volume 6, BAS, 1993, Postponement of the First Post-War Parliamentary Elections in Bulgaria – 1945, pages 5880.

Из архивите на ДС
23

After the postponement of the elections, all the opposition and „suspicious persons“ were placed
under the supervision of the services. Emphasis was placed on establishing a good relationship between State Security, Uniformed Militia, and the Assistance Militia during the holding of the new
elections scheduled for 18 November 1945.
State Security inspectors organized district conferences attended by prosecutors of the respective district courts. During these conferences reports were presented with regards to the postponement of the elections and the legalization of certain political parties, as well as the tasks of the
administrative and militarist authorities in the newly created situation. (See Document No. 26 of
the extended electronic edition)
The three opposition parties, however, declared a boycott of the elections – the separatists from
the Agrarian Union, the Social Democratic Party and the Democratic Party. According to State Security inspectors, the aim of the announced boycott was to increase the percentage of non-voters.
85.60% out of all people entitled to vote casted their votes in the elections for the Twenty-sixth
Ordinary National Assembly.
The presence of Soviet troops, the mass repressions of political opponents and the use of the
state apparatus and the mass media for falsification and propaganda allowed the Fatherland Front
to announce an election victory - 88%.
The report of the head of the Administrative Division within the Ministry of Interior noted the
„valuable assistance“ of the State Security inspectors in carrying out the elections.
„They traveled through cities and villages for weeks, held conferences, guided district governors
and mayors, found and corrected mistakes.“ (See Document No. 25 of the documentary volume)
As regards to the serious violations during the election process, several facts are mentioned in
the documents:
1. The district authorities were ordered to keep a reserve of 30% of the voting cards to be allocated additionally. Each district governor was required to hand over to the district judge 100 vacant
voting cards (see Document No. 8 of the documentary volume)
2. The absence of actual addresses specified on the electoral lists caused 43,000 voting cards to
remain undistributed.
„The irregularities in the electoral lists have led to the point where entire pages turned red as
a result of deletions of improperly entered individuals as voters by using red ink.” (See Document
No. 26 of the documentary volume)

Section Two
Sixth Grand National Assembly
In July 1946 the Twenty-sixth National Assembly adopted the Law for the Referendum of the
People on the Abolition of the Monarchy, the proclamation of the People‘s Republic and the convocation of the Grand National Assembly.
It proposed to abolish the monarchical form of government and Bulgaria to declare the People‘s
Republic as Tsar Simeon II and the Saxe-Coburg Gotha dynasty being irrevocably deprived of all
personal and property rights, advantages and titles related to the Bulgarian throne. (See Document
No. 30 of the documentary volume)
The Government took a decision and the National Assembly voted for the referendum to take
place on 8 September 1946 and the elections for the Grand National Assembly on 27 October 1946.
All district directors, governors and mayors of municipalities were given the order to announce the
decision to the voters, through heralds and announcements at the entrance of town halls and more
prominent places in the municipalities. (See Document No. 43 of the extended electronic edition)
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The State Security authorities were tasked with mobilizing all its forces and directing its agency
to reveal the plans and thoughts both of the Fatherland Front parties and of the opposition groups
related to the upcoming elections for the Grand National Assembly. An important task was to establish their true attitude towards the People‘s Republic.
The services were obliged to acquire, though its agency, accurate information on the position of
the US and UK governments on the election and their intentions.
In order to assist the Fatherland committees in selecting people’s representatives for the Grand
National Assembly, the services were tasked with collecting accurate information and documents
for all hostile individuals that have been slammed on the lists of the Fatherland Front in order to be
rejected by the National Committee of the Fatherland Front. That information and documents State
Security handed over to district courts to reject these individuals as well.
It was envisaged to provide a secret collaborator to attend all pre-election meetings - opposition
or Fatherland Front - to report in writing about the progress of the meeting, the issues raised and
the opinion of the speakers in order to take the appropriate measures. (See Document No. 33 of
the documentary volume)
For the violations of the Electoral Law, there were strict penalties:
„Chairmen and members of the bureaus shall be punished with strict imprisonment and a fine
of up to BGN 15,000 if they admit to vote someone who is not entitled, if they deliberately allow
a voter to vote, if they shorten voting time or if someone exhorts voters to use a particular ballot.
For destroying election papers or a box, the offender shall be punished with strict imprisonment
for up to 5 years and a fine of up to BGN 20,000. „
(See Document No 34 of the documentary volume)
At a conference held on 26 September 1946, Minister Yugov pointed out that, since the elections
were also of interest to the outside world, they would be closely monitored by other countries as
well. It was therefore necessary for the People‘s Militia to show to the whole world that it was capable of dealing with the task and that there was a truly democratic regime in Bulgaria guaranteeing
full freedom for the Bulgarian voter.
„The opposition shall have a full opportunity to participate in the election campaign, but everyone should know that if it violates the law or if it carries out provocations, there would be no international and internal reason to stop our people’s power from sending the ones responsible where
they belong to“.
(See Document No. 48 of the extended electronic edition)
During the election campaign the Ordinance on the Protection of the People‘s Power, adopted
by the government of Kimon Georgiev, was actively applied. In fact, he legalized the massive political terror that began after 9 September 1944. Among the listed offenses were the creation of opposition organizations and dissemination of false information. It was applied in combination with
the Ordinance - Law on Judgment by the People‘s Court. Under this Ordinance, Krystyu Pastuhov
was arrested and accused of preparing the publication „Do not tempt me, hypocrites“, published in
the Free People newspaper, criticizing a speech by G. Dimitrov.
A few days before the elections for the Grand National Assembly, on 23 October 1946, his sentence was announced by the Supreme Court of Cassation. He was sentenced to five years in prison
and deprived of civil and political rights, with the aim of not being able to take part in the elections
against the communist leader G. Dimitrov.
Meanwhile, at a pre-election rally of the Fatherland Front, Minister Yugov appealed openly against the opposition in Bulgaria. He accused the supporters of Nikola Petkov, Lulchev and
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Mushanov in criminal intentions. Yugov stated that in their newspapers, in capital letters, they gave
publicity to all anti-Bulgarian proposals aimed at humiliating and destroying our country, as they
were done at the Paris Conference and in the commissions for drafting the peace treaty with Bulgaria. Speaking on behalf of the people, Yugov declared:
„The people accuse them of their criminal intentions to destroy the eternal friendship between
the Bulgarian people and the Great Soviet Union, where peoples and leaders, headed by Generalissimus Stalin, are seen by the people as sincere friends and advocates of the national interests of
our country.“ (See Document No. 49 of the extended electronic edition)
It is foreseen that on the day of the election to attach intelligencers and officials to the divisions
to be available to the State Security group head, attached on that day to the polling places. (See
Document No. 37 of the documentary volume)
State Security acquired information on opposition events before the vote - the number of opposition meetings, the number of attendees and the names of the speakers. Measures were taken
during the meetings to expose the opposition speakers and to end the events with an oral speech by
the Fatherland Front.
From reports of the heads of the State Security Service, related to the incidents during the
pre-election, is evident that incidents occurred in some places in the country due to political disputes between opposition supporters and communists, with injured and killed people, as well as
beatings over militia detainees. (See Document No. 40 of the documentary volume)
On the day of the election, all intelligence officers from the secret state of the Criminal, Administrative and Economic Militia were transferred to State Security. The people detained in relation
to accidents arising as a result of clashes between the Fatherland Front party agitators and the opposition, have been handed over to State Security for investigation. (See Document No. 41 of the
documentary volume)
In the elections for the Grand National Assembly on 27 October 1946, the parties, members of
the Fatherland Front, came out with a common list but with different ballots. Under a strong government pressure, voter turnout reached 92%. The Bulgarian Workers‘ Party received 53, 14% of
the votes.
In this section of the documentary volume there are also tables for the results of the elections
for the Grand National Assembly for the cities in the country, depending on the percentage of the
votes casted for the Bulgarian Workers’ Party, for the Fatherland Front parties and the municipalities populated by minority groups. According to the data, in 26 out of 103 cities in Bulgaria, the
communists received less than 50% of the votes - Veliko Tyrnovo, Kardzhali, Razgrad, Dobrich,
Tyrgovishte, Gabrovo, Karlovo and so on.
The largest percentage of support for the opposition was in the districts of Varna, Ruse and
Pleven. In some towns/cities, the number of votes was more than 70%, and even more than 80%.
During the elections for the Grand National Assembly, the People‘s Union „Zveno“ suffered a
complete defeat. Its chairman Kimon Georgiev, who was endlessly disappointed with the result,
turned to those members who have voted for other parties, saying:
„Those who have come under pressure from the Workers’ Party /communists/ were scared and
voted for it. I reprove them as being cowards, but I justify them. But those who worked for the opposition have committed treason to the party. „(See Document No. 62 of the extended electronic
edition)
The elected Sixth Grand National Assembly was the last parliament in Bulgaria with the participation of the opposition before the final establishment of the communist regime.
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Section Third
The election process in Bulgaria under the Communist Regime - 1949-1988
The first step on the road to establishing a totalitarian political model was the removal of opposition people’s representatives in the Grand National Assembly. The following people were accused
of anti-party activity6:
Nikola Petkov - sentenced to death for opposition activity, executed in 1947;
Prof. Stancho Cholakov - member of People‘s Union „Zveno“ - arrested and interned;
Prof. Petko Stoyanov – waived parliament immunity in the Sixth Grand National Assembly, sent
to Belene;
Asen Baev - member of the Twenty-sixth National Assembly and the Sixth Grand National Assembly and repressed;
Boris Kamburov - member of the Sixth National Assembly - sentenced to 20 years in prison;
Angel Dyrzhanski – member of the parliament 1945-1947 - repressed, sent to Belene
Traycho Kostov - executed in 1949
In 1947, a new referendum was held in Bulgaria in the presence of Soviet troops, which adopted
a republican constitution, also known as the Dimitrov’s Constitution. Thus, the legal foundations
of the communist regime that governed the country in the coming decades have been laid. That put
an end to the multi-party facade of the first years after the September 9th coup and the totalitarian
system was finally established.
In the electoral campaign for People’s Councils and jurors in May 1949, full interaction between
the activities of the Ministry of Interior authorities and the State Security with the Bodies of the
Bulgarian Communist Party was carried out. As a result, no organized or other more sensitive hostile event was allowed. Only information on individual attempts of opposition elements to engage
in agitation or to prepare leaflets with „contradictory content“ has been received (see Document
No. 48 of the documentary volume)
In terms of hostile elements, rapid administrative measures were taken, as the most active of
them, after coordination with the agents of the Central Committee, were sent immediately to Labor
Correctional Facilities, without waiting for the orders of the Ministry of Interior.
The leaders of the Bulgarian Agrarian Union were actively monitored. Officers from Unit I of
State Security Directorate listened and recorded the conversations of Minister G. Traykov with
his party’s representatives. The talks were related to raising candidatures for agrarians to become
people’s representatives during the elections scheduled for 18 December 1949. From the information received it was clear that Traykov was outraged by the fact that everywhere the communists
imposed their opinion and determined which nomination candidature to raise.
State Security agents and informers gathered information about the statements of members of
the illegal political organizations – Bulgarian Agrarian People’s Union “Nikola Petkov”, former
people, the Orthodox clergy, etc.
Two months before the elections, Petko Kunin, the Minister of Industry and Crafts, was removed from office and excluded from the Bulgarian Communist Party for „hostile, anti-partisan
and anti-Soviet activities“. (He was convicted in 1951)
Ivan Stefanov, Minister of Finance, was liquidated due to the fact that he refused to hand over
the Bulgaria‘s gold deposit to Moscow for storage. He firmly refused to make a new domestic loan,
urged by the USSR.
The beginning of the purge in the Bulgarian Communist Party itself led to the postponement of
the elections. According to information from the services, members of the illegal Bulgarian Agrarian People’s Union „N. Petkov „commented that:
„Only V. Chervenkov and Georgi Chankov of all ministers were free, while all others were un6
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der surveillance because the Russians did not trust us and did not let us run ourselves because we
would cheat them like Tito.“ (See Document No. 78 of the extended electronic edition)
Several months before the elections began an unprecedented displacements of people, never
seen in the history of Sofia. Captain Mitev from Ruse, a former member of the Bulgarian Agrarian
People‘s Union “Nikola Petkov”, refused to execute the order to transport the internees with his
steamer, stating that:
„It was a disgrace to the Bulgarians, as women and old people were transported like a herd of
sheep only because they were not communists.“ (See Document No. 80 of the extended electronic
edition)
It was generally believed that displacements were a pre-election measure in order to frighten
the people and therefore the Bulgarian Communist Party to win the elections. In fact, many of the
reactionary people were in panic, waiting to be displaced any moment.
The main issues commented on among the population immediately prior to the election of people’s representatives and district councilors were related to the shaping of the two wings in the Bulgarian Communist Party - the old communists and those coming from the USSR. The actions of the
Soviet Union citizen, Yudin, an envoy sent by MPD, who said that „the whole Central Committee
of the Bulgarian Communist Party was rotten.“ Many ministers from the Bulgarian government
have been arrested on his order (see Document No. 81 of the extended electronic edition)
The college in Simeonovo was full of arrested people’s representatives, including Anton Yugov.
According to data from the services, there were rumors with regards to a communiqué of the
Radio London, according to which the Bulgarian military minister and the head of the Army Staff
were also detained. In Bulgaria 300 people have been arrested until that moment. Information on a
prepared military coup against the power, led by General Popov, and the disclosure of 800 military
personnel involved in the preparation of the coup, as well as the detention of generals Kinov, Toshev, Lekarski and Stoychev, was reported.
The pre-election situation in the country was most accurately characterized by Nikola Russev, a
translator with the US military attachés, who said:
„The Soviet Union and the SCP7 had lost confidence in the Bulgarian government and the Bulgarian Communist Party and so they tried to take power in their own hands.“
(See Document No, 81 of the extended electronic edition)
As a result of all these events, it was concluded that the elections will be postponed once again
as Bulgaria would become a Soviet republic - the „Republic of Zadunay“.
The documents also include a statement by the journalist Krystyu Krystev, according to which
in Bulgaria during this period were located Soviet parts called „Chon“ (part special appointments).
The people of these parts guided everything, even State Security, so during that period, its officers
and leaders were arrested.
It is not by accident that the information provided by the services during that period contains
very different statements:
„Meetings, conferences, decoration of clubs, showcases were carried out in the entire country,
settlements were prepared for Generalissimus Stalin, slogans were written. However, many weaknesses have also been committed and „hostile elements“ have been noticed”. (see Document No.
92 of the extended electronic edition)
According to the reported information, the hostile activity in the elections was largely expressed
in the writing of slogans, with anti-election content, against the people’s power and against the
USSR. As a result of the obtained agents’ information, some of the distributors of the leaflets, including students, were revealed.
There were „hostile speeches“ of agrarians from different villages in the country.
7
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„Positive“ results from the realization of the Sredna Gora development were reported, during
which the relatives of people, previously targeted by State Security, were detained.
From the information obtained about the mood amongst the ordinary Bulgarian population before the elections, it is clear that the people have abstracted and „did not care about any election“.
At that point, the only hope for them was to hear a news from the foreign radio:
„In America they know that the elections will be held with a great deal of terror again, which
has actually begun with the mass displacement of people from Sofia, but America knows that the
future does not belong to the communism.“ (See Document No. 85 of the extended electronic
edition)
On 18 December 1949, glamorous election results were reported for the Bulgarian Communist
Party despite the established violations: in the electoral list many names of non-existing persons
were entered, the names of people who already voted were not registered, etc.
(See Document No. 60 of the documentary volume)
When local elections took place in 1952, Directorate III – State Security, Anonymous Department played an active role. In case of distribution of anonymous leaflets directed against the communists, autographs were taken of the suspects, then sent for expertise. Subjects to active development became a large part of the people who opposed the elections, as well as candidates from the
Fatherland Front. In relation to them, operational and agents activities were identified, and for those
with „hostile manifestations“ a record was created.
The reports of agents, secret collaborators and informants of State Security Service, contain
information in connection with the elections that the opposition part of the Bulgarian society expected the intervention of external forces, relying mainly on the United Kingdom and the United
States. They also expressed their disagreement that the vote was carried out with only one list- that
of the Fatherland Front, which in practice obliged everyone to vote for the communists.
For example, Dr. Nikola Tonev, a former attaché, has been detected by the services to speak
against the way elections were held in Bulgaria:
„This dictatorial rule that comes from the USSR killed our people morally and materially. Elections are interesting only when there are two lists, and in the current situation they are invalid.“
(See Document No. 84 of the documentary volume)
All the district and regional directorates received an Order No. 212, which obliged the agents to
monitor the moods of the voters and, upon receipt of signals, to notify the head of State Security
with a view to taking quick and effective measures on time. According to the same order, candidates should have been thoroughly examined and measures taken to replace them if there was a
mood against them.
Pursuant to the same order, in connection with the elections, official and agents’ measures were
taken to prevent hostile elements to use printers, mimeographs and typewriters. (See Document
No. 79 of the documentary volume)
Pursuant to an order by the Burgas District, for example, the entire intelligence and information system was put on standby. In order to actively develop the subjects and secure them with a
sufficient quantity and quality agency, 151 new collaborators were recruited and 23 secret meeting-places were provided. After the appointment of candidates for people’s representatives in the
county, the services checked all candidates. For 51 of them, operational data were found and removed from State Security subsequently.
The manifestations of hostile elements were limited to tearing apart the electoral lists and portraits of communist leaders, spreading anonymous leaflets with anti-election content, agitation of
people to cross out the names of the candidates on the lists, etc.
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There was an order for the agency to disarm the subjects by suggesting that if they vote with a
slogan or cross out the candidates on the list, they would not achieve any results, but could be captured and would draw the attention of the authorities. (See Document No. 71 of the documentary
volume)
Of the total number of voters (99.15%), 98.70% voted for people’s representatives from the
Fatherland Front. Behind this „glorious victory“ stand the votes of the people who were afraid of
falling into the sight of State Security, if they did not vote with the only list – the one of the Fatherland Front.
A former industrialist from Gabrovo was caught telling his fellow citizens:
„Nobody cares about our votes. Everyone will go to vote by order. But this is not the will of the
people. I will go to vote, but I am going out of fear, and not to exercise my voting rights.“ (See
Document No. 68 of the documentary volume)
Prof. Stancho Cholakov, a former member of Executive Committee of “Zveno”, states:
„I have to protect myself because in connection with the elections there will be arrests and
everyone will be held responsible for his/her individual behavior.“ (See Document No. 74 of the
documentary volume)
In 1956, when the next elections for people‘s councilors and jurors were held, as well as in
1957 during the elections for people’s representatives in the People‘s Republic of Bulgaria, a large
number of people, who expressed one way or another their disapproval of the communist regime,
were already subjects in the sight of State Security and have been taken into account. Thereby,
every opportunity for these people to influence the future electoral processes in the country has
been taken away.
The manifestations of hostile activity were only expressed in an agitation aimed at non-participation in elections, voting with slogans and speeches related to the fact that the elections have been
decided beforehand in favor of the Fatherland Front:
„Everything will pass formally and they will say to the outside world – look, we are having
elections and we won 99.99%. Do they think that there are people in the West who can believe that
the election results express the will of the people? „
(See Document No. 145 of the extended electronic edition)
The comments about the elections were different within the circles and movements of N. Petkov, the Tsarist officers, Mihaylov, Tsankov, the former people and the non-settled political persons.
It is pointed out that some of them were reconciled to their situation and lost hope of changing
power because they thought the Americans were „sleeping“.
Another part of the hostile elements still had hope that the situation would change, with some
hoping for Western Germany. State Security authorities detected a speech by Pencho Panov, a Tsarist officer, a national liberal, who stated:
„The communists broke us to the ground, but are expecting West Germany now, it will do the
job. Many agrarians surrendered one by one, but it is known this is done under pressure. Only
Dimitar Gichev remained faithful.“
(See Document No. 107 of the documentary volume)
The documents specify that the agency was directed towards people who delivered hostile
speeches, an examination was carried, and then decisions were taken. An active development was
established with regards to the documentation of their activity.
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With regards to the international events, there were statements that the issues could not be
solved peacefully and that war was inevitable. Similar to the statements about Turkey and Syria,
“every day, unpleasant things were happening on their borders, and if the war broke out that day,
the greater danger would came not from Germany but from the situation around Syria.“ Former
member of the Bulgarian Agrarian People’s Union states:
„Here it is, there has been 13 years and we are still waiting for the power to fall, but nothing
we can do, will wait and we will not give up. Now, let the Turks do something, as we see – they are
awakening.“ (See Document No. 165 of the extended electronic edition)
„Everyone sees salvation only in a war that will soon be imposed on the Russians who would
hardly accept it because they will be destroyed.“
(See Document No. 111 of the documentary volume)
State Security has not received any signals of organized hostile activity during that period. In
a report on the comments and speeches of hostile elements is stated that in connection with the
elections, a large number of people were already of the opinion that nothing should be done, as that
would hurt them “to go and explain before the militia, and so on. „
„I do not expect anything from the upcoming elections. You can only get hurt during the elections,
and that‘s why it‘s best to keep quiet because during such elections you can end up in Belene.“ (See
Document No. 113 of the documentary volume)
According to intelligence reports, some hostile elements intended to start printing and spreading
leaflets, but later gave up fearing that they could get caught. It is pointed out that most of the hostile
individuals would participate in the elections and would vote for the Fatherland Front candidates
simply because they were afraid of the power – afraid of being fired, punished, etc.
„Under the influence of fear, all people will vote for the Fatherland Front candidates. After the
elections, the press will burst, information and reports will be prepared that the people voted 100
per 100%.“ (See Document No. 116 of the documentary volume)
In 1967, Sixth Directorate to Combat Ideological Diversion was formed within the structure of
the State Security Committee, which was actively participating in the electoral processes until 1988
(the last elections in Bulgaria under the communist regime). For all signals of „hostile activity“
during the election campaigns, State Security was conducting preventive measures, and those who
declared themselves in any way against the communist authorities were immediately detained by
the services.
These preventive measures delivered the „necessary result“:
„We have taken measures. There are no information and signals about a hostile activity in
connection with the elections“. (See Document No. 184 of the extended electronic edition)

Section Four
Seventh Grand National Assembly
The information in the fourth section of the documentary volume largely defines the directions
in which answers of the still unclear issues related to the Bulgarian transition from totalitarianism
to democracy should be sought.
The main documents in this section are operational information about the political situation
in the country, the events of the opposition forces and the preparation of the party organizations
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for the elections, weekly operational information on the ratio of political forces, extracts from
telephone calls within the Supreme Party Council, etc.
In January 1990, Sixth Directorate, Second Main Directorate and Fourth (Economic) Directorate
were closed. A National Service for the Protection of the Constitution was established, with a total
of 908 officials of the three State Security directorate, 581 of which were appointed in the newly
established service. From the information contained in the documentary volume, it is clear that, in
addition to keeping the constitution, the new service was actively participating in the pre-election
processes (see Document No. 219 of the extended electronic edition)
In this struggle, the ruling party, the Bulgarian Communist Party and the opposition were placed
in a fundamentally different positions:
„The Bulgarian Communist Party (Bulgarian Socialist Party) has all the state power and its
corresponding repressive apparatus, and the opposition has bare hands.“ (See Document No. 127
of the documentary volume)
The established Information and Sociological Center of the Bulgarian Communist Party’s Supreme Council prepared each week operational information related to the elections. These documents provided information about the Union of Democratic Forces, according to which the latter
„purposefully and actively influenced the population“ through its massive manifestations in the
capital and some large cities. In all the reports from the municipalities with anxiety was noted the
impressive rally organized by the Union of Democratic Forces on February 25 in Sofia, which was
defined as an anti-communist election campaign.
At the same time, it is noted that in many places party organizations have not completely overcome the „shock and surprise“ of the rapidly changing state of political forces. (See Document
No. 121 of the documentary volume)
According to the operational information on the political situation in Bulgaria of 13 March1990,
there was a reorganization of the opposition organizations with obvious or hidden political aspirations that „deserved to be monitored more closely“.
It was reported that the most effective efforts were made to increase the membership of the Bulgarian Agrarian People’s Union “Nikola Petkov” „and NFL “Podkrepa“, the latter having declared
its trade union identity, but in practice it carried out political activity. Although its influence was
strongest among the intelligentsia, mostly among doctors and teachers, there were concerns that
it would be essentially an organization for political actions of the Union of Democratic Forces in
enterprises and institutions (see Documents No. 121 and Document No. 123 of the documentary
volume)
The clear confidence in the victory during the elections, expressed by all people present at the
Union of Democratic Forces rally, held on 18 April 1990, also caused anxiety.
The documentary volume includes numerous reports containing documented telephone calls of
citizens related to the pre-election situation in the country. Most of these were defined as signals
that deserve increased attention. The excerpts from these phone calls were used to gain an accurate
picture of the moods of a large majority of the Bulgarian Socialist Party and non-party electorate.
The excerpts were sent to the Minister of Interior, Atanas Semerdzhiev, and then transferred to the
Center for Pre-election Work at the Supreme Council of the Bulgarian Socialist Party, with chairman Lyuben Gotsev (see Document No. 125 of the documentary volume)
Generals Lyuben Gotsev, Atanas Semerdzhiev, and Deputy Minister General Major Krasimir
Samandzhiev were among the main figures in charge of the election campaign in Bulgaria in 1990.
By decision No. 14 of 4 September 2007 of the Committee, Lyuben Gotsev was announced as a
full-time employee of First Main Directorate – State Security.
By decision No. 14 of 4 September 2007 of the Committee, Atanas Semerdzhiev was announced
as a collaborator to Third Directorate of State Security.
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By decision № 136 of 2 June 2010 of the Committee, Krasimir Samandzhiev was announced as
a full-time employee of State Security.
According to the information contained in the documents, the Bulgarian Socialist Party members and some non-party members were extremely disappointed with the organization of this campaign. On the occasion of the communists‘ invitation to participate in the Easter Worship, many of
them expressed their perplexity and others openly protested:
„I read in today‘s Duma newspaper that we have to go to Easter service, should we go alone or
you will organize us and take us there?
„For so many decades we have been educated in atheism, and now they are inviting us to go to
church? I find it difficult to perceive“
“I read in the Democracy newspaper of a supreme cynicism that we are the sponsors of the two
Belene movies ... It turns out that: we give financial support to them to reveal us“ (See Document
No. 124 of the documentary volume)
Most of the documents set out the basic reproaches of the citizens related to the way in which
the pre-election campaign was led by the Bulgarian Socialist Party. They asked where were these
120 people from the Supreme Party Council, because only five of them were traveling around the
country. The people present at a rally in Silistra, for example, where G. Pirinski spoke, were completely disappointed with him.
Many citizens did not understand why on the Bulgarian Television and the Bulgarian Radio were
broadcasts full of attacks against the Bulgarian Socialist Party. They believed that the Supreme
Party Council should more vigorously defend the „million-strong army of socialists.“ The citizens
wanted to know who owned the Bulgarian Television? Who did it support? Who did it serve? The
critics against the show „Every Sunday” hosted by Kevork Kevorkian8 were particularly sharp.
Opinions have been expressed that there was an imbalance in the program of the Bulgarian Television, giving more time to the opposition. Supporters of the Bulgarian Socialist Party protested:
„There is nothing on the television about the rights of a million offended socialists“
(See Document No. 139 of the documentary volume)
During the pre-election period, the main task of the National Service for the Protection of the
Constitution was to reveal any possible attempt by external and internal forces to directly interfere
with or influence the course and outcome of the elections. (See Document No. 197 of the extended
electronic edition)
In a confidential report is pointed out that it was possible for opposition forces to direct their
efforts to fully discredit the Bulgarian Socialist Party as a political force, to put total pressure on
voters, to make a threat by boycotting the elections. The services proposed measures to prevent
these events, one of which was to make a complete characterization and gather biographical data
of opposition leaders and individual radio and television employees in order to use them in the
election campaign. (See Document No. 211 of the extended electronic edition)
It is not accidental that fifty-one parties were registered for the pre-election campaign. The aim
was to create a large coalition and government of national consensus (with a majority for the Bulgarian Socialist Party).
During an extraordinarily extended session of the Ministry of Interior Collegium on 25 June
1990, Atanas Semerdzhiev stated that the accent in the work of the Ministry of Interior was focused
on helping the political forces with „our specific means“ to solve this task. However, the head of
the National Service for the Protection of the Constitution, Georgi Pilev, noted that the operative
8

By Decisions No. 54 of 26 November 2008 and No. 111 of 17 February 2010 of the Dossier Committee was revealed that Kevorkian had
cooperated with State Security in his role as an agent.
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staff compalined that it was fulfilling the duties of the former Sixth Directorates of State Security.
(See Document No. 219 of the extended electronic edition)
Regardless of the growing tension in the society, as a result of the polarization of the political
forces, the task was fulfilled: in the elections for the Seventh Grand National Assembly, the Bulgarian Socialist Party - received 53% of the votes (exactly the same percentage received by the
communists during the elections for the Sixth Grand National Assembly held in 1946 - 53.14%).
Before the Ministry of Interior Collegium, Lyuben Gotsev announced something very close to
the truth, but it sounded paradoxical thus said by him:
„And we are winning elections because our population does not want to give up the Stalinist
equilibrium, without realizing it. And the Stalin’s equilibrium goes hand in hand with the dictatorship of mediocrity. And this symbiosis between Stalin‘s equilibrium and the dominance of mediocrity is something terrible. It was the main reason we won the elections“.
(See Document No. 219 of the extended electronic edition)
The Seventh Grand National Assembly consisted of 63 people, agents of the Communist State
Security, who continued to exert political influence on Bulgaria‘s development in the coming years.
By decision No. 14 of 4 September 2007 of the Dossier Committee, their names were announced.

***
The paper edition of the documentary volime contains 142 photocopies of original documents
and the extended electronic edition - 221. In compliance with art. 31, para 6 of the Law, when the
content of the texts includes information concerning the interests of third parties, it is anonymised
in the published documents.
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ
С АНОТАЦИЯ
Раздел I
Двадесет и шесто Обикновено Народна събрание
1.

Избор на платформа на Отечествения фронт за изборите за 26 обикновено народно
събрание, Б. м., 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 95
В документа са отбелязани основните точки, залегнали в изборната платформа,
издигната от Националния комитет на Отечествения фронт. Посочени са главните
насоки в развитието на външната и вътрешна политика на България.

2.

Писмо до областните директори, околийски управители и кметовете на общините
от главния директор на администрацията в МВР, София, 10 май 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 20-21
В писмото са дадени указания за незабавното съставяне на избирателните списъци
във всички общини. Подчертава се, че в тези списъци не се включват имената на
осъдените и лишените от права по Закона за съдене от народния съд и Закона за
защита на народната власт.

3.

Писмо до началник Щаба на войската от главния директор на администрацията
при МВР, София, 20 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 39 с гръб
В писмото се отбелязва, че съгласно чл. 51 от Наредбата закон за избиране на народни
представители, военнослужещите ще гласуват в специално образувани секции в
района на казармата или в секциите на общината. Посочен е начинът, по който да се
организира гласуването.

4.

Писмо до областните директори в страната от главния директор на администрацията
в МВР, София, 21 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 43
Писмото е изпратено във връзка с указ № 150 от 16 юни 1945 г., който постановява
провеждането на избори за народни представители за XXVI-то обикновено народно
събрание на 26 август 1945 година. В него се посочва, че съдържанието на този
указ трябва да бъде донесено незабавно до знанието на всички общински кметове в
страната, които да му дадат най-широка гласност чрез обявления и глашатаи.

5.

Писмо до областните директори и председателите на областните съдилища в
страната от министъра на вътрешните работи Антон Югов, София, 30 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 13
В писмото се съобщава на областните директори и председатели на областни
съдилища разпределението на мандатите за народни представители, за сведение и
изпълнение.
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6.

Доклад от началника на отдел инспекторат при Министерството на вътрешните
работи относно областната конференция, във връзка с изборите в гр. Пловдив,
състояла се на 30 юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 18-19 с гръб
В доклада се съдържа информация за настроенията на населението, свързани с
предстоящите избори. Посочва се, че в някои от околиите има сигнали за саботаж
на изборите. Като най-притеснителен е определен фактът, че голяма част от
населението е политически пасивно.

7.

Окръжно № 1. Нареждане на Областния изборен комитет при Областния комитет
на ОФ – Бургас, Бургас, 17 юли 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 120 с гръб
В документа са дадени инструкции за провеждането на изборите на 26 август 1945
г. Като основна задача е посочена мобилизирането на всички народни сили около
програмата на ОФ. Поставен е въпросът за изграждане на изборни комитети, в
които да бъдат включени по един представител на четирите партии от ОФ и по един
от ОРПС, ОЗПС, БНЖС, РМС, ЗМС, ССМ, Млад. Съюз „Звено“ и др.

8.

Писмо до околийските управители и областните директори в страната от Дирекция
на администрацията към МВР, София, 21 юли 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 44 с гръб
В писмото се съобщава, че МВР е изпратило определен брой избирателни карти.
Отбелязва се, че в околийското управление, трябва да се запази резерв, в размер на
30% от картите, които да бъдат разпределени допълнително.
Всеки околийски управител да предаде на околийския съдия по 100 броя празни,
избирателни карти.

9.

Писмо до областните директори, околийските управители, кметовете на селските и
градски общини, Министерството на правосъдието и Министерството на войната,
София, 25 юли 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 25-27
Документът е изпратен във връзка с изменение и допълнение на Наредбата закон за
избиране на народните представители. Съобщава се, че с изменението на член 51 се
опростява техниката на гласуване на военнослужещите.
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10. Радиограма до областните директори, околийските управители, областните и
околийски началници на народната милиция и кметове, София, 2 август 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 24
Радиограмата е подписана от министър Югов. С нея той нарежда да не се правят
каквито и да било спънки на лица, които желаят да се кандидатират и да се уведомят
собствениците на печатници, че могат да печатат всякакви позиви и бюлетини на
опозиционни кандидати, стига съдържанието им да не противоречи на законите на
страната.
11. Върху демократичността на нашия избирателен закон-основни моменти в
Наредбата-закон за избиране на народни представители за обикновено народно
събрание, Б. м., 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 103-106
В материала е направено сравнение между досега действащите избирателни закони и
новата Наредба-закон с цел да бъде показан нейния демократичен характер. Посочва
се, че избирателни права вече имат всички български граждани, навършили 19 години
(преди – 21 години), както и военните (преди лишени от избирателни права).
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12. Младежта и изборите – политически права, дадени с новия избирателен закон, Б.
м. , 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 107-110
Посочени са основанията на правителството на Отечествения фронт за разширяване
правата на младежта с новия закон за избиране на народни представители. Акцентира
се върху решението на ОФ да намали възрастта от 30 до 23 години с цел да даде
възможност на младите хора да влязат в парламента със свои представители като по
този начин по-пълно да участва в живота и управлението на страната.
13. Избирателният закон на опозицията, Б. м., 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 86-89
В документа е разгледан проектът за изменение на избирателния закон, предложен от
опозицията и публикуван във в. „Свободен народ“. Основното искане на опозицията
е да не се нарушава текстът от Конституцията, в които е посочено, че избиратели
са всички български граждани, навършили 21 години, а избираеми – навършилите 30
години.
14. Писмо от инспектор Държавна сигурност Н. Задгорски до Директора на Народната
милиция, София, 9 август 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 5-8
В писмото е поместен докладът на инспектора от ДС Задгорски относно изпълнението
на възложената му задача през периода на изборната кампания и изборите в Пловдивска
област.
15. Информация от главен инспектор Хр. Боев за проведената командировка в
Плевенска област, във връзка с изборите, София, 17 август 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 1-4
Основният извод от събраната по време на командировката информация, свързана
с изборната кампания е, че разузнавателната дейност на ДС е още слаба. Дадени
са указания на инспектора от ДС, Пловдив да активизира службата си особено сред
селяните.
16. Съвещание във връзка с подготовката на изборите, Б. м., 15 септември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 83
В документа е поместено изказване на министър Антон Югов, свързано с подготовката
на изборите. Акцентът е поставен не върху техническата, а върху политическата
подготовка на изборите. Министърът посочва, че борбата срещу опозицията и
приютилите се в нея фашисти, трябва да се води главно на политическа основа.
17. Писмо на министъра на вътрешните работи Югов до областните директори,
околийските управители и кметове в страната, Б. м. 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 84 с гръб
В писмото се посочва, че съществуването на опозиционни партии, извън ОФ,
разполагащи със свои вестници им дава възможност да излагат и злепоставят
органите на властта, като използват всички допуснати грешки и незаконни прояви.
Това налага да се удвоят вниманието и бдителността на органите на МВР.
18. Значение на изборите на 18 ноември 1945 г., Б. м., Б. д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 20-21
В материала е направен анализ на опозиционните сили в страната и характеристика на
тяхната дейност. Опозицията на Мушанов и Гергинов е определена като открит враг
на ОФ. Привържениците на Н. Петков и социалдемократите, с водач Гр. Чешмеджиев
са заподозрени, че се солидаризират с Геметовци, провокатори и чужди агенти.
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19. Рапорт на инспектора при отдел „Б“ Марко Матеев, Б. м, ноември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 24-25
Рапортът е изготвен от инспектора, във връзка с изпълнението на възложената му
задача – да обиколи Врачанска област и да проведе акция по вземане на предохранителни
мерки за осигуряване на реда в предстоящите избори.
20. Доклад от Савка Мечкарова, инспектор Държавна сигурност, Русе, 16 ноември
1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 9-10
В доклада се съобщава, за състоялата се на 12 ноември конференция с органите на
Държавна сигурност, на която са поставени въпроси, свързани с провеждането на
изборите в Русенска област.
В доклада е направена характеристика на опозицията, нейните методи на действия
срещу народната власт на ОФ.
21. Сведения за работата на опозицията, Б. м. , 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 25-26
В документа се посочва, че опозицията в страната води клеветническа кампания,
насочена срещу Отечествения фронт, а с обявения бойкот на изборите се солидаризира
с враговете на България. Направен е изводът, че истинските съображения за
неучастието им в изборите са „съзнанието за безсилие и страх“.
22. Писмо до областните директори и председателите на областните съдилища в
страната от министър Югов, Б. м., ноември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 10
На областните директори и председатели на областните съдилища се съобщава, за
сведение и изпълнение разпределението на мандатите за народни представители по
избирателни колегии в страната.
23. Статия, поместена в печата за грубо нарушение на избирателния закон, Б. м., 25
ноември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165 д, л. 85
В статията се посочва, че в Бургас, центърът на избирателната колегия, в която
се избира министър-председателя са определени повече от 20 избирателни секции,
със специална заповед от областния директор, както повелява закона. На секциите
обаче са раздадени пълните избирателни списъци за целия град. По този начин е дадена
възможност на недобросъвестните избиратели, ако пожелаят да гласуват по няколко
пъти. Посочва се, че това е грубо нарушение на закона.
24. Доклад от инспектора Иван Даскалов, относно обиколката му в Пловдивска област,
във връзка със законодателните избори, произведени на 18 ноември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 164, л. 2-5
Според инспектора, най-голямата трудност при провеждане на изборите е това,
че повечето от кметовете и някой околийски управители са били неподготвени за
заеманите длъжности. Цялата работа е била възложена на някой общински писар,
без кмета или секретарят да го контролират.
25. Поуки от изборите. Материал от Борис Манолов – началник на административно
отделение при МВР, Б. м., ноември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 27-29
Посочва се, че изработването на избирателния закон, привеждането му в действие и
цялото техническо провеждане на изборите е дело на Министерството на вътрешните
работи и неговите органи. Отбелязани са положителните резултати от работата на
министерството, както и основните слабости при провеждането на изборите.
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26. Доклад на гражданското отделение при Софийската народна община, за
произведените на 18 ноември 1945 година Законодателни избори, София, 10
декември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 164, л. 6-9
Разгледан е начинът, по който са съставени избирателните списъци, както и
трудностите при раздаването на избирателни карти, породени от липсата на
действителни адреси, посочени в избирателния списък. Недействителните адреси
стават причина 43000 избирателни карти да останат нераздадени.

Раздел II
Шесто Велико Народно събрание
27. Доклад относно общинското преброяване и подновяване на избирателните списъци
в София, София, 2 февруари 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 319, л. 1-2
Отчитат се грешките при съставянето на избирателните списъци за последните
избори на 18 ноември 1945 г. За отстраняване на тези недостатъци е направен проект
за съставяне на нови избирателни списъци в София. Според него новото преброяване
ще се извършва чрез попълване на декларации, образец „А“ (за избирателния списък) и
„Б“(за военните).
28. Сведение за общия брой на лицата, софийски жители, подали декларации образци
„А“ и „Б“ чрез блоковите разпределители или в съответното районно кметство,
София, 6 март 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 319, л. 5
Отбелязани са общият брой на лицата, подали декларации „А“ и „Б“ и тяхното
разпределение по райони.
29. Доклад от инспектора при Министерството на вътрешните работи Дечо Попов
относно резултатите от общинското преброяване на лицата със софийско
местожителство в района на Столична народна община, София, 6 март 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 319, л. 3-4
Докладът е изпратен до министъра на вътрешните работи. В него се съобщава, че е
приключила акцията по преброяване на гражданите със софийско местожителство.
Посочва се, че попълването на образец „Б“ е от значение за поставяне в ред на
регистрите за населението, както и за уреждане на въпросите, свързани със запаса,
новите избори и други, интересуващи Военното министерство.
30. Закон за допитване до народа за премахване на Монархията и провъзгласяване на
Народна република и за свикване на Велико народно събрание, Б. м., 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359 Д, л. 71 с гръб, л. 72
Законът съдържа 14 члена. Според чл. 1 Двадесет и шестото народно събрание
предлага да се премахне монархическата форма на управление и България да се обяви за
Народна република като Цар Симеон II и Сакс-Кобурготската династия се лишават
безвъзвратно от всички лични и имуществени права, преимущества и титли, свързани
с българския престол.
31. Закон за реда, по който ще се произведе допитването до народа и избирането на
народни представители за Велико народно събрание, Б. м., 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359 Д, л. 73 с гръб, л. 74
Законът съдържа две глави като първата отнасяща се за народното допитване се
състои от 9 члена, а втората-за избиране на народни представители за Великото
народно събрание включва общо 19 члена.
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32. Информация за броя на народните представители за Велико народно събрание,
разпределени по изборни колегии за цялата страна, София, 26 септември 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 96 с гръб, л. 97
Информацията за разпределението на броя на народните представители във всички
девет области на страната е изпратена до областните директори, околийски
управители, кметове на градските и селски общини и кмета на Столична народна
община. Те се задължават да го разгласят на избирателите, чрез глашатаи и обявления
пред входа на кметствата.
33. Задачите на Държавна сигурност в изборите за Велико народно събрание, София,
27 септември 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 352, л. 1-2
Документът е изготвен от началника на Държавна сигурност. В него се посочва, че
основната задача на ДС е да мобилизира всички свои сили и да насочи вниманието
на своята агентура към разкриване на плановете и замислите, както на
отечественофронтовските партии, така и на опозиционните групировки, свързани
с предстоящите избори за Велико народно събрание. Да се установи и тяхното
действително отношение към Народната република.
34. Наказателни разпореждания за нарушенията на избирателния закон, Б. м., 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 59 с гръб
По-важните наказателни разпореждания се отнасят до държавните и
общински служители, председателите и членовете на изборните бюра, както и
до гласоподавателите. Наказанията включват глоби от 1000 до 100000 лева или
тъмничен, както и със строг тъмничен затвор от една до пет години, в зависимост
от провинението.
35. Писмо до областните директори и околийски управители в страната от главния
директор на Администрацията към МВР, Б. м., октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 49-50
В писмото се посочва, че във връзка с предстоящите избори за Велико народно
събрание Министерството трябва да бъде своевременно осведомено за поставените
кандидатски листи: от кого е поставена листата, цвета на листата, трите имена,
възрастта, занятието и месторождението на кандидата. Да се следи и за хода на
изборната борба.
36. Писмо до началник Щаба на войската, изпратено от началника на Дирекция на
администрацията, МВР, октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 54-56
В писмото се съобщава, че избирателните списъци на военнослужещите се съставят
под личната отговорност на командирите, началниците и офицерите по политическо
възпитание. Посочва се, че от бързото и правилно изпълнение на възложените им
задачи ще зависи до голяма степен осигуряване участието на всички военнослужещи в
предстоящите избори.
37. План за мобилизация и разпределение на силите на Народната милиция в
Старозагорска област, във връзка с подготовката и провеждането на изборите за
Велико народно събрание на 27 октомври 1946 г., 4 октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 354, л. 3-8
Планът е изготвен с цел да се предотвратят всички престъпления от политически,
стопански и криминален характер, за да не се допусне компрометиране на законния ход
на изборната борба и злепоставяне престижа на страната.
Областният началник на служба „Държавна сигурност“, инспекторът от Стопанска
милиция и един униформен инспектор са командировани в различни селища в областта,
за да поставят задачите, съгласно плана пред местните служители и милиционерски
поделения.
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38. Заповед № 1740/ 2 октомври 1946 г. на Бургаския областен началник на Народната
милиция, издадена във връзка с изборите за Велико народно събрание, София, 9
октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 354, л. 1-2
Със заповедта се назначават за дежурни при Областното управление на Народната
милиция началници и инспектори от „Криминалната служба“, от „Административната
служба“ и служба „Държавна сигурност“. Посочени са имената на тримата членове
на създадената анкетна комисия – следовател, груповият началник на Стопанска
милиция и началника на Държавна сигурност.
39. Сведение за произшествията и изборната борба в страната, извлечено от получени
на 25. Х. 1946 година, през нощта съобщения от началниците на служба „Държавна
сигурност, Б. м., 25 октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 352, л. 3-4
В сведенията са отразени прояви на опозицията, свързани с предизборната кампания
– проведени събрания и броя на присъстващите. Посочени са имената на лица от
опозицията, членове на БЗНС /Оббов/, които са злословили по адрес на Отечествения
фронт „с цел провокация“.
40. Сведение за произшествията и изборната борба в страната, извлечено от получени
на 27. Х. 1946 година, съобщения на началниците на служба „Държавна сигурност“,
Б. м., 27 октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 352, л. 5-7
Посочени са данни за инциденти, възникнали при политически спорове между
привърженици на опозицията и комунисти, при които е имало ранени или убити хора.
Отбелязва се, че на 26 октомври е бил задържан, поради публични закани по адрес на
ОФ опозиционерът Начо Калинов от Първомай. Същият е бил ударен с юмруци от
милиционер, следствие на което е починал.
41. Доклад за подготовката и провеждането на изборите за Велико народно събрание,
запазването на реда и станалите произшествия в Русенска област, Русе, 29 октомври
1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 354, л. 10-12
В доклада се посочва, че в деня на изборите, всички разузнавачи от тайния щат на
Криминална, Административна и Стопанска милиция са предадени към Държавна
сигурност. Задържаните лица, във връзка с произшествия, възникнали в резултат
на спречквания между агитаторите на ОФ партиите и опозицията са предадени на
Държавна сигурност за следствие.
42. Таблица за резултатите от изборите за Велико народно събрание за градовете в
страната, в зависимост от величината на процента на подадените гласове за
БРП/к/., Б. м. , октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 99-101
В таблицата са отбелязани 103 градове в България, 26, от които имат под 50 %
подадени гласове за БРП /к/ и 77 – с над 50 %.
Под 50 % имат Велико Търново, Кърджали, Разград, Добрич, Търговище, Габрово,
Карлово и други.
43. Таблица за резултатите от изборите за Велико народно събрание за градовете в
страната, в зависимост от величината на процентите на подадените гласове за ОФ,
Б. м., октомври 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 102-104
От таблицата се вижда, в кои градове на страната, от общо 103, ОФ партиите са
получили над 50% от гласовете. За някои градове са отбелязани процентите, получени
и за БРП/к/.
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44. Питане от Калю Калев, народен представител от Новопазарска околия, относно
изискването на ОФ бележки по издаване на милиционерски разрешения при
отваряне на питейни и други заведения, Б. м., 22 януари 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 497, л. 150
Питането е отправено към министъра на външните работи. То е свързано с
отнемането на търговските права и затваряне на заведенията на няколко души от
областта. Като причина за това се посочва, че те не са отечественофронтовци и
по време на изборната кампания са предоставили заведенията си на опозиционер за
провеждане на събрания.

Раздел III
Изборният процес в България при комунистическия режим–1949-1988 г.
45. Поверителен бюлетин за вътрешно-политическа информация, брой 59. Коментари
по предстоящите избори за народни съвети, Б. м., 15 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1116, л. 197-200
В бюлетина се посочва, че опозицията оспорва демократичността на предстоящите
избори за народни съвети и съдебни заседатели. Според реакционно настроения Йосиф
Цанков БКП се стреми да заздрави редовете на комунистите, като в народните съвети
се поставят по-школувани и добри комунисти, за да могат по-здраво да държат в
ръцете си народа.
46. Коментари по предстоящите избори за народни съвети и съдебни заседатели, Б. м.,
30 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1116, л. 245-247
В документа се отбелязва, че изборите се очакват със спокойствие от страна на
честните отечественофронтовци. Между неорганизираното население се чувства
незаинтересованост към изборите, тъй като мнозина са убедени, че кандидатите
посочени от ОФ комитетите, ще бъдат избрани с голямо мнозинство.
47. Доклад относно основните моменти по провеждането на 1 май и подготовката на
изборите, Б. м. , 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 2-4
Докладът е изготвен от началника на сектор МВР и началника на сектор Държавна
сигурност. В него се посочва, че врагът (Никола Петковисти и бивши хора) насочва
своите усилия към обработване на някои от укрепналите отечественофронтовци,
особено земеделци, с цел отказване от избирателната листа и разцепване на гласовете
за ОФ.
48. Доклад от началник сектор МВР, град Стара Загора за участието на органите на
МВР в изборната кампания и в самия избор за Народни съвети и съдебни заседатели
на 15 май 1949 година, Б. м., май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 5-6
Отбелязва се, че при провеждането на изборната кампания е осъществено пълно
взаимодействие между дейността на органите на МВР и на Държавна сигурност
с органите на БКП. В резултат на това не е допусната организирана или някоя почувствителна вражеска проява.
49. Радиограма до началниците на секторните управления на МВР, София, 9 май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1175, л. 62
Съобщава се, че едновременно с активизиране на силите на Отечествения фронт се
активизира и врагът. Министърът на вътрешните работи нарежда да се мобилизират
всички сили за борба с проявите на врага.
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50. Сводка № 1 по хода на изборите, Б. м., 15 май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1155, л. 1-2
Поместени са сведения за разпространени позиви с вражеско съдържание – против
комунизма, Отечествения фронт и Георги Димитров и такива, с които се подканват
избирателите да не гласуват, защото тази власт е против народа.
51. Сводка № 2 по хода на изборите, Б. м., 15 май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1155, л. 3-4
Поместени са данни за броя на гласувалите в отделните околии до 12. 00 часа на 15
май. Дадена е информация за намерените в някои селища позиви против Отечествения
фронт.
52. Сводка № 4 по хода на изборите, Б. м., 16 май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1155, л. 12-16
Сводката е изготвена в 1. 30 часа на 16 май. В нея са поместени броят на избирателите
по градове и села, броят на гласувалите, броят на недействителните бюлетини,
лозунгите и белите бюлетини.
53. Доклад за подготовката и произвеждането на изборите за народни съвети и съдебни
заседатели от началник сектор „ДС“ Ив. Илчев, Пловдив, 19 май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 21-23
Отбелязани са взетите от службите мерки за париране на вражеските прояви,
във връзка с провеждането на изборите. Първата от тях е била провеждането на
конференция на началниците от целия сектор, пред които е изнесена информация по
положението, доклад за изборите и задачите на органите на народната милиция и
специално на Държавна сигурност.
54. Специално съобщение от отдел I при ДДС относно изказване на м-р Г. Трайков и
други лидери на БЗНС във връзка посочването за народни представители, София,
21 октомври 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1139, л. 22-24
От съдържанието на документа става ясно, че Държавна сигурност е подслушвала
разговорите на министър Г. Трайков с представители на БЗНС в страната. Разговорите
са свързани с издигането на кандидатурите на земеделци за предстоящите избори за
народни представители.
55. Коментари в средите на БЗНС по предстоящите избори за народни представители
и окръжни съветници, Б. м. , 24 октомври 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1139, л. 1-4
Коментират се три основни въпроса: Броят на мандатите определени за БЗНС,
начинът, по който ще стане подреждането на кандидатските листи и причината за
отлагането на изборите. Според Александър Оббов продължаването на мандата на
ВНС е невъзможно и те ще се проведат, макар и да се отложат за кратко време.
56. Агентурно донесение от агент „Ормана“ за настроенията в Пловдивско, във връзка
с предстоящите избори, Б. м., 1 декември, 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 18
На агента е поставена задача да следи дали лицата, за които донася ще хвърлят срещу
изборите някакви позиви. Да разбере как се коментира обвинителният акт срещу
бандата на Трайчо Костов с селото им.
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57. Донесение от агент „Кавала“, за настроенията в Пловдивско, във връзка с
предстоящите избори, Б. м., 2 декември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 19
В документа е поместен разговор между двама души от с. Красново на тема
предстоящите избори. Единият споделя, че изпитва страх, тъй като е възможно да
проверят с коя бюлетина е гласувал, а другият заявява, че няма да гласува.
На агента е поставена задачата да провери дали селяните са проагитирани да не
посещават събранията, организирани от ОФ във връзка с изборите.
58. Донесение от информатор „Алокин“ за подофицера Тодор Динков за вражеските
му изказвания, във връзка с изборите, Б. м., 3 декември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 20
Според информатора, подофицерът Динков си е взел „политическа отпуска“ и се е
върнал на село, тъй като не желаел да се ограмотява политически. На въпроса ще
развие ли агитационна работа в селото той отговаря, че и без агитация народът
разбира добре положението на нещата.
59. Справка относно вражески прояви по хода на изборната кампания, Б. м., 17
декември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1148, л. 50 -51
Отбелязани са случаи на открити позиви с „вражеско“ съдържание и призиви да се
гласува с бялата бюлетина. Привърженик на Н. Петков от гр. Чирпан посочил, че
печатницата на негов близък е била взета от властите и не е имало къде да бъдат
напечатани позиви.
60. Справка за допуснати слабости на някои места в страната през време на изборите,
Б. м., 23 декември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1148, л. 53-54
Наред с отчетените бляскави изборни резултати, са посочени и допуснати слабости
в деня на изборите. В избирателните списъци на някои места са вписани имена на
несъществуващи лица, не са били отметнати имената на вече гласували хора и т. н.
61. Специално съобщение относно намерения анонимен позив във връзка с изборите
на 28 XI. 1952 г. , Коларовград, 3 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 40-41
Съобщението е изпратено от ОР Недев от Окръжно управление на МВР в Коларовград
до министъра на вътрешните работи и началника на III –то Управление, отдел
„Анонимки“. Съобщава се за намерен в с. Дралфа, Поповско анонимен позив, насочен
срещу комунистите. Иззети са автографи на 4 съмнителни лица, уличени, че са автори
на позива. Взето е решение автографите да се изпратят в София за експертиза.
62. Сводка относно изпълнението на заповед №212 в Бургаски окръг до 28. Х. 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 44
Сводката е изготвена от заместник-началника на отдел ДС, Бургас. В нея се отбелязва,
че Окръжното управление на МВР взема всички необходими мерки за точното
изпълнение на заповед №212 за своевременно разкриване замислите на врага. Посочва
се, че с приближаване на изборите, класовите врагове започват да проявяват все поголяма активност и злъчност.
63. Специално съобщение относно вражески изказвания във връзка с предстоящите
избори, гр. Търново, 6 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 45-47
Съобщава се, че „вражески“ настроени елементи от Търновска и Габровска околия са
говорили, че това не са свободни избори и хората нямали никакъв интерес към тях. За
голяма част от населението гласуването е една формалност, която трябва да изпълнят.
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64. Справка за постъпилите сигнали във връзка със заповед № 21 на Министъра от
26.Х. 1952 г., Стара Загора, 8 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 42-43
Съобщава се, че с наближаване на изборите Никола Петковистите и кулаците от окръга
засилват вражеската си агитация и прогнозират скорошно падане на комунистите
от власт. В поместените донесения на агенти, секретни сътрудници и информатори
на ДС става ясно, че те агитират хората да гласуват с бялата бюлетина.
65. Справка по заповед № 212 по хода на изборната кампания и действията на класовите
врагове в Бургаски окръг, Б. м. , 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 56-57
Посочва се, че във връзка с изборите на агентурата редовно се поставят задачи и чрез
тях се следят настроенията и намеренията на враговете.
Съобщава се, че в Мичуринско, обектът Иван Мидюров е организирал група за борба
против изборите.
66. Специално съобщение относно замислите на ръководството на земеделската
дружба в с. Стоките, Севлиевско да провалят кандидатите за депутати от БКП в
предстоящите избори и изобщо да водят борба против БКП в селото, гр. Търново,
16 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 48-49
Ръководството на земеделската дружба е взело решение на организирано от тях
съвещание да се напише анонимно изложение против кандидатите за народни
представители от БКП от името на партията, което да изпратят до Околийското
управление на МВР в Севлиево и Държавен контрол в София.
67. Информация относно проявите и изказванията на вражеските елементи във връзка
с изборите във Врачански окръг, Б. м., 17 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 52-55
В документа се отбелязва, че според придобити данни вражески настроени елементи
от средите на БЗНС подготвят техни кандидати за народни представители.
Посочените лица са обекти на разработка от органите на ДС. Някои от тях отказват
да се кандидатират.
68. Специално съобщение относно изказвания и прояви на вражески елементи по
отношение предстоящите избори за Народни съвети в Търновски окръг, гр.
Търново, 20 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 58-59
Поместени са няколко изказвания на различни категории „вражески елементи“,
които отразяват настроенията на голяма част от хората в окръга преди изборите.
Общо е мнението, че всеки е задължен фактически да гласува за тях /комунистите/,
тъй като има само една листа.
69. Специално съобщение относно намерените позиви с антинародно съдържание в с.
Трилистник, Пловдивско, Пловдив, 21 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 107-110
Установено е, че броят на разпръснатите в селото позиви е 258. За установяване на
авторите на същите са запланувани няколко мероприятия. Към заподозрените лица
са насочени четирима агенти, а Околийското управление на МВР изпраща на място
още същият ден разузнавача Михаил Мортев.

Из архивите на ДС
45

70. Информация № 2 относно разпространяването на анонимни листовки в с.
Трилистник, Пловдивско и гр. Сливен, против предстоящите избори за депутати
на трудещите се, София, 24 ноември 1952 г
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 111
Отбелязан е броят на намерените анонимни листовки и тяхното съдържание, насочено
срещу комунистите. Посочва се, че е започнало провеждането на мероприятия за
издирване на авторите на листовките.
71. Писмо до началника на Управление III от заместник началника на МВР, Враца
относно прояви на вражеските елементи във Врачански окръг във връзка с
изборите, Враца, 26 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 97-101
Съобщава се за разпространени позиви срещу СССР, министър-председателя В.
Червенков и ЦК на БКП. За разкриване на авторите са планирани няколко мероприятия,
едно от които е да се проведе вербовка на ученик, който има връзка със заподозрените.
Наредено е да се вземат зашифровано почерците на заподозрените лица и те да се
изпратят за експертиза.
72. Специално съобщение относно разпространените вражески слухове, във връзка с
предстоящите избори за народни съвети, гр. Търново, 25 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 60-61
Съобщава се, че в Павликенска околия е създадена група, която не одобрявала
кандидатите за съветници и работи за тяхното проваляне. На агент „Ягода” е
поставена задачата да установи имената на участниците в нея, лицата да бъдат
проучени и взети на разработка.
73. Информация № 3 относно прояви и изказвания във връзка с предстоящите избори,
София, 26 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 1-2
Поместени са изказвания на Никола Петковисти и бивши хора, насочени срещу начина,
по които се провеждат изборите. В някои от тях се казва, че изборите са една
формалност за заблуда пред външния свят и единствената надежда е да духне вятър
от запад, „та да се тури край на този тормоз”.
74. Справка за политическата линия на врага при подготовката на предстоящите
избори за народни съвети, София, 28 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 102-106
В справката се посочва, че органите на ДС са констатирали характерни прояви,
които определят възприетата линия от вражеските елементи. Установено е, че найактивни са Н. Петковистите, които организират група от вражески елементи, които
агитират за неучастие в изборите или за гласуване с бели бюлетини и лозунги.
75. Справка относно дейността на вражеските елементи в Старозагорски окръг във
връзка със заповед№ 212 на Министъра на вътрешните работи, Стара Загора, 28
ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 62-64
Поместени са изказвания на лица, водещи се на разработка при Държавна сигурност.
Информацията за тях е придобита от агенти и секретни сътрудници на службата.
Посочва се, че в народната армия все още има вражески елементи, които се обявяват
против провеждането на изборите.
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76. Информация № 4 относно изказвания и прояви в Старозагорски и Пловдивски
окръзи във връзка с предстоящите избори за депутати на трудещите се, София, 29
ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 3-4
В информацията се съобщава, че секретарят на Градското настоятелство на БЗНС в
Панагюрище е изказал недоволството си от това, че от 48 кандидати за депутати на
Градския съвет, само 8 души са били членове на БЗНС, въпреки че са били представени
15. Според него земеделците е трябвало да излязат с отделна листа.
77. Справка по заповед № 212 за Бургаски окръг, Бургас, 29 ноември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 92-96
В документа се посочва, че всеки оперативен работник е съставил свои план по
заповедта. В плана на окръжното и околийско управление на МВР като важни задачи
са поставени: активното разработване на обектите и бързото им реализиране и
активно оперативно наблюдение на всички заподозрени в „антинародна дейност”.
78. Специално съобщение относно намерения позив в дома на Кева Димитрова
Перничева, гр. Пазарджик, Пловдив, 1 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 90-91
В документа се съобщава, че гражданката Кева Перничева, доброволно е донесла в
службата позив с вражеско съдържание, в който руснаците са наречени проклети
окупатори, а Сталин – най-подлия човек в света.
79. Справка относно извършената проверка по изпълнение на заповед № 275 за
изборите в Търновски окръг, София, 2 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 10-11
В справката се казва, че в отделение ДС, при Околийското управление на МВР, гр.
Търново от наличните 89 разработки и ОНР са прегледани и набелязани мероприятия
за активизиране на 74 от тях. Отбелязва се, че два от предвидените 3 секретни
разпита с цел вербовка на обектите са проведени.
80. Информация № 6 относно прояви и изказвания на вражески елементи във връзка
с предстоящите избори за депутати на трудещите се, София, 3 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 7-10
Съобщава се, че във връзка с предстоящите избори за народни съвети, вражески
настроени елементи разпространяват анонимни материали. Посочва се, че са взети
мерки за техните автори.
81. Информация относно постъпили донесения за направени изказвания от членове
на БЗНС-ОФ, София, 4 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 17-19
В документа са поместени по-характерни изказвания, направени от членове на БЗНСОФ, с които разполага Столично управление на Държавна сигурност.
82. Справка относно дейността на вражеските елементи в Старозагорски окръ,г във
връзка със заповед № 212 на министъра на вътрешните работи, Стара Загора, 4
декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 73 а, 74-77
Справката е изготвена от оперативния работник Т. Дянков. В нея са включени
изказвания на демократи, Никола Петковисти, свещеници, кулаци и други.
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83. Справка относно подготовката в столицата за предстоящите избори за Народни
съвети, София, 8 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 20-22
Отбелязва се, че в средите на БЗНС-ОФ, приютилите се вражески елементи водят
разложителна агитация, като протестират срещу посочените в листите кандидати
от името на БЗНС, които според тях са наложени от БКП и са непопулярни.
84. Информация № 7 относно прояви и изказвания във връзка с предстоящите избори
за депутати на трудещите се, София, 9 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 11-14
Посочва се, че проявите на вражески настроените елементи се свеждат до късане на
избирателните списъци и на портрети на комунистически лидери, разпространяване
на анонимни листовки със съдържание, насочено против изборите, агитация на хората
да зачеркват имената на кандидатите, отбелязани в листата и т. н.
85. Справка относно изказванията във връзка със събранието проведено на 9 декември,
на което е изнесен доклад от министъра на вътрешните работи Георги Цанков, гр.
Петрич, 10 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 29
В документа се отбелязва, че гражданите от Петрич са доволни от изнесения от
министъра доклад за международното положение и че правителството обръща голямо
внимание на Пиринския край. На някои от хоратае обаче е направило впечатление, че
министърът има прекалено голяма охрана.
86. Информация относно подготовката на изборите за народни съвети в столицата,
София, 11 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 23-24
Посочва се, че голяма част от вражеските елементи се изказват, че изборите не са
свободни, тъй като се провеждат без участието на каквато и да било опозиционна
партия и че кандидатите са предварително избрани. В някои села около София е
допуснато на публични събрания, вражески елементи да се изказват открито, че няма
да гласуват за ОФ.
87. Справка за вражеските изказвания и коментари във връзка с изборите на 14
декември 1952 г., Бургас, 13 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 30-34
В справката са поместени изказвания, както на земеделци и безпартийни, така и на
комунисти, насочени срещу изборите. За някои случаи е уведомен Околийския комитет
на БКП като едновременно с това са взети агентурни мерки.
88. Справка относно хода на изборите за Народни съвети в столицата до 15.00 часа,
София, 14 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 25
Отразени са резултатите от гласуването до 15.00 часа по райони. Посочва се, че в
някои секции са гласували 100 % от гласоподавателите.
89. Информация относно хода на изборите и отбелязаните вражески прояви до 15.00
часа, София, 14 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 26
Съобщава се, че до 15.00 часа са гласували около 90 % от избирателите. Констатирани
са открити прояви на лица, настроени срещу изборите като демонстративно
унищожаване на бюлетините и отказ да гласуват.
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90. Информация относно проведените избори за депутати на трудещите се и констатираните вражески прояви, София, 15 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 27-28
На няколко места са констатирани единични случаи на задраскване имената на кандидатите. В Старозагорско, член на избирателна секция и член на БКП е отказал да
подпише протокола за резултатите от гласуването.
91. Специално съобщение относно разпространените анонимни позиви с антинародно
съдържание в с. Трилистник-Пловдивско, Пловдив, 15 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 112-114
Съобщава се, че за издирване на авторите на позивите, на същите е открита активна
разработка и насочена агентура към предполагаемите лица. Задържани са четирима
души, които са предадени на следствието.
92. Доклад-оценка по изпълнение на заповед 212 на министъра в Бургаски окръг, Бургас, 24 декември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 84-88
Съобщава се, че след получаването на заповед № 212 в Окръжното и Околийско управления, последната е разучена и са подготвени планове за практическото й изпълнение.
Оперативните отделения при Държавна сигурност също са изготвили свои планове, а
по тях са направени и индивидуалните планове на оперативните работници.
93. Справка за извършена проверка по изпълнение на заповед №275 / по изборите/ в
Окръжно управление на МВР-Стара Загора, София, 1 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 12 с гръб
В справката се посочва, че са взети мерки за обезпечаване на агентурното наблюдение
на най-активните вражески елементи. По линия на Никола Петковистите от установения контингент от 36 души, 24 са определени като по-сериозни вражески елементи.
94. Информация относно извършената проверка по изпълнението на заповедта по изборите в отдел ДС, гр. Сталин, София, 2 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 7 с гръб, л. 8
Съобщава се, че по линия на бившите офицери и „Звено са взети на разработка 23
обекта, но по 8 не е осигурено агентурно наблюдение. Такова не е осигурено на значителна част от контингента, представляващ оперативен интерес като от установените 60 старши офицери от бившата царска армия, във връзка с изборите агентура е
насочена към 18 от тях.
95. Справка относно извършената проверка в МВР-Бургас по изпълнение на заповед
№ 275 /по изборите/, София, 3 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 9 с гръб
В справката се посочва, че е насочена агентура по конкретни обекти, но не и с конкретни задачи. В Поморие от 112 секретни сътрудници, във връзка с изборите са инструктирани само 64 от тях. Установено е, че не се чувства никаква активизация на
агентурния апарат и не постъпват данни за действителните замисли и цели на врага,
а само общи изказвания и коментари по изборите.
96. Информация относно извършената проверка по изпълнението на заповедта по изборите в окръжните управления на МВР в Русе, Бургас и гр. Сталин, София, 4
декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 4-5 с гръб, л. 6
Съобщава се, че в Русе не е осигурено агентурно наблюдение на голяма част от вражеския контингент. По американска и английска линия, от установените 370 души е
насочена агентура само към 12 лица. В градовете Бургас и Сталин установеният вражески контингент почти не се наблюдава агентурно. Получен е само един съществен
сигнал в Бургас.
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97. Информация относно извършената проверка по изпълнението на заповедта по изборите в окръжните управления на МВР в Русе, Бургас и гр. Сталин, София, 8
декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 13 с гръб, л. 14
Съобщава се, че в ДС-Русе не е реагирала своевременно на единствения сигнал във връзка с изборите – на 27 ноември са разлепени три позива с вражеско съдържание за, но
никой не е проверил случая и не са взети мерки за разкриване на автора. Случаят не е
докладван на ръководството на окръжното управление.
98. Информация относно извършената проверка по изпълнението на заповедта за изборите в окръжните управления на МВР – Русе, Бургас и Сталин, София, 8 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 2 с гръб, л. 3
В документа се посочва, че някои работници в отдел ДС-Русе не са провели инструктаж на цялата агентура във връзка с изборите. В отдел ДС-гр. Сталин по линия на
печатниците до проверката не са взети никакви мерки и към тях не е насочена агентура.
99. Информация относно получени данни за вражеска дейност във връзка с изборите
за времето от 1 до 11 декември, София, 11 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 17-18
Получени са сигнали за образувани групи за борба против изборите в Габрово, Благоевград, кула и други. Прави впечатление, че повечето от разкритите разпространите
ли на вражески позиви и листовки са младежи-ученици, произхождащи от „вражески
среди”.
100. Писмо до Политбюро на ЦК на БКП за резултатите от изборите за Народно събрание, проведени на 20 декември 1953 г., Б. м. 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3165, л. 2-3
В писмото се посочва, че резултатите от изборите са по-добри от изборите за народни съвети, проведени през предходната година, и още по-добри от изборите за Народно събрание през 1949 г. Към писмото е приложена таблица за резултатите по окръзи,
от която се вижда, че навсякъде процентът на гласувалите за ОФ е над 99, 7%.
101. Справка относно настроението и линията на поведение на вражеските елементи от
Бургаски окръг по предстоящите избори, София, 7 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 156-161
Въз основа на получените агентурни материали е направен изводът, че поведението
на врага е насочено към подценяване и омаловажаване на изборите, оказване на съпротива и бойкотирането им, разпространяване на листовки с вражеско съдържание
за предстояща намеса на ООН при провеждането на изборите и разтуряне на ТКЗС.
Някои заявяват, че „тези избори външният свят няма да ги признае”.
102. Справка за постъпили агентурни и други материали във връзка с предстоящите
избори в Пловдивски окръг, ,Пловдив, 11 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 14-17
В справката се посочва, че във връзка с изборите за народни съвети и съдебни заседатели Окръжно управление на МВР, гр. Пловдив е изготвил конкретен план за разработване на вражеския контингент и обекти на разработка с цел своевременно разкриване на техните замисли.
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103. Информация относно настроението и вражеските изказвания на контрареволюционните елементи във връзка с обсъждане на кандидатурите за окръжно, околийски и местни народни съвети, Хасково, 16 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 34-37
Освен прояви на вражеска дейност от страна на контрареволюционните сили се посочват случаи, при които „политически неукрепнали членове” на БКП стават причина
да се провалят листите, предложени от ОФ и на тяхно място да се избират други.
Поставена е задача на агентурата за изясняване подбудите и замислите на вражеските елементи.
104. Информация относно дейността и проявите на вражеските елементи във връзка с
предстоящите избори за окръжни, околийски и местни народни съвети в Хасковски окръг, Хасково 20 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 62-64
Съобщава се, че обектът на Н. Д. Иван Стефанов от Хасково, брат на изменник на
Родината е говорил пред агент на ДС, че изборите във Франция са проведени по демократично от тези, които ще се проведат в България, тъй като там всички партии
излизат със свои листи.
105. Специално съобщение относно констатираните вражески прояви и нарушения
във връзка с предизборните събрания в някои села от Пловдивски окръг, Пловдив,
23 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 162-165
Съобщава се за провалено общоселско събрание в с. Лясково, Девинско и разпространяване на листовки. В резултат на взетите мерки от органите на ДС, гр. Девин са установени и задържани двама души. Проведен е разпит на заподозрените, в резултат, на
който са установени и авторите на листовките.
106. Информация относно постъпили агентурни и други данни за проявите на вражески елементи във връзка с обсъждането на кандидатурите за народни съветници,
Хасково, 27 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 152-155
Съобщава се, че свещеникът Михаил Михайлов от Ивайловград се изказал пред информатор на ДС, че във Франция имало истинска демокрация, за каквато у нас не може
да се мисли. Във връзка с получена информация от агент „ Бялков”, че някои хора се
готвят да задраскат всички имена в бюлетината, на същият е поставена задача да
провери дали това не е организирана дейност от страна на вражеските елементи.
107. Информация относно вражески коментарии в столицата във връзка с предстоящите избори за народни съветници, София, 28 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 97-99
В документа се отбелязва, че сред вражеските среди на Никола Петковистите, царските офицери, Михайловистите, Цанковистите, бивши хора и с неустановена политическа принадлежност лица коментарите във връзка с изборите са различни. Посочва се, че една част от тях се примирява със своето положение и губи надежда за
промяна на властта, тъй като според нея американците „дремят”.
108. Информация относно дейността на вражеските елементи в Софийски окръг във
връзка са предстоящите избори, София, 2 февруари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 85-87
В документа са поместени изказвания на опозиционно настроени хора срещу предателството на техните ръководители Петър Сърбински и Бумбаров, които преминават на
страната на комунистите.
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109. Информация относно постъпили изказвания и замисли на вражеските елементи
във връзка с предстоящите избори за народни съвети в Хасковски окръг, Хасково,
3 февруари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 71-75
Дейността на вражеските елементи във връзка с предстоящите избори се изразява
главно в изказания, че изборите в България не са демократични, тъй като има само
една листа, че кандидатите са предварително израни, че изборите във Франция са
по-демократични и в тях участие вземат всички политически партии.
110. Информация относно постъпилите изказвания, настроения и други прояви на вражеските елементи във връзка с предстоящите избори за народни съвети на 12 февруари 1956 г. в Хасковски окръг, Хасково, 10 февруари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 129-134
Отбелязва се, че дейността на вражеските елементи си остава същата както досега.
Организирана вражеска дейност в предизборната кампания в окръга не е констатирана.
111. Информация относно коментари сред вражеските елементи в столицата и окръга,
София, 29 ноември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 80-82
Поместено е изказване на Асен Стамболийски, според което Георги Трайков му предложил да го направи свои заместник като секретар на БЗНС. Стамболийски отказва
да сътрудничи с властта, защото имал здрави принципни разбирания, които били известни на всички от Държавна сигурност.
112. Справка относно появите на вражеските елементи в Коларовградски окръг, във
връзка с предстоящите избори, Коларовград, 30 ноември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 31-34
Съобщава се, че не са постъпили сигнали за организирана вражеска дейност. На гара
Хитрино е открита листовка с антикомунистическо съдържание и призив: „България
скоро време ще последва пътя на Унгария!”
113. Справка относно получените сигнали за вражеска дейност във връзка с изборите
за Трето Народно събрание, Враца, 30 ноември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 1-5
В справката са поместени изказвания на лица, обекти на ОНД, обекти по ЛАР и други,
които изразяват възмущението си от това, че бивши ръководители на опозицията –
земеделците Асен Павлов, Вергил Димов и Сърбински са се продали на комунистите.
Други бивши лидери на БЗО изразяват задоволство от факта, че много земеделци са
посочени за народни представители.
114. Справка относно вражеските изказвания и прояви във връзка с предстоящите избори, Русе, 2 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 68-71
Изказванията са насочени срещу системата за провеждане на изборите. В справката
се посочва, че на площад „Иван Вазов” в Русе са намерени листовки, с които се призовава никой да не гласува на 22 декември за Народно събрание.
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115. Справка относно коментарите във връзка с предстоящите избори за народни представители за Благоевградски окръг, Благоевград, 2 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 47-51
В справката е направен изводът, че последните външно-политически събития и по-специално тези около Сирия, все още продължават да са обект на внимание като противниците на народната власт ги свързват с нейната политика и предстоящите избори
за народни представители.
116. Справка относно прояви и изказвания на вражески елементи от Варненски окръг,
във връзка с предстоящите избори, Варна, 2 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 42-46
В справката се отбелязва, че някои вражески елементи са възнамерявали да започнат
отпечатването и разпространяването на позиви, но по-късно се отказали пред страха да не бъдат разкрити. Посочва се, че повечето от вражески настроените лица ще
участват в изборите и ще гласуват за кандидатите на ОФ само защото са се страхували от властта – да не бъдат уволнени, наказани и пр.
117. Справка за получени агентурни и други данни за вражеските прояви в Пловдивски окръг във връзка с предстоящите избори за Трето Народно събрание, Пловдив,
3 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 72-74
От получените агентурни данни е направен извода, че дейността на вражеските
елементи в окръга се изразяват главно в коментари по единната листа на ОФ и личността на кандидатите от БЗНС и безпартийните.
118. Справка относно вражески прояви, във връзка с изборите и последните международни събития, Русе, 4 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 16-18
Съобщава се, че лицето Йовчо Станчев – бивш Никола Петковист се изказал, че при
миналите избори гласувал последен, едва след като бил заплашен от милицията. По
сведения на трима агенти на ДС , лицето Илия Джуров, на работа в Главна прокуратура е твърдял, че след унгарските събития, властта е загубила доверие в народа и
сега на всеки задържан в МВР му бил нанасян побой. Взети са мерки за документиране
на това изказване.
119. Писмо до заместник-министъра на вътрешните работи, в което са поместени резултатите от изборите за Народно събрание на 22 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3971, л. 1-2
В писмото се отбелязва, че в страната са гласували 99.78 % от гласоподавателите,
от които за кандидатите на Отечествения фронт са гласували 99.95 %. Процентът
на бюлетините със заличени кандидати е 0.04 %. Поместена е таблица с резултатите
по окръзи.
120. Протокол от заседанието на ръководството на Министерството по оперативната
обстановка в страната, във връзка с изборите, проведено на 03.06. 1986 г., в заседателната зала на МВР, София, 9 юли 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 12, а.е. 751, л. 23-24
В протокола е отбелязано, че министърът на вътрешните работи е дал указания да
се прегледат още веднъж всички сигнали във връзка с изборите, да се вземат мерки в
кратки срокове, както и да се проведат необходимите профилактични мероприятия и
обектите, които трябва-да се задържат.
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Раздел IV
Седмо Велико Народно събрание
121. Седмична оперативна информация № 1 за съотношението на политическите сили
в общините и подготовката на партийните организации за предизборната борба,
София, 27 февруари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 1-8
В документа е направен анализ на получените информации от 30 общински съвети
за подготовката на партийните организации за предизборната борба. Според него
БКП все още е първата политическа сила в общините. Отбелязва се, че много голяма
активност проявява БЗНС /о/ „Никола Петков“, която бързо изгражда своите
организации и набира нови членове.
122. Сигнална информация относно състоялото се шествие по повод проектозакона за
именната система, Б. м., 2 март 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 9-11
Поместени са сведения за организираното от Комитета за национално помирение /
КНП/ шествие, по повод проектозакона за именната система. Шествието е водено от
неговия председател Михаил Иванов.
123. Оперативна информация за политическата обстановка в страната, проявите на
опозиционните сили и подготовката на партийните организации за изборите / за
периода 5-11 март 1990 г./, Б. м., 13 март 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 12-17
В документа са поместени сведения за най-важните събития, тенденции и проблеми,
обсъждани от населението през изтеклата година. На първо място е поставена
сесията на Деветото народно събрание и утвърдените от него Закон за имената
на българските граждани и бюджета на страната с дефицит от 1,2 млрд. лева,
безпрецедентен в досегашната ни история.
124. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание-извадки
от телефонни обаждания във ВПС на 12 април 1990 г. , Б. м., април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 54-59
В документа са поместени телефонни обаждания на членове на БСП, които са крайно
разочаровани от политиката на партията по отношение на предстоящите избори. По
повод поканата за участие на комунистите във Великденското богослужение много
от тях изразяват недоумение, а други открито протестират:
125. Писмо от председателя на Центъра по предизборната работа към ВС на БСП до
министъра на вътрешните работи Атанас Семерджиев, Б. м., 17 април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 53
Председателят на Центъра по предизборната работа към Висшия съвет на БСП
Любен Гоцев съобщава на министър Семерджиев, че е изпратил копие от справка №
53-извадки от телефонни обаждания във Висшия партиен съвет от 12 април 1990
година.
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126. Справка относно твърдението на Дончо Папазов за най-новия разкрит гроб в град
Горна Оряховица, където са намерени костите на 173 души убити, направено на
митинга на СДС на 18 април 1990 г. на площад „Ал. Невски“, Б. м., 19 април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 42
В справката се посочва, че опозиционните сили ще направят всичко възможно, за да
разкопаят двата масови гроба и да използват този факт в предизборната борба за
дискредитиране на БСП.
127. Информация за митинга на Съюза на демократичните сили, проведен на 18.04.1990
г. от 18.00 часа на площад „Св. Александър Невски“ в столицата, Б. м., 19 април
1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 34-41
Информацията е изготвена от Информационно-социологически център на Висшия
партиен съвет. Направена е обща характеристика на митинга, който е определен
като подчертано антикомунистически. Увереността на присъстващите на митинга
хора в победата на изборите е ясно проявена.
128. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София, 2
май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 244-246
В документа са поместени коментари на членове на БСП и безпартийни по отношение,
провежданата предизборна агитация на БСП. Особено силно е безпокойството по
отношение на активната предизборна агитация, която провежда „Подкрепа“ в
различни предприятия. Дава се предложение да се съобщава за това и тези, които я
провеждат да се разобличават.
129. Решение на Централната избирателна комисия за провеждане на предизборната
кампания във Въоръжените сили на НРБ и произвеждане на избори за Велико
Народно събрание, София, 2 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 240-243
С решението е определен начинът, по който ще бъде упражнено правото на гласуване
на личния състав на Въоръжените сили. Посочва се, че от 6 май до 18 юни е забранено
свикването на военни сборове. Решението е подписано от председателя на ЦИК проф.
Живко Сталев.
130. Решение на Централната избирателна комисия по реда за съставяне на избирателни
списъци и гласуване на българските граждани в чужбина, София, 2 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 234-237
В решението се посочва, кои категории български граждани в чужбина имат право да
гласуват. Отбелязва се, че втори тур на изборите в чужбина не се провежда, поради
техническа невъзможност.
131. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София, 4
май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 43-47
Едно от мненията, поместено в документа, заслужаващо повишено внимание е
на Никола Пейков, които изразява своето несъгласие папа Йоан Павел II да посети
България на 24 май, тъй като това според него ще бъде реклама на опозицията.
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132. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София, 4
май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 48-52
Основните въпроси се отнасят до програмната политика на Българското радио и
Българската телевизия. Изразява се възмущение от това, че К. Кеворкян е издигнат за
програмен директор на БНТ.
133. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София, 4
май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 126-130
Изразени са мнения, че съществува дисбаланс в програмата на Българската телевизия
(дадено е повече време на опозицията). Затова положение е обвинен Кеворк Кеверкян,
а неговите действия са определени като предателство.
134. Извадки от телефонните обаждания във Висшия партиен съвет от 28 април, Б. м.,
7 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 74-78
Коментира се главно предаване на СДС по Българската телевизия, което според редови
комунист е било по-добро от това на БСП. Друг гражданин споделя, че последното е
било статично и се е говорило по старому.
135. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София,
7 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 60-65
Основните мнения, дадени от гражданите-привърженици на БСП са свързани с
предаването „По света и у нас“, което е отделило изцяло времето за СДС. Задават
се въпросите защо митингът на БСП не е отразен, кой решава какво да се излъчва по
националната телевизия и защо тя е заела такава позиция.
136. Докладна записка от Елена Поптодорова, ръководител на предизборното бюро на
БСП, София, 8 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 136-138
В докладната записка е поместела информация, свързана с Джералд Мичел, от
Националния демократичен институт по международни въпроси. Посочва се, че
института има амбицията да окаже помощ в провеждането на изборите у нас чрез
семинари. Делегация на института вече е посетила България и е провела семинар в
НДК, на които не са били поканени за участие представители на БСП.
137. Извадки от телефонни обаждания във ВПС на 3 май, София, 8 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 98-101
Основните упреци на гражданите са свързани с начина, по които се води предизборната
кампания на БСП. Те питат къде са тези 120 души от ВПС, тъй като само пет от тях
ходят из страната. Хората присъстващи на митинга в Силистра, на който е говорил
Г. Пирински останали разочаровани от него.
138. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София,
8 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 102-107
Поместени са мнения и предложения на граждани, свързани с публикации в пресата и
предавания по телевизията, които не се одобряват. Привърженици на БСП смятат, че
ВПС трябва по енергично да защитава „милионната армия социалисти“.
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139. Въпроси, мнения и предложения, които заслужават повишено внимание, София,
14 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 131 – 135
Почти всички изразени мнения са свързани с предаванията на Българската телевизия.
Членове на БСП са възмутени от това, че К. Кеворкян „провежда линия на агитация
за СДС и против БСП“
140. Извадки от телефонни обаждания във ВПС на 4 и 5 май, София, 14 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 119-121
Членове на БСП коментират кандидатите за народни представители. Някои от тях
смятат, че има опасност под маската на безпартийни да се изберат членове на СДС.
Съобщава се също, че сред военните никой не работи и вече много от младите офицери,
старшини и сержанти са на страната на СДС.
141. Извадки от телефонни обаждания във ВПС на 7 май, София, 14 май 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 122-125
Част от коментарите са свързани с предстоящото посещение на Желю Желев и
Петър Берон в някои западни страни. Появяват се опасения, че те ще търсят помощ
и съдействие от Запада и ще се стремят да отложат изборите, за да спечелят време.
142. Протокол от извънредно разширено заседание на Колегиума на МВР, което се
проведе на 25.06.1990 г. в заседателната зала на министерството, София, 29 юни
1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12 а, а.е. 981, л. 29-32
На заседанието на Колегиума на МВР е разгледана една единствена точка: Оценка
на дейността на органите на МВР във връзка с провеждането на изборите за Велико
народно събрание и следизборния период. Колегиума приема оценката на Щаба към
ръководството на МВР, към която са направени допълнения от ген. полковник Атанас
Семерджиев.
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List of documents
with annotation
Section I
Twenty-sixth Ordinary National Assembly
1.

Selection of platform of the Fatherland Front for the Twenty-sixth National Assembly
elections, no place, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 95
The document highlights the main points in the electoral platform raised by the National
Committee of the Fatherland Front. The main directions in the development of Bulgaria's
foreign and domestic policy are outlined.

2.

Letter to the district directors, regional governors and mayors of the municipalities by
the chief director of the Ministry of Interior Administration, Sofia, 10 May 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 20-21
The letter provides instructions for the immediate compilation of voter lists in all municipalities.
It is emphasized that these lists do not include the names of those convicted and deprived of
their rights under the Law of Judgment by the People's Court and the Law of Protection of the
People's Power.

3.

Letter to the head of the army headquarters by the chief director of the Ministry of
Interior Administration, Sofia, 20 June 1945.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 39 с гръб
The letter notes that according to Art. 51 of the Ordinance on the election of members of
parliament, the servicemen will vote in specially formed sections in the barracks area or in the
sections of the municipality. The way in which the vote was organized is set out.

4.

Letter to the regional directors in the country by the chief director of the Ministry of
Interior Administration, Sofia, 21 June 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 43
The letter is sent in connection with Decree No. 150 of 16 June 1945, which stipulates the
holding of elections for people’s representatives within the Twenty-sixth Ordinary National
Assembly on 26 August 1945. It states that the content of this decree must be immediately
brought to the attention of all municipal mayors in the country to give it widest publicity
through announcements and heralds.

5.

Letter to the district directors and chairpersons of the district courts in the country by
the Minister of Interior, Mr. Anton Yugov, Sofia, 30 June 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 13
The letter communicates to the district directors and chairmen of the district courts the
distribution of mandates for members of parliament, for information and implementation.

6.

Report by the head of the Inspectorate Department within the Ministry of Interior on
the regional conference in connection with the elections in Plovdiv, held on 30 June 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 18-19 с гръб
The report contains information on the moods of the population related to the upcoming
elections. It is pointed out that in some of the districts there were signals of sabotage of the
elections. The most disturbing was the fact that a large part of the population was politically
passive.
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7.

District No 1. Order by the Regional Electoral Committee within the Regional Committee
of the Fatherland Front - Burgas - Burgas, 17 July 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 120 с гръб
The document provides instructions for holding the elections on 26 August 1945. The main
task was to mobilize all the people's forces around the Fatherland Front program. The issue of
the establishment of electoral committees has been raised to include one representative from
the four parties of the Fatherland Front and one from the General Workers’ Trade Union,
General Agrarian Trade Union, Bulgarian National Female Union, Labor Youth Union,
Agrarian Youth Union, Socialist Youth Union, Youth Union “Zveno”, etc.

8.

Letter to regional governors and district directors in the country from the Directorate of
the Ministry of Interior Administration, Sofia, 21 July 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 44 с гръб
The letter states that the Ministry of Interior has sent a certain number of voting cards. It
is noted that in the regional directorates, a reserve of 30% of the cards should be kept, and
allocated additionally.
Each regional governor must hand over to the district judge 100 empty electoral cards.

9.

Letter to the district directors, regional governors, mayors of rural and urban
municipalities, sent by the Ministry of Justice and Ministry of War, Sofia, 25 July 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 25-27
The document was sent in connection with an amendment to the Ordinance on the Election of
Members of the National Assembly. It is reported that the amendment to Article 51 simplifies
the military voting technique.

10. Radiogram to the district directors, regional governors, district and regional heads of the
People's Militia and mayors, Sofia, 2 August 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 24
The radiogram was signed by Minister Yugov ordering that no obstacles should be made to
persons who wish to run for member of the National Assembly and informing print owners that
they were allowed to print all kinds of leaflets and ballots of opposition candidates, provided
that their content did not contradict the laws of the country.
11. On the democracy of our electoral law - basic points in the Ordinance-Law on the Election
of People's Representatives for an Ordinary National Assembly, no place, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 103-106
The material compares the existing electoral laws and the new Ordinance-Law with the aim
of demonstrating its democratic character. It is stated that all Bulgarian citizens who have
reached the age of 19 (before 21 years) and the military officers (previously deprived of voting
rights) already have electoral rights.
12. Youth and the elections - political rights given by the new electoral law, no place, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 107-110
The grounds of the Fatherland Front Government for the extension of the rights of the youth
with the new law on election of people’s representatives are mentioned. Emphasis is placed on
the decision of the Fatherland Front to reduce the age from 30 to 23 years in order to allow
young people to enter parliament with their representatives, thus making them more fully
involved in the life and government of the country.
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13. The electoral law of the opposition, no place, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 86-89
The document examines the draft amendment to the electoral law proposed by the opposition
and published in the Free People newspaper. The main request of the opposition was not to
violate the texts of the Constitution, which states that voters are all Bulgarian citizens who
are over 21 years of age and eligible to run for people’s representative - over 30 years of age.
14. Letter from the State Security Inspector N. Zadgorski to the director of the People's
Militia, Sofia, 9 August 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 5-8
The letter contains the report prepared by State Security Inspector Zadgorski on the
implementation of his task assigned during the election campaign and the elections in the
Plovdiv District.
15. Information from Chief Inspector Hr. Boev for the mission in Pleven District in connection
with the elections, Sofia, 17 August 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 1-4
The main conclusion from the information collected during the mission related to the election
campaign was that the intelligence activity of the State Security Service was still weak.
Instructions were given to the inspector from State Security, Plovdiv to intensify its service
especially among the villagers.
16. Meetings in connection with the preparation of the elections, no place, 15 September
1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 83
The document includes a statement by Minister Anton Yugov about the preparation of the
elections. The emphasis is not on the technical but on the political preparation of the elections.
The minister pointed out that the struggle against the opposition and the fascists who had
fought in it must be conducted mainly on a political basis.
17. Letter from the Minister of Interior Yugov to the district directors, regional governors
and mayors in the country, no place, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 84 с гръб
The letter states that the existence of opposition parties outside the Fatherland Front, with
their own newspapers, enabled them to expose and reproach the authorities by making use of
all mistakes and unlawful acts. That required double attention and vigilance by the Ministry
of Interior authorities.
18. Significance of the elections on 18 November 1945, no place, no date
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 20-21
The material analyzes the opposition forces in the country and the characteristics of their
activity. The opposition of Mushanov and Gerginov is defined as an open enemy to the Fatherland
Front. The proponents of N. Petkov and the Social Democrats, led by Gr. Cheshmedzhiev, were
suspected of solidarity with members of the Gemetov’s organization, provocateurs and foreign
agents.
19. Report by Inspector Marko Mateev from Department B, no place, November 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 24-25
The report is prepared by the inspector in connection with the fulfillment of his task - to travel
around Vratsa District and take a precautionary action to ensure the order in the upcoming
elections.
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20. Report by Savka Mechkarova, Inspector of State Security, Ruse, 16 November 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 163, л. 9-10
The report announces the conference held on 12 November with the State Security authorities,
during which questions raised related to the elections in the Ruse District were raised.
The report presents a characteristic of the opposition, its methods of action against the People's
Power of the Fatherland Front.
21. Report on the activities of the opposition, no place, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 25-26
The document states that the opposition in the country led a defamatory campaign directed
against the Fatherland Front, and with the announced boycott of the elections it solidarized
with the enemies of Bulgaria. It is concluded that the real reasons for their non-participation
in the election were "consciousness of frustration and fear".
22. Letter to the district directors and chairpersons of the district courts in the country by
Minister Yugov, no place, November 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165, л. 10
The district directors and chairpersons of the district courts were informed about the
distribution of the mandates for elected representatives by electoral colleges in the country for
information and implementation.
23. Article published in the press about a gross violation of the Electoral Law, no place, 25
November 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 165 д, л. 85
The article states that in Burgas, the center of the electoral college in which the prime minister
is elected, more than 20 polling stations were appointed, with a special order by the regional
director, as required by the law. However, the full voting lists for the whole city were distributed
to the sections. In this way, unscrupulous voters were given the chance to vote several times.
It is pointed out that this was a gross violation of the law.
24. Report by Inspector Ivan Daskalov on his travel in the Plovdiv District in connection
with the legislative elections, which were held on 18 November 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 164, л. 2-5
According to the inspector, the biggest difficulty in conducting the elections was that most of
the mayors and some regional governors have been unprepared for their positions. All the
work was assigned to a municipal clerk without the control of the mayor or the secretary.
25. Lessons learnt from the elections. Material by Boris Manolov - Head of the Administrative
Department at the Ministry of Interior, no place, November 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 167, л. 27-29
It is pointed out that the elaboration of the electoral law, its implementation and the entire
technical conduct of the elections was carried out by the Ministry of Interior and its bodies.
The positive results of the ministry's work as well as the main weaknesses in the elections are
noted.
26. Report by the Civil Section of the Sofia People's Municipality on the legislative elections
held on 18 November 1945, Sofia, 10 December 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 164, л. 6-9
The way in which the electoral lists were drawn, as well as the difficulties in distributing
voting cards, due to the lack of actual addresses on the electoral list, are examined. Invalid
addresses caused 43,000 voting cards to remain undisturbed.
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Section II
Sixth Grand National Assembly
27. Report on the municipal census and renewal of electoral lists in Sofia, Sofia, 2 February
1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 319, л. 1-2
The mistakes in the compilation of the electoral lists for the last elections on 18 November
1945 were taken into account. In order to overcome these shortcomings, a draft was made
for the compilation of new electoral lists in Sofia. According to it, the new census would be
done by filling out declarations, forms "A" (for the electoral list) and "B" (for the military
personnel).
28. Statement on the total number of persons, residents of Sofia, who submitted declarations,
forms "A" and "B" through the block distributors or to the respective regional town
hall, Sofia, 6 March 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 319, л. 5
The total number of persons who submitted "A" and "B" declarations and their distribution by
region is specified.
29. Report by Decho Popov, Inspector at the Ministry of Interior, on the results of the
municipal census of the persons with Sofia residence in the area of Sofia People’s
Municipality, Sofia, 6 March 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 319, л. 3-4
The report was sent to the Minister of Interior. It is reported that the census action of the
citizens with Sofia residence was completed. It is stated that the completion of form "B" was
important for placing in order the population registers as well as for settling stock issues, new
elections and other problems, in interest of the Ministry of Defense.
30. Law on the Referendum to the People for the Abolition of the Monarchy and the
Proclamation of the People's Republic and for the Convocation of the Grand National
Assembly, no place, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359 Д, л. 71 с гръб, л. 72
The law contains 14 articles. According to article 1, the Twenty-sixth National Assembly is
entitled to propose the abolishment of the monarchical form of government and Bulgaria to
declare the People's Republic as Tsar Simeon II and the Saxe-Coburg Gotha dynasty being
irrevocably deprived of all personal and property rights, advantages and titles related to the
Bulgarian throne.
31. Law on the order under which the referendum will be held and the election of people’s
representatives for the Grand National Assembly, no place, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359 Д, л. 73 с гръб, л. 74
The law contains two chapters, the first referring to the referendum consists of 9 articles, and
the second one for the election of people’s representatives for the Grand National Assembly
includes a total of 19 articles.
32. Information on the number of people's representatives for the Grand National Assembly,
distributed by elective colleges for the whole country, Sofia, 26 September 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 96-97
The information on the distribution of the number of people’s representatives in all nine
districts of the country was sent to district directors, regional governors, mayors of urban
and rural municipalities and the mayor of Sofia People’s Municipality. They were obliged to
announce it to voters, through heralds and announcements at the entrance of the town halls.
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33. The tasks of State Security during the elections for the Grand National Assembly, Sofia,
27 September 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 352, л. 1-2
The document was prepared by the head of State Security. It states that the main task of State
Security was to mobilize all its forces and to direct its agency's attention to revealing the plans
and intensions of both the Fatherland Front parties and the opposition groups related to the
upcoming elections for the Grand National Assembly. To establish their true attitude towards
the People's Republic.
34. Criminal disputes for violations of the electoral law, no place, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 59 с гръб
More important criminal disputes refer to state and municipal officials, chairpersons and
members of electoral bureaus, as well as to voters. Penalties included fines ranging from BGN
1,000 to BGN 100,000, or imprisonment, as well as a strict prison term of one to five years,
depending on the offense.
35. Letter to the district directors and regional governors in the country by the director
general of the Ministry of Interior Administration, no place, October 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 49-50
The letter states that, in connection with the upcoming elections for the Grand National
Assembly, the ministry must be informed in good time of the candidate lists: who is presenting
the list, the color of the list, the names, the age, the occupation and place of residence of
relevant candidate. To keep an eye on the course of the election struggle.
36. Letter to the head of the army headquarters sent by the head of the Administration
Directorate within the Ministry of Interior, October 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 54-56
The letter states that the electoral lists of military officers are constituted under the personal
responsibility of commanders, chiefs and officers by political education. It is stated that the
rapid and proper implementation of the tasks assigned to them would largely depend on the
involvement of all servicemen in the upcoming elections.
37. Plan for mobilization and distribution of the forces of the People's Militia in the Stara
Zagora District in connection with the preparation and holding of the elections for the
Grand National Assembly on 27 October 1946, 4 October 1946.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 354, л. 3-8
The plan is designed to prevent all crimes of political, economic and criminal nature, in order
to avoid compromising the legitimate course of the electoral struggle and jeopardizing the
prestige of the country.
The district head of the State Security Service, an inspector of Economic Militia, and a
uniformed inspector were seconded to various settlements in the area to place the tasks,
according to the plan, to local officers and militia divisions.
38. Order No. 1740 of 2 October 1946 by the Burgas District Head of the People's Militia
issued in connection with the elections for the Grand National Assembly, Sofia, 9 October
1946.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 354, л. 1-2
Pursuant to this order, heads and inspectors from the Criminal Service, the Administrative
Service and State Security Service, were appointed on duty at the District Directorate within the
People’s Militia. The names of the three members of the inquiry commission - an investigator,
the group head of the Economic Militia and the head of State Security, are listed.
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39. Information about the incidents and electoral struggle in the country, derived from
reports received on 25 October 1946, at night, by the heads of the State Security Service,
no place, 25 October 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 352, л. 3-4
The information reflects opposition events related to the election campaign - meetings held
and the number of attendees. The names of opposition members, members of the Bulgarian
Agrarian People’s Union (Obbov), who traduced the Fatherland Front "for the purpose of
provocation", are mentioned.
40. Information about the incidents and electoral struggle in the country, derived from
messages received on 27 October 1946, by the heads of the State Security Service, no
place, 27 October 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 352, л. 5-7
Information about the incidents that occurred in political disputes between opposition
supporters and communists during which injured or killed people were reported. It is noted
that on 26 October Nacho Kalinov from Pyrvomay, member of the opposition, was arrested on
the grounds of a public threat against the Fatherland Front. The same was hit by a militiaman's
fists and as a result he died.
41. Report on the preparation and holding of the elections for the Grand National Assembly,
the preservation of the order and the incidents in the Ruse District, Ruse, 29 October
1946.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 354, л. 10-12
The report states that on the day of the election, all intelligence officers from the secret state of
Criminal, Administrative and Economic Militia, were transferred to State Security. The people
detained in relation to accidents arising as a result of clashes between the Fatherland Front
party agitators and the opposition, have been handed over to State Security for investigation.
42. Table of election results for the Grand National Assembly for the cities in the country,
depending on the magnitude of the percentage of votes casted for the communists, no
place, October 1946.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 99-101
The table shows 103 cities in Bulgaria, 26 of which have less than 50% votes casted for the
communists and 77 - with over 50%.
Below 50% were Veliko Tyrnovo, Kardzhali, Razgrad, Dobrich, Tyrgovishte, Gabrovo, Karlovo
and others.
43. Table of the results of the elections for the Grand National Assembly for the cities in the
country, depending on the magnitude of the votes casted for the Fatherland Front, no
place, October 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 359, л. 102-104
The table shows cities where the Fatherland Front parties received over 50% of the votes. The
percentages received by the communist by cities are also specified.
44. A question by Kalyu Kalev, people’s representative from the Novipazar Region, on the
requirement imposed by the Fatherland Front to issue militia clearance certificates when
opening drinking and other facilities (pubs), no place, 22 January 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 497, л. 150
The question was addressed to the Minister of Foreign Affairs. It is related to the deprivation
of commercial rights and the closure of the facilities/pubs of several people from the respective
region. The reason for this was that they were not members of the Fatherland Front organizations
and during the election campaign they have provided their places to an opposition member to
hold its meetings.
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Section III
The election process in Bulgaria under the Communist Regime – 1949 - 1988
45. Confidential bulletin for internal political information, edition 59. Comments on the
upcoming elections for the people's councils, no place, 15 March 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1116, л. 197-200
The bulletin points out that the opposition was challenging the democratization of the
upcoming elections for people's councils and jurors. According to the reactionary sentiment
of Joseph Tsankov, the Bulgarian Communist Party was trying to strengthen the ranks of the
communists, placing better educated communists in the people's councils in order to be able
to hold the people more firmly in their hands.
46. Comments

on the upcoming elections for people's councils and jurors, no place, 30 March
1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1116, л. 245-247
The document notes that the elections were expected with tranquility by the honorable
Fatherland Front members. Among the non-organized population, there was a disinterest,
as many were convinced that the candidates nominated by the Fatherland Front committees
would be elected by a large majority.
47. Report on the main moments of the 1 May elections and their preparation, no place, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 2-4
The report was prepared by the sector heads of Ministry of Interior and State Security. It
states that the enemy (Nikola Petkov’s supporters and former people) was directing its efforts
towards handling some of the strengthened Fatherland Front members, especially agrarians,
in order to make them quit electoral lists and split the votes for the Fatherland Front.
48. Report by the sector head of the Ministry of Interior, Stara Zagora, on the participation
of the Ministry of Interior authorities in the election campaign and in election itself for
the people's councils and jurors on 15 May 1949, no place, May 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 5-6
It is noted that during the election campaign, a full interaction between the activities of the
Ministry of Interior and State Security authorities was carried out with the bodies of the
Bulgarian Communist Party. As a result, no organized event or sensitive hostile provocation
was allowed.
49. Radiogram to the heads of the sectoral directorates of the Ministry of Interior, Sofia, 9
May 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1175, л. 62
It is reported that both the forces of the Fatherland Front and the enemy were activated. The
Interior Minister ordered a mobilization of all forces to fight the enemy's manifestations.
50. Summary report No. 1 on the elections, no place, 15 May 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1155, л. 1-2
It contains information of leaflets widespread with hostile content - against communism, the
Fatherland Front and Georgi Dimitrov, and those calling on voters not to vote because the
power was against the people.
51. Summary report No. 2 on the elections, no place, 15 May 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1155, л. 3-4
It contains information on the number of voters in the respective regions until 12 p.m. on 15
May. Information is provided about the leaflets against the Fatherland Front found in some
villages.
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52. Summary report No. 3 on the elections, no place, 16 May 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1155, л. 12-16
The summary report is prepared at 1.30 pm on 16 May. It contains the number of voters by
towns and villages, the number of those who voted, the number of invalid ballots, slogans and
white ballots.
53. Report on the preparation and conduct of the elections for the people's councils and
jurors by Iv. Ilchev, State Security Sector Head, Plovdiv, 19 May 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 21-23
The measures taken by the services to counter the hostilities were noted in connection with the
holding of the elections. The first measure was to hold a conference with the participation of
all sector heads where information on the situation was shared, a report on the elections was
presented and the tasks of the People's Militia, and especially the State Security were set out.
54. Special message from Department I concerning the speech of G. Traykov and other
leaders of the Bulgarian Agrarian People’s Union in connection with the nomination of
people’s representatives, Sofia, 21 October 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1139, л. 22-24
Its content reveals that State Security has listened to the conversations of Minister Traykov
with representatives of the Bulgarian Agrarian People’s Union in the country. The talks were
related to raising candidatures for agrarians to become people’s representatives during the
upcoming elections.
55. Comments within the Bulgarian Agrarian People’s Union on the upcoming elections for
people’s representatives and district councilors, no place, 24 October 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1139, л. 1-4
Three main issues were addressed: The number of mandates assigned to the Bulgarian
Agrarian People’s Union, the way in which the list of candidates would be sorted out and the
reason for the postponement of the elections. According to Alexander Obbov, the continuation
of the mandate of the Great National Assembly was impossible, and the elections would take
place, even though they were being postponed for a short period of time.
56. Report by agent Ormana on the moods in Plovdiv in connection with the upcoming
elections, no place, 1 December 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 18
The agent was tasked to monitor whether the persons he was responsible for would traduce the
elections. To understand how the indictment against Traycho Kostov's band was commented
in his village.
57. Report by agent Kavala on the moods in Plovdiv in connection with the upcoming
elections, no place, 2 December 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 19
The document includes a conversation between two people from the village of Krasnovo on the
upcoming elections. One said he was afraid because there was a possibility for them to check
with which ballot he voted and the other said that he would not vote at all.
The agent had the task of checking whether the villagers were proactively advised not to attend
meetings organized by the Fatherland Front in connection with the elections.
58. Report by informant Alokin about Sergeant Todor Dinkov’s hostile statements in
connection with the elections, no place, 3 December 1949.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1227, л. 20
According to the informant, Sergeant Dinkov has taken a "political vacation" and returned to
his village because he did not want to be politically educated. To the question would he develop
agitation activity in the village he replied that even without agitation the people understand
the situation very well.
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59. Report on hostilities during the electoral campaign, no place, 17 December 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1148, л. 50 -51
There have been cases of open posters with "hostile" content and calls to vote with the white
ballot. A supporter of N. Petkov from Chirpan pointed out that the printing machine of one of
his relatives had been taken away by the authorities and there was no place to print posters/
leaflets.
60. Report on admitted weaknesses in some places in the country during the election, no
place, 23 December 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1148, л. 53-54
Along with the reported glamorous election results, weaknesses were identified and allowed
on the day of the elections. The names of non-existent persons were listed on the electoral lists
in some places, the names of people already voted have not been checked, and so on.
61. Special notice with regards to an anonymous poster/leaflet related to the elections 28
November 1952, Kolarovgrad, 3 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 40-41
The notice was sent by operative Nedev from the Ministry of Interior Regional Office in
Kolarovgrad to the Minister of Interior and the head of the Third Directorate, Anonymous
Department. An anonymous poster/leaflet directed against the communists was reportedly
found in the village of Dralfa, Popovo. Autographs have been taken by four suspects alleged
to be authors of the poster/leaflet. It was decided that the autographs would be sent to Sofia
for expertise.
62. Summary report concerning the execution of Order No. 212 in the Burgas District until
28 October 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 44
The summary report is prepared by the deputy head of State Security Department, Burgas. It
notes that the District Directorate of the Ministry of Interior took all the necessary measures
for the accurate execution of Order No. 212 for prompt disclosure of the enemy's plans. It is
pointed out that with the approach of the elections, class enemies were beginning to show
increasing activity and infertility.
63. Special notice of hostilities in the upcoming elections, Tyrnovo, 6 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 45-47
It is reported that "hostile" elements from the regions of Tyrnovo and Gabrovo have said that
these elections were not free and people have no interest in them. For much of the population,
voting was a formality they have to fulfill.
64. Report on the signals received in connection with Ministry Order No. 21 of 26 October
1952, Stara Zagora, 8 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 42-43
It is reported that Nikola Petkov’s supporters and the Kulaks from the region have increased
their hostile agitation and were predicting the recent fall of the communists from power. From
the reports by agents, secret collaborators and State Security informants, it became clear that
they were agitating people to vote with the white ballot.
65. Report related to Order No. 212 with regards to the course of the election campaign and
the actions of the class enemies in the Burgas District, no place, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 56-57
It is pointed out that in connection with the election, the agency was regular tasked to monitor
the moods and intentions of the enemies.
It is reported that in Michurinsko, Ivan Midyurov has organized an anti-election group.
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66. Special notice concerning the plans of the leadership of the agrarian friendship in the
village of Stokite, Sevlievo, to fail the candidates for people’s representative from the
Bulgarian Communist Party in the upcoming elections and to fight against the Bulgarian
Communist Party in the village of Tyrnovo, 16 November 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 48-49
The leadership of the agrarian friendship decided that an anonymous statement against
candidates for people’s representatives from the Bulgarian Communist Party would be written
on behalf of the party and sent to the Ministry of Interior Regional Directorate in Sevlievo and
State Control in Sofia.
67. Information on the manifestations and speeches of the hostile elements in connection
with the elections in Vratsa District, no place, 17 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 52-55
The document notes that, according to acquired data, hostile elements from the Bulgarian
Agrarian People’s Union were preparing their candidates to run for people’s representatives.
Those persons were subjects to development by State Security. Some of them refuse to run for
people’s representatives.
68. Special message with regards to speeches and manifestations of hostile elements regarding
the upcoming elections for people's councils in Tyrnovo District, Tyrnovo, 20 November
1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 58-59
There are several statements of different categories of "hostile elements" which reflected the
moods of many people in the district before the election.
It is generally believed that everyone was actually required to vote for them /the communists/
because there was only one list.
69. Special message with regards to the leaflets/posters with anti-national content found in
the village of Trilistnik, Plovdiv, Plovdiv, 21 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 107-110
It was found out that the number of leaflets spread around the village was 258. Several measures
were planned to establish the authors. The suspects were targeted by four agents, while Mihail
Mortov, an intelligence officer, was sent there on the same day by the Ministry of Interior.
70. Report No. 2 on the dissemination of anonymous leaflets in the village of Trilistnik,
Plovdiv and Sliven, against the upcoming elections for people’s representatives of the
workers, Sofia, 24 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2690, л. 111
The number of anonymous leaflets and their content against the communists is specified. It is
also specified that a search for the authors of the leaflets had begun.
          
71. Letter to the head of Third Directorate sent by the deputy head of the Ministry of Interior,
Vratsa, on the manifestation of hostile elements in the Vratsa District in connection with
the elections, Vratsa, 26 November 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 97-101
It reports that there was a leaflet against the USSR, Prime Minister V. Chervenkov and the
Central Committee of the Bulgarian Communist Party. Several events were planned to reveal
the authors, one of which was to carry out the recruitment of a student who had a connection
with the suspects. There was an instruction to take the handwritten signatures of the suspects
and send them for expertise.
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72. Special message with regards the spread hostile rumors in connection with the upcoming
elections for the people's councils, Tyrnovo, 25 November 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 60-61
It is reported that a group was formed in the Pavlikeni Region, which did not approve the
candidates for councilors and worked for their failure. Agent Yagoda is tasked of identifying
the names of the participants in it, the persons to be examined and taken on development.
73. Report No. 3 on the manifestations and speeches related to the upcoming elections, Sofia,
26 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 1-2
It contains speeches by Nikola Petkov’s supporters and former people focused on the way
the elections were held. In some, it is stated that the elections were a formality, a delusion
for the outside world, and the only hope was the wind from the west, "to put an end to this
harassment."
74. Report on the political line of the enemy in the preparation of the upcoming elections for
people's council, Sofia, 28 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 102-106
The report states that State Security authorities identified characteristic features that define the
adopted line of the hostile elements. It has been found that the most active were the supporters
of N. Petkov, who organized a group of hostile elements to proclaim non-voting or voting with
white ballots and slogans.
75. Report on the activity of the hostile elements in the Stara Zagora District in connection
with Order No. 212 of the Minister of Interior, Stara Zagora, 28 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 62-64
It contains speeches of people developed by State Security.
The information about is obtained from agents and secret collaborators of the service.
It is pointed out that still there were hostile elements in the People's Army who opposed the
holding of the elections.
76. Report No. 4 on speeches and manifestations in the Stara Zagora and Plovdiv Districts in
connection with the upcoming elections for workers’ representatives, Sofia, 29 November
1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 3-4
The report specifies that the secretary of the City Board of the Bulgarian Agrarian People’s
Union in Panagurishte expressed its dissatisfaction with the fact that out of the 48 candidates
for the City Council members only 8 were members of the Agrarian Union, although the
Union participated with 15. According to him, the agrarians had to come out with a separate
electoral list.
     
77. Report with regards to Order No. 212 for Burgas District, Burgas, 29 November 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 92-96
The document states that each operative worker has drawn up his own plan pursuant to the
order. In the plan of the district and regional directorate of the Ministry of Interior, the important
tasks were laid out: active development of the subjects and their rapid implementation and
active operational monitoring of all suspects in "anti-national activity".
78. Special notice about the leaflet found in the home of Keva Dimitrova Pernicheva,
Pazardzhik, Plovdiv, 1 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 90-91
The document states that the citizen Keva Pernicheva voluntarily brought to the service a
leaflet with hostile content in which the Russians were called “cursed occupiers” and Stalin –
“the worst person in the world”.
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79. Report with regards to an inspection carried out during the execution of Order No. 275
for the elections in Tyrnovo district, Sofia, 2 December 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 10-11
According to the report, in the State Security Division, within the District Directorate of the
Ministry of Interior, Veliko Tyrnovo, from the available 89 developments were reviewed and
identified measures for activation of 74 of them. It is noted that 2 of the planned 3 secret
interrogations for the recruitment of people were carried out.
80. Report No. 6 concerning manifestations and speeches of hostile elements in connection
with the upcoming elections for workers' representatives, Sofia, 3 December 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 7-10
It is reported that, in connection with the forthcoming elections for people's council, hostile
elements circulated anonymous material. It is stated that measures have been taken against
their authors.
81. Report on received intelligence data for statements made by members of the Bulgarian
Agrarian People’s Union - Sofia, 4 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 17-19
The document contains more characteristic statements made by members of the Bulgarian
Agrarian People’s Union – Fatherland Front, in disposal of Sofia Directorate of State Security.
82. Information on the activities of the hostile elements in Stara Zagora Disteict, in connection
with Order No. 212 of the Minister of Interior, Stara Zagora, 4 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 73 а, 74-77
The report is prepared by operative T. Dyankov. It includes statements from democrats, Nikola
Petkov’s supporters, priests, kulaks and others.
83. Report on the preparation in the capital for the upcoming elections for the people's
councils, Sofia, 8 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 20-22
It is noted that in the circles of the Bulgarian Agrarian People’s Union, the hostile elements that
have been sheltered carry out a disgusting agitation, protesting against the listed candidates on
behalf of the Agrarian Union, which they believe were imposed by the Bulgarian Communist
Party and were unpopular.
84. Report No. 7 on the manifestations and speeches about the upcoming elections for wokers’
representatives, Sofia, 9 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 11-14
It is pointed out that the manifestations of hostile elements were limited to tearing apart the
electoral lists and portraits of communist leaders, spreading anonymous leaflets with antielection content, agitation of people to cross out the names of the candidates on the lists, etc.
85. Report on the statements made during a meeting held on 9 December, during which a
report was presented by the Minister of Interior, Georgi Tsankov, Petrich, 10 December
1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 29
The document notes that the citizens of Petrich were satisfied with the minister's report on the
international situation and that the government paid great attention to the Pirin region. Some
people, however, had the impression that the minister had too much security.
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86. Report on the preparation of the elections for people's councils in Sofia, 11 December
1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 23-24
It is pointed out that a large part of the hostile elements were saying that the elections were not
free as they were held without the participation of any opposition party and that the candidates
were preselected. During meetings in some villages around Sofia a hostile element was allowed
to openly proclaim that he would not vote the Fatherland Front.
87. Report on hostile speeches and comments related to the elections on 14 December 1952,
Burgas, 13 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 30-34
The report includes speeches of both non-party and agrarians, as well as communists, against
the elections. For some cases the Regional Committee of the Bulgarian Communist Party was
notified in order to take the respective aggressive measures.
88. Report on the course of election for people's councils in the capital until 3 p.m., Sofia, 14
December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 25
The results of the vote were specified by 3 p.m. by regions. It is stated that in some sections
100% of the voters exercised their voting right.
89. Report on the course of the elections and the established hostile manifestations by 3 p.m.,
Sofia, 14 December 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 26
It is reported that around 90% of voters voted by 3 p.m. There have been detected open-ended
manifestations of people against the election, such as demonstrating the destruction of ballots
and refusal to vote.
90. Information on the election for people’s representatives and hostile manifestations, Sofia,
15 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 27-28
In several places, there have been single cases of crossing out the names of the candidates.
In Stara Zagora, a member of the electoral section and member of the Bulgarian Communist
Party refused to sign the record of the voting results.
91. Special notice on the disseminated anonymous leaflets with anti-national content in the
village of Trilistnik-Plovdiv, Plovdiv, 15 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 112-114
It is reported that an active development and a targeted agency for the alleged persons were
established to search for the authors of the leaflets. Four people were detained and handed
over to the investigation services.
92. Evaluation report on the implementation of Order No. 212 of the minister in the Burgas
District, Burgas, 24 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2690, л. 84-88
It is reported that after receiving Order No. 212 at the district and the regional directorate, the
order was examined and plans were prepared for its practical implementation. Operational
units within State Security have also prepared their plans, and the individual plans of the
operational workers were also made.

Из архивите на ДС
71

93. Report on the execution of Order № 275 /related to the elections/ in the Regional
Directorate of the Ministry of Interior - Stara Zagora, 1 December 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 12 с гръб
The report states that measures have been taken to ensure the agent's monitoring of the most
active hostile elements. In relation to with Nikola Petkov’s supporters, 24 out of 36 were
identified as more serious hostile elements.
94. Information on the verification of execution of the electoral order in the State Security
Department, town of Stalin, Sofia, 2 December 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 7 с гръб, л. 8
It is reported that in relation to the former officers and "Zveno”, 23 subjects have been taken
on development, but for only for 8 of them agent’s surveillance was provided. Such was not
provided for a significant part of the contingent, as for 18 out 60 established officers from the
former Tsarist Army agents were directed in connection with the elections.
95. Report on the inspection carried out at the Ministry of Interior - Burgas pursuant to
Order No. 275 /related to the elections/, Sofia, 3 December 1953.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 9 с гръб
The report states that the agents were directed towards specific subjects, but not with specific
tasks. In Pomorie only 64 out of 112 secret collaborators were instructed in connection with
the elections. It was found out that there was no activation of the agents and there was no
information about the actual plans and goals of the enemy, but only general statements and
comments on the elections.
96. Report on the verification of execution of the electoral order within the regional offices of
the Ministry of Interior in Ruse, Burgas and Stalin, Sofia, 4 December 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 4-5 с гръб, л. 6
It is reported that in Ruse there was no provision of agents’ surveillance of a large part of
the hostile contingent. Under the American and English lines, 12 out of the established 370
people were targeted by the agents. In the cities of Burgas and Stalin, the established hostile
contingent was hardly observed. Only one significant signal was received in Burgas.
97. Report on the verification of execution of the electoral order within the regional offices of
the Ministry of Interior in Ruse, Burgas and Stalin, Sofia, 8 December 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 13 с гръб, л. 14
It is reported that State Security Ruse did not react in time to the only signal in connection with
the elections - on 27 November, three posters with hostile content were spread, but no one has
checked the case and no measures have been taken to reveal the author. The case has not been
reported to the regional directorate.
98. Report on the verification of execution of the electoral order within the regional offices of
the Ministry of Interior - Ruse, Burgas and Stalin, Sofia, 8 December 1953.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 2 с гръб, л. 3
The document states that some State Security - Ruse officers did not conduct full-agency
briefings in connection with the elections. State Security Department in the city of Stalin did
not take any measures with regards to the printing houses until the inspection, and no agency
was targeted at them.
99. Report on information obtained for hostile activity in relation to the elections from 1 to
11 December, Sofia, 11 December 1953.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 2976, л. 17-18
Signals were received for groups formed to fight against the elections in Gabrovo, Blagoevgrad,
Kula and others. It is noteworthy that most of the revealed spreaders of hostile posters/leaflets
were young students originating from the "hostile circles".
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100. Letter to the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party
on the results of the elections for the National Assembly, held on 20 December 1953, no
place, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3165, л. 2-3
The letter states that the results of the elections were better than the elections for people’s
councils held in the previous year and even better than the elections for the National Assembly
in 1949. The letter is accompanied by a table of results by districts from which it appears that
everywhere the percentage of the voters for the Fatherland Front is over 99, 7%.
101. Report on the mood and behavior of the hostile elements from the Burgas District with
regards to the upcoming elections, Sofia, 7 January 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 156-161
Based on received agents’ materials, it was concluded that the enemy's behavior was directed
at underestimating and diminishing the elections, resisting and boycotting, distributing leaflets
with hostile content for the upcoming UN intervention in holding elections and breaking up
the cooperative farms. Some said that "these elections would not be recognized by the outside
world."
102. Report on received agents’ and other materials in connection with the upcoming elections
in the Plovdiv District, Plovdiv, 11 January 1956.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 14-17
The report states that, in connection with the elections for the people's councils and jurors, the
Regional Directorate of the Ministry of Interior, Plovdiv, has drawn up a specific plan for the
development of the hostile contingent in order to timely reveal their plans.
103. Report on the mood and hostile statements of the counter-revolutionary elements in
connection with the discussion of the candidatures for the district, regional and local
people's councils, Haskovo, 16 January 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 34-37
In addition to hostile activities by counter-revolutionary forces, there were cases where
"politically unscrupulous members" of the Bulgarian Communist Party caused failure of the
lists proposed by the Fatherland Front and electing other people on their places. The agency
was tasked with clarifying the motives and intentions of the hostile elements.
104. Information on the activities and manifestations of the hostile elements in connection
with the upcoming elections for the district, regional and local people's councils in the
Haskovo District, Haskovo, 20 January 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 62-64
It is reported that the subject Ivan Stefanov from Haskovo, a brother of a traitor to the
Motherland, said before a State Security officer that the elections in France were more
democratic than those to be held in Bulgaria, as every party come out with their own lists.
105. Special notice on the established hostile manifestations and violations with regards to
pre-election meetings in some villages within Plovdiv District, Plovdiv, 23 January 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 162-165
It was reported a failed general village meeting in the village of Lyaskovo, Devin District and
distribution of leaflets. As a result of the measures taken by the State Security authorities in
Devin, two people were arrested and detained. A questioning of the suspects was carried out,
as a result of which the authors of the leaflets were also identified.
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106. Information on received agents’ and other reports with regards to manifestations
of hostile elements in connection with the discussion of the candidatures for people's
councilors, Haskovo, 27 January 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 152-155
It is reported that Mihail Mihaylov, a priest from Ivaylovgrad, reported to a State Security
informant that there was such a real democracy in France, that in Bulgaria we could only
dream of. In connection with information received from agent Byalkov that some people were
preparing to cross out all the names in the ballot, he was asked to check if this was not an
organized activity on part of the hostile elements.
107. Report on hostile comments in the capital in connection with the upcoming elections for
the people's councilors, Sofia, 28 January 1956.
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 97-99
The document notes that among the enemy circles of Nikola Petkov, the Tsarist officers,
Mihaylov, Tsankov, the former people and the non-settled political persons, the comments
related to the elections were different. It is pointed out that some of them were reconciled to
their situation and lost hope of changing power because they thought the Americans were
„sleeping“.
108. Reports on the activities of the hostile elements in the Sofia District in connection with
the upcoming elections, Sofia, 2 February 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 85-87
The document contains speeches by opposition parties against the betrayal of their leaders,
Peter Syrbinski and Bumbarov, who took the side of the communist party.
109. Report on speeches and intentions of the hostile elements received in relation to the
upcoming elections for people’s councils in the Haskovo District, Haskovo, 3 February
1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 71-75
The activity of the hostile elements in connection with the upcoming elections was mainly
expressed in the statements that the elections in Bulgaria were not democratic, as there was
only one list, that the candidates have been pre-arranged, that the elections in France were
more democratic and all political parties took part in them.
110. Report on speeches, moods and other manifestations of the hostile elements received in
relation to the upcoming elections for people’s councils in the Haskovo District on 12
February 1956, Haskovo, 10 February 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3820, л. 129-134
It is noted that the activity of the hostile elements remained the same as before. Organized
hostile elements in the pre-election campaign in the county have not been established.
111. Report on comments among the hostile elements in the capital and the district, Sofia, 29
November 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 80-82
A speech by Assen Stamboliiski is included, according to which Georgi Traykov offered to
appoint him as deputy secretary of the Bulgarian Agrarian People’s Union. Stamboliyski
refused to cooperate with the government because he had sound principles of understanding
that were well-known to everyone in State Security.
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112. Report on the manifestations of hostile elements in the Kolarovgrad District in connection
with the upcoming elections, Kolarovgrad, 30 November 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 31-34
It is reported that no signals have been received about organized hostile activity. A leaflet with
anti-communist content and a slogan "Bulgaria will follow the road of Hungary soon!" was
found at the Hitrono Railway Station.
113. Report on the signals received for hostile activities in relation to the elections for the
Third National Assembly, Vratsa, 30 November 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 1-5
The report contains statements of persons, subjects to operational and surveillance case,
subjects to personal agents’ development, and others who expressed their indignation that
the former opposition leaders - the agrarians Asen Pavlov, Vergil Dimov and Syrbinski –
surrendered to the communists. Other former leaders were pleased with the fact that many
agrarians were listed as people’s representatives.
114. Report on the hostile statements and manifestations in connection with the upcoming
elections, Ruse, 2 December 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 68-71
The statements were directed against the election system. The report states that leaflets were
found at Ivan Vazov Square in Ruse, calling for non-voting for National Assembly on the 22
of December.
115. Report on the comments in connection with the upcoming elections for people’s
representatives for the Blagoevgrad District, Blagoevgrad, 2 December 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 47-51
The report concludes that the latest foreign policy events, especially those around Syria, still
remain the focus of attention, as the opponents of the people's power associated them with its
politics and the upcoming elections for people’s representatives.
116. Report on manifestations and speeches of hostile elements from the Varna District in
connection with the upcoming elections, Varna, 2 December 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 42-46
The report notes that some hostile elements intended to start printing and spreading leaflets,
but later gave up fearing that they could get caught. It is pointed out that most of the hostile
individuals would participate in the elections and would vote for the Fatherland Front
candidates simply because they were afraid of the power – afraid of being fired, punished, etc.
117. Report on agents’ and other information received about hostile manifestations in the
Plovdiv District in connection with the upcoming elections for the Third National
Assembly, Plovdiv, 3 December 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 72-74
From the agents’ data obtained, it is concluded that the activity of the hostile elements in the
district was mainly expressed in comments on the unified list of the Fatherland Front and the
personality of the candidates from the Bulgarian Agrarian People’s Union and the non-party
candidates.
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118. Report on hostile manifestations in connection with the elections and recent international
events, Ruse, 4 December 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3972, л. 16-18
It is reported that Yovcho Stanchev, a former supporter of Nikola Petkov, said that in the
last election he voted last only after being threatened by the militia. According to three State
Security agents, Ilia Dzhurov, appointed at the Main Prosecutor's Office, has claimed that after
the Hungarian events, the government has lost confidence in the people, and now everyone
detained by the Interior Ministry was beaten. Measures have been taken to document this
speech.
119. Letter to the Deputy Minister of Interior, which contains the results of the elections for
the National Assembly on 22 December 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 1, а.е. 3971, л. 1-2
The letter specifies that 99.78% of the voters casted their votes in the country, of which 99.95%
voted for the Fatherland Front. The percentage of ballots with deleted candidates was 0.04%.
A table with results by districts is also attached.
120. Minutes of the meeting of the leadership of the ministry on the operational situation in
the country, in connection with the elections held on 3 June 1986, held in the meeting
room of the Ministry of Interior, Sofia, 9 July 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М. Ф. 1 оп. 12, а.е. 751, л. 23-24
The minutes specify that the Minister of Interior had instructed to review once again all the
election signals, to take measures in short terms as well as to carry out the necessary preventive
measures and detain the respective subjects.

Section IV
Seventh Grand National Assembly

    
121. Weekly operational report No. 1 on the ratio of political powers in the municipalities and
the preparation of party organizations for the pre-election struggle, Sofia, 27 February
1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 1-8
The document analyzes the information received from 30 municipal councils for the preparation
of party organizations for the pre-election struggle. According to the report, the Bulgarian
Communist Party was still the first political force in the municipalities. It is noted that the
Bulgarian Agrarian People’s Council “Nikiola Petkov” was very active and quickly built its
organizations and recruited new members.
122. Signal information on the procession of the draft law with regards the name system, no
place, 2 March 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 9-11
Information about the procession organized by the National Reconciliation Committee with
regards to the name system draft law. The procession was led by its Chairperson, Mihail
Ivanov.
123. Operational information on the political situation in the country, the manifestations of
the opposition forces and the preparation of the party organizations for the elections /for
the period 5-11 March 1990/, no place, 13 March 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 12-17
The document provides information on the most important events, trends and issues discussed
by the population in the past year. First of all, the session of the Ninth National Assembly and
its established Law on the names of Bulgarian citizens and the budget of the country with a
deficit of BGN 1.2 billion, unprecedented in our history.
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124. Questions, opinions and suggestions that deserve increased attention-extracts from
telephone calls within the Supreme Party Council on 12 April 1990, no place, April 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 54-59
The document contains telephone calls of Bulgarian Socialist Party members, who were
extremely disappointed with the party's policy regarding the upcoming elections. On the
occasion of the communists' invitation to participate in the Easter Worship, many expressed
their perplexity and others protested openly:
125. Letter from the chairperson of the Center for Pre-election Work to the Supreme Council
of the Bulgarian Socialist Party to the Minister of Interior, Atanas Semerdzhiev, no place,
17 April 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 53
The Chairperson of the Center for Pre-election Work at the Supreme Council of the Bulgarian
Socialist Party, Lyuben Gotsev, informed Minister Semerdzhiev that he had sent a copy of
report № 53 - excerpts from telephone calls to the Supreme Party Council of 12 April 1990.
126. Report with regards to Doncho Papazov's statement about the latest grave discovered in
the town of Gorna Oryahovitsa, where the bones of 173 dead people were found, done
during a Union of Democratic Forces rally on 18 April 1990 at Al. Nevski Square, no
place, 19 April 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 42
The report states that the opposition forces would do anything in their power to dig both mass
graves and use this fact in the pre-election struggle to discredit the Bulgarian Socialist Party.
127. Report on the rally of the Union of Democratic Forces, held on 18 April 1990 at 6 p.m. at
St. Alexander Nevski Square in the capital, no place, 19 April 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 34-41
The report is prepared by the Information and Sociological Center of the Supreme Party
Council. A general characterization of the rally, which has been defined as markedly anticommunist, has been made. The confidence of the people present at the rally in the victory of
the election was clearly manifested.
128. Questions, opinions and suggestions deserving attention, Sofia, 2 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 244-246
The document contains comments from Bulgarian Socialist Party members and non-party
members regarding the pre-election campaign of the Bulgarian Socialist Party. Particularly
attention is paid to the concerns about the active election campaign carried out by “Podkrepa”
in various enterprises. It is proposed to report that activity and those responsible to be exposed.
129. Decision of the Central Electoral Commission to conduct the pre-election campaign
in the Armed Forces of the People's Republic of Bulgaria and to hold elections for the
Grand National Assembly, Sofia, 2 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 240-243
The decision determined how the voting rights of the Armed Forces personnel would be
exercised. It is stated that from 6 May to 18 June, convocation of military assemblies was
prohibited. The decision was signed by Prof. Zhivko Stalev, Chairperson of the Central
Electoral Commission.
130. Decision of the Central Electoral Commission on the procedure for drawing electoral
lists and the voting of the Bulgarian citizens abroad, Sofia, 2 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 234-237
The decision specifies which categories of Bulgarian citizens abroad were entitled to vote. It
is noted that a second round of elections abroad was not held due to technical impossibility.
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131. Questions, opinions and suggestions deserving increased attention, Sofia, 4 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 43-47
One of the opinions in the document, which deserved much attention, was of Nikola Peykov,
who expressed his disagreement that Pope John Paul II would visit Bulgaria on 24 May, as
that would be an advertisement of the opposition.
132. Questions, opinions and suggestions deserving increased attention, Sofia, 4 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 48-52
The main issues concerned the programming policy of the Bulgarian Radio and Television.
Indignation was expressed from the fact that K. Kevorkian was elected as Program Director
of the Bulgarian National Television.
133. Questions, opinions and suggestions deserving increased attention, Sofia, 4 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 126-130
Opinions have been expressed that there was an imbalance in the program of the Bulgarian
Television (more time was given to the opposition). Kevork Keverkian was accused because of
that, and his actions were defined as a betrayal.
134. Extracts from phone calls within the Supreme Party Council of April 28, no place, 7 May
1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 74-78
The talks were mainly about a Union of Democratic Forces program broadcasted on the
Bulgarian Television, which, according to a line communist, was better than the ones of the
Bulgarian Socialist Party. Another citizen said that the latter was static and was telling only
old stories.
135. Questions, opinions and suggestions that deserve increased attention, Sofia, 7 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 60-65
The main opinions given by the citizens – supports of the Bulgarian Socialist Party were
related to the broadcast "Around the World and in Our Country", which devoted all the time
to the Union of Democratic Forces. There were some questions why the rally of the Bulgarian
Socialist Party was not reflected, who decided what to broadcast on national television and
why did it take such a position?
136. Note by Elena Poptodorova, Head of the Bulgarian Socialist Party Election Bureau,
Sofia, 8 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 136-138
The note contained information related to Gerald Michel from the National Democratic
Institute on International Affairs. It is stated that the institute had the ambition to assist
in conducting the elections in Bulgaria through seminars. A delegation of the institute has
already visited Bulgaria and has held a seminar at the National Palace of Culture, where no
Bulgarian Socialist Party representatives have been invited.
137. Extracts from telephone calls within the Supreme Party Council of 3 May, Sofia, 8 May
1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 98-101
The main criticisms of the citizens was related to the way in which the Bulgarian Socialist
Party carried out its election campaign. They asked where were these 120 people from the
Supreme Party Council, because only five of them were traveling around the country. The
people present at a rally in Silistra, for example, where G. Pirinski spoke, were completely
disappointed with him.
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138. Questions, opinions and suggestions deserving increased attention, Sofia, 8 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 102-107
It contains suggestions and opinions from citizens related to press releases and TV broadcasts
that were not approved. Supporters of the Bulgarian Socialist Party believed that the Supreme
Party Councils should vigorously defend the "million-strong army of socialists".
139. Questions, opinions and suggestions deserving increased attention, Sofia, 14 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 131 – 135
Almost all the opinions expressed were related to the broadcasts of the Bulgarian Television.
Members of the Bulgarian Socialist Party were outraged by the fact that K. Kevorkian "run
a line of agitation for the Union of Democratic Forces and against the Bulgarian Socialist
Party".
140. Excerpts from telephone calls within the Supreme Party Council of 4 and 5 May, Sofia,
14 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 119-121
Members of Bulgarian Socialist Party commented on candidates for people’s representatives.
Some believe that there was a danger under the mask of non-party people to elect Union of
Democratic Forces members. It is also reported that among the military no one was working
and many of the young officers, senior officers and sergeants were already on the side of the
Union of Democratic Forces.
141. Excerpts from telephone calls within the Supreme Party Council of 7 May, Sofia, 14 May
1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11 а, а.е. 921, л. 122-125
Part of the comments were related to the upcoming visit of Zhelyu Zhelev and Peter Beron in
some Western countries. There were fears that they would seek assistance and support from
the West and would seek to postpone the elections in order to gain time.
142. Minutes of extraordinary extended meeting of the Ministry of the Interior Collegium,
held on 25 June 1990 in the ministerial meeting room, Sofia, 29 June 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12 а, а.е. 981, л. 29-32
A single item was considered at the meeting of the Ministry of Interior Collegium: Evaluation
of the activities of the Ministry of Interior authorities in connection with the holding of the
elections for the Grand National Assembly and the post-election period. The Collegium accepted
the evaluation of the Headquarters within the Ministry of Interior, and the supplements made
by General Colonel Atanas Semerdzhiev.
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ
СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНИ
БЗНС
– Български земеделски народен съюз
БЗО
– Бивша земеделска организация
БНЖС
– Български народен женски съюз
БРП (к) 	 – Българска работническа партия (комунисти)
ВГУ
– Второ главно управление (на ДС)
ВНС 	
– Велико Народно събрание
ВКП
– Всесъюзная комунистическа партия на СССР
ВПС
– Висш партиен съвет
ДДС
– Дирекция Държавна сигурност
ДС
– Държавна сигурност
ГПУ 	
– Государственное политическое управление
ЕОПО 	 – Единна обществено-партийна организация
ЗМС 	
– Земеделски младежки съюз
КДС
– Комитет за Държавна сигурност (на НРБ)
ЛАР 	
– Лична агентурна разработка
НС на ОФ 	– Национален съвет на Отечествения фронт
НС
– Народно събрание
НСЗК
– Национална служба за защита на конституцията
НМ
– Народна милиция
НФТ 	
– Независима федерация на труда
ОАР
– Оперативно-агентурна разработка
ОНД  	
– Оперативно-наблюдателно дело
ОНР
– Отчетно-наблюдателно дело
ОР 	
– Оперативен работник
ОПРС
– Общ работнически професионален съюз, създаден през 1945 г.
ОУ-МВР – Окръжно управление на МВР
ОФ 	
– Отечествен фронт
РМС
– Работнически младежки съюз
РП
– Работническа партия
СГУ
– Софийско градско управление (на МВР)
СДС
– Съюз на демократичните сили
СС
– Секретен сътрудник
ССК
– Съюзна контролна комисия
ССМ 	
– Съюз на социалистическата младеж
ТВО
– Трудово-възпитателно общежитие - лагери, създадени в България през 1945 г.
ТКЗС
– Трудово-кооперативно земеделско стопанство
ЦИК
– Централна избирателна комисия
ЦК
– Централен комитет
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