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ВЪВЕДЕНИЕ

„За 38-годишния период, в който аз лично служа в тези органи, винаги съм смя-
тал, че решението на Политбюро и на партията е закон. Ние дълго време тук всич-
ки присъстващи сме изпълнявали този закон.“ Тези думи са на генерал-майор Ге-
орги Силянов, един от ръководителите на българското контраразузнаване, изречени 
пред Колегиума на Министерството на вътрешните работи на 5 януари 1990 г. Те са 
много показателни за позицията, която е отредена на българските служби за сигур-
ност в периода на комунистическия монопол над властта. Човекът, който ги изрича, 
не може да скрие огорчението си от факта, че по това време служителите на тайните 
спецслужби са упреквани от видни партийци, че са „изпълнявали като войници на 
партията тези закони на партията“.1 

През годините служителите в Държавна сигурност са наричани с какви ли не 
поетични имена – „железни рицари“, „извадения меч на пролетарската диктатура“ 
и, разбира се, със събирателното „войници на партията“.2 Последното ни послужи и 
при избора на заглавието на този сборник, чиято основна цел е да маркира взаимо-
връзката и взаимозависимостта между Държавна сигурност и Българската комунис-
тическа партия.

В настоящото документално издание от поредицата „Из архивите на ДС“ ясно е 
откроено мястото на българските тайни служби на социалистическа България в дър-
жавното управление и обслужващата им роля спрямо комунистическата партия, и в 
частност спрямо нейния управляващ елит. Не бива да се подминава обаче и фактът, 
че независимо от тази повеля за работа на специалните служби през годините Дър-
жавна сигурност разработва както и редови комунисти, така и партийни функционе-
ри. Показателен е примерът с българския вариант на врага с партиен билет – делото 
срещу Трайчо Костов и свързаните с него процеси. 

В светлината на решенията на Априлския пленум на ЦК на БКП се предлага при 
наличие на сигнали за вражеска дейност от страна на член на партията да се докла-
два незабавно на първия секретар на съответния партиен комитет и след получаване 
на съгласие от негова страна да се пристъпи към разработване на лицето. За лица 
на ръководни постове, обществени деятели и други, които не са членове на БКП, но 
влизат в номенклатурата на ЦК, се иска специално разрешение от Централния коми-
тет на БКП (вж. Документ № 33).

Както е казано в проекта за „Основни положения за дейността на Държавна си-
гурност“ (31 март 1973 г.), това е „специализиран орган на управление, включен в 
системата на Министерството на вътрешните работи. [...] Държавна сигурност 
осъществява своята дейност под ръководството и контрола на Централния коми-

1 Стенограма от заседание на Колегиума на МВР с информация за заседанието на ПБ на ЦК на 
БКП във връзка с обстановката в София и страната след решението на Държавния съвет и правител-
ството от 29 декември 1989 г. и някои неотложни мерки от страна на ръководството на вътрешното 
министерство, София, 4–5 януари 1990 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 966 л. 29 (вж. 
Документ № 193 DVD).

2 Абстрахирайки се от литературните сравнения от средата на 50-те години на ХХ в., на ДС се 
гледа като на част от въоръжените сили на България (вж. Документ № 37).
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тет на Българската комунистическа партия, респективно на Политбюро и първия 
секретар на ЦК на БКП“ (вж. Документ № 151 DVD). Тази концепция е пряко и 
логично продължение на оформилото се още през 50-те години разбиране, според 
което органите на ДС работят под прякото ръководство и непосредствения контрол 
на партията, но нямат работа „вътре в партията“ (вж. Документ № 28).

Контролът се упражнява пряко от първия човек в комунистическата партия (без 
значение дали заема ръководен държавен пост и какъв е той) и от съответния отдел в 
ЦК на БКП, на които е подчинен вътрешният министър.3 Последният задължително 
произлиза от партийната номенклатура и никога не идва от самите силови структури 
на Министерството на вътрешните работи. След 1965 г., до края на комунистическия 
режим в България, партийният контрол върху ДС се намира изцяло в ръцете на То-
дор Живков.4

Всяко решение, отнасящо се към задачите и дейността на службите, както и тях-
ното функциониране, се подготвя от вътрешното министерство и се внася от минис-
търа за разглеждане в съответните отдели на ЦК на БКП. Окончателното одобрение 
винаги е от страна на колективното ръководство на партията, в лицето на Политбюро 
или на Секретариата на ЦК на БКП.5 Партийните решения основно се отнасят до 
структурата и щата на Държавна сигурност, осъществяването на разузнавателната 
дейност, охраната на държавните граници и задграничните пътувания, вътрешния 
ред в страната и пр. Независимо от използваната фразеология в част от тях ясно личи 
как комунистическата партия делегира репресивни пълномощия и по този начин пре-
връща българските служби за сигурност в своя своеобразна политическа полиция.6

В тази връзка не е случаен и фактът, че Политбюро периодично изпраща реди-
ца свои партийни функционери, които да заемат ръководни длъжности в системата 
на Държавна сигурност и отблизо да следят и отговарят за провеждане линията на 
партийната политика (вж. Документ № 18 и 25). Политическата лоялност към кому-
нистическата партия, която е издигната в основен принцип в държавата, е водеща и 
в работата на специалните служби. Потвърждение на това са и думите на вътрешния 
министър и член на Политбюро ген. Георги Цанков, който отбелязва, че работата на 
ДС се увенчава с успех, когато „точно и своевременно се воюва за изпълнението на 
партийното решение“ и че „призванието на поделенията и служителите на ДС е 
преди всичко да бъдат безпределно верни и предани на партията и правителство-
то, да нямат за себе си други интереси и други заповеди, освен интересите и за-
поведите на Централния комитет на партията и народното правителство“ (вж. 
Документ № 29). За целта структурите на ДС разполагат и със собствени партийни 
организации, които са част от апарата на БКП, чиято главна задача е да разясняват и 
следят за прилагането на партийните решения, да се грижат за правилното политиче-
ско възпитание на служителите и да култивират любов към „братската дружба“ със 
СССР (вж. Документ № 181 DVD).

3 Везенков, А. Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944–1989. С., 2008, 
с. 196. 

4 Методиев, М. Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата 
държава. С., 2008, с. 236-237.

5 Голяма част от партийните решения са публикувани на адрес http://archives.bg/politburo/ Напра-
вените в сборника препратки към партийни документи могат да бъдат видени на посочената страница.

6 Вж. Държавна сигурност – политическа полиция. С., 2011. Доколкото доразвива тезата за 
подчинената позиция на ДС спрямо БКП и мястото º в комунистическата държава, тази книга в из-
вестна степен се явява продължение и на второто документално издание на Комисията – Държавна 
сигурност – структура и основни документи. С., 2010.

http://archives.bg/politburo/
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Държавна сигурност работи в коловозите, начертани º от комунистическата пар-
тия. В техните граници тя има пълна свобода на действие с единствената цел да обез-
печи и затвърди властта на режима. Така в навечерието на референдума за република 
през 1946 г., по указание на Политбюро, целият личен състав на Държавна сигурност 
е мобилизиран до второ нареждане под благовидния предлог да се пресекат „всякак-
ви опити на врага за смущаване на спокойствието на народа и реда в страната“, като 
под враг се разбира всеки, който не споделя политиката на комунистите (вж. Доку-
менти № 1 и 2). Както сполучливо се изразява един от изследователите на тази тема, 
в България службите изпълняват функцията на ресори на управлението.7 Основната 
им задача е да смекчават трусовете в режима, като репресират недоволните от начина 
на управление8, парират появата на политическа опозиция и същевременно набавят 
липсващата на партийното ръководство политическа легитимност. В случаите, кога-
то няма политическо решение за даден проблем, комунистическата партия прибягва 
до силата на своя войник. Така Държавна сигурност се превръща в пазител на ста-
туквото, което трябва да осигурява стабилността на управлението.

Другата основна функция на ДС е информационната, която без съмнение е при-
съща на всички служби за сигурност по света. Неслучайно Вълко Червенков нарича 
служителите от ДС „очите и ушите на партията и народната власт“. В контекста 
на последното, в комунистическа България Държавна сигурност заема ролята на ме-
диатор между висшата партийна номенклатура и гражданите.9 Контролирайки ин-
формационните потоци ДС, от една страна, уведомява хората за официалната поли-
тика на управляващите, а от друга –  съблюдава за нейното изпълнение и осведомява 
партийната върхушка за нагласите в обществото като цяло и на отделните негови 
групи или индивиди.

От документите на службите за сигурност ясно виждаме механизма на функцио-
нирането им, където последната дума винаги принадлежи на партията. Има един ин-
тересен нюанс във връзката между партия и репресивен апарат. ДС може и да няма 
пряка роля в процеса на вземане на политически решения, доколкото последното е 
изцяло в правомощията на партийното ръководство, но не трябва да има съмнение, 
че това е органът, който, освен че борави с информацията, я обработва, анализира и 
предоставя на управляващите. От такава гледна точка ДС е в състояние и да формира 
отношение на партията по отделни въпроси, а оттам индиректно да определя важни 
аспекти от нейната политика.

Динамичните промени на обществения и на политическия живот и започналата 
демократизация в България не подминават и българските служби за сигурност. За 
кратък период от време под натиска на общественото недоволство и на новопояви-
лата се опозиция е взето решението за тяхната деполитизация. Правят се и същест-
вени съкращения в апарата на специалните служби, които по думите на вътрешния 
министър генерал-полковник Атанас Семерджиев са се превърнали в своеобразна 
„държава в държавата“ (вж. Документ № 92). Държавна сигурност е трансфор-

7 Методиев, М. Машина..., с. 288.
8 Проблем, който е разработен обстойно в сборника Държавна сигурност - административни, 

принудителни и наказателни мерки. С., 2014.
9 В системата на комунистическия режим ДС заема междинно място между управляващата 

партия и всички останали структури в държавата – държавните ведомства, казионните обществе-
ни организации, личното пространство на гражданите или организациите на българите в чужбина. 
Отношенията между тези три нива са в строга йерархична връзка. На върха на пирамидата стои кому-
нистическата партия, която взема политическите решения за управлението на държавата. Под нея се 
намира ДС, която има за задача да контролира изпълнението на тези политически решения. История 
на НРБ. Режимът и обществото. С., 2009, с. 254–255.
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мирана в Национална служба за защита на конституцията, на която са отнети репре-
сивните и административно-разпоредителните функции и са възложени главно ин-
формационни правомощия (вж. Документ № 93).

* * *

Сборникът „Държавна сигурност – войникът на партията“ включва 93 докумен-
та, а разширеният му електронен вариант 198 документа, подредени на хронологи-
чен принцип. Приложен е списък с оригиналните заглавия на документите, като при 
малък брой от тях заглавието е разширено с информативна цел. Към всеки документ 
има кратка анотация и подробни искови данни. При отсъствието на датировка върху 
документа са търсени индиректни връзки със съседни документи от архивната едини-
ца или сверяване с други исторически събития, за които има податки. Датировката на 
съставителите, както и всяка друга намеса от тяхна страна, е поставена в квадратни 
скоби. Сред документите има такива, които не са публикувани в цялост поради твърде 
големия им обем. Подбрани са части от тях, които ни дават синтезирана информация 
по темата. В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и РС на БНА в 
незначителна част от документите е заличена чувствителна информация. Като прило-
жение към справочния апарат на документалното издание са посочени по-важните 
решения „Б“ на Политбюро на Секретариата на ЦК на БКП за работа на службите за 
сигурност.

В процеса на работа бяха прегледани над 300 архивни единици. Публикувани 
са основно документи на Секретариата на МВР (АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1). 
Настоящото издание цели да провокира интерес най-вече у младите хора и да даде 
една панорама на ролята и мястото, които БКП отрежда на службите за сигурност. 
Ако това се случи, то ще изпълни основната си задача.

КРДОПБГДСРСБНА
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IntRoDUCtIon

“For the 38-year period of my service in these bodies, I have always thought that 
the decision of the Politburo and the party is equal to a law. We, all participants here, 
have been performing this law for a long period of time.” Those were the words of Major 
General Georgi Silyanov, one of the leaders of the Bulgarian counterintelligence, before 
the Collegium of the Ministry of Interior on 5 January 1990. They very indicative of the 
position assigned to the Bulgarian security services during the communist monopoly over 
the power. The man who uttered them cannot hide his disappointment about the fact that 
at that time the employees of the special secret services were blamed by prominent party 
members for “performing these laws of the party as soldiers of the party.”1

Over the years, the employees of State Security were called by all sorts of poetic 
names – “iron knights”, “the drawn sword of the proletarian dictatorship” and, of course, 
collectively “soldiers of the party.”2 The last name helped us choose the title of this volume, 
which main purpose is to mark the interrelationship and interdependence between State 
Security and the Bulgarian Communist Party.

This edition of the documentary series “From the archives of the State Security” 
clearly highlights the place of the Bulgarian secret services of socialist Bulgaria in the 
state government and their supporting role to the Bulgarian Communist Party, and in 
particular to its ruling elite. Should not be overlooked the fact, however, that regardless of 
this command for operation of the special services, over the years State Security developed 
both ordinary communists and party functionaries. An indicative example is the Bulgarian 
version of the enemy with party ticket – the trial against Traycho Kostov and the related 
processes.

In light of the decisions of the April Plenum of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party was proposed, in the presence of signs of hostile activity by a member 
of the party, to immediately report to the first secretary of the relevant party committee 
and after consent on his behalf to proceed to development of the individual. For persons 
holding leading positions, public figures and others, who are not members of the Bulgarian 
Communist Party, but are part of the nomenclature of the Central Committee, are requested 
special permissions from the Central Committee of the Bulgarian Communist Party (see 
Document № 33).

As stated in the draft “Basics of the Activities of State Security” (31 March 1973), it is 
“a specialized governing body, included in the system of the Ministry of Interior. [...] State 
Security carries out its activities under the direction and control of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party, respectively the Politburo and the First Secretary of 

1 Transcript of a meeting of the Collegium of the Ministry of Interior with information about the meeting 
of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party in connection with the situation 
in Sofia and the country  after the decision of the State Council and the government of 29 December 1989 
and some urgent measures taken by the managerial staff of the Ministry of Interior, Sofia, 4-5 January 1990, 

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 966 л. 29 (See document № 193 DVD).
2 Disregarding the literary comparisons from the mid-50s of the 20th century, State Security is seen as 

part of the armed forces of Bulgaria (see Document № 37).
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the Central Committee of the Bulgarian Communist Party” (see Document № 151 DVD). 
This concept is a direct and logical continuation of the understanding that emerged in the 
50s according to which State Security’s bodies operate under the direct supervision and 
control of the party, but are not welcome to work “within the party” (see Document № 28).

The control is exercised directly by the first person in the communist party (irrespective 
of whether holding a leading state position and its type) and by the relevant department 
within the Central Committee of the Bulgarian Communist Party that supervises the 
Minister of Interior.3 The latter always comes from the party nomenclature and never 
comes from the power structures of the Ministry of Interior. After 1965 until the end of 
the communist regime in Bulgaria, the party control over State Security was entirely in the 
hands of Todor Zhivkov.4

Every decision relating to the tasks and activities of the services, as well as their 
operation, was prepared by the Ministry of Interior and submitted by the Minister to the 
relevant departments of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party for 
consideration. Final approval was always made by the collective leadership of the party 
in the face of the Politburo and the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party5. Party decisions mainly concern the structure and staff members of 
State Security, the implementation of intelligence activities, border security and travels 
abroad, domestic order, etc. Regardless of the phraseology used, some of them clearly 
show how the communist party delegated repressive powers thus turning the Bulgarian 
security services into its own kind of political police6.

In this connection it is not a coincidence that the Politburo periodically sent a number of 
party functionaries to occupy managerial positions in the system of State Security in order 
to closely monitor and be responsible for conducting the party politics (see Documents 
№ 18 and 25). The political loyalty to the communist party, which was underlined as a 
basic principle in the country, was a leading moment in the work of the special services. 
Confirmation of that fact were the words of General Georgi Tsankov, Minister of Interior 
and member of the Politburo, who noted that the work of State Security was deemed 
successful when “it fought accurately and timely for the implementation of the party’s 
decision” and that “the vocation of the departments and employees of State Security was 
primarily to be boundlessly loyal to the party and the government, to have no other orders 
and interests for themselves, except those of the Central Committee of the party and the 
national government” (see Document № 29).

For this purpose, State Security structures have their own party organizations that are 
part of the apparatus of the Bulgarian Communist Party, which main task was to explain 
and oversee the implementation of party decisions, to take care of the proper political 
education of employees and to cultivate love to the “brotherly friendship” with the USSR 
(see Document № 181 DVD).

3  Vezenkov, A. The Power Structures of the Bulgarian Communist Party 1944-1989, S. 2008, p. 196.
4 Metodiev, M. Legitimacy Machine. The role of State Security in the communist state, S. 2008, p. 

236-237.
5 A large number of party decisions are published at http://archives.bg/politburo/. References to party 

decisions made in this volume can be viewed on that page.
6  See State Security - Political Police, S. 2011. As to the developed thesis about the subordinate position 

of State Security against the Bulgarian Communist Party and its place in the communist country, this book, 
to some extent, is a continuation of the second edition of documents of the Committee – State Security – 
Structure and Basic Documents, S. 2010

http://archives.bg/politburo/
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State Security works in the tracks drawn by the communist party. In their borders it has 
complete freedom of action with a single purpose - to secure and consolidate the regime’s 
power. So on the eve of the referendum on the republic in 1946, at the direction of the 
Politburo, the entire personnel of State Security was mobilized until further notice under 
the pretext to cross “any attempts of the enemy to disturb the tranquility of the people and 
order in the country” as under enemy was meant anyone who does not share the policy of 
the communists (see Documents № 1 and 2). As one of the researchers on this topic used 
to say, the services function as springs of the government7 in Bulgaria. Their main task is to 
mitigate the turmoil in the regime by repressing those discontented with the government8, 
to avert the emergence of political opposition and at the same time obtaining the missing 
political legitimacy for the party leadership. In cases where there is no political solution to 
a problem, the communist party uses the power of its soldier. Thus State Security becomes 
a guardian of the status, which should ensure stability of the government.

The other main function of State Security was the informative one, which is undoubtedly 
typical for all security services around the world.  Valko Tchervenkov not accidentally 
called the employees of State Security “the eyes and ears of the party and the people’s 
power”. In the context of the latter, in communist Bulgaria State Security took on the role 
of a mediator between the supreme party nomenclature and the citizens9. By controlling 
the information flows on the one hand State Security informed the people about the official 
policy of the government and on the other oversaw its implementation and informed the 
party leadership about the attitudes within the society as a whole and those of the separate 
groups or individuals.

The documents of Security Services clearly show the mechanism of their functioning, 
where the last word always belongs to the party. There is an interesting nuance in the 
relationship between party and repressive apparatus. State Security may not have a direct 
role in making policy decisions, whether that was entirely the responsibility of the party 
leadership, but there should be no doubt that this was the body that in addition to handling 
information, did process, analyze and provide that information to the government. From 
this perspective, State Security was able to form an attitude within the party in respect of 
certain issues and thus indirectly determined the important aspects of its policy.

The dynamic changes of the public and political life and the initiated democratization 
in Bulgaria affected the Bulgarian security services as well. For a short period of time 
under the pressure of the public outrage and the emerging opposition, a decision about 
their depoliticization was made. Substantial retrenches were made within the apparatus 
of the special services, which according to the Minister of Interior Colonel General 
Atanas Semerdzhiev, have turned into a kind of “a state within the state” (see Document 
№ 92). State Security was transformed into the National Service for Protection of the 
Constitution, its repressive and administrative-prescriptive functions were revoked and 
mainly informative powers were assigned (see Document № 93).

7 Metodiev, M. Machine ..., p. 288.
8 A problem that has been  extensively considered in the documentary volume State Security - 

Administrative, Coercive and Punitive Measures, S. 2014
9 In the system of the communist regime State Security took an intermediate position between the ruling 

party and all other structures in the country - government departments, mainstream public organizations and 
privacy of citizens or organizations of Bulgarians abroad. The relations between these three levels were in a 
strict hierarchical relationship. On top of the pyramid stands the communist party, which takes the political 
decisions on the management of the state. State Security stands right below it and had the task to monitor 
the implementation of these policy decisions. History of PRB. Regime and Society, S. 2009, p. 254-255.
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* * *

The documentary volume STATE SECURITY - THE SOLDIER OF THE PARTY 
contains 93 documents, while its expanded electronic version contains 198 documents 
arranged by chronological principle. A list of original titles of the documents is attached, as 
the title of some of them is expanded for informative purposes. Each document contains a 
short annotation and detailed statements of data. In the absence of dates on the document, 
indicative connections were sought with adjoining documents from the archival unit or 
reconciliation with other historical events that provide clues. The dating of compilers, as 
well as any intervention on their part, is placed in square brackets. There are documents 
that are not published in full due to their large volume. Only part of them that give us 
summarized information on the topic were selected.

In compliance with the Law on Access and Disclosure of Documents and Announcing 
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and Intelligence Services of the 
Bulgarian National Army, sensitive information was deleted in few documents only. 
The more important Decisions “B” on the activities of the security services taken by the 
Politburo of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party 
are listed as an annex to the reference apparatus of the documentary volume.

300 archival units were reviewed in the process of work.  Basically only documents 
of the Secretariat of the Ministry of Interior were published (АКРДОПБГДСРСБНА – М,  
ф. 1). This documentary volume aims to provoke interest mostly in young people and 
to give a view of the role and place, which the Bulgarian Communist Party, gave to the 
security services. If this happens, then it will fulfill its main task.

CDDAABCSSISBNA
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ  
С АНОТАЦИЯ

1. Мерки за мобилизация на ДС, София, 28 юни 1946 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 245, л. 10
По препоръка на ПБ се набляга на разширяването на осведомителната дейност в 
средите на военните, опозиционните и нелегални групировки с цел ДС „да остане 
на висотата на изискванията на политическия момент“.

2. Оперативен план за мобилизация на ДС – София, [28 юни 1946 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 245, л. 1-9
Регламентира действията на служителите на ДС, които са мобилизирани до 
второ нареждане в навечерието на референдума за република. В районите на 
милиционерските участъци служителите са разпределени в „ударни команди“ 
по местоживеене. Заповядано е София да бъде прочистена от „враждебни еле-
менти“ в срок до един-два месеца.

3.  Заповед № 489-П на министъра на вътрешните работи за създаването на 
Главна дирекция на народната милиция с две дирекции – Дирекция на Дър-
жавна сигурност и Дирекция на Народната милиция, София, 23 май 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 373, л. 7-9
С постановление на МС Главна дирекция на НМ се разделя на ДДС и ДНМ. Под-
чертано е тясното сътрудничество между двете структури и тяхното взаимо-
действие. Публикуван в: Държавна сигурност – структура и основни документи, 
с. 41-43.

4.  Инструкция №  11618 от ЦК на БКП до околийските, градски и районни ко-
митети на партията за повишаване на революционната бдителност, София, 
7 октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 3, а. е. 1, л. 60-62
По призива на пленум на ЦК на БКП всеки комунист е длъжен да пази „чис-
тотата“ на партията и да докладва своевременно на службите за сигурност 
при най-малкото съмнение за вражеска дейност. У членовете на масовите и об-
ществени организации трябва да се култивира чувство на „омраза към врагове-
те на народа“.

5.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за необходимостта от 
реорганизация на органите на сигурността, София, 12 октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 605, л. 1-6
С цел справяне със съпротивата на „класовия враг“ е отправено предложение за 
създаване на Вътрешни войски на наборен принцип и с численост 4000 души, за 
сметка на щата на милицията. Последните ще се борят с бандитизма, ще охра-
няват важни държавни обекти и ще бъдат използвани при по-сериозни вътреш-
ни събития. Предвижда се укрепването на Гранични войски и реорганизация на 
щатните таблици и заплатите и въвеждането на степени за началниците на 
сектори, отделения и главните инспектори при ДНМ и ДДС с цел стимулиране 
на кариерното им развитие.
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6.  Инструкция от Секретариата на ЦК на БКП до МВР и ръководството на 
Българския морски флот относно контрола на българските моряци, плава-
щи зад граница, София, 28 октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 586, л. 1-3
Органите на ДС трябва да проучат и тайно да категоризират екипажите за 
задгранични плавания. Неблагонадеждните моряци да бъдат уволнени, а по-мал-
ко надеждните да бъдат преместени по корабите за крайбрежно плаване. На 
всеки голям кораб да бъде назначен отговорник по личния състав, „заместник-
комендант по морално-политическата работа“, служител на ДС, който да об-
служва агентурно екипажа.

7.  Чернова на заповед на вътрешния министър във връзка с празнуването на 
петата годишнина от създаването на Народната милиция и Държавна сигур-
ност, София, 10 септември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 820, л. 33-35
Документът има поздравителен характер. Маркирани са основните задачи на 
органите за сигурност и е подчертана водещата роля на БКП.

8.  Решение на ПБ на ЦК на БКП за ликвидиране на бандитското движение в 
страната, София, 20 април 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1264, л. 16-19
Във връзка с доклад на вътрешния министър Руси Христозов ПБ на ЦК на БКП 
констатира, че органите на МВР водят борбата с бандитизма откъснато от 
партийните организации и не се обръщат към тях за помощ. Предвидено е в срок 
от 10 дни да се организира специален отдел при ДДС за борба с бандитизма. До-
кладът на вътрешния министър виж в: Държавна сигурност и гранични войски, 
Документ № 22.

9.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за политическата ра-
бота в МВР, София, 6 май 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1264, л. 23-26
Обръща се внимание, че хората в службите трябва да бъдат с „високо полити-
ческо съзнание, култура и верни до смърт на партията“. Предлага се ръковод-
ството на партийните организации в окръжните, околийски и районни управле-
ния на МВР да се поеме от местните партийни комитети.

10.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за изпълнението на 
решението за борбата срещу бандитизма, София, 20 юни 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1266, л. 1-4
Отчетено е създаването на специалния отдел за борба с бандитизма и терори-
зма. Окръжните и околийски началници на МВР и ДС са изнесли доклади пред 
партийните комитети по места с цел ангажирането на обществените органи-
зации и повишаване бдителността на трудещите се.

11.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за мероприятията по 
подобряване материалните условия на служителите от ДС, София, 5 юли 
1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1264, л. 58-60
Поставен е въпросът с липсата на квартири и е предложено военизирането на 
ДС. Предвижда се изпращането на 100 партийни или административни работ-
ници на ръководни длъжности в ДДС.
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12.  Доклад от вътрешния министър относно подобряване работата на ІІІ-ти от-
дел ДДС, София, [преди 1 август 1950 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1270, л. 6-8
Предлага се Министерският съвет да приеме постановление, съгласно което 
служителите от отдела задължително да изучават чужд език, за което ще по-
лучават надбавка в размер на 10% от заплатата. Засяга въпроса за командиров-
ките зад граница и материалното уреждане на семействата на служителите 
и имотите им.

13.  Заповед № 33865 за повишаване на специалната квалификация и разширя-
ване възможностите за работа на ІІІ отдел ДДС, София, 4 септември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1270, л. 2-3
Целият личен състав на отдела трябва да изучава чужди езици по програма, 
утвърдена от КНИК. За владеенето на чужд език е предвидена бонификация в 
процентно изражение към месечната заплата.

14.  Инструкция за реда на присвояване на военни чинове на оперативния със-
тав при ДС, София, 13 ноември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 12-15
Министърът на вътрешните работи назначава специална атестационна коми-
сия. С негова заповед оперативните служители могат да бъдат произвеждани 
до чин полковник включително. Генералските чинове се присвояват с Указ на НС 
по предложение на министъра.

15.  Заповед № 12798 относно въвеждането на военни чинове и форма за опера-
тивния състав на ДС, София, 17 ноември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 11
С цел укрепване органите на ДС и материално-битовите условия на нейните 
работници е наредено присвояването на военни чинове за старшия оперативен 
състав да приключи до 15 януари 1951 г., а за младшия до 9 септември с.г.

16.  Предложение от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за предаване 
архивните материали на полицията на специално отделение при ДС, София, 
4 декември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1267, л. 1-2
Предлага се създаването на специално отделение при ДС, което да съхранява и 
изучава досиетата на полицията. В ЦК на партията да останат досиетата на 
„най-отговорните другари“. Предвижда се материалите да бъдат на разполо-
жение на ЦК по всяко време.

17.  Докладна записка за излизането на български граждани зад граница и вли-
зането на чужди граждани в страната, София, 21 декември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1269, л. 2-6
Предлага се този процес да е под контрола на специална комисия към ЦК, пред-
седателствана от един от секретарите є. ДС прави проучването на кандида-
тите и излиза пред комисията с кратко становище. Помощник-министърът по 
ДС се предвижда да е член на комисията.

18.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за попълване и разста-
новка на ръководния състав на ДС, София, 26 януари 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1279, л. 10-16
Предлага се, предвид големите задачи, възложени на ДС, да се отделят от апа-
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рата на ЦК и партийните комитети подходящи хора за попълване на основния 
ръководен кадър в органите на ДС.

19.  Възражение от Тодор Живков за назначаването на Делчо Чолаков и Милко 
Балев на ръководна служба в ДС, София, 27 януари 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1279, л. 17

20.  Решение „Б“ № 4 на ПБ на ЦК на БКП за прекратяване следствието срещу 
арестуваните по обвинение в съучастничество в „заговора“ на Тр. Костов и 
за даване под съд на обвиняеми (по списък), София, 15 февруари 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 3, л. 42-43
Наредено е да се вземат допълнителни мерки за укрепване на органите на ДС и 
да се „изкореняват всякакви тенденции, останали от миналото, да се заобикаля 
ЦК на Партията в каквато и да било форма“.

21.  Докладна записка от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за одобря-
ване решение и инструкция за реда на изпращане в ТВО на политически 
опасни лица, София, 7 май 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 16-17
Мярката е предложена за всички лица, които „не могат да бъдат съдени по обик-
новения ред, поради политически, оперативни или други съображения от държа-
вен характер“. Предлага се създаването на специална комисия в състав минис-
търа на вътрешните работи, помощник-министъра по ДС, главния прокурор на 
Републиката, председателя на Върховния съд и един член на ЦК на БКП.

22.  Инструкция за реда на представянето в комисията следствените дела на 
арестуваните лица, изпращани в ТВО, София, [7 май 1951 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 19-23
На ДС се предоставя правото да изпраща посредством комисията в ТВО оп-
ределена категория задържани „политически престъпници“ за срок от 3 до 7 
години.

23.  Постановление на ПБ на ЦК на БКП относно доклада на вътрешния минис-
тър за състоянието и дейността на органите на ДС, София, 4 юли 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 6, л. 1-9
Набелязани са мерки за подобряване работата на службите. Отбелязано е, че 
„Държавна сигурност е военна организация в постоянна бойна готовност“ и 
без желязна дисциплина тя не може да реши поставените є задачи.

24.  Доклад от вътрешния министър по изпълнението на решение „А“ № 3 на ПБ 
на ЦК на БКП от 6 февруари 1951 г., София, 13 юли 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1733, л. 1-7
Описани са предприетите мерки за подобряване работата на отдел ІІІ при ІІ 
управление ДС (УБО, по тогавашната структура).

25.  Предложение от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за подобряване 
на партийно-политическата работа в МВР, София, 15 октомври 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 3, л. 96-101
Политическата работа е характеризирана като „революционно жило, което 
да изгражда и създава все верни и предани на партията“ хора. Предложено 
е: Апостол Колчев да бъде назначен за помощник-министър по политическата 
част като пълномощник на ЦК на БКП. От околийските комитети на БКП да се 
подбере по един човек за работа в ДС. Градският комитет на БКП в София да 
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изпрати 15 души, които да заемат ръководни длъжности в МВР. Вж. Протокол 
№  287 от 25 октомври 1951 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП и взетото ре-
шение за провеждането на мероприятия за укрепване на ДС.

26.  Инструкция за устройството и задачите на партийно-политическите орга-
низации на БКП в МВР, София, [след 25 октомври 1951 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 10, л. 1-17
Регламентира задачите на помощник-министъра по политическата част в МВР 
и подчинената му администрация. Задължава партийните комитети да внасят 
в ЦК на БКП предложения за подобряването на работата на ДС и др.

27.  Заповед С-212 на вътрешния министър за вземане мерки по линия на МВР 
във връзка с изборите на 14 декември 1952 г., София, 7 октомври 1952 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2280, л. 53-55
Наред със затягането на мерките за сигурност и наблюдение над вражеския 
контингент е наредено във всяка избирателна секция да се установи дежурство 
от оперативния състав на ДС (в цивилно облекло под формата на представите-
ли на партийни органи или на народните съвети).

28.  Реч на Вълко Червенков, произнесена на срещата на ПБ на ЦК на БКП с 
ръководния състав на ДС при МВР, София, 17 април 1954 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 133, л. 2-11 гръб
Служителите на службите са характеризирани като „очите и ушите на парти-
ята и народната власт“. Отбелязано е, че те като „железни рицари“ на БКП 
работят под прякото ръководство и непосредствения контрол на партията, но 
нямат работа „вътре в партията“.

29.  Изказване на вътрешния министър Георги Цанков при срещата на Вълко 
Червенков и ПБ на ЦК на БКП с ръководителите на ДС, София, 17 април 
1954 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3258, л. 40-43
Ген. Цанков отбелязва, че работата на ДС се увенчава с успех, когато „точно и 
своевременно се воюва за изпълнението на партийното решение“. Отбелязано е, 
че „призванието на поделенията и служителите на ДС е преди всичко да бъдат 
безпределно верни и предани на партията и правителството, да нямат за себе 
си други интереси и други заповеди, освен интересите и заповедите на Централ-
ния комитет на партията и народното правителство“.

30.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за работата на ІІ отдел 
ДС по разработване на полицейските архиви, София, 28 декември 1954 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3237, л. 2-5
За работата с посочените архиви на 1 януари 1951 г. специално е създадено от-
деление „П“, което от началото на 1952 г. прераства в отдел ІІ на ДС. Поради 
това, че към края на 1954 г. наличният полицейски материал е прегледан от от-
дела, се предлага неговото разформироване и преминаване на функциите му към 
ІІІ управление на ДС.

31.  Сведение за водените на отчет по линия на ДС членове на БКП към 16 април 
1956 г., София, [след 16 април 1956 г.]

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 324, л. 16
Информацията е в табличен вид за цялата страна, по поделения. По това време 
ДС разработва 769 членове на БКП.
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32.  Докладна записка от вътрешния министър до ЦК на БКП относно режима 
за посещение на български граждани в капиталистическите страни, София, 
21 юни 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 325, л. 4-8
Предлага се да се разрешат „по правило“ частните посещения, като за целта 
се създаде комисия. Посочени са случаите и определени категории лица, на кои-
то се забранява да излизат от страната.

33.  Докладна записка от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП относно 
разработването на членове на БКП от службите, София, 4 юли 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 324, л. 29-31
В светлината на решенията на Априлския пленум се предлага при наличие на 
сигнали за вражеска дейност от страна на член на БКП да се докладва незабав-
но на първия секретар на съответния партиен комитет и след получаване на 
съгласие от негова страна да се пристъпи към разработване на лицето. За лица 
на ръководни постове, обществени деятели и други, които не са членове на БКП, 
но влизат в номенклатурата на ЦК, се иска разрешение от ЦК.

34.  Чернова на окръжно до поделенията на МВР в страната с указания за взема-
не на мерки срещу вражеските елементи, София, 9 ноември 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 54, л. 23-25
Документът е предложен от Никола Цачев и Мирчо Спасов до вътрешния ми-
нистър за изработване на съответния циркуляр.

35.  Чернова на докладна записка от вътрешния министър Георги Цанков до ПБ 
на ЦК на БКП и проект за решение на ПБ за създаване на въоръжени бойни 
комунистически групи и отряди, София, 10 ноември 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 327, л. 7; 10
Отбелязано е, че главната задача на въоръжените комунистически бойни групи 
и отряди е да смазват още в зародиш всеки опит за остри вражески прояви и 
контрареволюция.

36.  Чернова на докладна записка на вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП 
с набелязани мерки срещу вражеските елементи в страната, София, [преди 
17] ноември 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 327, л. 1-3
Предложено е въдворяването в ТВО на „опасните за реда и сигурността на 
страната вражески и престъпни елементи“ или тяхното изселване от големи-
те градове.

37.  Протокол № 3 с приети решения от съвещателния орган по ДС, София, 17 
юли 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 6, а. е. 50, л. 15-16
Прието е дисциплинарният устав на Народната армия да важи и за ДС, „които 
са част от въоръжените сили на страната“.

38.  Бележки от изказванията на участниците в заседанието на Съвещателния 
орган по ДС, София, 17 юли 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 6, а. е. 50, л. 17-26
Обсъдени са въпросите за дисциплинарен устав на ДС, инструкцията за рабо-
тата на ДС по анонимките и по опазването на държавната тайна.
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39.  Окръжно на МВР във връзка с решение на ПБ на ЦК на БКП за обявяване-
то на съборите по българо-югославската граница за местни, София, 20 юли 
1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3986, л. 1
Инструктира на съборите да се допускат лица от вътрешността на страната 
само срещу представяне на открит лист и да не се допускат вражески елементи.

40.  Решение на Съвещателния орган по ДС относно агентурно-оперативната 
работа по временно пребиваващите в България граждани на капиталисти-
ческите страни, София, 16 май 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 6, а. е. 53, л. 8-14
Обвързано е с изпълнение на Заповед във връзка с решение на ПБ на ЦК на БКП 
за развитието на международния туризъм. За целта трябва да се усили рабо-
тата по всички линии, като особено се активизират поделенията, обслужващи 
транспорта. Предвижда се широка профилактична дейност, с цел да не се до-
пуска българи да попаднат под влиянието на граждани от капиталистическите 
страни.

41.  Протокол № 1 на заседанието на Съвещателния орган по ДС, София, 3 фев-
руари 1961 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 6, а. е. 54, л. 1-5
С взето решение за ограничаването на контактите на български граждани с 
дипломати от капиталистическите страни и др.

42.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП относно легендиране 
службите на външното наблюдение на ДС и предоставянето им на квартири 
за изпълнение на специални задачи, София, 9 ноември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 125, л. 1-2
Предлага се създаването на „Държавен проучвателен институт“, под чието 
прикритие да се извършва външното наблюдение на ДС.

43.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП относно изменение 
начина за разрешаване задгранични пътувания на български граждани, Со-
фия, 9 ноември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 7, а. е. 126, л. 1-6
Отчетено е, че макар и формално органите на МВР „се поставят над партий-
ните и държавни органи в страната“, защото фактически определят кой да 
замине зад граница и кой не.

44.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за създаването на нови 
оперативни отдели в управление ІІ КДС, София, 18 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 9, а. е. 9, л. 1-3
Предлага се създаването на отдели за борба с турското разузнаване и срещу 
подривната дейност на „остатъците от контрареволюционните елементи“.

45.  Доклад от министрите на вътрешните работи и народната отбрана до Секре-
тариата на ЦК на БКП за опазване на държавната и военна тайна, София, 
18 юни 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 9, а. е. 30, л. 1-3
Отнася се за зоните, забранени за посещение от служителите на дипломатиче-
ските представителства в България.
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46.  Доклад от министрите на вътрешните работи и народната просвета до ПБ 
на ЦК на БКП за реорганизиране на школа „Георги Димитров“ във висше 
учебно заведение, София, 7 август 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 9, а. е. 41, л. 1-6
Съдържа данни за обучението на офицерския състав от ДС. Обръща се вни-
мание на факта, че значителна част от ръководния състав на ДС до момен-
та се е обучавал във Висшата школа на КГБ „Ф. Е. Дзержински“. Съветските 
служби са изтъкнали съображения, че за в бъдеще не е целесъобразно български 
офицери да се изпращат на обучение в техните школи и поради тази причина е 
необходимо реорганизирането на школата на МВР във Висше юридическо учебно 
заведение.

47.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП относно задграничния 
щат на службите за сигурност, София, 31 октомври 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 9, а. е. 48, л. 1-3
Иска се съгласието на ПБ за отпускането на 23 задгранични щатни бройки за 
нуждите на МВР.

48.  Доклад от вътрешния министър ген. Дико Диков до ПБ на ЦК на БКП за 
изменение на Основните положения за работата, правата и задълженията на 
службите за сигурност, София, 20 май 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 4, л. 41-43
Документът е свързан с предложението на Тодор Живков членове на БКП да 
могат да се ползват за агентурна работа или да бъдат разпитвани или аресту-
вани без съгласуване със съответните партийни органи.

49.  Докладна записка от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за необходи-
мостта от създаване на специален мотострелкови батальон към V управле-
ние ДС, София, 20 май 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 4, л. 46-48
Основната цел на батальона е да дублира охраната на сградите на ЦК и Минис-
терски съвет и да формира в обект „Врана“ дежурно поделение за бързо реаги-
ране. Една от ротите му ще поеме функциите на почетна гвардейска част. (Вж. 
Протокол № 5 от 18 юли 1967 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за създаване 
на специален батальон към Управление „Безопасност и охрана“ за охраната на 
партийни и правителствени сгради и почетен караул.)

50.  Предложение от председателя на КДС до ПБ на ЦК на БКП за извършване 
на реорганизация на службите по ДС в окръжните управления на КДС, Со-
фия, 17 август 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 34, л. 14-17
Предлага съобразно оперативната обстановка да се обединят съществуващите 
по-малки поделения около по-големите окръжни центрове. (Вж. Протокол №  178 
от 6 юли 1965 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение за преустрой-
ство на Министерство на вътрешните работи и отдел „Административни орга-
ни“ на ЦК на БКП, АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 34, л. 94-97.)

51.  Предложение от министрите на външните и вътрешните работи до Секре-
тариата на ЦК на БКП за провеждането на великденското богослужение в 
храм-паметника „Александър Невски“, София, 16 март 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 176, л. 130-132
Препоръчва да се вземат мерки за оказване „възпиращо въздействие“ на мла-
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дежи, студенти и ученици да посещават църквите. С цел да не се допускат 
противообществени прояви влизането в храм-паметника „Александър Невски“ 
да става с покани, чийто брой да е ограничен.

52.  Предложение от председателя на КДС до Секретариата на ЦК на БКП за 
подобряване на партийно-политическата и организационна работа, София, 
30 април 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 127, л. 91-92
Инициира изпращането на група партийни работници от ДС на посещение с цел 
обмяна на опит в партийните организации на КГБ.

53.  Доклад от председателя на КДС до Секретариата на ЦК на БКП за дейност-
та на група фракционери сред гръцките политемигранти в България, Со-
фия, 22 юни 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 127, л. 123-130
Предлага да се вземе решение органите на КДС да провеждат мероприятия 
за недопускане провеждането на антибългарска и антисъветска дейност от 
страна на „разложили се гръцки политемигранти“. Предвижда се изселването 
им от големите градове или изгонването им от страната.

54.  Разпореждане № 131 на Министерския съвет за образуване на ново външно-
търговско предприятие за износ на специално имущество по второ направ-
ление, София, 8 юли 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 128, л. 30-32
От 1 юли се образува ДТП „Кинтекс“ към Министерството на външната тър-
говия. Поради „специфичния характер“ на дейността му в предприятието мо-
гат да бъдат приемани на работа военнослужещи от МНО и КДС.

55.  Ред на подбор, изучаване и допускане на лица до работа с факти, сведения и 
предмети, които съставляват държавна тайна, София, 21 август 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 236, л. 76-81
Списъците с лицата, имащи достъп до държавни тайни, се предават за съгласу-
ване и проучване в КДС. Номенклатурата на ЦК на БКП и служителите на МВР 
имат право на достъп до данни, съставляващи държавна тайна без съгласуване с 
КДС.

56.  Докладна записка от председателя на КДС до ПБ на ЦК на БКП за проведе-
но съвещание на братските служби в Москва, София, 30 август 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 234, л. 101-103
Предлага закупуването на подвижна високочестотна апаратура за осъществя-
ване на връзка с обекти или места, където няма построени постоянни станции.

57.  Разпореждане № 4 на Министерския съвет за внасяне по специалната из-
вънбюджетна сметка на КДС на някои допълнително получени суми, Со-
фия, 10 януари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 425, л. 1
Сумите, придобити от контрабандни и други престъпления, да се ползват за 
обезпечаване на оперативни мероприятия и закупуване на техника.

58.  Препис от Протокол № 255 на Секретариата на ЦК на БКП с решение за 
укрепване отделите (секторите) „Военен“ на окръжните комитети на БКП, 
София, 14 май 1968 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1426, л. 11-12
Длъжностите завеждащ отдел (сектор) „Военен“ се военизират и да се зае-
мат предимно от кадрови офицери от БНА, КДС и МВР.

59.  Предложение за подобряване подготовката и преподготовката на служите-
лите от КДС, София, 22 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424, л. 41-45
Набелязани са мероприятия за изпълнение на препоръките на отдел „Военен“ 
при ЦК на БКП. Отбелязано е, че школата на МВР трябва да се реорганизира 
във ВУЗ, за което вече е направено предложение.

60.  Доклад от председателя на КДС относно реорганизирането на школа „Геор-
ги Димитров“ – КДС във висше учебно заведение, София, 28 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 426, л. 8-12
Акцентира се върху създаването на висш юридически курс от 4 ½ години и на 
изучаването на чужди езици.

61.  Доклад от председателя на КДС за утвърждаване „Основни положения за 
работата на КДС“, София, 18 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424, л. 82-85
По това време КДС работи по нормативни документи на МВР от 1962 г., които 
са съобразени с тогавашните задачи на вътрешното министерство. Това нала-
га издаването на нови основни положения, които да отговарят на променената 
политическа и оперативна обстановка.

62.  Предложение от председателя на КДС до ръководителя на Военния отдел 
при ЦК на БКП за регламентиране на задачите и функциите на КДС, София, 
2 септември 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424, л. 111-114
Обосновава необходимостта от нормативен документ, уточняващ правомощи-
ята и компетенциите на КДС. Предлага Комитетът да премине на ръководство 
при председателя на Държавния съвет.

63.  Основни положения за работата на КДС, чернова, София, 2 септември 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424, л. 115-129
Регламентира подчинеността, правата, задълженията, компетенциите, струк-
турата и организацията на този „специализиран административно-политиче-
ски орган на държавната власт“. Цялостната дейност на КДС се осъществява 
под непосредственото ръководство и контрол на ЦК на БКП.

64.  Предложение от вътрешния министър до Секретариата на ЦК на БКП за съз-
даване на Софийско градско управление на МВР и ДС за столицата и Софий-
ско окръжно управление на МВР и ДС за окръга, София, 6 януари 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 477, л. 1-2
Изграждането на двете управления трябва да стане на база щата на Софийско 
управление на МВР и ДС и цели тяхното поставяне под ръководството съот-
ветно на Софийския градски и Окръжния комитет на БКП.

65.  Разпореждане № 51 на Министерския съвет за преименуване на Министер-
ството на вътрешните работи и държавната сигурност и за назначаване на 
зам.-министри на вътрешните работи, София, 10 февруари 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 478, л. 32-33
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66.  Доклад от министъра на вътрешните работи и държавната сигурност за на-
именованието на министерството, София, 12 февруари 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 477, л. 36-37
От съображения за сигурност и поради някои трудности в практическата дей-
ност се предлага от името на министерството да отпадне изразът „и държав-
ната сигурност“.

67.  Доклад от вътрешния министър до Секретариата на ЦК на БКП за някои 
изменения по статута на югославските дипломатически представители и 
контрола върху временно и постоянно пребиваващите в България югослав-
ски граждани, София, [1969 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1485, л. 121-124
Предлага югославските търговски служители и дипломати да се третират 
като представители на капиталистическите страни. Същото се отнася и за 
югославските граждани.

68.  Препис от протокол № 180 на Секретариата на ЦК на БКП за потоците ин-
формация в ЦК, София, 12 март 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1483, л. 71-72
Обръща се внимание обемът на внасяните в ПБ и Секретариата на ЦК справ-
ки и докладни да не надвишава 8-10 страници. На материалите, надвишаващи 
този обем, да се съставят кратки резюмета.

69.  Докладна до вътрешния министър за работата сред чуждестранните студен-
ти, София, 15 септември 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1483, л. 1-2
Секретариатът на ЦК на БКП възлага на МВР в срок до декември 1970 г. да 
вземе мерки за прекратяване на дейността на съществуващите политически 
организации на чуждестранните студенти.

70.  Докладна записка до вътрешния министър за дейността на „Кореком“, реда 
за внасяне на леки автомобили и др., София, декември 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 766, л. 24
Предлага се да се обърне внимание на Министерството на финансите да пре-
цизира реда за даване разрешение на български граждани, придобили валута от 
пенсии и дарения, да закупуват недвижими имоти и леки автомобили.

71.  Инструкция до вътрешния министър относно закупуването на недвижими 
имоти и леки автомобили от български граждани, придобили валута от пен-
сии и дарения, София, 5 февруари 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 766, л. 21
Български граждани и българи емигранти могат да закупуват недвижими имо-
ти и автомобили само след съгласуване с МВР. Забранява се получаването на 
коли, колети и прочее изпратени от невъзвращенци.

72.  Мероприятия за работата на поделенията на МВР срещу идеологическата 
диверсия, София, 3 март 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1535, л. 1-4
Отбелязано е, че ще се работи за овладяване и поставяне под контрол на ка-
налите, използвани от противника за оказване на разложително идеологическо 
влияние върху български граждани.
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73.   Доклад от вътрешния министър за отпускане на щатни бройки за ръковод-
ни длъжности в министерства и ведомства, на които да се назначават офи-
цери от ДС, София, 16 декември 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 764, л. 148-152
С автоматизацията на икономиката в някои учреждения, предприятия и ор-
ганизации се съсредоточава и обработва разностранна и важна поверителна 
информация. Назначените офицери ще отговарят за режима и охраната и ще 
са на подчинение на съответния ръководител на учреждението и на вътрешния 
министър.

74.  Докладна записка до вътрешния министър за изготвяне на проект на указ за 
ДС, София, 21 март 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1724, л. 2-4
Някои дейности на ДС са уредени от различни закони, укази и подзаконови акто-
ве. Изработен е проект на указ за ДС, но той следва да се преработи съобразно 
решенията на Х конгрес на БКП и новата конституция.

75.  Указ за ДС, проект, София, 20 април 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1724, л. 6-15
Регламентира задачите, устройството, правата и задълженията на ДС. Съ-
държа множество препратки към различни нормативни актове, касаещи служ-
бите за сигурност.

76.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за необходимостта от 
издаване на нормативен акт за дейността и правомощията на ДС, София, 31 
март 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 961, л. 1-3
Подчертава се, че приемането на подобен указ ще допринесе за утвърждаване 
на законността като основно начало в борбата за обезпечаване сигурността 
на НРБ.

77.  Докладна записка от министрите на вътрешните и външните работи до 
председателя на Министерския съвет за ограничаване контактите на бъл-
гарските граждани с чуждите представители в страната, София, б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1018, л. 191-195
Предлага се приемането на специална наредба, която да ограничи възможности- 
те за провеждането на подривна дейност посредством регулирането на конта-
ктите с чужди представители.

78.  Наредба за регулиране на контактите на български граждани със служители 
от дипломатическите и консулските мисии, и чуждите представители в Бъл-
гария, София, 26 юли 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1081, л. 14-21
Регламентирано е, че българските граждани могат да посещават и осъществя-
ват контакти с чуждестранни представители само със съгласието на дирекция 
„Единен държавен протокол“ при МВнР и др.

79.  Обяснителна записка относно предложението за изпълнение решението на 
ръководството на МВР за усъвършенстване на системата на управление, Со-
фия, 1 август 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1083, л. 12-15
Посочено е, че за разрешаване на поставения въпрос трябва да бъдат анализи-
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рани следните проблеми, съобразно спецификата на работа на МВР: основните 
принципи за изграждане на управленската система на министерството; опре-
деляне броя на управленските нива; разработване на управленската структура; 
уточняване на функциите, задачите и взаимодействията на звената на различ-
ните йерархични нива.

80.  Указания за изготвянето на перспективния план на МВР по изпълнение ре-
шенията на ХI конгрес на БКП, София, [април 1976 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1168, л. 84-90
Посочено е, че МВР трябва да постави в основата на своята дейност „специ-
фичните задачи на министерството по изпълнение на конгресните решения“. 
За целта трябва да се засили разузнавателната и контраразузнавателната ра-
бота, борбата срещу идеологическата диверсия, работата по линия на иконо-
миката и др.

81.  Доклад от вътрешния министър до ПБ на ЦК на БКП за подобряване на 
работата на партийните, държавните и обществените органи и организации 
по българската емиграция и при подбора на българските граждани, посе-
щаващи по служебен и частен път капиталистическите и развиващите се 
страни, София, 20 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1228, л. 11-17
Отчетено е, че е необходимо подобрение на координацията в работата. Трябва 
да се ускори изолирането на най-реакционно настроената и активно ангажира-
на в провеждане на подривна дейност с антибългарска насоченост емиграция. 
За целта трябва да се засилят противоречията между нейните организации и 
групировки и да се компрометират ръководителите им.

82.  Справка за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия от отдел 10 
ВГУ ДС с цел подпомагане реализацията на социалната комплексна про-
грама на ЦК на БКП, София, 31 август 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 303, л. 30-30 гръб
Структурата на отдела и организацията на контраразузнавателната работа 
трябва да се усъвършенстват съобразно измененията, които настъпват в об-
служваните ведомства и задачите им през осмата петилетка.

83.  Мероприятия, приети на разширеното заседание на Колегиума на МВР, пос-
ветено на „Новите теоретични разработки и практически подходи, развити 
от Тодор Живков след ХII конгрес на БКП, и задачите, които произтичат от 
тях за органите на МВР“, София, 28 януари 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 466, л. 89-92
Предвижда се актуализация и подобряване на плановете и програмите на всич-
ки поделения в системата на МВР.

84.  План-график за оперативното осигуряване провеждането на ХІІІ конгрес на 
БКП, София, 14 април 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 714, л. 14-18
Набелязани са основни мероприятия, които трябва да проведе вътрешният ми-
нистър през март-април по организацията и осигуряването на конгреса.

85.  Окръжно до поделенията на МВР в страната във връзка с работата по про-
грамни партийни документи, София, 19 юли 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 714, л. 27-32
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За изпълнението на стратегическите решения на ХІІІ конгрес на БКП по иконо-
мическата и социалната политика се налага „рязко да се подобри“ оперативна-
та, следствена и охранителна дейност на органите на МВР.

86.  Информация за извършената работа от ВГУ–ДС по укрепването на социа-
листическата законност и резултатите от изследването ефективността на 
действащото законодателство през 1986 г., София, 9 януари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 787, л. 2-5
През отчетения период усилията на оперативния състав са насочени към раз-
криване извършителите на диверсионно-терористичните актове в страната 
и недопускане на нови, подпомагане на възродителния процес, обезвреждане на 
протурски националистически организации и групи, пресичане на шпионската, 
идеологическа, валутно-контрабандна и друга противозаконна дейност.

87.  Докладна до началника на поделение 72 000 МВР за спазването на социалис-
тическата законност и правов ред, 14 януари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 787, л. 30-34
Предприети са мероприятия по подобряване на масовата музикална среда и раз-
пространението на хеви-метъла. Ограничено е разпространението и издаване-
то на книги, филми и пиеси. Пресечени са канали за износ на артефакти и пр. 
Посочва се, че съществуващата към момента нормативна уредба няма нужда 
от промяна.

88.  Решение на Секретариата на ЦК на БКП за работата на партийните органи 
на МВР, София, 11 февруари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 785, л. 73-76
Отчетено е, че партийните органи имат съществен принос за успешното из-
пълнение на задачите на министерството, но съществуват и редица слабости. 
Последните се дължат на несъвършенство в стила и методите на работа и 
ръководство. С протокол № 135 от посочената дата е утвърдена Инструкция 
за работата на партийните организации при министерството.

89.  Докладна записка от вътрешния министър за Декемврийския пленум на ЦК 
на БКП и произтичащите от него проблеми и задачи на органите на МВР, 
София, 23 януари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 898, л. 4-31

90.  Заповед на вътрешния министър за обявяване на мероприятия за по-ната-
тъшно усъвършенстване на организацията на процесите по задграничните 
пътувания на българските граждани, София, 15 септември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 896, л. 17-28
Чрез заповедта се въвежда нова организация и технология на работата по из-
даването на документи за задгранични пътувания, като ВГУ–ДС отговаря за 
внедряването на електронната обработка на данните и тяхното регулярно ак-
туализиране.

91.  Протокол от заседание на Колегиума на МВР, проведен на 4–5 януари в засе-
дателната зала на министерството, София, 8 януари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 966, л. 34-40
Дава сведения за набелязаните мерки и проведените мероприятия във връзка с 
обстановката в столицата и в страната.
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92.  Стенограма на извънредно заседание на Колегиума на МВР във връзка със 
съображенията на вътрешния министър за извършването на дълбоко съкра-
щение и всеобхватна реорганизация на всички структури на МВР, София, 
20 януари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 969, л. 1-11
По думите на ген. Семерджиев вътрешното министерство се е превърнало в 
своеобразна „държава в държавата“. Това разрастване е обусловено от стре-
межа на комунистическата партия поради безсилие да решава задачи от жи-
вота на страната с административно-силови методи. Вж. още „Държавна 
сигурност – структура и основни документи“, разширен електронен вариант, 
с. 409-453.

93.  Информация за оперативната обстановка и някои основни направления на 
дейност по линия на Националната служба за защита на конституцията, Со-
фия, 16 август 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 965, л. 2-26
Названието на новата служба (НСЗК) трябва да се приема като условно и ра-
ботно. Тя няма репресивни и административно-разпоредителни, а главно ин-
формационни правомощия.
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LIst of DoCUments 
WItH AnnotAtIon

1. Measures for mobilization of State Security, Sofia, 28 June 1946
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 245, л. 10
On recommendation of the Politburo a focus was placed on expanding awareness 
activities among the military, opposition and illegal groups in order for State Security 
“to stay on the heights of the requirements of the political moment.”

2. Operational plan for mobilization of State Security - Sofia [28 June 1946]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 245, л. 1-9
It regulates the actions of the employees of State Security, which were mobilized until 
further notice on the eve of the referendum on the republic. In areas of the militia offices 
employees were divided into “shock commands” by place of residence. An order was 
issued for Sofia to be cleared out of “hostile elements” within one or two months.

3.  Order № 489-P of the Minister of Interior for the establishment of the Directorate 
General of the People‘s Militia with two directorates - Directorate of State Security 
and Directorate of the People‘s Militia, Sofia, 23 May 1947
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 373, л. 7-9
By a decree of the Council of Ministers, the Directorate General of the People’s Militia 
was divided into two structures - Directorate of State Security and Directorate of the 
People‘s Militia. The close cooperation between the two structures and their interaction 
was underlined. Published in: - State Security -Structure and Basic Documents, p. 41-43.

4.  Instruction № 11618 of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party to district, city and regional committees of the party to raise revolutionary 
vigilance, Sofia, 7 October 1948
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 3, а. е. 1, л. 60-62
At the call of the Plenum of the Central Committee of the Bulgaria Communist Party 
every communist must keep the “purity” of the party and to report promptly to the 
security services at the slightest suspicion of enemy activity. The sense of “hatred 
towards the enemies of the nation must be cultivated in the members of the mass and 
public organizations.

5.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on the need of reorganization of the security 
services, Sofia, 12 October 1948
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 605, л. 1-6
In order to deal with the resistance of “the class enemy”, a proposal was made for 
the establishment of internal forces by general principles and numbering 4000 people 
at the expense of the state militia. The latter will fight banditry, will guard important 
state facilities and will be used in more serious internal events. It is envisaged the 
strengthening of the border troops and reorganization of staff tables and salaries and 
the introduction of ranks for heads of sectors, departments and chief inspectors in the 
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Directorate of State Security and Directorate of the People’s Militia to boost their 
career development.

6.  Instruction from the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party to the Ministry of Interior and the managerial staff of the 
Bulgarian Navy on the control over the Bulgarian sailors working abroad, Sofia, 
28 October 1948
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 586, л. 1-3
State Security bodies must examine and secretly categorize crews for oversea voyages. 
Unreliable sailors must be fired, and less reliable must be moved to ships for coastal 
shipping. A person responsible for the personnel shall be appointed to every big ship – 
“a deputy commandant on the moral and political work,” an employee of State Security 
to perform agent’s activities in relation to the crew.

7.  Draft order from the Minister of Interior in connection with the celebration of the 
fifth anniversary of People’s Militia and State Security, Sofia, 10 September 1949
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 820, л. 33-35
The document has congratulatory nature. The main tasks of the security services were 
outlined as well as the leading role of the Bulgarian Communist Party.

8.  Decision of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party to eradicate the bandit movement in the country, Sofia, 20 April 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1264, л. 16-19
In connection with the report of Rusi Hristozov, Minister of Interior, the Politburo of 
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party found that the bodies of the 
Ministry of Interior were fighting banditry apart from the party organizations and did not 
turn to them for help. It is expected that within 10 days to organize a special department 
within the State Security Directorate to combat banditry. You can find the report of the 
Minister of Interior in: - State Security and Border Troops, document № 22.

9.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on the political work within the Ministry of 
Interior, Sofia, 6 May 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1264, л. 23-26
Attention is drawn to the fact that people in the services should be of „high political 
consciousness, culture and loyal to the party until they die“. It is proposed for local 
party committees to take control over the leadership of the party organizations in the 
district, city and regional directorates of the Ministry of Interior.

10.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party for execution of the decision on the fight against 
banditry, Sofia, 20 June 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1266, л. 1-4
The establishment of the special department to combat banditry and terrorism was 
reported. The district and regional heads of the Ministry of Interior and State Security 
presented a report to the local party committees in order to involve public organizations 
and increase the vigilance of workers.

11.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the measures taken to improve the material 
conditions of the State Security employees, Sofia, 5 July 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1264, л. 58-60
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The issue of the absence of accommodation was raised and the militarization of State 
Security was suggested. It was planned to send 100 party or administrative workers to 
managerial positions in State Security Directorate.

12.  Report from the Minister of Interior on improving the work of the III Department – 
State Security Directorate, Sofia [before 1 August 1950]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1270, л. 6-8
It was proposed to Council of Ministers to adopt a decree according to which employees 
of the directorate will be obliged to learn a foreign language, which would raise their 
salaries by 10%. It addresses the issue with the business trips abroad and material 
settling of employees‘ families and their property.

13.  Order № 33865 to strengthen the special qualifications and expand the work 
opportunities of III Department - State Security Directorate, Sofia, 4 September 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1270, л. 2-3
All personnel of the department are obliged to learn foreign languages   under a program 
approved by the Committee for Science, Art and Culture. For a foreign language is 
provided a bonus equal to a percentage from the monthly salary.

14.  Instruction on the order of assigning military ranks of operational staff of State 
Security, Sofia, 13 November 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 12-15
Minister of Interior appoints a special attestation commission. By his order the 
operational workers can be produced to colonel inclusive. Generals‘ ranks are 
produced by Decree of the National Assembly at the proposal of the Minister.

15.  Order № 12798 on the introduction of military ranks and forms for the operational 
staff of State Security, Sofia, 17 November 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 11
In order to strengthen the State Security bodies and the material living conditions of its 
employees, it was ordered the assignment of military ranks to senior operational staff 
to be completed by 15 January 1951 and for junior - 9 September the same year.

16.  Proposal from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on the transmission of archival material of the 
police to a special unit within State Security, Sofia, 4 December 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1267, л. 1-2
It proposes the establishment of a special unit within State Security to keep and examine 
the police files. Central Committee of the party shall keep the files of “the most responsible 
comrades.” The materials shall be available to the Central Committee at any time.

17.  Note on Bulgarian citizens leaving the country for a limited period of time and 
entry of foreign nationals in the country, Sofia, 21 December 1950
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1269, л. 2-6
It proposes the process to be controlled by a special committee to the Central Committee, 
chaired by one of the secretaries. State Security examines the candidates and reports 
to the committee. Assistant Minister for State Security was planned to be a member of 
the committee.

18.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the filling and disposal of managerial staff of 
State Security, Sofia, 26 January 1951
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1279, л. 10-16
It proposes, given the major tasks assigned to State Security, to separate suitable 
individuals from the apparatus of the Central Committee and party committees in order 
to fill key managerial positions in State Security.

19.  Objection by Todor Zhivkov against the appointment of Delcho Cholakov and 
Milko Balev on managerial positions in State Security, Sofia, 27 January 1951
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1279, л. 17

20.  Decision “B” № 4 of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party to suspend the investigation against the people arrested 
on charges of complicity in the “conspiracy” of Tr. Kostov and prosecution of 
defendants (by list), Sofia, 15 February 1951
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 5, а. е. 3, л. 42-43
Additional measures to strengthen the State Security bodies were ordered to be taken 
and to „uproot all trends remained from the past to circumvent the Central Committee 
of the party in any form.“

21.  Note from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party to approve a decision and instruction on the 
procedure of sending politically dangerous persons to Labor Correctional Hostels, 
Sofia, 7 May 1951
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 16-17
The measure was proposed for all persons who „cannot be sued routinely due to political, 
operational or other reasons of public character.” It proposes the establishment of a 
special commission consisting of the Minister of Interior, Assistant Minister for State 
Security, the Prosecutor General of the Republic, Chairman of the Supreme Court and 
a member of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party.

22.  Instruction on the order of presentation of investigation cases in the committee in 
relation to arrested persons who were sent to Labor Correctional Hostels, Sofia 
[7 May 1951]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1753, л. 19-23
State Security was granted the power to send, through the committee, certain categories of 
detainees “political criminals” to Labor Correctional Hostels for a period of 3 to 7 years.

23.  Decree of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party in relation to the report from the Minister of Interior on the status and 
activities of State Security, Sofia, 4 July 1951
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 5, а. е. 6, л. 1-9
Measures to improve the work of the services were identified. It was noted that „State 
Security is a military organization in constant state of combat readiness” and without 
an iron discipline it cannot solve the tasks entrusted.

24.  Report from the Minister of Interior on the execution of Decision “A” № 3 of 
the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party of 6 
February 1951, Sofia, 13 July 1951
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1733, л. 1-7
It describes the measures taken to improve the work of III Department to II Directorate – 
State Security (Safety and Security Directorate, then structure).

25.  Proposal from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party to improve party-political work within the 
Ministry of Interior, Sofia, 15 October 1951
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 5, а. е. 3 л. 96-101
The political work is described as “revolutionary core, which shall build and create 
more people loyal to the party.” It was proposed for: Apostol Kolchev to be appointed 
as Assistant Minister for the Political Part as a representative of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party. There should be selected one person from the 
district committees of the communist party to work in State Security. City Committee 
of the Bulgarian Communist Party in Sofia shall send 15 people to occupy managerial 
positions in the Ministry of Interior. See Minutes № 287 of 25 October 1951 of a 
meeting of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party 
and a decision to conduct activities to strengthen State Security.

26.  Instruction on the structure and tasks of the party-political organizations of 
the Bulgarian Communist Party within the Ministry of Interior, Sofia [after 25 
October 1951]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 2, а. е. 10 л. 1-17
It regulates the tasks of the Assistant Minister for the Political Part in the Ministry of 
Interior and its subordinate administration. It obliges party committees to present to 
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party proposals for improving the 
work of State Security, etc.

27.  Order № C-212 of the Minister of Interior to take measures under the Ministry of 
Interior in connection with the elections on 14 December 1952, Sofia, 7 October 1952
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2280 л. 53-55
Along with the tightening of security measures and surveillance of enemy troops was 
also ordered in each polling station to be provided operational staff from State Security 
(in civil clothing as representatives of party bodies or people‘s councils).

28.  Speech of Valko Tchervenkov delivered at the meeting of the Politburo of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party with the managerial staff 
of State Security within the Ministry of Interior, Sofia, 17 April 1954
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 5, а. е. 133 л. 2-11 гръб..
The officials from the services were characterized as “the eyes and ears of the party and 
people‘s power.” It was noted that they as “iron knights” of the Bulgarian Communist 
Party work under the direct supervision and control of the party, but are not welcome 
to work “within the party”.

29.  Statement of the Minister of Interior Georgi Tsankov at the meeting between 
Valko Tchervenkov and the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party with the management staff of State Security, Sofia, 17 April 1954
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3258 л. 40-43
General Tsankov noted that the work of State Security was deemed successful when 
“they fought accurately and timely for the implementation of the party‘s decision”. 
It is also noted that “the vocation of the departments and employees of State Security 
was primarily to be boundlessly loyal to the party and the government, to have no other 
orders and interests for themselves, except those of the Central Committee of the party 
and the national government”.

30.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgaria Communist Party on the work of II Department to State Security on 
the development of the police archives, Sofia, 28 December 1954
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3237 л. 2-5
On 1 January 1951 Department „P“ was established especially to work with these 
archives, which in the beginning of 1952 was transformed into II Department of State 
Security. Because of the fact that at the end of 1954 all available police material was 
reviewed by the department, it was proposed to close the department and move its 
functions to the III Directorate - State Security.

31.  Information about the members of the Bulgarian Communist Party that are part 
of State Security as of 16 April 1956, Sofia [after 16 April 1956]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 324 л. 16
The information is presented in a table by directorates for the whole country. At that 
time State Security was developing 769 members of the Bulgarian Communist Party.

32.  Note from the Minister of Interior to the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party on the regime for Bulgarian citizens to visit capitalist countries, 
Sofia, 21 June 1956
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 325 л. 4-8
It was proposed to permit “by rule” the private visits” as for this purpose a commission 
was established. The cases and certain category of persons who are forbidden to leave 
the country were specified. 

33.  Note from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the development of members of the Bulgarian 
Communist Party by the services, Sofia, 4 July 1956
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 324 л. 29-31
In light of the decisions of the April Plenum of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party was proposed, in the presence of signs of hostile activity by a 
member of the party, to immediately report to the first secretary of the relevant party 
committee and after consent on his behalf to proceed to development of the individual. 
For persons holding managerial positions, public figures and others, who are not 
members of the Bulgarian Communist Party, but are part of the nomenclature of the 
Central Committee, are requested special permissions from the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party.

34.  Draft of the District Directorate to the divisions of the Ministry of Interior in 
the country with instructions to take measures against hostile elements, Sofia, 9 
November 1956
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 5, а. е. 54 л. 23-25
The document was proposed by Nikola Spasov Tsachev and Mircho Spasov to the 
Minister of Interior to create the relevant original document.

35.  Draft note from Georgi Tsankov, Minister of Interior to the Politburo of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party and a draft decision of the 
Politburo on the creation of armed combat communist groups and squads, Sofia, 
10 November 1956
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 327 л. 7; 10
It is noted that the main task of the armed combat communist groups and squads is to 
crush in the beginning any attempt for harsh and hostile acts and counterrevolution.

36.  Draft note from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party with underlined measures against hostile 
elements in the country, Sofia [before 17] November 1956



35

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 327 л. 1-3
It is proposed that “hostile and criminal elements who threaten the public order and 
security” to be placed in Labor Correctional Hostels or be deported from the big cities.

37.  Protocol № 3 with decisions adopted by the Advisory Body in relation to State 
Security, Sofia, 17 July 1957 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 6, а. е. 50 л. 15-16
It was decided for the disciplinary statutes of the People’s Army to also apply for State 
Security, “which is part of the armed forces.”

38.  Notes from the statements of the participants in the meeting of the Advisory 
Body in relation to State Security, Sofia, 17 July 1957 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 6, а. е. 50 л. 17-26
The issues of the disciplinary statute of State Security, the instructions for the work of 
State Security concerning the anonymous disclosures and protection of state secrets 
were discussed.

39.  District Directorate of the Ministry of Interior in connection with the decision of 
the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party for 
the announcement of the councils along the Bulgarian-Yugoslav border for local, 
Sofia, 20 July 1958
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3986 л. 1
It instructs the councils to allow the participation of persons from inside the country 
only upon presentation of an open sheet and to prevent participation of hostile elements.

40.  Decision of the Advisory Body in relation to State Security on intelligence and 
operational work concerning the temporarily residing citizens of capitalist 
countries Bulgaria, Sofia, 16 May 1960
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 6, а. е. 53 л. 8-14
It is associated with the execution of an order in connection with a decision of the 
Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party for development 
of the international tourism. For this purpose the work on all lines should be 
strengthened, especially the divisions servicing the transport. Wide preventive activities 
were foreseen in order to prevent Bulgarians to fall under the influence of citizens of 
capitalist countries.

41.  Protocol № 1 of the meeting of the Advisory Body in relation to State Security, 
Sofia, 3 February 1961
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 6, а. е. 54 л. 1-5
A decision to limit the contacts of Bulgarian citizens with diplomats from the capitalist 
countries and others.

42.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the “legends” about the external monitoring 
services of State Security and providing accommodation for specific tasks, Sofia, 
9 November 1962
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 125 л. 1-2
The establishment of a State Monitoring Institute was proposed to carry out external 
monitoring of State Security.

43.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on changing the procedure for permitting 
oversea trips to Bulgarian citizens, Sofia, 9 November 1962
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 7, а. е. 126 л. 1-6
It is reported that although formally the bodies of the Ministry of Interior “are placed 
above party and government bodies in the country,” because they actually determine 
who can leave and cannot leave the country for a trip.

44.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on the establishment of new operational 
departments in the II Directorate of the Committee for State Security, Sofia, 18 
January 1964
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 9, а. е. 9 л. 1-3
It was proposed the establishment of departments to fight against Turkish intelligence 
and subversive activity of the “remaining counterrevolutionary elements.”

45.  Report from the Ministers of Interior and National Defense to the Secretariat of 
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party on the protection of 
state and military secrets, Sofia, 18 June 1964
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 9, а. е. 30 л. 1-3
It refers to areas that are closed for visits by officials of diplomatic missions in Bulgaria.

46.  Report from the Ministers of Interior and National Defense to the Politburo of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party on the reorganization of 
the Georgi Dimitrov Academy into a university, Sofia, 7 August 1964
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 9, а. е. 41 л. 1-6
It contains information about the training of officers from State Security. Attention 
is drawn to the fact that a significant part of the managerial staff of State Security 
completed their training in F. E. Dzerzhinsky High Academy of KGB. Soviet authorities 
have emphasized the grounds that in the future it is not appropriate for Bulgarian 
officers to be sent for trainings in their high academies and school and it is therefore 
necessary to reorganize the Ministry of Interior Academy into a higher legal education 
institution.

47.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the oversea personnel of the security services, 
Sofia, 31 October 1964
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 9, а. е. 48 л. 1-3
It requests the consent of the Politburo for allocation of 23 oversea positions for the 
needs of the Ministry of Interior.

48.  Report from Diko Dikov, Minister of Interior to the Politburo of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party on amending the basics of the 
work, rights and obligations of the security services, Sofia, 20 May 1965
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 4 л. 41-43
The document is associated with the proposal of Todor Zhivkov about members of the 
Bulgarian Communist Party to be used for operative work or be questioned or arrested 
without consultation with the relevant party bodies.

49.  Note from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on the need of creating a Special Infantry 
Battalion within V Directorate of State Security, Sofia, 20 May 1965
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 4 л. 46-48
The main objective of the battalion is to double the security of the buildings of the 
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Central Committee and the Council of Ministers and to form a rapid response force 
on duty within Vrana. One of its companies will take over the functions of an honorary 
guard. (See Minutes № 5 of 18 July 1967 from a meeting of the Politburo of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party on the creation of a special battalion to 
Safety and Security Directorate for the protection of party and government buildings 
and an honored guard.)

50.  Proposal from the Chairman of the Committee for State Security to the Politburo 
of to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party to carry out a 
reorganization of state security services within the district directorates of the 
Committee for State Security, Sofia, 17 August 1965
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 34 л. 14-17
It is proposed to unite the existing smaller units around the larger districts centers 
according to the operational situation (See Minutes № 178 of 6 July 6 1965 from 
a meeting of the Politburo of the Bulgarian Communist Party with a decision to 
reorganize the Ministry of Interior and Administrative Authorities Department of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party, АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 
1, оп. 10, а. е. 34 л. 94-97)

51.  Proposal from the Ministers of Foreign and Internal Affairs to the Secretariat of 
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party to conduct an Easter 
worship in the Alexander Nevsky Memorial Temple, Sofia, 16 March 1966
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 176 л. 130-132
It proposes to take measures with “deterrent effect” for young people and students 
to visit the churches. In order to prevent nuisance, entry into the Alexander Nevsky 
Memorial Temple was possible with limited number of invitations only.

52.  Proposal from the Chairman of the Committee for State Security to the Politburo 
of to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party to improve the 
party-political and organizational work, Sofia, 30 April 1966
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 127 л. 91-92
It was initiated the sending of a group of party workers from State Security to visit KGB 
in order to exchange experience.

53.  Report from the Chairman of the Committee for State Security to the Secretariat 
of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party on the activities of 
a group of fractioners among the Greek political immigrants in Bulgaria, Sofia, 
22 June 1966
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 127 л. 123-130
It proposes to the authorities of the Committee for State Security to take actions to prevent 
anti-Bulgarian and anti-Soviet activities by “fractioned Greek political immigrants.” 
Their deportation from the big cities or expulsion from the country was envisaged.

54.  Order № 131 of the Council of Ministers to form a new foreign trade export 
enterprise to export special equipment under second direction, Sofia, 8 July 1966
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 128 л. 30-32
On July 1 Kintex State Trading Enterprise was established at the Ministry of Foreign 
Trade. Only Military officials from the Ministry of Defence and the Committee for State 
Security were allowed to work in the enterprise due to its “specific nature” of business. 

55.  Order of selection, examination and admission of persons to work with facts, 
information and items that constitute a state secret, Sofia, 21 August 1967
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 236 л. 76-81
The lists of persons having access to state secrets shall be submitted for consultation 
and examination to the Committee for State Security. The nomenclature of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party and Ministry of Interior employees 
have access to information constituting a state secret without coordination with the 
Committee for State Security.

56.  Note from the Chairman of the Committee for State Security to the Politburo of 
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party about a meeting held 
between the brotherly services in Moscow, Sofia, 30 August 1967
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 234 л. 101-103
It proposes the purchase of mobile high frequency devices to connect with objects or 
places where there were no permanent stations.

57.  Order № 4 of the Council of Ministers to transfer some extra amounts received to 
a special budget account of the Committee for State Security, Sofia, 10 January 
1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 425 л. 1
Amounts acquired from smuggling and other crimes to be used for operational activities 
and the purchase of equipment.

58.  A copy of Minutes № 255 of the Secretariat of the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party with the decision to strengthen the departments 
(sectors) “Military” of the district committees of the Bulgarian Communist Party, 
Sofia, 14 May 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1426 л. 11-12
The positions head of department (sector) “Military” are militarized and can be 
occupied mainly by recruiting officers from the Bulgarian National Army, Committee 
for State Security and Ministry of Interior.

59.  Proposal to improve the training and retraining of employees of the Committee 
for State Security, Sofia, 22 May 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424 л. 41-45
There have been identified some measures to implement the recommendations of the 
Military Department to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. It is 
noted that the Ministry of Interior Academy should be turned into a university, which 
has already been proposed.

60.  Report from the Chairman of the Committee for State Security on the reorganization 
of the Georgi Dimitrov Academy – Committee for State Security into a university, 
Sofia, 28 May 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 426 л. 8-12
Focus is put on creating senior legal course of 4.5 years and studying foreign languages.

61.  Report from the Chairman of the Committee for State Security on the approval of 
“Basic operation of the Committee for State Security”, Sofia, 18 June 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424 л. 82-85
At that time, the Committee for State Security was working on normative documents 
of the Ministry of Interior from 1962, which were consistent with the then tasks of the 
Ministry of Interior. This entails the issuance of new basics that meet the changed 
political and operational environment.
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62.  Proposal from the Chairman of the Committee for State Security to the Head of 
the Military Department of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party to establish the tasks and functions of the Committee for State Security, 
Sofia, 2 September 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424 л. 111-114
It justifies the need of a legal document specifying the powers and competence of the 
Committee for State Security. It proposes to transfer the Committee’s control to the 
Chairman of the State Council.

63.  Basic operations of the Committee for State Security, draft document, Sofia, 2 
September 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 424 л. 115-129
It regulates the subordination, rights, duties, powers, structure and organization of this 
“specialized administrative and political body of state power.” The overall activity 
of the Committee for State Security is carried out under the direct management and 
control of the Bulgarian Communist Party.

64.  Proposal from the Minister of Interior to the Secretariat of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party on the establishment of the Sofia City Police 
Department of the Ministry of Interior and State Security for the capital and Sofia 
District Police Department of the Ministry of Interior and State Security for the 
district, Sofia, 6 January 1969
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 477 л. 1-2
The establishment of the two departments should have been done on the basis of the 
personnel of the Sofia Directorate of the Ministry of Interior and State Security. It 
was aimed at placing them under the direct supervision of the Sofia City and District 
Committee of the Bulgarian Communist Party respectively.

65.  Order № 51 of the Council of Ministers to rename the Ministry of Interior and 
State Security and the appointment of Deputy Ministers of Interior, Sofia, 10 
February 1969
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 478 л. 32-33

66.  Report from the Minister of Interior and State Security in relation to the name of 
the Ministry, Sofia, 12 February 1969
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 477 л. 36-37
It proposes to remove the phrase “and the State Security from the name of the ministry 
due to security reasons and some difficulties in its practical activities.

67.  Report from the Minister of Interior to the Secretariat of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party about some changes in the status of the Yugoslav 
diplomatic representatives and the control over the temporary and permanent 
residing of Yugoslav citizens in Bulgaria, Sofia, [1969]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1485 л. 121-124
It proposes for Yugoslav trade officials and diplomats to be treated as representatives 
of capitalist countries. The same applies to the Yugoslav citizens.

68.   A transcript of Protocol № 180 of the Secretariat of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the information flows within the Central 
Committee, Sofia, 12 March 1970
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1483 л. 71-72
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Attention is drawn to the volume of presented documents (shall not exceed 8-10 pages) 
to the Politburo and the Secretariat of the Central Committee. Resumes of documents 
exceeding that volume were supposed to be prepared.

69.  Note to the Minister of Interior on the work among foreign students, Sofia, 15 
September 1970
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1483 л. 1-2
The Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party assigned 
to the Ministry of Interior within December 1970 to take measures to stop the activities 
of existing political organizations of foreign students.

70.  Note to the Minister of Interior on the activities of „Korekom“, the procedure for 
import of cars, etc., Sofia, December 1970
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 766 л. 24
It proposes to assign a task to the Ministry of Finance to clarify the procedure for 
authorizing the Bulgarian citizens who gained currency from pensions and donations 
to purchase real estate and cars.

71.  Instructions to the Minister of Interior on the purchase of real estate and cars by 
Bulgarian citizens who gained currency from pensions and donations, Sofia, 5 
February 1971
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 766 л. 21
Bulgarian citizens and Bulgarian immigrants can buy real estate and cars only after 
consultation with the Ministry of Interior. The receiving of cars, packages and other 
from non-returnees is prohibited.

72.  Measures of the Ministry of Interior against the ideological subversion, Sofia, 3 
March 1971
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1535 л. 1-4
It is noted that measures were taken to put under control the channels used by the 
enemy providing ideological influence on Bulgarian citizens.

73.  Report from the Minister of Interior to grant permanent positions for managerial 
positions in ministries and institutions to be filled by State Security officers Sofia, 
16 December 1971
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 764 л. 148-152
Different and important confidential information is processed and spread along with 
the automation of the economy in some institutions, enterprises and organizations. 
Appointed officers will be responsible for the regime and security and will be subordinate 
to the relevant head of the institution/enterprise and the Minister of Interior.

74.  Note to the Minister of Interior to prepare a draft decree on State Security, Sofia, 
21 March 1972
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1724 л. 2-4
Some activities of State Security are regulated by different laws, decrees and regulations. 
A draft decree on State Security was prepared but it needed to be remodeled in 
accordance with the decisions of the X Congress of the Bulgarian Communist Party 
and the new constitution.

75. Decree on State Security, draft, Sofia, 20 April 1972
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1724 л. 6-15
It regulates the tasks, structure, rights and obligations of State Security. It contains 
numerous references to various regulations concerning security services.
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76.  Report from the Minister of Interior to the Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party on the need of a regulation about the activities 
and powers of State Security, Sofia, 31 March 1973
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 961 л. 1-3
It focuses on the adoption of such a decree that will contribute to strengthening the 
rule of law as a fundamental principle in the fight for ensuring security of the People’s 
Republic of Bulgaria.

77.  Note from the Ministers of Interior and Foreign Affairs to the Chairman of 
the Council of Ministers to limit the contacts of Bulgarian citizens with foreign 
representatives in the country Sofia, no data
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1018 л. 191-195
It proposes the adoption of a special ordinance to limit the opportunities for subversion 
activities through the regulation of the contacts with foreign representatives.

78.  Ordinance on regulation of the contacts of the Bulgarian citizens with officials 
from diplomatic and consular missions and foreign representatives in Bulgaria, 
Sofia, 26 July 1974
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1081 л. 14-21
A requirement is that Bulgarian citizens may visit and make contacts with foreign 
representatives only with the consent of the Unified State Protocol Department at the 
Ministry of Foreign Affairs and others.

79.  Explanatory note on the proposal to implement the decision of the managerial 
staff of the Ministry of Interior to improve the system of governance, Sofia, 1 
August 1975
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1083 л. 12-15
It is stated that, in order to resolve the issue, the following problems must be analyzed 
according to the specifics of the work of the Ministry of Interior: the basic principles 
for building the management system of the Ministry; determining the number of 
management levels; development of a management structure; clarification of the 
functions, tasks and interactions of the units at different hierarchical levels.

80.  Guidelines for the preparation of the prospective plan of the Ministry of Interior 
in implementing the decisions of the XI Congress of the Bulgarian Communist 
Party, Sofia [April 1976]
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1168 л. 84-90
It is stated that the Ministry of Interior should put at the heart of its activities “the 
specific tasks of the Ministry in implementing the Congress decisions.” For this 
purpose, it should strengthen its intelligence and counterintelligence work, the fight 
against ideological subversion, the activities related to the economy, etc. 

81.  Report from the Minister of Interior to Politburo of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party to improve the work of the party, state and 
public bodies and organizations in relation to the Bulgarian emigration and the 
selection of Bulgarian citizens visiting on official and private occasion capitalist 
and developing countries, Sofia, 20 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1228 л. 11-17
It is noted that it is necessary to improve the coordination of the work. The isolation 
of the anti-Bulgarian emigration which is most reactionary and actively engaged in 
conducting subversive activity should be speeded up. For this purpose the contradictions 
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between its organizations and groups should be intensified and their leaders should be 
discredited.

82.  Information for conducting intelligence and operational activities of II Department, 
Second Chief Directorate, State Security to support the implementation of 
the comprehensive social program of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party, Sofia, 31 August 1981
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 303 л. 30-30 гръб
The structure of the department and the organization of the counterintelligence work 
should be improved according to the changes made in the offices and their tasks in the 
eighth Five-Year Plan.

83.  Measures adopted at the extended session of the Collegium of the Ministry of 
Interior, dedicated to the “New theoretical developments and practical approaches 
developed by Todor Zhivkov after the XII Congress of the Bulgarian Communist 
Party, and tasks arising from them for the bodies of the Ministry of Interior”, 
Sofia, 28 January 1983
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 466 л. 89-92
It provides an update and improvement of the plans and programs of all divisions 
within the Ministry of Interior.

84.  Schedule for operative ensuring of the XIII Congress of the Bulgarian Communist 
Party, Sofia, 14 April 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 714 л. 14-18
It identifies the main activities to be carried out by the Minister of Interior in March-
April in relation to the organization and provision of the Congress.

85.  District Directorate to the divisions of the Ministry of Interior in the country in 
connection with the work on program party documents, 19 Sofia, July 1986
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 714 л. 27-32
The operational, investigative and security activities of the bodies of the Ministry 
of Interior should be “dramatically improved” in order to implement the strategic 
decisions of the XIII Congress of the Bulgarian Communist Party in economic and 
social policies. 

86.  Information on the activities carried out by Second Chief Directorate – State 
Security on the strengthening of socialist legality and the results of the study of the 
effectiveness of current legislation in 1986, Sofia, 9 January 1987
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 787 л. 2-5
During the reported period the efforts of operational staff are aimed at revealing the 
perpetrators of subversive-terrorist acts in the country and preventing new such acts, 
supporting the revival process, disposal of pro-Turkish nationalist organizations and 
groups, purging spy, ideological, currency smuggling and other illegal activities.

87.  Note to the head of Department 72000, Ministry of Interior on the compliance 
with the socialist legality and the rule of law, 14 January 1987
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 787 л. 30-34
Measures are taken to improve the mass musical environment and distribution of heavy 
metal. The distribution and publishing of books, films and plays was limited. Channels 
for export of artifacts and other objects were crossed. It is noted that the current 
legislation needed no changes.
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88.  Decision of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party on the work of party bodies of the Ministry of Interior, Sofia, 11 February 
1987
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 785 л. 73-76
It is reported that the party bodies have a significant contribution to the successful 
implementation of the tasks of the Ministry, but there are a number of weaknesses. 
The latter are due to the imperfection in the style and methods of work and leadership. 
An instruction for the work of the party organizations at the Ministry of Interior was 
approved by Protocol № 135 on the same date.

89.  Note from the Minister of Interior on the December Plenary Session of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party and the arising problems and tasks 
for the bodies of the Ministry of Interior, Sofia, 23 January 1989
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 898 л. 4-31

90.  Order of the Minister of Interior to specify measures for further improvement of 
the organization of the processes of oversea trips of Bulgarian citizens, Sofia, 15 
September 1989
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 896 л. 17-28
This order introduces a new organization and technology of work in relation to the 
issue of travelling documents. Second Chief Directorate – State Security is responsible 
for the implementation of electronic data processing and its regular update.

91.  Minutes of the meeting of the Collegium of the Ministry of Interior, held on 4-5 
January in the boardroom of the Ministry of Interior, Sofia, 8 January 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 966 л. 34-40
It provides information on the envisaged measures and activities conducted in 
connection with the situation in the capital and in the country.

92.  Transcript of an extraordinary meeting of the Collegium of the Ministry of 
Interior in relation to the concerns of the Minister of Interior to carry out a major 
dismissals and comprehensive reorganization of all structures of the Ministry of 
Interior, Sofia, 20 January 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 969 л. 1-11
According to General Semerdzhiev, the Ministry of Interior has turned into a type 
of “a state within the state.” This expanding is conditioned by the desire of the 
communist party, due to its impotence, to solve problems from the life of the country 
by using administrative and power methods. See “State Security - Structure and Basic 
Documents“ extended electronic version, p. 409-453.

93.  Information about the operative environment and some basic directions of activity 
in relation to the National Service for Protection of the Constitution, Sofia, 16 
August 1990
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 12, а. е. 965 л. 2-26
The name of the new service (NSPC) should be considered as provisional and 
operational. It has no repressive and administrative powers, but mainly informative.
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реорганизация на някои поделения на ДС; даване под съд на ген. Иван Вълков и други 
военни лица във връзка със събитията от април 1925 г.; организиране погребение на 
костите на убитите през 1925 г. дейци на БКП.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 41

31.  Решение № 16 от 19 ноември 1954 г. на ПБ на ЦК на БКП за намаляване числения със-
тав на Гранични войски.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 42

32.  Решение № 17 от 19 ноември 1954 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за: утвърждаване 
числения състав на Вътрешни войски; снемане охраната на Вътрешни войски от пра-
вителствените обекти в Бояна, панорамния път – Княжево; възлагане на същите войски 
охраната на обекти (по списък).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 43

33.  Решение № 18 от 19 ноември 1954 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за отмяна реше-
нията на ПБ за създаване на дивизионни гранични стражеви катери; разформироване на 
дивизионните гранични стражеви катери; възлагане на Военноморските сили да охраня-
ват българската черноморска граница от „вражески“ подводници.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 44

34.  Решение № 20 от 30 декември 1954 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за приемане 
доклад от Георги Цанков – министър на вътрешните работи за работата на ІІ-ри отдел на 
Държавна сигурност по разработването на полицейските архиви.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 45

35.  Протокол № 5 от 29 март 1955 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взети решения във 
връзка с: разчетните данни за развитието на народното стопанство през 1956–1960 г., 
превъоръжаване на Българската народна армия; възлагане на Георги Цанков изработва-
нето на инструкция за работата на разузнавателното управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 46

36.  Протокол № 8 от 19 май 1955 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взети решения за: 
увеличаване щата на Българската легация в Тел Авив; отпускане помощ в размер на сто 
и двадесет хиляди лева на Гръцката комунистическа партия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 47

37.  Протокол № 14 от 13 октомври 1955 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето реше-
ние за утвърждаване протоколите от съвместните съвещания на разузнавателните служ-
би на Германската демократична република и НРБ за координация дейността им.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 48
38.  Протокол № 9 от 17 ноември 1956 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за: увеличение 

числения състав на Вътрешни войски; създаване на доброволни боеви въоръжени ра-
ботнически групи и отряди в заводи, мини и строителни обекти; изселване от София 
и големите градове на страната на „обществено опасни лица“ и въдворяването им в с. 
Белене, Свищовско.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 49

39.  Протокол № 13 от 15 юли 1958 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение за 
набелязване мерки за неутрализиране разузнавателната дейност от югославска страна 
срещу България.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 50

40.  Разпореждане № 19 от 30 декември 1958 г. на Т. Живков, първи секретар на ЦК на БКП 
и Антон Югов, председател на Министерския съвет на НРБ, за реда на стопанисване, 
използване и охрана на правителствената „ВЧ“ телефонна връзка.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 51

41.  Протокол № 1 от 14 януари 1960 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение 
за утвърждаване решение за подобряване дейността на органите на МВР и засилване 
на профилактичната и възпитателна работа в борбата против „вражеските и престъпни 
елементи“ и по-широко участие на обществеността в опазването на обществения ред.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 53

42.  Протокол № 7 от 22 март 1961 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение за 
разформиране на Вътрешни войски и войсковите батальони на Местната противовъз-
душна отбрана при МВР.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 54

43.  Решение № 8 от 18 април 1961 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за уреж-
дане партийното положение на работещите в Първо управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 55

44.  Протокол № 9 от 3 ноември 1962 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение за 
утвърждаване структурата, числения състав (щата) и заплатите на служителите от МВР.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 56

45.  Протокол № 10 от 20 ноември 1962 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето реше-
ние за утвърждаване основни положения за работата, правата и задълженията на МВР и 
неговите органи по места.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 57

46.  Решение № 4 от 15 март 1963 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за размяна 
на осъдени на смърт (български секретен сътрудник и гръцки резидент), обвинени в 
шпионска дейност.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 58

47.  Решение № 6 от 18 юни 1963 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за утвър-
ждаване на „Положение за задачите и правата на органите на военното контраразузна-
ване“ при МВР.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 59

48.  Протокол № 8 от 9 юли 1963 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение за 
утвърждаване на „Основни положения за работата на Разузнавателното управление при 
Комитета за държавна сигурност“ на МВР.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 60

49.  Решение № 12 от 8 ноември 1963 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за разобличаване 
шпионската дейност на Иван-Асен Христов Георгиев, с предложение за даване гласност 
на делото срещу него.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 61

50.  Решение № 13 от 14 ноември 1963 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за при-
емане докладната записка на Дико Диков – министър на вътрешните работи, за проведена 
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среща между представители на Държавна сигурност на България и УДБ (Управление на 
Държавна сигурност) на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 62

51.  Решение № 15 от 13 декември 1963 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за пресичане от 
ДС на противозаконната дейност на гръцки политемигранти в България.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 63

52.  Решение № 6 от 5 април 1965 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за осуетяване възмож-
ността чужди разузнавания да се доберат до сведения, представляващи държавна тайна, 
посредством съобщителни средства.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 65

53.  Протокол № 18 от 24 декември 1965 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП с 
взето решение органите на Комитета за държавна сигурност (КДС) да вербуват и рабо-
тят с агентура из средите на чуждестранните студенти и курсанти от висшите военноу-
чебни заведения.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 66

54.  Протокол № 1 от 11 януари 1966 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взети решения 
за: водене на контраразузнавателна и разузнавателна работа срещу Китай и Албания; 
увеличаване щата на КДС с 4 бройки за задгранична работа по линия на Министерство 
на външните работи.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 67

55.  Решение № 4 от 9 април 1966 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за назнача-
ване на началник отдел по щата на прикритие към ІІ-ро управление на КДС и изпрща-
нето му в Англия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 68

56.  Решение № 8 от 8 юни 1966 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП във връзка 
с докладна записка на Л. Кючуков за приемане на обучение в България на 30 кубински 
граждани по въпросите на контраразузнаването.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 69

57.  Решение № 12 от 10 август 1966 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за отпус-
кане на офицерски и сержантски длъжности на Разузнавателното управление при Ко-
митета за държавна сигурност за работа по линия на научно-техническото разузнаване.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 70

58.  Решение № 15 от 27 декември 1966 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за набелязване 
мерки за пресичане дейността на част от българската емиграция срещу НРБ.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 71

59.  Решение № 9 от 18 ноември 1967 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за 
назначаване Борис Манов за началник на новосъздаденото VІ-то управление за борба 
срущу идеологическата диверсия, контрареволюционните, националистически и други 
противодържавни прояви в страната при КДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 72

60.  Решение № 5 от 3 юни 1968 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за увеличаване чис-
ления състав на специалния батальон към КДС и доокомплектуване на поделението с 
бойна техника от МНО.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 73

61.  Решение № 1 от 29 май 1969 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП относно 
оказване помощ на Централния комитет на Гръцката комунистическа партия за нелегал-
но прехвърляне на специални групи от гръцки политемигранти през границата за Гър-
ция; отпускане на лек автомобил за специалния представител на ГКП и заплата в размер 
на двеста и тридесет лева на неговия помощник; отпускане сумата от 10 хил. лв. и 4 хил. 
щатски долара на същата партия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 74

62.  Решение № 3 от 19 август 1969 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за оказ-
ване помощ на ЦК на Гръцката комунистическа партия по прехвърлянето през българ-
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ската граница в Гърция на гръцки политемигранти със специална мисия и отпускане на 
сумата от петнадесет хиляди лева за тази дейност.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 75

63.  Решение № 1 от 3 февруари 1970 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за оказ-
ване на Централния комитет на Гръцката комунистическа партия помощ за прехвърляне 
на специални групи от гръцки политемигранти през границата за Гърция; предоставяне 
на джип за нуждите на ГКП; отпускане на сумата от тридесет и пет хиляди лева и пет-
надесет хиляди щатски долара на същата партия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 76

64.  Решение № 5 от 24 юли 1970 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за уреждане 
на партийното положение на „нелегалните“ от Разузнавателното управление на ДС – 
Министерство на вътрешните работи.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 77

65.  Решение № 5 от 27 април 1972 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за: оказ-
ване помощ на ЦК на Гръцката комунистическа партия по прехвърлянето на специални 
групи от гръцки политемигранти през границата за Гърция във връзка с предстоящия 
IX-ти конгрес на партията; организирането на радиоизлъчвания от територията на Бъл-
гария; извеждането от Гърция на дейци на ГКП; предоставяне квартира на Карас – пред-
ставител на ГКП по специалните мероприятия; изплащане заплата на Карас от ЦК на 
БКП; отпускане на средства на ГКП за специални мероприятия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 79

66.  Протокол № 8 от 20 септември 1972 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето реше-
ние за увеличаване на задграничния щат на МВР и за подобряване на разузнавателната 
работа по китайска линия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 80

67.  Решение № 8 от 24 юли 1973 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за одобряване „По-
ложение за работата на Разузнавателното управление при Министерство на вътрешните 
работи“; отменяне „Положение за работата на Разузнавателното управление при Коми-
тета за Държавна сигурност“.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 81

68.  Решение № 4 от 3 април 1974 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за одобряване „Ос-
новни положения на указ за Държавна сигурност“.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 82

69.  Решение № 6 от 9 май 1974 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за оказ-
ване помощ на Централния комитет на Гръцката комунистическа партия за нелегално 
прехвърляне на специални групи от гръцки политемигранти през границата за Гърция; 
организиране едностранна радиовръзка от територията на България; отпускане сума от 
петдесет хиляди лева и десет хиляди щатски долара на ГКП.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 83

70.  Решение № 7 от 11 май 1974 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за утвърждаване на 
„Положение за задачите и организационната структура на Гранични войски“.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 84

71.  Решение № 9 от 19 юни 1974 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за приемане мерки за 
усилване охраната на границата със Социалистическа федеративна република Югосла-
вия (СФРЮ).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 85

72.  Решение № 18 от 4 август 1976 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за петме-
сечно обучение в България на петдесет служители на Държавна сигурност на Народна 
република Ангола.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 87

73.  Решение № 17 от 27 юни 1977 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за приемане мерки 
за ограничаване и обезвреждане дейността на българската „вражеска“ емиграция и за 
подобряване подбора и подготовката на българските граждани, заминаващи в чужбина.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 88
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74.  Решение № 17 от 25 юни 1980 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за приемане мерки 
за подобряване на научно-техническото разузнаване.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 96

75.  Протокол № 2 от 13 януари 1981 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП с взето решение за 
разработване от МВР и МНО на система за работа с резервните кадри на Първо главно 
управление при МВР и РУМНО.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 97

76.  Решение № 4 от 23 февруари 1981 г. от заседание на ПБ на ЦК на БКП за отменяне на 
т. 2, буква „б“ на Решение № 3 от 9 март 1965 г. за преминаването на радиорелейния, 
приемния и предавателния центрове от Министерството на съобщенията към Минис-
терство на вътрешните работи.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 98

77.  Решение № 8 от 18 март 1982 г. на Секретариата на ЦК на БКП за създаване на Управле-
ние „Икономическо“ – ДС в системата на Второ главно управление на ДС при Минис-
терството на вътрешните работи.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 107

78.  Решение № 29 от 9 август 1982 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за оказ-
ване на безвъзмездна помощ във вид на оръжие и снаряжение на стойност триста седем-
десет и четири хиляди и шестотин лева на Министерство на вътрешните работи (МВР) 
на Република Никарагуа.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 110

79.  Решение № 31 от 12 септември 1982 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за 
оказване на безвъзмездна помощ във вид на военно имущество на Народна република 
Мозамбик в размер на седемстотин и петдесет хиляди лева.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 111

80.  Решение № 34 от 22 септември 1982 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за 
създаване на „Военно контраразузнавателно управление за сухопътните войски“ към 
Трето управление на ДС при МВР.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 114

81.  Решение № 38 от 10 ноември 1983 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за 
създаване на Управление по Държавна сигурност към Софийското градско управление 
на МВР и за назначаване на началник на новосъздаденото управление.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 122

82.  Решение № 1 от 16 януари 1986 г. от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за: съз-
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вуващите на разположение на Разузнавателното управление (РУ) на МВР щатни бройки; 
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