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Втората част от документалния сборник „Държавна сигурност и спортът“ не трябва да се
възприема като пълна история или хронологическо представяне/справочник на историята на
българския спорт в годините на социализма в НРБ. Това е задача, която тепърва предстои на
българската историография. Той обаче цели да представи откритите и достъпни за първи път
материали от архива на ДС, отнасящи се до работата на службите по спортна линия, както по
отношение на масовия, така и на ведомствения и елитния спорт и особено по отношение на
контраразузнавателното обезпечаване на българските спортисти и треньори на големи спортни
форуми у нас и по света, а така също и на масови спортни прояви като Спартакиади, Универсиади
и международни фестивали.
В настоящия сборник са включени 127 документа, а в неговото разширено електронно издание
251. Те са подредени тематично и хронологически. Първият раздел е с решения и документи на
ръководните органи на МВР (заповеди на министъра, заседания на Колегиума на МВР, конференции,
срещи със сродни организации на „братски министерства“ и др.). Всички те са свързани с развитието
на физическата култура и с прокарването на нов тип политика в сферата на спорта от страна на
комунистическата власт. Документите осветяват процеса по създаването на ведомствени клубове
и дружества под опеката на силовите министерства като тези на вътрешните работи и отбраната, а
така също и на транспорта. Спортните организации в България естествено тръгват по линията на
вписването им в гигантската мрежа на казионни обществени организации, толкова необходима на
тоталитарния режим за постигането на онази илюзорна стабилност и масова обществена подкрепа
от всички слоеве на населението и от българите на всякаква възраст.
Така възникват мрежата от спортни клубове „Спартак“ на издръжка и под опеката на МВР,
така се развива „Доброволната организация за съдействие на отбраната“ (ДОСО), която, освен
че канализира цялата спортна дейност в рамките на целите на БКП, може да се разглежда и като
резервна армия от доверени на режима дисциплинирани формирования от активисти на партията
и работническата класа, която може да бъде използвана при нужда срещу „бившите хора“ и срещу
„класовия враг“. С големи надежди за широк пропаганден и възпитателен ефект и постигането на
целта на изграждане на новия тип „социалистически човек“ в ранните години на Студената война,
който трябва да е готов във всеки момент за „отбрана на достиженията на социализма“ е спортнофизкултурният комплекс „Готов за труд и отбрана“ (ГТО). Създаден по съветски образец, този
комплекс има за задача да развива масовото физкултурно и спортно движение, както е посочено в
съответната Министерска заповед от 31 март 1948 г., в съзвучие с новоприетия Закон за физическата
култура и спорта. Целта на този закон е да постави „нова основа на системата за физическата
подготовка на българския народ“.
През следващите десетина години стотици хиляди българи се записват в спортните клубове
и вземат участие в масови прояви, за да изпълнят нормативите на ГТО и да получат съответните
свидетелства и значки. По същото време, с оглед провеждането на възприетата политика, се създава
и специална организация за физическата подготовка вътре в системата на МВР. На службата за
физическо възпитание при отдел „Служби и подготовка“ на Дирекцията на народната милиция
(ДНМ) се възлага да поеме общото ръководство на физкултурата и спорта във всички дирекции и
отдели на МВР. С министерска заповед на МВР от 1949 г. се постановява служителите на вътрешното
министерство, практикуващи военно-технически спортове, да подпомагат съответните комитети в
околийските съвети за спорт и техника.
Още от края на 40-те години вътре в МВР започва да се говори и за елитен спорт и високо спортно
майсторство. С писмо до Георги Димитров от октомври 1948 г. се прави предложение за създаването
на специална комисия, която да се занимае с въпросите, свързани с изместване на официалната
политика, така че българското физкултурно движение да върви по пътя на любителството.
Обръща се внимание на футбола, където „ръководното начало е спечелването на състезанията,
а не подготовката на футболистите за служба на народа и Родината”. Наред с общофизическата
подготовка съществено място в издирените документи намират и решенията за развитие на военно-
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приложните спортове, които биха дали допълнителни умения на служителите им в такива сфери
като източни бойни изкуства, стрелба, джудо, плуване, парашутизъм, алпинизъм и др. За някои от
тези спортове се отпускат и специални стипендии на МВР за студенти във ВИФ „Георги Димитров“.
Съчетаването на двете направления в развитието на физкултурата и спорта – масовите
прояви и търсенето на върхови спортни постижения, проличава точно в специфичния подход
на вътрешното ведомство със създаването на съответните ведомствени отбори – „Спартак“, а покъсно и „Левски – Спартак“. Идеята е именно те да прокарват спортната политика на ведомството.
Състоянието на ДСО „Спартак“ и за какво точно отиват отпусканите за него средства, са отразени
в един доклад от края на 1952 г., който отчита моментното състояние на организацията и набелязва
конкретните мерки за подобряването на работата й. В София е сформирана учебно-спортна
рота от срочно-служащи във войските на МВР в състав от 150 души, издържана от бюджета на
вътрешните войски. Освен това са осигурени 50 бройки от резервния щат на МВР за назначаване
на изтъкнати състезатели, отбили военната си служба, както са отпуснати и допълнителни
бройки за окръжните съвети в по-големите градове. Стадион „Спартак“ се оставя за нуждите на
организацията и се предвижда през 1954 г. да започне изграждането на нов физкултурен комбинат
в „Овча купел“.
Серия от публикувани документи илюстрират и следващата стъпка - реорганизацията на
спортните дружества на МВР. Целта е създаване на ведомствени такива и поглъщането на други,
вече съществуващи и с традиции, на регионален принцип. Типичен пример в това отношение
е обединението на Физкултурно дружество „Спартак“ при МВР с дружеството на Благоевски
район „Раковски“ (юни 1957 г.). От документите разбираме, че това предложение получава широка
подкрепа. Именно партийният комитет на БКП на МВР предвижда създаването на физкултурно
дружество „Спартак“ към ведомството за столицата и на отделна физкултурна служба към
министерството.
Някои спортове се въвеждат като задължителни след специално заседание на Колегиума на
МВР, определило кои от тях представляват основен интерес за вътрешното ведомство. Обсъжда
се състоянието на материалната база и спортните отбори на „Спартак“, подготовката и методите
на работа, връзките с МВР и с вътрешните войски, медицинското осигуряване и отразяване на
дейността във ведомствените и в националните средства за масова информация. Предлагат се цяла
серия от конкретни решения за подобряване дейността, свързана, както с постигането на върхови
постижения, така и с гарантиране на масовия характер на спортната работа. Предвидени са щатни
места за треньори по редица спортове в клубовете в по-големите градове. Това положение обаче
много скоро довежда до критики и дискусии, свързани с щатовете на спортистите. В документ
от септември 1960 г. се разглежда в критичен дух съвместяването на служебните задължения
на щатните служители на МВР с тяхната специализирана спортна подготовка. Паради това
се предлага разделянето на спортната от конкретната милиционерска дейност, тъй като това
създавало „негативни настроения“ относно синекурните длъжности в МВР.
Със създаването на „Левски – Спартак“ като един от двата мастодонта в българския спорт при
социализма, наред с ЦСКА „Септемврийско знаме“ (към МНО), се изгражда развитата спортна
структура на българския спорт при социализма. От особена важност, като стратегическа цел
за елитния спорт, е определена подготовката на ведомствените проекто-олимпийски отбори
към КДС, МВР и ДФС „Спартак” – София, чието изграждане започва след решение на ЦК на
БКП и на БСФС. Тяхна основна задача е те да формират резерв от перспективни състезатели за
националните и олимпийските отбори. Към мероприятията за реализиране на тази дейност се
предвижда участието на КДС и МВР да стане с отпускането на щат, като разликата в заплатите
на военизираните състезатели и другите придобивки, се поемат от КДС и МВР. Това личи и от
публикуваните щатни таблици от 70-те и 80-те години. Доста показателни за намеренията на
МВР за развитието на спорта са и серия документи, свързани с приетата в края на 80-те години
програма за развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма в МВР, включително с
разгърнатата строителна програма върху имоти на министерството.
Двете линии в „спортната“ политика на МВР – масовата физкултура и елитният спорт, са
обект не само на обсъждания и конкретни решения на МВР в София, но и на сродните ведомства
в другите социалистически страни. Започват да се организират Спартакиади на спортните
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организации на вътрешните министерства в социалистическия лагер като връзките първоначално
тръгват по линия на конкретни двустранни обмени (особено със съветски спортисти) или пък с
международни форуми на отделни видове спорт (най-вече за бокса и колоезденето). В раздела са
публикувани покани и кореспонденция около тези гостувания, както и за осъществени контакти
и решения на съвместни срещи като тази на Съвета на физкултурните деятели при МВР на
народнодемократичните страни, състояла се в Прага между 12 и 16 юли 1949 г. Въпреки че България
не участва там поради траура около смъртта на Г. Димитров, на тази среща е направен анализ
на състоянието на физическото възпитание в отделните социалистически страни и са дадени
конкретни препоръки за развитието на сътрудничеството по ключови въпроси като: въвеждането
на телесното възпитание като част от учебните програми в училищата във всяка от страните;
организиране на спортна дейност на служителите на МВР в извънслужебно време; развитие на
конкретни спортове, които позволяват превръщането на спортните умения в боеви; създаване
или разширяване на системата от ведомствени за МВР спортни клубове и дружества; създаване
на организация за координиране обмяната на опит; използването на руския език като общ за тези
съвещания и включването на МВР на България и Албания в организацията на следващата среща.
В духа на подобно сътрудничество се разработва и спортният календар през следващите годни за
гостувания и съвместни спортни мероприятия със състезатели от социалистическите страни по
различни видове спорт – футбол, бокс, борба, баскетбол, волейбол, туризъм, водна топка. През 50те и 60-те години водещата форма на сътрудничество са ведомствените Спартакиади.
В края на 60-те години по линия на социалната политика на съответните ведомства се пристъпва
и към обмяна на туристически групи с МВР на социалистическите страните. Развива се идеята
за взаимообмен между България, Чехословакия, Полша, Румъния и ГДР със съответната бройка,
организация, ръководство, начин на заплащане и срок на пребиваване за сметка на годишните
отпуски на служителите и със субсидии от съответните национални министерства.
Разнопосочната дейност на ДС по линия на спорта е очертана и в следващите раздели на сборника.
Тя е концентрирана, както около масовите спортни изяви, които се провеждат на родна земя, така и
около проявите на елитните ни спортисти у нас и зад граница. С течение на годините, особено след
средата на 60-те, се засилва разузнавателната и особено контраразузнавателна дейност, свързана
с предпазване на спортистите от контакти с организираната и неорганизираната българска
„вражеска емиграция” в чужбина, със страха от възможността членове на българските отбори
да останат като невъзвращенци и оттук „изменници на Родината“, с желанието да се използват
спортните операции като прикритие за събиране на разузнавателна информация. Залогът е голям
и тайните служби активно наблюдават действията не само на всеки отделен спортен деятел, но и
на целия т.нар. вражески контингент. Следят всяка стъпка, всяка нерегламентирана среща, всяко
изказване на нашите участници в спортните форуми. Това личи в разработваните планове по
организиране на агентурно-оперативната работа, в които са включени всички управления със
задачата да събират предварителна информация за намеренията и действията на противника.
Вторият раздел от сборника представя документи, свързани с организираните масови спортни
прояви, като разкрива действията на ДС по време на серия големи спортни форуми от 50-те до 80-те
години на ХХ в. Тук могат да се споменат няколкото Републикански спартакиади и Републикански
младежки фестивали, които често съвпадат с поредната годишнина от установяването на
комунистическия строй в България. В документите ясно личи пряката намеса на БКП и МВР около
провеждането на тези мероприятия, свързана с осигуряването на средства, производството или
вноса на екипировка, осигуряването на помещения, транспорт, отпуски на участниците и др. За
целта се подготвят специални сценарии за откриване на тези мероприятия, правят се разстановки
за големите гимнастически композиции, организират се официални церемонии и художественоспортни програми. За засилване на международното сътрудничество по спортна линия по време на
тези прояви се канят делегации на другите партньорски ведомства от социалистическите страни.
В архивите на ДС са запазени голям брой документи, свързани с охраната и с „разузнавателното
и контрараузнавателното обезпечаване“ на Студентските спортни игри (т. нар. Универсиади). От
Универсиадите в чужбина следва да се отбележат документите за Студентските игри в Торино,
Италия (1970), Румъния (1981) и Канада (1983), където има информация, както за спортнотехническите резултати на българските отбори, така и за състоянието и атмосферата в отделните
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групи състезатели от различните видове спорт, а успоредно с това за предприетите мерки относно
контраразузнавателното обезпечаване на отборите. В тези справки се съдържа и по-обща
информация за обществените настроения и обстановката в страните – домакини. Двете големи
Универсиади, проведени в София – Летните игри от август 1977 г. и Зимните от февруари 1989 г.
са намерили значително място в документацията, доколкото МВР като цяло и поделенията на ДС
(включително Специалната школа в Симеоново) са били активно ангажирани с тяхната подготовка
и охрана. От обемистите литерни дела по тези две Универсиади са подбрани преобладаващо
документите, който представят структурата и ръководството на организационните комитети,
начините на финансиране на проявите, обхвата на строителната програма, вносът на необходимата
техника, модернизацията на съпътстващата столична инфраструктура, медицинското обслужване,
охраната и други съпътстващи въпроси.
В периода на настъпилото „разведряване“ и в контекста на Хелзинкския процес БКП и
държавните институции гледат на двете Универсиади като на много отговорни политически и
пропагандни начинания от първостепенно значение за страната. В тази връзка те хвърлят целия
наличен ресурс за организацията им. Разчита се тези мероприятия да покажат засилените позиции
на българския спорт на международната арена, а така също да се потвърди превъзходството
на социализма над капитализма в спортните среди. Допълнително Зимните игри от 1989 г. се
разглеждат и като важна стъпка от кандидатурата на София за домакинство на Зимната олимпиада
през 1994 г. И тъй като и в университетския, и в Олимпийския спорт, много от нещата се решават
политически, органите на ДС са впрегнати да изучават международните спортни институции,
ангажирани с организацията им. Разглеждат се и доста деликатни въпроси от политически
характер, които могат да доведат до конфликти и провокации по време на проявите.
Справките и агентурните донесения в периода на подготовката на игрите са свързани
преди всичко със състоянието, с психоклимата и с възможностите за силно представяне на
отделните български отбори, като твърде често се обръща внимание на забелязани слабости от
организационно, техническо и материално естество и се правят препоръки за тяхното преодоляване.
Същевременно, особено в документите на ПГУ на ДС, личи детайлното изучаване на водещите
дейци на международния университетски спорт. Особено интересна в това отношение е една
справка за президента на ФИСУ Примо Небиоло от 9 юли 1977 г. Тя разкрива подхода при търсенето
на лични икономически интереси, политически възгледи и недостатъци в характера, които могат
да послужат като основа за натиск и влияние върху високопоставения спортен функционер.
Обобщават се и мнения в западния печат за подготовката и хода на игрите. Иначе, по време на
проявите, нещата следват очертания и в други подобни форуми модел – следене на поведението
на делегациите (предимно чрез агентура, външно наблюдение и по-рядко – технически средства),
използване на агентура сред преводачите и другите организатори на игрите, предотвратяване или
събиране на информация за контакти на български състезатели и спортни деятели с чужденци и
българи – емигранти, присъстващи на състезанията, предотвратяване или събиране на сведения
за обмяна на валута и търговия, както и за размяна на дефицитни спортни и други артикули и
др. Особено интересен е отчетът на създадения специален политически отряд за Универсиадата,
включващ оперативни работници от ДС и студенти от школата на МВР, чиято основна задача е да
работят директно в спортните зали за предотвратяване на инциденти от политически характер.
По време на Универсиадите, особено през 1989 г., ВГУ издава специален всекидневен бюлетин
с информация за по-важните инциденти и проблеми, свързани с организацията на спортните
прояви (включително проблеми в общежитията и ресторантите, слабости при настаняването на
гостите, а така също криминални действия и опити за провокации). Посочени са факти за интереса
на американското посолство към игрите, както и за обстановката в международния пресцентър.
Третият раздел, посветен на отделните спортове, контролирани от ДС логично е най-големият.
Той заема близо половината от съдържанието му и е посветен на елитния български спорт. В него
по азбучен ред са представени документи за дейността на ДС по линия на 16 вида индивидуални
и колективни спортове. Материалите са подредени по азбучен ред за отделните спортове и
хронологически вътре в тях, където е било възможно. Посредством запознаването с тези документи може да се придобие представа за участието и постиженията на българските спортисти на
големи международни форуми по отделните видове спорт, за динамиката в развитието на спортове
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като алпинизъм, баскетбол, биатлон, борба, вдигане на тежести, водни спортове, волейбол, гребане
(академично гребане; кану и каяк), лека атлетика, спортна акробатика, спортна гимнастика,
фехтовка, футбол, хандбал, хокей на лед, художествена гимнастика, шахмат.
Естествено с тези документи не може да бъде изчерпана и дори започната историята на всеки
от тези спортове, но разлиствайки страниците, читателите ще си припомнят или срещнат за пръв
път имена на звезди и шампиони от миналото. Същевременно спецификата на публикуваните
документи ще покаже и конкретния интерес на специалните служби към сферата на спорта, както
и понякога дребнотемието на проблемите, с които се занимават тайните служби, които често за
изпълнението на своите задачи са изразходвали големи финансови средства. Придружаването
на български отбори в чужбина в името на „разузнавателното и контраразузнавателното им
обезпечаване“ се превръща в любимо и често доходно занимание за висшето ръководство на МВР
и за оперативните работници от ДС. Не са малко документите с имената на заместник-министри,
началници на управления и отдели, ръководители на окръжни управления и оперативни
работници, които са били включвани в български спортни делегации.
Конкретните материали, разбира се, отразяват развитието на българския спорт в различните
му направления. Поради това най-много материали са посветени на онези първенства и спортове,
които носят най-много медали и популярност на страната. Без да изчерпваме пъстротата на
наличните документи си струва да се посочат някои конкретни примери, които свидетелстват
и за променящите се акценти в дейността на ДС през отделните години и десетилетия. Влияние
в тази насока оказва и динамиката на Студената война, както и някои специфични процеси в
българското общество. Конфронтацията се засилва особено в средата на 70-те години, когато
известното спадане на напрежението между Изтока и Запада около Хелзинки парадоксално
увеличава противопоставянето в „мирни сфери“ като спорта и културата. Затова и върхът в
„спортните войни“ е в периода 1977 – 1984 г., особено около бойкота на двете Олимпиади в
Москва и в Лос Анджелис. Това намира отражение и в други големи спортни форуми. И тук се
стига до намесата на тайните служби. Обемът с документи е много голям и при изследването
им много ясно се откроява ескалацията на напрежението в световен мащаб. При отчитане
опасността от отстраняването на представители на социалистическия лагер от ръководствата на
международните спортни федерации се разгръща мащабна агентурна дейност, която основно се
свежда до събирането на информация от всякакъв характер. Такава информация се трупа вече не
само за български граждани, но и за оперативно интересните чужди лица. В тази връзка се засилва
работата и на задграничните резидентури.
По време на организацията на Олимпиадата в Лос Анджелис през 1984 г. в анализ на
българските тайни служби се споменава, че предстоящото спортно събитие ще се превърне във
„война без изстрели”. Разпоредено е създаването на специална оперативна група с цел правилното
организиране на контраразузнавателното обезпечаване на българската делегация, като всяко
действие се съгласува с КГБ. След решението за бойкота на тази Олимпиада от страна на соцлагера
(без Румъния) усилията на оперативните работници са насочени към събиране на информация,
свързана с коментари на наши спортисти, предизвикани от тяхното разочарование. Аналогични
процеси има и на редица Световни и Европейски първенства около игрите в Сеул през 1988 г.
Тогава акцентът в работата на службите е изключително прецизното наблюдение над българските
състезатели. Изготвят се нарочни списъци на неблагонадеждните участници. На някои български
състезатели е отказано да се състезават в чужбина. В повечето случаи причината е вътрешнополитическа - негативното им отношение по Възродителния процес. Съдържателната страна на
публикуваните документи включва, както информация за състезанията и състезателите, така и
информация за съпътстващата ги обстановка.
Така например в документите, посветени на класическата и на свободната борба, присъстват
анализи на агентурно-оперативната работа за разкриване и установяване на лица от
капиталистическите делегации, уличени в подривна дейност срещу НРБ. Още от 70-те години
сериозно се следят проявите на борци и щангисти от турски произход и се търси противодействие на
възможността големи маси турско население да се появят като зрители на Световното първенство
по борба през 1971 г. в София. В съобщение от Европейското първенство по борба в Швеция през
1984 се съобщава за терористичен акт по време на състезанията, осуетен от състезателя Георги
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Мърков. Публикувани са и доклади от Европейското първенство по борба в Анкара през май 1989
г. по време на „голямата екскурзия“ на българските турци и антибългарските акции там.
Друга тема, която е пряко свързана със Студената война, е започването на малки „спортни
войни“ вътре в социалистическия лагер по отделните видове спорт, които се смятат за специалитет
на една или друга страна. За българите това са художествената гимнастика и вдигането на тежести.
ДС естествено подкрепя нашите спортисти и се опитва да съдейства, като се пази да не предизвиква
конфронтация и враждебно отношение към съветските спортни опоненти. Ревностно се събира
информация за настроенията на състезатели и треньори, както и на обикновените фенове. Търсят
се и подходи към съдийските бригади. В един документ например се информира как българските
съдийки не са били допуснати чрез жребия да съдийстват на решителните за отбора ни състезания.
В друг документ от Европейското първенство по художествена гимнастика през 1984 г. във Виена
се посочва как българските гимнастички били ощетени в оценките им след намесата на президента
на Международната федерация Юри Титов. В трети документ се говори за опит от страна на
корейски съдийки да подкупват българските съдийки, за създаването на нерегламентирани
взаимоотношения с рекламни фирми без участието на българското търговско представителство
в Япония. Препоръчва се да бъде проконтролиран някакъв рекламен филм, в който ще участва
Лилия Игнатова.
В документ от декември 1988 г. се съобщава за задълбочаване на конфликта между Нешка
Робева и Бианка Панова и се предупреждава, че обстановката в Българската федерация по
художествена гимнастика е станала арена за уреждане на лични взаимоотношения, което води
и до подкопаване авторитета на България. При провеждането на 18-ото световно първенство по
спортна гимнастика през ноември 1974 г. във Варна в подробен доклад VІ-о управление на ДС
докладва за поведението на участниците в чуждите делегации и оценките им по отношение на
живота в България. Особено внимание се обръща на израелските граждани и техните контакти с
българи. Самото спортно събитие е маркирано съвсем бегло.
Доста сериозно са следени и българските отбори по гребане – академично и кану-каяк. Една от
причините е, че сред ръководителите на федерацията през тези години на успешно развитие на тези
спортове е бившият министър на МВР Ангел Солаков, уволнен през 1971 г. заради спонтанната
масова изява на народна любов и печал в София по повод погребението на загиналите футболни
легенди Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков. Той остава под наблюдението на ДС и
присъства в редица доноси и докладни, свързани с дейци на академичното гребане като треньора
Николай Здравков. По адрес на последния в информация за Световно първенство по академично
гребане, проведено в Нотингам – Англия, се съобщава, че му е направено предложение да поеме
националния отбор на Канада, на което той отказал. В друг доклад се информира за среща на
Светла Оцетова с президента на Международната федерация по академично гребане, на която е
преговаряно за доставка на оборудване за състезания. В документ, отчитащ за посещение в Белгия
с делегация на ЦС на БСФС, се анализира обстановката в отбора и Федерацията по кану-каяк.
Изнасят се нелицеприятни данни за поведението на отделни ръководни лица, които, възползвайки
се от служебното си поведение, водят жените и децата си по време на тези командировки.
Сред колективните спортове естествено централно място със своето голямо социално влияние
заема футболът. В агентурно сведение от март 1984 г. се споменават конкретни случаи, при които
Димитър Николов превишавал правата си като председател на БФФ и се поставят задачи с цел да
бъдат конкретизирани моментите на корупция, извършени от служители на БФФ. Оттук се започва
едно разследване, довело до следственото дело и начертаните „мероприятия за довеждане до край
на оздравителния процес в Българския футболен съюз и цялостното разкриване на престъпната
дейност на лицата с отношение към дискредитиране на Решение на Секретариата на ЦК на БКП от
1979 г.“ В коментара се съдържа следната оценката, че „...в чужбина състезателите играят, за да им
се плаща, а у нас на състезателите се плаща, за да играят”. В друго агентурно сведение се анализират
вредите от правилото за недаване на точки при 0:0, което създало възможност договорените
мачове да вземат неимоверни размери. Проследява се българският шампионат, защото той е
в пряка зависимост от представянето на българските футболисти на Световното първенство в
Мексико през 1986 г. Споменава се и за „ръководни кадри във футбола, които никога не са ритали
топка“. Интересна е агентурната информация от оперативен характер във връзка с корупционни
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сигнали в българския футбол, чийто обект е треньорът на националния ни отбор по футбол по
това време Иван Вуцов (обект „АМАТЬОР“).
Разгърнатата агентурна мрежа не заобикаля и такъв интелектуален спорт като шахмата. По
линия на шахмата се правят определени оперативни комбинации, особено по време на шахматните
Балканиади и Олимпиади. Специално се използват възможностите за работа под прикритие по
линия на шахматните състезания и организации. В докладна записка на ПГУ – ДС от 1980 г. се
аргументира предложението за председател на Българската шахматна федерация да бъде сложен
оперативен работник. В случая, изготвилият докладната, предлага себе си на тази длъжност. В
крайна сметка е назначен за зам.-председател на Българската федерация по шахмат. По-късно
са запазени документи, в които се споменават конкретни действия за оказване на влияние при
взимането на политически решения в международните шахматни среди.
Последният раздел, с относително малък брой документи – 17 на брой, е посветен на една от
големите фигури на българския спорт – ген. Владимир Стойчев, дългогодишен ръководител на
Българския олимпийски комитет. Военачалник, политик и общественик, ген. Стойчев оставя своята
дълбока следа в историята на България през ХХ век. Дългогодишен обект на Държавна сигурност
и преди, и след 9 септември 1944 г., в архивите са събрани стотици страници документи, свързани
с неговата личност и с неговата дейност. Някои от тези документи публикуваме в първата част
на сборника „Държавна сигурност и спортът“, тъй като конкретно се отнасят до Олимпийското
движение. Във втората част на сборника обособихме отделен раздел, с който отдаваме заслуженото
уважение към делото на ген. Стойчев като първия ръководител на българския спорт в края на
40-те години. В онези години, въпреки че е член на БКП и председател на Върховния комитет за
физкултура и спорт, генералът е взет на 14 февруари 1951 г. „на отметно наблюдение и в папките на
неговото дело с псевдоним „КОНЯР“, прераснало по-късно и в „оперативна разработка по френска
линия“, са включени много донесения на различни агенти, посочващи поименно хората от найблизкото му обкръжение. Тук присъстват характеристики и ценна информация за дейци на спорта
и Олимпийското движение като ген. Крум Лекарски, съпругата му Надежда Лекарска, секретаря
на БОК Никола Георгиев – единственият българин, назначен в апарата на МОК в Швейцария през
80-те години по лично настояване на Хуан Антонио Самаранч, въпреки съпротивата на ДС, която
не иска да му издаде задграничен паспорт. Често ген. Стойчев се обвинява от доносниците, че не
признава високите резултати на съветския спорт и изразява съмнения в тях (особено по конния
спорт), че имал лошо отношение към ДОСО и др. Съхранен е даже протокол за извършен таен
обиск в кабинета на председателя на БОК. Вероятно и така придобити, папките са запазили крайно
интересната кореспонденция на различни лица, които пишат писма до генерала в качеството му
на спортен ръководител. Тези писма говорят много за настроенията на епохата и историята на
българския спорт. В едно от тях например, гражданин на столицата се възмущава от победа на
националния отбор по колоездене на Чехословакия, независимо от по-доброто представяне на
българските състезатели по време на състезанието у нас. Съдийското решение се определя като
вражеска проява, с цел да бъдат разделени двата братски народа. Интересна е и информацията за
поведението на ген. Стойчев по време на манифестацията за 9 септември, където той е на трибуната
при дипломатите, а не с българските официални лица. В друго писмо физкултурният колектив на
село Сребърна, Силистренско, настоява да се обърне внимание на тяхната контестация относно
окръжното футболно състезание със с. Завет, Исперихско, на което техните състезатели играли
много грубо. „Ние сме добруджанци и не искаме да бъдем отстранени неправилно”. Запазено е
писмо на ученик от Пловдив, който иска да му се помогне със закупуването на шосейно колело. Друг
ученик – от механотехникума в София пък моли да бъде приет за редовен член на Централния дом
на народната войска, давайки заредено с ентусиазма на времето обещание, че ще се бори докрай да
стане добър състезател: „От ринга бих слязъл победен... но само мъртъв – иначе не”.
Темата за историята на българския спорт, прочетена през архивите на ДС, наистина осветява
задкулисната страна на много спортни прояви, но нейното разработване е от важно значение и
за обективния прочит на близкото ни минало във връзка с една от най-любопитните и в известен
смисъл атрактивни негови страни.
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Introduction
The second part of The State Security and Sports is a selective compilation of documents for the
first time examined and made public, which provides a framework to better understand the role
of the state security apparatus across the sports landscape – in mass participation, departmental
and professional sports. Its influence in the domain is especially evident in its counter-intelligence
programs focusing on Bulgarian athletes and coaches at major domestic and international sporting
forums or at mass participation events like Spartakiades, Universiades and international festivals.
While not pretending to be a complete reference guide or a chronological account of Bulgarian sports
history under the socialist system, the volume provides a sound platform for more in-depth study
which is further to be the focus of Bulgarian historiography.
The 127 documents in the paper version and the and 251 ones in the extended digital edition of
the volume are thematically and chronologically arranged in four sections. The first one deals with
the decisions and other guidance documents of the Ministry of Interior (ministerial orders, records
of meetings of the Collegium of the Interior Ministry, conferences, talks with similar structures at
“fraternal ministries”, etc.) which have a common focus on the promotion of physical culture and the
implementation of a new - communist type of sports’ policy. Certain light is shed on the processes
of the establishment of departmental clubs and societies under the authority of law enforcement
agencies such as the Ministries of Interior (MoI), of Defence (MoD) and of Transport (MoT). Thus,
sport organisations effectively became part of the establishment, a cog in the massive bureaucratic
machine creating the illusion of stability and mass support across all sections of society, in order for
the totalitarian system to work.
An entire network of Spartak sporting clubs was born and maintained under the authority and
funding of the MoI. Additionally, a Voluntary Defence Support Organisation (VSDO) was established
to bring all sports processes in line with the goals of the Communist Party, and, where required, to act
as an army reserve unit of trusted, disciplined formations of party faithful working class activists or
to be used, if deemed necessary, against “former comrades” and “the class enemy”. Sporting facilities
operating under the motto Ready for Labour and Defence (RLD) were set up in the early Cold War
years to promote the concept of and help foster the new “socialist man”, who had to be at all times
ready “to protect and defend socialist achievements”. The goal of this Soviet model based facility was
to promote mass participation in sports under the authority of the ministerial order of 31 March
1948, and in line with the objectives of the new Law on Physical Culture and Sports intended to lay
down “a new foundation of the system of physical education of the Bulgarian people”.
Within a decade, hundreds of thousands of Bulgarians joined sporting clubs and participated in
mass events to meet the targets set by the RLD and earn their badges and distinctions. At the same time,
the system of physical training within the Ministry of Interior was updated to meet the requirements
of the new policy. The Physical Education Service at the Services and Training Department of the
People’s Militia Directorate (PMD) was in charge of all aspects of physical culture and sports in the
entire system of the Interior Ministry. In 1949, MoI employees who practiced military and technical
sports were instructed, as per a ministerial order, to provide assistance to the respective committees
under the district councils for sports and technical education.
References to the concepts of professional sports and sporting excellence were first made in
Interior Ministry documents in the end of the 1940s. In a letter to Georgi Dimitrov of October 1948
a proposal was made to establish a special commission to deal with the official policy shift of the
Bulgarian sport movement towards amateurism. Special attention was given to football, where the
“new motto seems to be winning competitions, instead of getting football players ready to serve their
people and their homeland”. General fitness training was not the only focus of decisions. There were
plenty of instructions how and if to develop further skills in disciplines like martial arts, shooting,
judo, swimming, skydiving, mountaineering, etc., with potential application in the military field.
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Sports scholarships and grants were awarded by the Interior Ministry to students at the Georgi
Dimitrov Higher Institute for Physical Culture.
Continuing the combined pursuit of sporting excellence and mass participation in sports, the
Interior Ministry encouraged the formation of departmental teams, i.e. Spartak and later on Levski
Spartak, with the goal “to promote the sports policies of the ministry”. The state of facilities and
budget allocations to VSO Spartak were the subject of a 1952 report, which further identified
specific measures to enhance sporting and organisational performance. A sports unit, made up of
150 soldiers on mandatory service, was set up in Sofia, funded through the budget of the domestic
troops. Fifty full-time positions in the MoI Army Reserve staff were opened to prominent athletes
who have served their military duties, along with additional positions at the district councils in
bigger cities. The VSO was allowed to use the Spartak Stadium, while plans were underway to begin
the construction of a brand new sports complex in the Ovcha Koupel Residential District in 1954.
The Interior Ministry proceeded to restructure sports societies within its system. A number
of documents herein keep track of these developments. New departmental clubs turned up, while
others merged with bigger, more established clubs, based on the regional principle. The merger of
the Spartak (Sofia) and Rakovski (Blagoevgrad) sports societies in June of 1957 is a typical example
of the process. Similar practices were met with general approval. It was namely the Party Committee
of the BCP in the Interior Ministry which put forward the idea to set up the Spartak Sports Society
under its division in Sofia, and to establish a separate Sports Department with the ministry.
The Collegium of the Ministry of Interior decided at a special meeting to make some sports
mandatory, if considered priority by the ministry. Other topics discussed included the state of
the facilities and Spartak sports teams, the preparation and methods of work, connections with
the Interior Ministry and with the domestic troops, medical care and active presence in the
departmental and national media. A set of solutions was proposed to ensure sporting excellence,
while also encouraging mass participation in physical activities. Full-time positions were opened
for trainers and coaches in a variety of sport clubs created in bigger cities. Soon after, however,
opening staff positions for sports-related figures became a controversial topic of discussion. The
issue was commented on with disapproval in a document of September 1960. MoI staff members
having to combine their official duties as full-time employees with their specialised sports training
seems to provoke “negative sentiments” towards sinecure positions in the Interior Ministry. Keeping
sporting and official activities separated was therefore recommended.
With its two most emblematic brands, Levski-Spartak and CSKA Septemvriysko Zname,
established under the Interior Ministry and the Ministry of Defence, respectively, the Bulgarian
sport movement under socialism became built on a sound foundation. Training and coaching of
departmental Olympic rosters with the CSS, MoI and VSO Spartak-Sofia, founded by decision of
the CC of the BCP and of the BSFS, were high on the strategic priority list in the professional sports
domain. It was their major goal to build the talent pool of athletes to compete in national and
Olympic events. As part of the process, the CSS and MoI opened full-time positions for competing
athletes with military backgrounds, the difference in pay and other benefits being covered through
the CSS and MoI budgets. This was illustrated by staff tables from the 1970s and 1980s herein.
Various documents demonstrated the ambitious strategy of the Interior Ministry in the domain
of sports, in line with its program from the end of the 1980s on promoting mass physical culture,
sports and tourism within the system of the ministry, and its large-scale construction plans on
ministry-owned land.
Professional and mass participation sports, considered the two pillars of MoI’s “sports” policy,
were the focus of debates and decision making in the Interior Ministry in Sofia and its peer
formations in other socialist states. Spartakiades emerged as a form of contest between sporting
structures under the interior ministries of socialist countries. They ranged from bilateral exchanges
(with Soviet athletes specifically) to international competitions in particular sports (typically
boxing and cycling). The section included invitations and correspondences on sporting visits,
contacts and decisions made at bilateral events, like the meeting of the Council of sporting persons
from interior ministries of people’s democratic countries, held in Prague on 12-16 July 1949, where
Bulgaria withheld participation, mourning the death of G. Dimitrov. At this meeting, the state
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of physical education in the socialist camp and the progress of cooperation in the sector were
reviewed, and recommendations were made, such as introducing physical education into national
school curricula, organising out-of-work sporting activities for MoI employees, developing certain
sports with potential application in the military field, establishing or expanding the system of
MoI departmental sports clubs and societies, managing and coordinating experience exchanges,
establishing Russian as the official language for the event, and inviting Bulgarian and Albanian
interior ministries to join in the preparations for the next council meeting. The sport events schedule
for the upcoming years was similarly drafted in the spirit of cooperation among athletes from the
socialist camp in many sports like football, boxing, wrestling, basketball, volleyball, tourism, water
polo. The primary form of cooperation in the 1950s and 1960s remained the competitions between
workers’ sports associations, known as Spartakiades.
By the end of the 1960s, the exchange of tourist groups between socialist interior ministries
became an aspect of their social policy. The concept of mutual exchange between Bulgaria,
Czechoslovakia, Poland, Romania and East Germany evolved into a planning system with specific
requirements about the size of the groups, their organisation and management, methods of payment
and duration of stay. The time abroad was deducted from the annual holidays of the employees and
funded through the respective national ministerial budgets.
The State Security coordinated various strands of activities in the sports domain, further covered
in the next sections. Domestic mass participation sporting events and elite competitions at home
and abroad received equal consideration. Over the years, in the post-mid-1960s, sporting events
transformed into operational theatres for the intelligence, and especially counter-intelligence,
forces. It was the agenda of the behind-the-curtain apparatus to prevent contacts between
athletes and members of the organised and unorganised Bulgarian “enemy emigration” abroad, to
thwart possible attempts by Bulgarian athletes to join the ranks of non-returners and “betray the
Fatherland”, and to use sporting forums as cover up for intelligence gathering. There was a lot at
stake and secret services were there to actively monitor individual athletes and the entire so-called
enemy contingent alike. Each step, each word, each unauthorised meeting was under the watchful
eye of the SS. No unit is left out of the action, as all divisions are instructed to collect advance
intelligence data on the plans and plots of the enemy.
The second section covers records of organised mass participation competitions and SS operations
taken place during some major sporting events between 1950 and 1980, such as several national
Spartakiades and national youth festivals, often held in celebration of yet another anniversary of
the establishment of the Bulgarian Communist government. The direct interference of the Party
and the Interior Ministry in the form of funding, manufacture or import of equipment and gear,
provision of premises, transportation, management of leaves of absence, etc., is well documented.
These events were accompanied by scripted opening ceremonies, mass gymnastic compositions
with original choreography, official, artistic and sports events. Invitations were extended to partner
delegations from the socialist camp to reinforce international cooperation in the field.
The secret police documents kept a record of security measures and “intelligence and counterintelligence provision” especially during the Student Sports Games (so-called Universiades). Files
on the international Universiades in Turin, Italy (1970), Romania (1981) and Canada (1983) provide
information andreferences on the results and achievements of Bulgarian athletes, the mood and
atmosphere in teams in different sports, while also documenting all related counter-intelligence
measures put into place, along with general information about the local moods and atmosphere
in the host countries. With the entire system of the Interior Ministry and all SS divisions (the
Special Academy in Simeonovo included) actively involved in their organisational and security
management, there were plenty of reports covering the two major Universiades held in Sofia –
the Summer Games in August 1977 and the Winter Games in February 1989. The selection of
documents from the massive institutions files accumulated during the two events deals with the
structure and management of organisational committees, funding methods, construction programs
and scope of works, importation of required equipment, modernisation of the infrastructure of the
Capital, medical care, security and other related issues.
In the period of “relaxation” and within the context of the Helsinki 1975Process, the Communist
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Party and state institutions saw excellent opportunities to use the games as a political and propaganda
platform for the agendas they considered to be of paramount importance to the state. All available
resources were mobilised to set the stage for a high-stakes event to display Bulgarian progress in
the international sports arena, and showcase the sporting dominance of socialism over capitalism.
The 1989 Winter Games were further regarded as a stepping stone towards having Sofia host the
1994 Winter Olympics. Aware of the role politics plays in student and Olympic sports alike, the
SS machine embarked on a strategic campaign to study international sports institutions involved
in the organisation process, and to analyse some delicate political matters which might generate
conflicts and provocations during the Games.
The preparation period for the Games was a time of intensive reporting on the training
progress, psychological climate, success chances of individual Bulgarian teams, with a heavy
emphasis on spotted weaknesses in organisational, technical and material aspects, together with
recommendations as to how to deal with them. At the same time, the FMD-SS examined the
biographies of leading figures of international university sports. The report on FISU President Primo
Nebiolo, dated 9 July 1977, was among the more interesting finds, where his personal economic
interests, political opinions and character flaws were considered as potential instruments to pressure
and manipulate the high-ranking official. Western media response to Games-related issues was
also taken into consideration. On the operational side, proceedings followed the established model
of monitoring delegations (via agents, external surveillance, and, on few occasions, by technical
means), infiltration of agents among interpreters and organisation staff, thwarting or carrying out
intelligence collection operations as regarding contacts of Bulgarian athletes or sporting figures with
foreigners and Bulgarian émigrés at the Games, thwarting or carrying out intelligence gathering in
the field of trade, currency exchange, and barter deals in sports and other products in short supply,
etc. The report of the political unit, specially set up for the Universiade, is an interesting read on
the exploits of SS operatives and MoI Academy students stationed in sports halls and facilities to
prevent political incidents.
A special daily news bulletin was compiled by the SMD for the duration of the Universiades,
the 1989 one in particular, providing a day-to-day coverage of events, incidents and problems
of organisation in dormitories, restaurants, as well as of criminal acts and provocation attempts.
Notice was taken of the interest displayed by the U.S. Embassy in the Games, and the situation in
the International Press Centre.
The third and largest section herein, delivering half of the content, covers sixteen professional
individual and team sports under the control of the SS apparatus. Sports are arranged in Bulgarian
alphabetical order, with separate documents chronologically organised, where possible. These files
preserve a record of the Bulgarian sporting results and achievements at major international events
and of the development processes in mountaineering, basketball, biathlon, wrestling, weightlifting,
water sports, volleyball, paddling sports (rowing, canoe and kayak), track and field, acrobatics,
gymnastics, fencing, football, handball, ice hockey, artistic gymnastics, and chess.
This selection is far from exhaustive and hardly even begins to tell the history of these sports.
It is more of a reference to famous stars and champions of the past readers may have or have not
heard of. On a different note, it illustrates the broad, well-founded interests of special services in the
domain of sports, along with their sometimes trifle concerns. Following Bulgarian teams around
on their trips abroad in the name of “intelligence and counter-intelligence provision” became the
preferred and often lucrative occupation of high interior officials and SS operatives alike. Lists of
Bulgarian sports delegations included the names of deputy ministers, heads of central and district
directorates and departments, and operatives.
The selection herein follows the progress of Bulgarian athletes in all fields of sports, with an
emphasis on disciplines and competitions which helped increase the country’s medal count and
reputation. While not intended to be an exhaustive reference to all available sources, it highlights
key documents that demonstrate the policy shifts and changing agendas of the secret police over
the years and decades under the effects of the Cold War and some domestic social processes. Easing
tensions between the East and the West under the Helsinki declaration, paradoxically, intensified
confrontation in the “peaceful spheres” like sports and culture, which was increasingly evident in
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the middle of the 1970s. Thus, “sports wars” reached their peak in the 1977-1984 period especially
with the boycotts of the Moscow and Los Angeles Olympic Games. These processes were further
extended to other major sporting forums, with the secret apparatus becoming increasingly involved
in the field. A wide array of documentary sources from this period reveals the obvious escalation of
tension on a global scale. Massive SS intelligence operations were underway to detect any possible
strategies to remove socialist camp representatives from the management boards of international
sports federations. Any bit of information, regardless of how insignificant, is accounted for. Foreign
residencies are activated, as targets were no longer limited to Bulgarians, but also to foreign citizens
of operational interest to the security structures.
According to an SS analysis of the forthcoming 1984 Los Angeles Olympic Games , the event
would resemble a “war without weapons”. Orders were given to establish a special operational unit
to manage counter-intelligence efforts as far as the Bulgarian delegation was concerned, its every
move coordinated with the KGB. Following the decision of the socialist camp (minus Romania) to
boycott the event, work concentrated on collecting information about Bulgarian athletes expressing
disappointment with the decision. Bulgarian athletes remained under meticulous surveillance
during a number of world and European championships held around the time of the 1988 Games
in Seoul. There were special lists of non-trustworthy national athletes, some of which were denied
participation in the Games, mainly due to political reasons, i.e. their disapproval of the Revival
Process. The reporting agenda was focused on every aspect of the events, competitions, athletes,
general context and situation.
Reporting on Greco-Roman and freestyle wrestling, for example, included analyses of the field
operations on detecting and identifying subversion attempts by members of capitalist delegations.
Monitoring sporting performances of Bulgarian weightlifters and wrestlers of Turkish origin was a
serious item on the agenda since the 1970s. The secret services undertook massive action to prevent
large crowds of Turkish spectators from attending the 1971 World Wrestling Championships in
Sofia. There was a correspondence from the European Wrestling Championships held in 1984 in
Sweden which spoke about a terrorist act prevented by the Bulgarian wrestler Georgi Myrkov. Also
published were the reports from the European Wrestling Championships in Ankara held in May
of 1989 at the time of the “big excursion” of the Bulgarian Turks and the resulting anti-Bulgarian
campaigns in the Turkish capital.
Cold War-related tensions triggered some mini “sports wars” within the socialist camp itself,
where countries tried to assert dominance in their traditional sports. In the case of Bulgaria, theose
were artistic gymnastics and weightlifting. It was a routine SS practice to support and assist national
athletes without stirring up confrontation or hostility towards Soviet sports opponents. Certain
information was meticulously compiled to record the opinions of athletes, coaches and regular fans
alike. Scores and scoring panels were also subjects of intelligence-gathering. A document informed
how Bulgarian judges were not being allowed, through the random lot, to judge at important
events for our team. Another document talks about Bulgarian gymnasts receiving lower marks
at the 1984 European Artistic Gymnastics Championships in Vienna following an intervention
by the President of the World Federation Yuri Titov. In a third document it was reported how
Korean judges attempted to bribe some Bulgarian ones, and of some unauthorised relations with
advertising companies without the involvement of the Bulgarian commercial and economic office
in Japan. There was further a recommendation to examine the content of a promotional video with
Lilia Ignatova in it.
According to a document of December 1988, serious tension between Neshka Robeva and
Bianca Panova was building up and thus the situation in the Bulgarian Federation of Artistic
Gymnastics was becoming an arena of personal conflicts, which further undermined the national
reputation. Detailed monitoring and reporting by the Sixth Directorate-SS accompanied the 18th
World Gymnastics Championships hosted by the City of Varna in November 1974. While the
sporting event itself was briefly covered, thorough records are kept of foreign guests at the event,
their opinions and assessments about life in Bulgaria. Special attention was given to visiting Israeli
citizens and their contacts with local residents.
Serious intelligence resources were devoted to Bulgarian rowing and canoe and kayak teams,
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among the reasons being that former Interior Minister Angel Solakov was a board member of
the federation during its most successful period. Solakov was removed from duty in 1971 for
allowing the spontaneous mass gathering in Sofia of people coming together to show their respect
and grief at the tragic loss of football legends Georgi Asparouhov – Gundi and Nikola Kotkov to
take place. Solakov remained under SS surveillance with his name being mentioned in countless
communications and reports about various figures in rowing, like coach Nikolay Zdravkov. At the
World Rowing Championships in Nottingham, England, the latter was approached with an offer to
take over as coach of the Canadian national team and turned it down. Another report informs of
a meeting between Svetla Otsetova and the President of the International Rowing Federation on
supplying sporting equipment. The situation within both the Canoe and Kayak Federation and the
team was examined in a report about their visit to Belgium, together with a BSFS delegation, which
ended with unpleasant conclusions about some senior executives who misuse their position to take
their wives and children on business trips.
A social phenomenon and the most popular team sport in the country, football took a central
place in SS files. An agent report of March 1984 spoke of particular cases of abuse of authority
by Dimitar Nikolov, President of the Bulgarian Football Federation (BFF). This triggered trends
aimed at identifying corruption among BFF officials, which culminated in an inquiry, followed by
investigation proceedings. In this connection, specific measures were identified “to complete the
healing process at the Bulgarian Football Union, and to expose the full range of criminal activity
of the persons related to discrediting a decision of the Secretariat of the CC of the BCP of 1979”.
The comments were summed up in the conclusion that “athletes abroad compete to get paid, while
athletes in this country get paid to compete”. Another report questioned the efficacy of the rule
that no points were awarded for a scoreless draw, and described it as harmful and conducive to
large-scale corruption and fixing of results. An analysis of the national football league was made,
as domestic games were directly related to the performance of the national football team in the
1986 FIFA Football World Championship hosted by Mexico. The report spoke of “persons in
senior management positions in football who have never played the game”. Ivan Voutsov (alias
AMATEUR), the national coach at the time, was also a person of interest in relation to signals of
corruption in Bulgarian football.
Even intellectual sports like chess did not escape the watchful eye of the SS system. Chess events Balkaniads and Olympics in particular, were used to test different sets of measures. Undercover work
at chess competitions and chess organisations was a routine practice. The author of a memorandum
of the FMD-SS in 1980 argued in favour of the idea for the appointment of an operative as the
Chairman of the Bulgarian Chess Federation, and nominated himself for the position. He was
eventually appointed Deputy Chairman. Later records specifically mentioned acts of pressure used
against leading figures in international chess in favour of certain political decisions.
The final section consists of seventeen documents dedicated to General Vladimir Stoychev –
one of the emblematic figures of the Bulgarian sport movement and a long-time President of the
Bulgarian Olympic Committee. A military commander, politician and public figure, Gen. Stoychev’s
life and legacy left a deep mark on 20th century Bulgarian history. Tracked and monitored by the
secret police over the course of years before and after 9 September 1944, he was the subject of
hundreds of pages documenting his life and career. Some of them, directly related to the Olympic
Movement, were included into the first part of the present documentary collection. This special
segment of the second part is devoted to the life-work of Gen. Stoychev as a tribute of well-earned
respect to the first great figure and leader of Bulgarian sports in the end of the 1940s. Although a
member of the Communist Party and the Chair of the Supreme Committee for Physical Culture and
Sports, the General was placed on 14 February 1951 “under reporting supervision, all documents
filed under case file KONYAR (stable groom)”. The case file would later expand into “a case of
operational development related to French sources” with large volumes of information from various
agents about the General’s closest friends and relatives. It contains biographical and character
background on such figures of sport and of the Olympic Movement like General Kroum Lekarski,
his wife Nadezhda Lekarska, and BOC Secretary Nikola Georgiev. The latter was the only Bulgarian
representative in the IOC structures in Switzerland during the 1980s, elected at the personal
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request of Juan Antonio Samaranch, in spite of the SS opposition to the idea and refusal to issue an
international passport. Gen. Stoychev was often slandered for not acknowledging and doubting the
achievements of Soviet sports, equestrian sports in particular, assuming a critical attitude towards
the voluntary sports and defence organisations, etc. There remained even a record of a secret search
conducted at the office of the BOC President. The documents thus acquired offer an interesting
glimpse into the letters sent by common people to the General in his capacity as an influential
figure in sports management. This type of correspondence tells the history of Bulgarian sports and
speaks volumes about the events and moods of the time. There was a citizen from Sofia outraged at
the Czechoslovakian win at a locally held cycling competition, in spite of the better performance of
Bulgarian cyclists. Believing the result was fixed, he called the judges’ decision a hostile act to divide
two sister nations. Another found it necessary to report about Gen. Stoychev’s decision to be in the
official stand along with other diplomats, instead of joining the Bulgarian official group during the
manifestation celebrating 9 September. An entire sporting community in the village of Srebarna,
District of Silistra, asked for assistance regarding their contestation of a decision to remove their
football team from the district football competition for foul play during a game against the village
of Zavet, Isperih Municipality. “We represent the people of Dobroudzha, and we do not want to
be disqualified erroneously”, the authors wrote. A student from Plovdiv requested help to have a
road bike procured, while another, from the Sofia Mechanical and Technical College, wanted to be
accepted as a regular member of the Central Sports Club of the Army. With enthusiasm typical of
his time he vowed to become a good competitor and to never give up: “I will die first before I’m
defeated... it’s the only way I’ll leave the boxing ring”.
The history of Bulgarian sports told through the unique perspective of the State Security
apparatus gives a behind-the-scenes look on a wide range of sporting events, while also providing a
clear and objective view on one of the most intriguing, and oddly fascinating, aspects of our recent
past.
							
CDDAABCSSISBNAF

І. РЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ (ДСО Спартак, ДОСО, Левски Спартак)
1.

Заповед №188-П на министъра на вътрешните работи относно Републиканския комплекс „Готов за труд и отбрана“ (ГТО) и произтичащите задачи на МВР при организацията на физкултурната дейност и за създаване на съответни отдели към Дирекцията
на народната милиция, София, 31 март 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 2, л. 48, 48 гръб
Заповедта посочва значението на комплекса ГТО и на закона за физическата култура
и спорта като „нова основа на системата за физическата подготовка на българския
народ“. С оглед провеждането на възприетата политика се създава организация на физическата подготовка в системата на МВР, като се възлага на Службата за физическо
възпитание при отдел „Служби и подготовка“ на ДНМ да поеме общото ръководство на
физкултурата и спорта във всички дирекции и отдели на МВР.

2.

Писмо до почитаемия Министерски съвет от министър: подпис ЕК., Б. м, 13 октомври
1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 606, л. 21-22
Съдържа предложение за създаването на специална комисия, която да се занимае с въпросите, свързани с изместване на официалната политика българското физкултурно движение да върви по пътя на любителството. Обръща се специално внимание на футбола, където „ръководното начало е спечелването на състезанията, а не подготовката на
футболистите за служба на народа и родината”. Този факт се отразявал зле върху правилното развитие на другите видове спортни дисциплини.

3.

Заповед на МВР №435-П относно дейността на Народния съюз за спорт и техника и
включването на служители на МВР в създаващите се околийски съвети за спорт и техника, София, 25 юни 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 2, л. 172
Заповедта постановява включването на служители на МВР, практикуващи военно-технически спортове към съответните комитети в околийските съвети за спорт и техника, които да подпомагат тяхната дейност организационно и материално.

4.

Решение на Съвета на физкултурните деятели при МВР на народно-демократичните
страни, състоял се в Прага между 12 и 16 юли 1949 г., Прага, 15 юли 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 1214, л. 9-13
Решението включва анализ на състоянието на физическото възпитание в отделните социалистически страни и конкретни препоръки за развитие на сътрудничеството в тази
област по ключови въпроси като: въвеждането на телесното възпитание като част от
учебните програми в училищата във всяка от страните; организиране на спортна дейност на служителите на МВР в извънслужебно време; развитие на конкретни спортове,
които позволяват превръщането на спортните умения в боеви; създаване или разширяване на системата от ведомствени за МВР спортни клубове и дружества; създаване на
организация за координиране обмяната на опит; използването на руския език като общ
за тези съвещания и включването на МВР на България и Албания в следващото подобно
съвещание.
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5.

Покана от Министерството на държавна сигурност на Чехословакия до МВР в София за участие в общодържавни състезания на органите на ДС през февруари 1952
г., Прага, 8 октомври 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 1214, л. 5-6
С този документ Чехословакия и нейното МВР кани българската страна да участва в
предвидените състезания. „Размяната на опит между нашите спортни организации по
примера на Съветската физкултура ще допринесе до подобрение и улесняване на уморителната и отговорна служба на всички членове на нашата държавна сигурност”.

6.

Доклад от ген. лейт. Георги Цанков – министър на вътрешните работи до Председателя на МС относно поискано от съветското правителство разрешение за гостуване на
футболния отбор на „Динамо“ – Москва в София за участие в състезания, посветени
на 8-годишнината от създаването на МВР, София, 30 юли 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2289, л. 1.
Документът предлага да се поиска съответното разрешение за гостуване от съветската страна.

7.

Доклад на Министъра на вътрешните работи до Вълко Червенков – председател на МС
на НРБ относно подобряване на работата на ДСО „Спартак“, Б. м., [края на 1952 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2765, л. 1-3.
Докладът отчита моментното състояние на организацията и набелязва конкретни мерки за подобряването на работата като сформиране в София на учебно-спортна рота от
срочно-служащи във войските на МВР в състав от 150 души, издържана от бюджета на
Вътрешни войски със съответния команден състав и политическо и военно ръководство
от Вътрешни войски, а спортно – от „Спартак“. Освен това са осигурени 50 щатни бройки
от резервния щат на МВР за назначаване на изтъкнати състезатели, отбили военната
си служба, както и допълнителни бройки за окръжните съвети на организацията в по-големите градове. Стадион „Спартак“ се оставя за нуждите на организацията и се предвижда
през 1954 г. да започне изграждането на нов физкултурен комбинат в „Овча купел“.

8.

Писмо от ВКФС при МС до ДСО „Спартак“ – МВР относно проектоплан за следващите пет години, вкл. задачи по комплекса ГТО, София, 3 април 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 112, л. 15-17
Дадени са конкретни показатели, които да се включат в проектоплана за следващите
пет години.

9.

Проекторешение на Колегиума на МВР и на Бюрото на Централния съвет на ДСО
„Спартак“ при МВР относно подобряване физкултурната работа за масово въвличане на служителите на МВР в активни физкултурни занимания и подобряване на
представителния характер на ДСО „Спартак“ – МВР, Б. м., 5 февруари 1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 112, л. 39-46
Документът разглежда моментното състояние на организацията, състоянието на материалната база и спортните отбори, подготовката, методите на работа, връзките с МВР
и Вътрешни войски, медицинското осигуряване и отразяване на дейността във ведомствени и национални средства за масова информация. Предлагат се цяла серия от конкретни
решения за подобряване на работата както с цел постигане на върхови постижения, така
и гарантиране на масовия характер на спортната работа. Предвидени са щатни места за
треньори по редица спортове в клубовете по места в по-големите градове.
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10. Предложение от Бюрото на партийния комитет при МВР относно създаване на физкултурно дружество „Спартак“ на МВР за столицата и физкултурна служба към МВР
в изпълнение на решенията на ЦК на БКП, София, 12 април 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 11-15
Предложението на партийния комитет предвижда създаването на физкултурно дру-

11. Съпроводително писмо до министъра на вътрешните работи относно проекто-заповед
за щатно разписание и реорганизация на ДСО „Спартак“ – МВР, София, 29 май 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 1
Включва предложение щатът на „Спартак” от 117 длъжности да бъде намален с 50. Предлага се някои спортове да се въведат като задължителни и поставените проблеми да бъдат разгледани на колегиум на МВР.
12. Предложение от бюрата на физкултурните дружества „Спартак“ при МВР и „Раковски“ – Благоевски район до министъра на вътрешните работи, Б. м., [юни 1957 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 15-17.
Предложението е относно обединяването на ФД „Спартак“ и ФД „Раковски“ – Благоевски
район. Изброени са преимуществата в подкрепа на това предложение.
13. Предложение от секциите по туризъм и алпинизъм при ДФС „Спартак“ до министъра на вътрешните работи за изграждането на дружество за туризъм и алпинизъм при
МВР, Б. м., [юни 1957 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 18-19
Информира за учредяването на Българския туристически съюз, за неговата структура
и изграждането на ведомствени дружества на туристите и алпинистите. Предлага се
щат на дружеството по туризъм и алпинизъм към МВР.
14. Предложение от ДФС „Спартак“ при МВР относно обмяната на туристически групи със
спортни организации на МВР от страните с народна демокрация, Б. м., [юни 1957 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 20-21.
Предложението включва идеята за размяна на туристически групи от МВР на България, Чехословакия, Полша, Румъния и ГДР със съответната бройка, организация, ръководство, начин на заплащане и срок на пребиваване за сметка на годишните отпуски на
служителите.
15. Докладна записка от ген. майор Ангел Цанев за одобрени от ръководството на ДФС
„Спартак“ – София международни спортни мероприятия и посещения на отбори по
различни видове спорт, София, 4 юли 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 22-23.
Докладната записка представя одобрените от „Спартак“ гостувания и съвместни
спортни мероприятия със състезатели от социалистическите страни по различни видове
спорт – футбол, бокс, борба, баскетбол, волейбол, туризъм, водна топка.
16. Протокол №11 от съвместно заседание на пленумите на ДФС „Спартак” – София и ДФС
„Раковски”, Б. м., [октомври 1957 г.]
Архив на МВР, ф. 47, оп. 1, а. е. 20 005, л. 6-9
На въпросното събрание се извършва сливане на двете дружество и се избора ново ръководство.
17. Докладна записка от ген. лейт. А. Цанев – зам.-министър на вътрешните работи относно проведено съвещание на представители на спортните организации към МВР от
социалистическите страни в Берлин, София, 19 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 474, л. 1-4
Документът информира за проведената среща и за постигнатите договорености по съвместния спортен календар през следващата година. Към него е приложен и Петгодишен
перспективен спортен календар.
18. Докладна записка от ген. майор Никола Рачев – началник на Столичното управление
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жество „Спартак“ към МВР за столицата и на отделна физкултурна служба към МВР. В
таблица е представена структурата на физкултурното дружество.
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на МВР до министъра на вътрешните работи относно служебното положение на
спортистите от ДФС „Спартак“, заемащи щатни длъжности в столичните поделения
на МВР, София, 30 септември 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 523, л. 1- 4.
Документът разглежда в критичен дух съвместяването на служебните задължения на
щатни служители на МВР с тяхната специализирана спортна подготовка и предлага
разделянето на спортната от конкретната милиционерска дейност, тъй като това
създавало „негативни настроения“.
19. Информация до министъра на вътрешните работи относно извършена проверка за служебното положение на спортисти от ДФС „Спартак“ на щатна длъжност към Столичното управление на МВР и неспазване на указание и решения на ръководството на МВР за
ликвидиране на синекурните длъжности в МВР, Б. м., 23 ноември [1960 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 523, л. 8-14
Информацията обобщава резултатите от извършената проверка и се предлагат конкретни мерки за преодоляване на посочените слабости.
20. Протокол №44 на бюрото на [ДФС „Спартак”], Б. м., 20 април 1961 г.
Архив на МВР, ф. 47, оп. 1, а. е. 6, л. 1-4
Бюрото на ДФС „Спартак” основно обсъжда проблемите със строителството на спортната база и разпределението на бюджетните средства.
21. Предложение за въвеждане на задължителна физкултура на служителите от отдел
VІІІ, управление ІІ на КДС, София, 30 декември 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 305, л. 1
Констатира се физическа отпуснатост при изпълнението на важни оперативни мероприятия и затова се предлага за служителите от отдел VІІІ на у-ние ІІ-КДС да се
въведат задължителни физкултурни занимания два пъти седмично по три часа.
22. Мероприятия за укрепване и разширяване на ведомствените проекто-олимпийски отбори към КДС, МВР и ДФС „Спартак”- София за периода 1969-1972 г., Б. м., [1968 г.]
Архив на МВР, ф. 47, оп. 1, а. е. 9, л. 44-47
С решение на ЦК на БКП и БСФС към КДС, МВР и ДФС „Спартак”- София се изграждат
ведомствени проекто-олимпийски отбори с цел създаване на богат резерв от перспективни състезатели за националните олимпийски отбори. Към мероприятията за реализиране на тази дейност се включва участието на КДС и МВР с отпускането на щат,
като разликата в заплатите на военизираните състезатели и другите придобивки се
поемат от КДС и МВР.
23. Докладна записка относно организацията на работата по линия на БСФС, Б. м., 16
май 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VІ-Л, а. е. 675, част 1, л. 4-5
Информира се министърът на МВР относно приетата нова структура на работа на
отдел VІ при управление VІ-ДС при оперативното обслужване и централизацията на
работата по въпросите на БСФС.
24. Приветствие от ген. лейт. Ангел Солаков – министър на вътрешните работи на НРБ
към участниците в Международната конференция на ръководителите на спортните
организации на МВР на социалистическите страни, Б. м., 11 август 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1470, л. 5-9.
Приветствието оценява със задоволство като положителни резултатите от сътрудничеството и изразява увереност, че на конференцията ще се вземат важни решения за
бъдещото развитие на спортните контакти.
25. Докладна записка от ген. лейт. Веселин Райков – началник у-ние Кадри – МВР и

26. Докладна записка от ген.-лейтенант Веселин Райков до ген.-полковник Мирчо Спасов за издаване на учебно помагало по бойно-приложните техники на джудо, Б. м., 10
октомври 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 439, л. 1-3
Помагалото е предназначено за практическото обучение на служителите как да обезвреждат, задържат и конвоират престъпните лица.
27. Наредба относно провеждане преглед на МВР по военно-приложно плуване за 1973
г., София, 6 септември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 480, л. 2-4
Целта на прегледа на МВР е да популяризира военно-приложното плуване сред служителите.
28. Докладна записка за провеждане на походите със служителите от управлението през
зимния сезон, Б. м., 16 януари 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 590, л. 1-2
Във връзка с изпълнението на МЗ №І-3030/29.V.1970 г. за подобряване на бойната и физическата подготовка и за разгръщане масовата физкултура и спортната дейност сред
служителите на МВР.
29. Докладна записка от отдел „Физкултура и спорт” при МВР относно утвърждаване на
мероприятия на МВР за подготовка на ведомствения проекто-олимпийски отбор за
участие на Московската олимпиада през 1980 г., Б. м., 10 ноември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 664, л. 4-10
Отчитат се постигнатите до момента добри резултати и се очертават проблемите
при подготовката, свързани главно с материалната база, финансовото и научно-приложното обезпечаване и т.н.
30. Проекто-заповед на министъра на вътрешните работи относно утвърждаването на
Програма за развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма в МВР
през 1986-1990 г. с приложена строителна програма, София, декември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 724, л. 200-204
Проекто-заповедта утвърждава програмата. Към документа е приложена строителната програма за спортни съоръжения в столичните поделения на МВР.
31. Докладна записка от ген. лейт. Кирил Масленков – началник на управление „Кадри“
– МВР относно движението на щатната численост на отдел „За физкултура и спорт“
в последните 10 години (1977 – 1986 г.), Б. м., 28 декември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 725, л. 211-212
Документът представя справка за движението на щатните бройки към МВР по линия
на спорта.
32. Из Протокол от заседанието на Колегиума на МВР, проведено на 29 декември
1986 г., Б. м., Б. д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 725, л. 205-210
Включва Програмата за развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма в МВР.
ІІ. МАСОВИ СПОРТНИ ПРОЯВИ

Из архивите на ДС

мнение на финансовия отдел на МВР относно набиране на младежи за катедрите по
международен туризъм към ВИФ „Г. Димитров“ за стипендианти на МВР, София, 1
декември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 249, л. 7-9, 1
Документът предвижда набирането на студенти към ВИФ „Георги Димитров“ като стипендианти на МВР, както и отпускането на средства за развитие на леководолазния спорт.
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1. Спартакиади
33. Постановление №116 на МС на НРБ от 23 юни 1958 г. за провеждането на републиканска спартакиада и републикански младежки фестивал през 1958/1959 г., София,
края на юни 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 370, л. 5-6
Постановлението урежда редица въпроси около провеждането на Републиканската
спартакиада, свързани с осигуряването на средства, производство или внос на екипировка, помещения, транспорт, отпуски на участниците и др.
34. Докладна записка от ген. майор Ангел Цанев до министъра на вътрешните работи
относно подготовка и сценарий за голяма гимнастическа композиция за официалното закриване на Републиканската спартакиада през юни 1959 г., София, 25 юни
1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а.е. 370, л. 1-4 и две рисунки
Документът представя идеята за Републиканската спартакиада, състава на организационния комитет, провеждането й в чест 15-годишнината на 9 септември и в
детайли разглежда замисъла и сценария по откриването на мероприятието с голяма
официална церемония и подготвена художествено-спортна програма.
35. Съпротивително писмо и предложение от ген. майор Ангел Цанев – зам.-министър
на МВР относно подготовка и участие на физкултурни отбори в Спартакиадата
между физкултурните организации на МВР на СССР и народно-демократичните
страни, Б. м., 4 февруари 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 430, л. 1-4
Предложението представя предвидените гостувания и съвместни мероприятия със
спортните организации от социалистическите страни с разписани конкретни участия на българските отбори.
36. Докладна записка от ген. майор Ангел Цанев до министъра на вътрешните работи
относно среща с представителите на спортните организации на МВР на социалистическите страни и състоянието на сътрудничеството с тях, София, 19 септември
1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 474, л. 1-4
Документът представя обсъдените на съвещанието въпроси, свързани с целесъобразността от провеждане на Спартакиада на спортните организации на МВР от социалистическите страни през 1959 г. по подобие на първата Спартакиада в Москва
през 1958 г., по кои видове спорт да бъдат включени, каква да бъде програмата и кои
държави да участват в следващата Спартакиада през 1960 г.

2. Универсиади
37. Докладна записка относно провеждане на Универсиадата в Торино, Италия през
1970 г., Б. м. , 14 септември 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 1, л. 22-25
Документът разглежда контраразузнавателното обезпечаване на българските участници в Универсиадата в Торино по време на подготовката за заминаването и при
самото й провеждане. Разгледани са редица прояви на спортисти, треньори и придружаващи делегацията лица, които по оперативна информация уронват престижа на
страната.
38. Разпореждане №302 на Министерския съвет на НРБ относно провеждането на Световните студентски игри в София през август 1977 г., Б. м., 18 юли 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 1, л. 2-6
Това е основният правителствен документ, с който се приема поканата за организи-

49. Списък за строителството на най-необходимите нови спортни съоръжения и модернизацията на съществуващата материална база за провеждането на Световните студентски игри през 1977 г. Б. м., 18 юли 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 1, л. 7-8
Описана е програмата за строителство на обекти във връзка с Универсиадата.
40. Паметна бележка от ЦС на БСФС относно някои въпроси от политическо естествено
във връзка с организирането на Универсиада – 77, София, [началото на 1977 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 1, л. 20-23
Документът представя международните институции, ангажирани с организацията на
студентските игри, както и свързаните с техните регламенти задължения. Разгледани
са и някои деликатни въпроси от политически характер, които могат да доведат до конфликти и провокации.
41. Агентурно сведение по линия на Управление VІ – ДС относно възможностите на българските лекоатлетки за достойно представяне на Универсиада – 77, София, 16 юни
1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 169-171
Сведението разглежда подготовката на българските спортисти по лека атлетика за успешно представяне на Универсиадата, като отчита забелязани слабости от организационно, техническо и материално естество.
42. Справка по линия на поделение №17065 за Примо Небиоло – президент на Международната федерация по университетски спорт (ФИСУ), Б. м., 9 юли 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 2, л. 112-115
Обстойна справка за биографията, характера, личните икономически интереси и политическите възгледи на Примо Небиоло.
43. Докладна записка от лейт. Димитър Димитров относно осъществен контакт с представители на българския отбор по борба, София, 9 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 142
Документът отразява оперативен контакт на офицер от ДС с няколко ръководители
на българската борба – треньори и методисти в националните отбори и получените от
тях сведения за психоклимата сред спортистите и дисциплината в отборите.
44. Обобщение на мнения в западногерманския печат за Универсиада – 77, София, 25 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 5, л. 111-113
Включени са изказвания и публикации в западногерманския печат за организацията на
проявата и за постиженията на отделни състезатели от западния лагер.
45. Доклад от полк. Димитър Роев относно участието на ПГУ – ДС в оперативния щаб по
организация на Универсиада – 77, София, 30 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. , л. 30-34
Отчет за дейността на ПГУ на ДС по линия на организацията и провеждането на Универсиадата. На основата на собствен план за дейността оперативните работници от
ПГУ подпомагат останалите отдели при осъществяването на поставените им задачи, а
същевременно изпълняват собствени разузнавателни задачи по чужди и наши граждани.
46. Отчетен доклад на политическия отряд за Универсиада – 77, София, 31 август 1977 г.

Из архивите на ДС

рането на Универсиадата в София през август 1977 г. Детайлно е разпоредена структурата и ръководството на организационния комитет, начина на финансиране на проявата,
обхвата на строителната програма, вносът на необходимата техника, модернизацията на съпътстващата столична инфраструктура, медицинското обслужване, охраната
и други оперативни въпроси.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 176-181
Докладът отчита организацията, плана за действие, работата в реална обстановка и
постигнатите резултати от политическия отряд на Универсиадата. Основна задача
на отряда е да предотврати инциденти от политически характер по време на игрите.
47. Решение на Организационния комитет относно подготовката, организацията и провеждането на Световните студентски летни игри – Универсиада – 77, София, 22 декември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 184-185 (и гърбове)
Това е финалният документ на организационния комитет на Универсиадата и представя резултатите от проявата. Изказана е благодарност на всички, ангажирани с подготовката и провеждането и се предвижда връчване на награди при подходяща обстановка
на най-заслужилите.
48. Справка за агентурно-оперативното обезпечаване на подготовката и участието на
българските отбори в Универсиада – 81 в СР Румъния, София, 5 август 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 1, л. 232-233 (и гърбове)
Документът представя участието на български спортисти в Универсиадата в Румъния, предприетите мерки за контраразузнавателно обезпечаване на отборите и спортните резултати на българите.
49. Справка относно оперативната обстановка в Канада преди откриването на Универсиада – 83, София, 10 юни 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 2, л. 77-80
Документът анализира обстановката около Универсиадата в Канада и оперативното
обезпечаване на българското участие.
50. Информация от Управление VІ – ДС относно Световните студентски игри Универсиада – 89, София, 2 февруари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 224-229
Справка за очакваните участници в Зимните студентски игри в София, за организацията на игрите и за целесъобразните мерки с оглед предстоящите задачи.
51. Докладна записка от РУ на МВР – Студентски град, София, относно обстановката по
подготовката за провеждане на Зимната универсиада – 89, София, 28 февруари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 238-239
Документът разглежда обстановката около началото на Зимните игри и някои възникнали трудности при настаняването на участниците.
52. Информация №85 от ВГУ – ДС относно Световните студентски игри Универсиада –
89, Б. м., 2 март 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 267-270
Информацията обобщава взетите от ВГУ мерки за обезпечаване на игрите. Посочени са
факти за интереса на американското посолство към игрите, а така също и за обстановката в международния пресцентър.
53. Информация №5 (последна) от Управление VІ – ДС относно Световните зимни игри
Универсиада – 89, София, 13 март 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 293-295
Информацията представя заключителните прояви на Зимните игри – тържественото
закриване, балът на спортистите, както и изказвания на чужди представители за организацията на игрите.
ІІІ. ВИДОВЕ СПОРТОВЕ ПОД КОНТРОЛА НА ДС

54. Справка от Управление VІ-ДС за подготовката на първата българска експедиция до
връх Лходце в Хималаите през 1981 г., София, 29 октомври 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 188-190
Начело на експедицията е назначен Христо Проданов. Съдържа информация за неговия
характер.

2. Баскетбол
55. Рапорт от ст. лейт. Пламен Нешев относно проведеното Х-то европейско първенство
по баскетбол за девойки в Италия, София, 18 август 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 72-75
Информацията е от общ характер. Като цяло първенството е преминало по възможно
най-спокойния начин.
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1. Алпинизъм

3. Биатлон
56. Докладна записка от лейт. Никола Николов относно резултатите от контраразузнавателното обезпечаване на националния отбор по биатлон-мъже-сбора, проведен в
Австрия, София, 28 октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 4, л. 54-57
Пример за престараване на оперативния работник, който не прикрива раздразнението
си, че от подарените 17 чифта анцузи от фирмата „Атомик” на него не му дали.

4. Бокс
57. Справка за организацията и провеждането на ХХV-то Европейско първенство по
бокс, Варна, 21 май 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 93-98
Съобщава за възникнал конфликт във връзка с получените средства от телевизионните
компании за предаванията на шампионата. В справката се споменават недоволства от
страна на членове на ИК на ЕАБА.
58. Докладна записка от ВГУ – ДС относно участие на български спортисти на Балканиадата по бокс, Б. м., 10 юли 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 264-271
Балканиадата се провежда в Прищина – СФРЮ. Информация за опит за умишлено ощетяване на българските състезатели и протест на българската група.
59. Докладна записка от майор Веселин Петков относно командировка в Сеул – Южна
Корея с националния отбор по бокс за участие в Предолимпийски турнир, София, 4
април 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 667, л. 121-127
Като сериозен проблем в организацията се посочва лошата езикова комуникация. Описват
се качествата на отделен спортист с възстановено име, който има потенциал за агент.

5. Борба
60. Справка относно получените данни за участниците в Европейското първенство по
свободна борба, състояло се в София от 19 до 21 септември 1969 г., София, 25 септември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 2, л. 113-118
Агентурно-оперативната работа е насочена главно към разкриване и установяване на
лица от капиталистическите делегации, уличени в подривна дейност срещу НРБ. Справката съдържа имената с данни за тези лица.
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61. Агентурни сведения относно чужди журналисти, които ще присъстват на предстоящото
Световно първенство по борба в София през август 1971 г., Б. м., 20 май 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 2, л. 78-79
Съобщава се за участието на шефа на спортните журналисти на ГФР.
62. Писмо на Управление VІ - ДС до началниците на ОУ на МВР в страната за предстоящото Световно първенство по борба и възможността от поява на състезанията на големи
компактни маси турско население, София, 20 август 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 1, л. 7
Иска се по-конкретно наблюдение на политическите, стопанските и криминалните престъпници, обекти на ДС и НМ, както и на лицата от турски произход с връзки в чужбина.
63. Докладна записка за поведението на алжирската делегация, Б. м., 30 август 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 2, л. 17
Съобщава се за протест на алжирската делегация на Световното първенство по борба в
София заради нередности в организацията.
64. Справка относно проведеното във Варна Европейско първенство по борба – класически, свободен стил и самбо, Варна, 5 май 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 1, л. 234-238
Съдържа информация за поведението и оценките на чужди ръководители, треньори и
журналисти.
65. Докладна записка относно проведеното в Швеция Европейско първенство по борба и
Конгрес на ФИЛА, София, 28 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 2, л. 123-130
Съдържа информация за Европейското първенство в Йонкопинг, Швеция и за редовния
конгрес на ФИЛА, на който е преизбран и наш представител. На конгреса е взето решение
за ограничаване личното тегло на състезателите в тежка категория до 130 кг.; приета
е декларация, която признава Американската федерация. Съобщава се за терористичен
акт по време на състезанията, осуетен от Георги Мърков.
66. Докладна записка относно проведеното в Гърция Европейско първенство по борба,
София, 26 май 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 3, л. 120-124
Поставен е акцент върху подчертания интерес от ръководството на турския национален отбор към българския състезател с възстановено име Камен Пъдарев.
67. Докладна записка от кап. Емил Копанаров относно командировка за Световното първенство по борба във Франция, София, 17 септември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 4, л. 27-29
Информация за обтегнатите двустранни отношения между българи и турци и решението на международни състезания да не се допускат лица с възстановени имена.
68. Писмо до председателя на ЦС на БСФС Трендафил Мартински от проф. Райко Петров
във връзка с ХХХІІ европейско първенство по свободна борба в Анкара, Турция, София, [май 1989 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 5, л. 105-109
Посочват се факти за организираната антибългарска психоза по време на първенството.
Съобщава се за използването на смазка със сълзотворен газ.
69. Писмо на Турската федерация по борба до президента на ФИЛА, Анкара, 20 юли 1989
г.

70. Информация за съобщението на ФИЛА относно многобройните въпроси за правото
на участие на турските борци, дошли неотдавна в Турция от България в Световното
първенство в Мартини, Швейцария през май 1989 г. и решението на Законодателната
комисия на ФИЛА, Будапеща, 3 август 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 5, л. 120-123
Съобщава се за допуснатите многобройни нарушения на Устава на ФИЛА от страна на
президента на Турската федерация по борба по време на Европейското първенство по
борба в Анкара.

6. Вдигане на тежести
71. Справка относно провеждането във Варна на 38-ото Европейско първенство по вдигане на тежести, Варна, 25 юни 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 182-185
Информация за поведението на чужди граждани по време на първенството.
72. Рапорт от майор Георги Фотев относно оперативно обезпечаване на българска спортна група (вдигане на тежести) в САЩ, София, 9 март 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 249-251
По време на първенството били раздавани библии. Българи и руснаци, емигрирали в САЩ
проявявали специален интерес към нашите и съветските спортисти.
73. Справка относно контраразузнавателното обезпечаване на 57-ото Световно първенство по вдигане на тежести в София - 86, София, 20 ноември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 16-19
Оперативна информация за интересни лица. Отбелязва се, че по агентурни данни арабските страни ще бойкотират състезанието, в случай, че в него участват представители на Израел.
74. Рапорт от кап. Красимир Христов относно задгранична командировка за оперативно обезпечаване на спортна група (вдигане на тежести) за световното и европейското
първенство в Атина, София, 27 септември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 3, л. 103 – 109
Съобщава се за опити на Наум Шаламанов да увещава български и съветски състезатели
да се състезават за Турция. Включва и оперативна информация за интересни лица.

7. Водни спортове
75. Рапорт от лейт. Сашо Николаев относно командировка в Гърция с националния отбор по водна топка от 16 до 22 юни 1980 г., София, 27 юни 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 186, 186 гръб, 187, 187 гръб
Информира за недобрата дисциплина в отбора и за инцидент с оператор на гръцката
телевизия по време на запалване на Олимпийския огън.
76. Рапорт от майор Тодор Бобев, началник отделение в 08 отдел, София, 24 август 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 155-158
Информация по линия на контраразузнавателното обезпечаване на българския национален
отбор, участвал в Европейското юношеско първенство по плуване и скокове във вода в Люксембург. Акцент в информацията са фирмите, които предлагат облекла за спортистите.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 5, л. 118-119
Изразява се възмущение от политиката на асимилация на турските малцинства в България. Поставя се проблемът с двойното гражданство на българските турци, преселили с в
Турция за това, че за да участват в състезания трябва да посочат само едно гражданство.
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77. Сведение от ДЛ „Христо“ относно мнение на Дон Кейн - вицепрезидент на Федерацията по плувни спортове на САЩ, София, 28 август 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 184-186
Информира за позициите на вицепрезидента на Федерацията по плувни спортове на САЩ
по политически въпроси. Поставя се и въпросът за възможностите за сътрудничество
между България и САЩ в областта на синхронното плуване. На България той гледа като
на развиваща се страна.
78. Сведение от ДЛ „Христо“ относно мнение на Вилхелм Шмидт – ръководител на делегацията на ФРГ на Европейското първенство по плувните спортове в София, София, 28
август 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 187-189
Информира за връзката на спорта с политиката в ГФР.

8. Волейбол
32

79. Агентурно донесение относно гостуването на първата група френски спортисти (университетски отбор по волейбол) в страната ни, 19 април 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ИФ – 3, оп. 2, а. е. 944, л. 22-24
Донесението проследява стъпка по стъпка движението и поведението на френските спортисти. Наблегнато е на техните оценки, свързани с Г. Димитров и комунистическата
партия във Франция. Прави се социален разрез на състава, като се определя за прогресивен, тъй като произходът на повечето състезатели е работнически.
80. Докладна записка относно командировка в Южна Корея, София, 4 декември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 667, л. 83-87
Контраразузнавателно обезпечаване на националния отбор по волейбол (мъже) за участие в третия турнир на Международната федерация по волейбол. Съобщава се за експериментиране за пръв път на официално състезание на нов правилник на играта.
81. Рапорт относно задгранична командировка във Франция за турнир на мъжкия национален отбор по волейбол, София, 8 септември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 4, л. 181-183
Оперативна информация за намерение на капитана на българския отбор да остане във
Франция.

9. Гребане (академично гребане; кану и каяк)
82. Докладна записка от лейт. Кирил Цветков относно проведена командировка, Б. м., 7
септември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 1, л. 90-92
Информира за Световното първенство по академично гребане, проведено в Нотингам –
Англия. Съобщава за направено предложение на старши треньора ни Николай Здравков да
поеме националния отбор на Канада, на което той отказал.
83. Докладна записка за участие на отбора по академично гребане в световното първенство в Амстердам – Холандия, Б. м., 5 септември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 134-135
Информация за среща на Светла Оцетова с президента на Международната федерация
по академично гребане.
84. Докладна записка от полк. Златан Гурков, зам.-началник на отдел ІІ, управление VІ,
София , 16 ноември 1978 г.

85. Докладна записка от кап. Сашко Илиев – началник отделение 03 относно придружаването на спортна делегация на ЦС на БСФС в Белгия, София, 10 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 131-135
Информация за командировка в Белгия с делегация на ЦС на БСФС и обстановката в отбора и във Федерацията по „кану-каяк“. Изнасят се нелицеприятни данни за поведението
на отделни ръководни лица, които, възползвайки се от служебното си поведение водят
жените и децата си по време на тези командировки.

10. Лека атлетика
86. Докладна записка от ст. лейт. Валентин Савов относно командировка в Италия за Европейското първенство по лека атлетика в зала, София, 16 март 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 248, 248 гръб
Съдържа оперативна информация за поведението на отделни членове на делегацията; за
упражнения засилен антидопингов контрол върху нашите състезатели и за интереса към
отбора от страна на италианска гражданка.
87. Докладна записка относно командировка в Хага, Холандия за обезпечаване на българския национален отбор по лека атлетика за участие в Европейското първенство по лека
атлетика в зала, София, 10 март 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 5, л. 204-206
Информира за начина, по който наши спортисти уреждат участието си в престижни
лекоатлетически турнири с големи наградни фондове.

11. Спортна акробатика
88. Докладна записка от кап. Светозар Петрунов относно отчет за командировка по обезпечаване на сигурността на спортна група във ФРГ, София, 30 април 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 256-259
Информира за участие на отбора по спортна акробатика на СФД „Академик“ – София във
ФРГ и срещата с българин – невъзвращенец.
89. Справка от Управление VІ – ДС относно VІ-то Световно и ІV-то Европейско първенство по спортна акробатика, София, 17 октомври 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 2, л. 99-104
Състезанието се провежда в София и по оценка на ръководителите на Международната
федерация по акробатика организацията е била много добра. Отчита се работата на
МВР по време на първенството. Анализира се поведението на някои чужди граждани.Констатирани са тенденции за въздействие върху съдийския апарат.

12. Спортна гимнастика
90. Информация от Управление VІ – ДС относно подготовката и провеждането на 18-ото
Световно първенство по спортна гимнастика във Варна, София, 16 ноември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 71-77
Подробен доклад за поведението на участниците в чуждите делегации и оценките им по
отношение на живота в България. Особено внимание се обръща на израелските граждани и
техните контакти с българи. Самото спортно събитие е маркирано бегло.

13. Фехтовка
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 168-173
Информира за българското пребиваване на световното първенство по академично гребане в
Нова Зеландия, срещите с български емигранти и реакцията по убийството на Георги Марков.
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91. Справка от Управление VІ – ДС относно агентурно-оперативното обезпечаване на 40то Световно първенство по фехтовка в София, София, 6 август 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 20-24
Съдържа информация, че в хода на предварителната подготовка на спортното събитие са били изучени 456 чужди и 237 български граждани. За агентурното обезпечаване
са използвани 12 агенти и над 40 доверени лица. Споделят се позитивните и негативните оценки, свързани с кандидатурата на България да организира Олимпийски игри.
Съобщава се за контакт с полските органи за сигурност, свързани с полската спортна
делегация.

14. Футбол
92. Докладна записка от ст. лейт. В. Христов относно командировка в Англия за контраразузнавателно обезпечаване на туристическа група за мач ЦСКА – Ливърпул, София,
12 март 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 246-247
Информира за случайна среща в ресторант между водача на българската група и английски полицай, който проявил интерес към „колегите” българи.
93. Докладна записка от ген. майор Антон Мусаков – зам.-началник на Управление VІ – ДС
относно задгранична командировка в Аржентина, Уругвай и Франция с цел оперативно обезпечаване на националния отбор по футбол, София, 29 май 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 260-262
Информира за допуснато неоправдано предоверяване на менажера и неизпълнение на предвидената програма, на която е трябвало да се изиграят 3 мача, а е бил изигран само един
и по тази причина турнето се оказало финансово неизгодно.
94. Докладна записка от полк. Иван Дянков за командировка до Уелс за квалификационен
мач за Европейското първенство по футбол, София, 6 май 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 2, л. 32-33
По време на командировката български футболист извършил кражба на панталон и още
на същия ден в следобедните вестници информирали за случая на първа страница.
95. Агентурно сведение от аг. „Свилен“ относно председателя на БФФ Димитър Николов,
София, 30 март 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 23-27
Визират се конкретни случаи, при които Николов превишавал правата си като председател на БФФ. Като обобщение се поставя задача да бъдат конкретизирани моментите на
корупция, извършени от служители на БФФ.
96. Агентурно сведение от аг. „Бобров“ относно нарушения в БФФ и нейния председател,
София, 2 юли 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 38-40
Изнесени сведения за корупцията в БФФ.
97. Справка от Управление VІ – ДС относно коментари и отзиви във връзка със следствието, водено срещу ръководни дейци от БФФ, София, 5 септември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 67-68
По анализ от придобита широка агентурна информация се констатира, че мерките, взети от органите на МВР по отношение ръководителите на БФФ се одобряват от спортистите и спортните деятели.
98. Сведение от ВГУ на ДС относно необосновано (двойно) увеличение на премирането на
националния отбор по футбол, Б. м., 26 септември 1984 г.

99. Докладна записка от полк. Тодор Козловски – началник отдел 09 при Управление VІ –
ДС относно следственото дело, водено от ГСУ на служители на БФФ, София, 16 октомври 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 2, л. 69-73
Следственото дело е свързано с корупция в БФФ. Очертават се мероприятия за довеждане
до край на оздравителния процес в Българския футболен съюз и цялостното разкриване
престъпната дейност на лицата с отношение към дискредитиране Решение на Секретариата на ЦК на БКП от 1979 г.
100. Докладна записка от кап. Владимир Томов относно пребиваването на българския национален отбор по футбол в Мексико, София, 12 март 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 99-102
Информира, че вместо да донесе приходи, турнето е ощетило държавата ни с около 30 000
щатски долара. Домакините организирали 4 контролни срещи с много слаби отбори, като
на две от тях нямало никаква публика.
101. Докладна записка от кап. Димитър Иванов относно обект на сигнал „АМАТЬОР“, [София], 11 април 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 111-112
Агентурна информация от оперативен характер във връзка с корупционни сигнали.
102. Сведения от аг. „Бобров“ относно причините за неуспешното представяне на НРБ на
световното първенство по футбол в Мексико, София, 23 юни 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 120-128
Отчитат се вредите на решението за недаване на точки при 0:0, което създало възможност
договорените мачове да вземат неимоверни размери. Анализира се българският шампионат,
защото той е в пряка зависимост от представянето на българските футболисти в Мексико.
Споменава се за ръководни кадри във футбола, които никога не са ритали топка.
103. Рапорт от ген.-майор Боян Велинов – зам.-началник на Управление VІ – ДС относно състоянието на Иван Вуцов и неговите намерения след първенството в Мексико, [София],
24 юни 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 129-130
Информация на агент за психическото състояние на треньора Иван Вуцов след завръщането на отбора от Мексико.
104. Информационно съобщение на Управление VІ – ДС относно предстоящо заседание на
Бюрото на Централния съвет на Българския футболен съюз, София, 1 август 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 137-138
Информация за проект на решение, в което се предвижда освобождаването на Иван Вуцов
и на Георги Василев.
105. Сведение от аг. „Олег“ за футболен мениджър, уреждащ международни срещи на българския отбор по футбол, София, 5 ноември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 154-157
Негативна характеристика на чужди мениджъри относно това какво да бъде поведението
към българите, но които трябвало да им се открадне по време на мач състезател, една
година да се храни и след това да се продаде.
106. Сведение от аг. „Методи“ относно механизма на назначаване на футболните съдии в
БФС, София, 5 септември 1989 г.

Из архивите на ДС

АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 74-77
Констатира се фактът на увеличението. В коментара се съдържа следната оценка: „...в
чужбина състезателите играят, за да им се плаща, а у нас на състезателите се плаща, за
да играят”.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 178-180
Съобщава се за специално назначена комисия, която да определя съдиите.

15. Хокей на лед и Биатлон
107. Информация от Управление VІ – ДС относно проведеното Световно първенство по
хокей на лед група „С“ в София, 25 март 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 1, л. 78-81
Сведение за чуждо лице, направило опит да привлече българин да напусне родината. Отчита се, че след състезанието в стаите на чужденците са открити порнографски снимки по стените и голямо количество западни вестници и списания, а българските пропагандни материали са унищожени.

16. Художествена гимнастика
108. Докладна записка от ст. ас. Красимира Кирякова за участие на българския отбор на
Европейското първенство по художествена гимнастика, София, 9 ноември 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 312-314
В информацията става ясно, че нашите съдийки Тодорова и Цветкова не са били допуснати чрез жребия да съдийстват на решителните за отбора ни състезания. Българската треньорка на испанския отбор изразила недоволство от това, че Мария Гигова
подкрепила за златните медали Анелия Раленкова.
109. Докладна записка от майор Стоян Момчилов относно участие на националния отбор
на Европейското първенство по художествена гимнастика във Виена, София, 26 ноември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 2, л. 159-162
Отчита се, че няма информация от оперативен характер, но силно впечатление направил съдийският субективизъм по време на състезанието. Българските гимнастички били
ощетени в оценките след намесата на президента на Международната федерация Юри
Титов. Австрийската преса излязла със заглавия „Скандал в залата”.
110. Докладна записка от майор Стоян Момчилов относно участие на националния отбор
на Световното първенство по художествена гимнастика във Валядолид, Испания, 14
ноември 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 2, л. 330-332
Информира за това как е протекло състезанието, на което българският отбор постига
забележителен успех от 8 златни медала, 1 сребърен и 3 бронзови. Отбелязва се различното и коректно поведение на Юри Титов – президентът на МФХГ. Съобщава се за отказ
от страна на организаторите да вдигнат българския флаг с герба, тъй като според тях
герб се слагало само на едноцветни знамена.
111. Докладна записка от майор Паунка Желязкова относно участие на националния отбор на турнир за Световната купа в Токио, София, 29 декември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 80-82
Съобщава се за опит от страна на корейски съдийки да подкупват българските съдийки.
Информира за взаимоотношения с рекламни фирми и намесата на българското търговско представителство в Япония. Препоръчва се да бъде проконтролиран някакъв рекламен филм, в който ще участва Лилия Игнатова.
112. Справка за резултатите от оперативното обезпечаване на 13-ото Световно първенство по художествена гимнастика във Варна, 9 октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 127-131
Съдържа сведения за чужди граждани, присъствали по време на първенството. Визират
се придобити данни относно техни изказвания и оценки за живота в България.
113. Рапорт от кап. Сашо Николов относно командировка във ФРГ с националния отбор
по художествена гимнастика, София, 8 декември 1988 г.

17. Шахмат
114. Справка на ПГУ – ДС относно предстоящо провеждане на ХІ-те Балкански игри по
шахмат в курорта „Албена“ и използване на тези игри за придобиване на интересни
наводки, информации и др., София, 23 септември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 16, а. е. 26, л. 8-9
Предложение за изготвяне на специален план за работа по ІХ-те Балкански игри по шахмат.
115. Докладна записка от ПГУ – ДС относно възможността за заемане длъжността Секретар на Българската федерация по шахмат от оперативен работник на ПГУ и използването на същата като прикритие за водене на разузнавателна дейност срещу Балканските страни, София, 22 януари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 16, а. е. 26, л. 45-48
Изложени са аргументи в подкрепа на предложението председателят на Българската
шахматна федерация да се оглави от оперативен работник. В случая, изготвилият докладната предлага себе си за тази длъжност.
116. Предложение от ПГУ – ДС относно назначаване на ОР от ПГУ-ДС на прикритие в
БСФС, 19 декември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 16, а.е. 26, л. 60-60 гръб
Във връзка с назначаването на ОР на длъжността секретар (зам.-председател) на Българската федерация по шахмат.
117. Докладна записка от майор Лалчо Симеонов относно участие на НР България в 27-ата
Шахматна олимпиада в Дубай, Обединените арабски емирства, София, 9 декември
1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 3, л. 9-15
Оценка за доброто представяне на българския мъжки отбор по шахмат и неудовлетворителното представяне на жените. Информация за избора на ново ръководство на ръководни органи на ФИДЕ. Сред избраните членове на Изпълнителния съвет е и председателят на БФШ Атанас Попов.
ІV. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ – емблемата на българския спорт
118. Постановление за взимане на отчетно наблюдение ген. Владимир Димитров Стойчев
– член на БКП, председател на Върховния комитет за физкултура и спорт, София, 14
февруари 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 937, л. 5-6
Включва поредица от донесения на различни агенти. Поименно са посочени хората от
най-близкото му обкръжение. Документът завършва с предложение на ген. Владимир
Стойчев да бъде открито Отчетно наблюдателно досие с псевдоним „Коняр”.
119. Писмо до ген. Владимир Стойчев, председател на ВКФС от гражданин от І-ви Сталински район, по задача на отдел ІІ, отделение VІІ, София, 18 юли 2014 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 16, 16 гръб
Възмущение от погрешно, според гражданина, написал писмото, отсъдена победа на националния отбор на Чехословакия, независимо от по-доброто представяне на българските състезатели. Според него резултатът е бил договорен. Съдийското решение се определя като вражеска проява, с цел да бъдат разделени двата братски народа.

Из архивите на ДС

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 5, л. 96-98
Информира за задълбочаване на конфликта между Нешка Робева и Бианка Панова и предупреждава, че обстановката в Българската федерация по художествена гимнастика е
станала арена на уреждане на лични взаимоотношения, което води и до подкопаване на
авторитета на България.
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120. Рапорт до началника на отдел ІІ-ри от кап. Л. Драганов – началник на отделение 7-мо,
София, 12 септември 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 47
Информация за поведението на ген. Стойчев по време на манифестацията за 9 септември
от трибуната при дипломатите.
121. Предложение за провеждане на обиск по месторабота на обект „Коняр” – Владимир
Димитров Стойчев, София, 14 септември 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 59
За целта е било необходимо да се използва подпредседателят на ВКФС, който да докладва
всички материали на ЦК на партията.
122. Писмо до ген. Владимир Стойчев, председател на ВКФС от физкултурния колектив на
с. Сребърна, Силистренско, по задача на отдел ІІ, отделение VІІ, София, 21септември
1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 73, 73 гръб
Искат да им се обърне внимание на контестацията относно окръжното футболно състезание със с. Завет, Исперихско, на което техните състезатели играли много грубо.
„Ние сме добруджанци и не искаме да бъдем отстранени неправилно”.
123. Справка за ген. Владимир Димитров Стойчев, София, 14 октомври 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 179-180
Подробна характеристика, включваща дейността и политическите пристрастия на
ген. Стойчев преди 9 септември 1944 г., лицата от близкото му обкръжение и по специално – семейството на Крум Лекарски.
124. Агентурно донесение на „Моньо” относно ген. Владимир Стойчев, София, 23 октомври
1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 103
За това колко часа се провеждали седмично политически занятия, за това, че ген.Стойчев
имал лошо отношение към ДОСО, за това, че ген. Стойчев се стремял да издига авторитета на ген. Лекарски.
125. Писмо до ген. Владимир Стойчев от Христо Качаров, София, 28 ноември 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 940, л. 164
Писмото е на ученик от Държавния физкултурен техникум в Пловдив, който моли ген.
Стойчев да му съдейства за „отпущането на шосейно колело”.
126. Писмо от ученика от Механотехническата гимназия Кирил Недялков до ген. Владимир
Стойчев, София, 14 януари 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 246, 246А, 247
Молбата му е да бъде приет за редовен член на Централния дом на народната войска. Обещание, че ще се бори докрай да стане добър състезател: „От ринга бих слязъл победен... но
само мъртъв – иначе не”. Писмото е заредено със сталински ентусиазъм.
127. Агентурно донесение от „Мария” относно ген. Владимир Димитров Стойчев в яочна
квартира „Пчела”, София, 12 февруари 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 940, л. 9
Донесение с кратка, но богата с фактология информация, за поведението на ген. Стойчев
в рамките на една седмица.

І. DECISIONS AND DOCUMENTS (VSO Spartak, VSDO, Levski Spartak)
1.

Order No. 188-П of the Minister of Interior concerning the Ready for Labour and Defence
National Complex (RLD) and the related MoI assignments regarding the organisation of
sporting activities and the establishment of respective departments at the Directorate of
the People’s Militia, Sofia, 31 March 1948.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 2, л. 48, 48 гръб
The order emphasises the important role of the RLD complex and the Law on Physical Culture
and Sports in building “a new foundation of the system of physical education of the Bulgarian
people”. In order to implement the new policy, the Physical Education Service at the Services
and Training Department of the People‘s Militia Directorate is instructed to take charge of all
aspects of physical training and sports within the entire system of MoI.

2.

Letter to the Honourable Council of Ministers from a minister signed as EK., s.l, 13
October 1948.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 606, л. 21-22
The letter contains a proposal on establishing a special commission to deal with issues
arising from shifts in the official policy of the Bulgarian sports movement, which is rooted in
amateurism. Special attention is given to football, where the “new motto seems to be winning
competitions, instead of getting football players ready to serve their people and their homeland”.
This is considered harmful to the proper development of other sports.

3.

MoI Order No. 435-П regarding the activities of the People’s Sports and Technical
Education Union and the inclusion of MoI employees in the soon to be created district
sports and technical education councils, Sofia, 25 June 1949.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 2, л. 172
According to instructions, MoI employees, who practice military and technical sports under the
respective committees at the district sports and technical education councils, will also provide
organisational and material assistance to these councils.

4.

Decision of the Council of sporting persons from the ministries of interior of people’s
democratic countries held in the Prague on 12-16 July 1949, The Prague, 15 July 1949.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 1214, л. 9-13
The decision includes an analysis of the state of physical education in various socialist countries
with concrete recommendations on how to further cooperation in the field on key issues such
as: introduction of physical education into school curricula in every participating country;
organisation of after-work sporting activities for MoI employees; development of certain
sports, easy to apply in combat situations; establishment and expansion of the system of MoI
departmental sporting clubs and societies; establishment of an organisation to coordinate the
exchange of experience; introduction of the Russian language as official at these meetings; and
invitations to Bulgarian and Albanian ministries of interior to join the next meeting.

5.

Invitation from the Czechoslovakian Ministry of State Security to the Bulgarian MoI to
participate in all-state competitions of SS agencies in February of 1952, The Prague, 8
October 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 1214, л. 5-6
The Czechoslovakian Ministry of Interior invites the Bulgarian MoI to participate in upcoming
sporting competitions. “Sharing experience between our sporting organisations following the
lead of Soviet sports culture will further enhance and facilitate the demanding and responsible
job of members of our security services”.
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6.

Report by Lieutenant General Georgi Tsankov, Minister of Interior, to the Chairman of
the Council of Ministers regarding a request to the Soviet government to authorise the
visit of the FC Dynamo Moscow to Sofia for the competitions held on the occasion of the
eight anniversary of the establishment of the Bulgarian MoI, Sofia, 30 July 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2289, л. 1.
There is a proposal to request authorisation from the Soviet comrades for their football team’s
participation in the event.

7.

Report from the Minister of Interior to Valko Chervenkov, Chairman of the Bulgarian
Council of Ministers, on improving the performance of VSO Spartak, s.l., [the end of
1952].
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2765, л. 1-3.
The report covers the current state of the organisation and identifies specific measures to improve
performance. They include establishing a military sports unit in Sofia made up of 150 soldiers in
mandatory service, funded through the budget of the Domestic Troops under the command and
political and military guidance of Domestic Troops officers, and the sporting guidance of VSO
Spartak. Fifty full-time positions in the Army Reserve staff are opened to prominent athletes
who have served their military duties, along with additional positions at the district councils of
the organisation in bigger cities. VSO Spartak is allowed to use the Spartak Stadium and there
are plans to begin the construction of a new sports complex in the Ovcha Koupel Residential
District in 1954.

8.

Letter from the Supreme Committee for Physical Culture and Sports (SCPCS) under the
Council of Ministers to VSO Spartak under the Ministry of Interior regarding a five-year
draft plan, also including assignments concerning the RLD complex, Sofia, 3 April 1953.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 112, л. 15-17
Specific indicators are identified for the five-year draft plan.

9.

Draft decision of the Collegium of the Ministry of Interior (MoI) and the Bureau of the
Central Council of VSO Spartak at the MoI on enhancing the promotion of mass physical
education among MoI employees and active participation in sports, in order to improve
the representative character of VSO Spartak–MoI, s.l., 5 February 1954.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 112, л. 39-46
The document deals with the current state of the organisation, facilities and sports teams,
training, working methods, links with the MoI and the Domestic Troops, medical care provision
and activity reporting in departmental and national media. A series of specific performance
enhancing measures are proposed in order to reach sports excellence and to ensure that more
people will take up sports. Full-time positions for coaches are opened in various sporting clubs
in bigger cities.
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10. Proposal from the Bureau of the MoI Party Committee on establishing the Spartak Sports
Society under the MoI division in Sofia and a sports service at the MoI, both in line with
the decisions of the CC of the BCP, Sofia, 12 April 1957.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 11-15
Proposal of the party committee on establishing the Spartak Sports Society under the Sofia
division of the Ministry of Interior and a separate sports service under the Interior Ministry. The
structure of the sports society is presented in a table view.
11. Accompanying letter to the Minister of Interior about a draft order concerning the staff
roster and restructuring of VSO Spartak under the MoI, Sofia, 29 May 1957.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 1
There is a proposal to reduce the 117 payroll positions at VSO Spartak by 50, make certain
sports mandatory, and present all issues to the MoI Collegium for consideration.
12. Proposal from the bureaus of the Spartak and Rakovski sports societies under the MoI

13. Proposal from the tourism and mountaineering sections of VSO Spartak to the Minister of
Interior on establishing a Tourism and Mountaineering Society (TMS) within the structure of
the ministry, s.l., [June 1957]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 18-19
The information concerns the establishment of the Bulgarian Tourism Union, its structure and the
formation of departmental societies of tourists and mountaineers. There is a proposal to enter TMS
members on the MoI pay-roll.
14. Proposal of VSO Spartak under the MoI on exchanging tourist groups with sports organisations
under the ministries of interior of other people’s democratic countries, s.l., [June 1957]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 20-21.
There are ideas to exchange tourist groups established under the ministries of interior of Bulgaria,
Czechoslovakia, Poland, Romania and East Germany. The exchange agreements should specify the
number of participating employees, organisation, supervision, method of payment and duration of
stay, and the time abroad should be deducted from their annual holidays.
15. Memorandum by Major General Angel Tsanev about international sporting events and team
visits endorsed by the management of VSO Spartak–Sofia, Sofia, 4 July 1957.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 22-23.
All team visits of VSO Spartak and their joint sporting events with athletes from other socialist
countries in various sports such as football, boxing, wrestling, basketball, volleyball, tourism, water
polo are listed in the document.
16. Protocol No. 11 from a joint meeting of the plenums of VSO Spartak - Sofia and VSO Rakovski,
s.l., [October 1957].
Архив на МВР, ф. 47, оп. 1, а. е. 20 005, л. 6-9
Merger of the two organisations takes place during the meeting; new management board is appointed.
17. Memorandum by Lieutenant General A. Tsanev, Deputy Minister of Interior, about a meeting
of representatives of sports organisations established under the ministries of interior of
socialist countries, held in Berlin, Sofia, 19 September 1959.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 474, л. 1-4
The document provides information about the meeting and the joint sports calendar for the year to
come, and has a five-year sporting events calendar enclosed thereto.
18. Memorandum from Major General Nikola Rachev, Head of the Sofia Directorate of the
Interior, to the Minister of Interior regarding the official status of athletes at VSO Spartak
who are on the staff of MoI divisions in Sofia, Sofia, 30 September 1960.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 523, л. 1- 4.
There are critical comments about the current status of MoI staff members, who have to combine their
official duties as full-time MoI employees with their specialised sports training. Rachev suggests keeping
sporting and militia activities separated, because the current situation provokes “negative sentiments”.
19. Information to the Minister of Interior about an inspection of the official status of athletes
at VSO Spartak who are on the pay-roll of the MoI Sofia Directorate, and about failure to
implement the instructions and decisions of the management on abolishing sinecure positions
in the ministry, s.l., 23 November [1960].
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 523, л. 8-14
The document provides a summary of the inspection results and includes specific measures to
overcome the identified weaknesses.
20. Protocol No. 44 of the Bureau of [VSO Spartak], s.l., 20 April 1961.
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divisions in Sofia and Blagoevgrad, respectively, to the Minister of Interior, s.l., [June 1957]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 280, л. 15-17.
The authors propose merging the Spartak (Sofia) and Rakovski (Blagoevgrad) sports societies and
provide reasons as to the benefits of such an initiative.
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Архив на МВР, ф. 47, оп. 1, а. е. 6, л. 1-4
The Bureau discusses the construction problems with the sports base and budget allocations.
21. Proposal on introducing mandatory sports activities for Department VІІІ staff members at
the Second Directorate of the CSS, Sofia, 30 December 1967.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 305, л. 1
Staff members of Department VІІІ, Directorate II-CSS are found to be physically out of shape which
is evident during critical operational assignments. There is a proposal to introduce mandatory
sports activities for staff of said department for three hours twice a week.
22. Activities aimed at strengthening and expanding the departmental pre-Olympic teams of
the CSS, MoI and VSO Spartak – Sofia for the period 1969-1972, s.l., [1968].
Архив на МВР, ф. 47, оп. 1, а. е. 9, л. 44-47
Departmental pre-Olympic teams are established under the CSS, MoI and VSO Spartak - Sofia by
force of decision of the CC of the BCP and of the BSFS. The aim is to create a rich pool of potential
national Olympic athletes. Full-time positions for athletes are opened at the MoI and the CSS; the
difference in pay and other benefits of competing athletes with military backgrounds are covered
through the CSS and MoI budgets.
23. Memorandum about the organisation of work in relation to the Bulgarian Union for Physical
Culture and Sports (BSFS), s.l., 16 May 1969.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VІ-Л, а. е. 675, част 1, л. 4-5
The Minister of Interior is informed of the new organisation of work at Department VІ of the Sixth
Directorate-SS with respect to provision of operational services and centralisation of work on BSFS
related matters.
24. Welcoming speech by Lieutenant General Angel Solakov, Bulgarian Minister of Interior, to
the participants in the international conference of heads of sports organisations established
under the ministries of interior of socialist countries, s.l., 11 August 1969.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1470, л. 5-9.
The speech highlights the positive results of mutual cooperation and the belief that important
decisions on the progress of partnership in the sports field will be made at the conference.
25. Memorandum by Lieutenant General Veselin Raykov, Head of Staff at the Interior Ministry, and
an opinion of MoI’s financial department about recruiting young students in international
tourism at the G. Dimitrov Higher Institute for Physical Culture to continue their education
under fellowship programmes of the Interior Ministry, Sofia, 1 December 1969.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 249, л. 7-9, 1
The document provides for students at the Georgi Dimitrov Higher Institute to take part in fellowship
programmes of the Ministry of Interior, and for the award of grants for development of skin-diving.
26. Memorandum from Lieutenant General Veselin Raykov to Colonel General Mircho Spasov
about the publication of an instruction manual in combat judo techniques, s.l., 10 October
1972.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 439, л. 1-3
The manual is intended for practical training of officers in disarming, apprehending and escorting
criminals.
27. Ordinance on holding a demonstration of swimming for military purposes by Interior
Ministry employees in 1973, Sofia, 6 September 1973.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 480, л. 2-4
The goal of the event is to promote military swimming among staff members.
28. Memorandum about the organisation of military marching trips for MoI employees during
the winter season, s.l., 16 January 1975.

29. Memorandum of the Physical Education and Sports Department at the Interior Ministry
about the progress of training of the MoI departmental pre-Olympic team for the 1980
Moscow Olympics, s.l., 10 November 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 664, л. 4-10
The document reports on the accomplished results and identifies problems in the training process
related to facilities and equipment, funding, problems of scientific application, etc.
30. Draft order of the Minister of Interior on sanctioning a Programme for the Development of
Mass Physical Culture, Sports and Tourism within the MoI in 1986-1990, with a construction
programme enclosed thereto, Sofia, December 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 724, л. 200-204
The draft order endorses the programme along with the construction plan for sporting facilities on
the premises of MoI divisions in Sofia.
31. Memorandum by Lieutenant General Kiril Maslenkov, MoI Head of Staff, about staff
changes at the Physical Education and Sports Department over the last ten years (19771986), s.l., 28 December 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 725, л. 211-212
The document provides information on staff changes within the sports structures of the Interior
Ministry.
32. An extract from a Record of the meeting of the MoI Collegium, held on 29 December 1986,
s.l., not dated.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 725, л. 205-210
The selected segment includes the Programme for the Development of Mass Physical Culture,
Sports and Tourism within the Interior Ministry.
ІІ. MASS SPORTING EVENTS

1. Spartakiades
33. Ordinance No. 116 of the Bulgarian Council of Ministers of 23 June 1958 on conducting
the national Spartakiade and the national youth festival in 1958/1959, Sofia, the end of June
1958.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 370, л. 5-6
The ordinance regulates organisational matters related to the national Spartakiade, such as funding,
manufacture or import of training equipment and gear, premises, transportation, management of
leaves of absence of participants, etc.
34. Memorandum from Major General Angel Tsanev to the Minister of Interior about the
preparations and script writing for the mass gymnastic composition for the official closing
ceremony of the National Spartakiade in June 1959, Sofia, 25 June 1958. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а.е. 370, л. 1-4 и две рисунки
The document introduces the concept of the National Spartakiade organised on the occasion of the
15th anniversary of the events of 9 September, the composition of the organisational committee,
the concept and detailed script of the big official opening ceremony, and the accompanying artistic
and sports events.
35. Accompanying letter and proposal by Major General Angel Tsanev, Deputy Minister
of Interior, on the preparation and participation of sports teams in the Spartakiade, a
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 590, л. 1-2
The document is in line with Ministerial Order No. І-3030/29.05.1970 on improving military
training and physical fitness, and promoting mass participation in sports among staff members of
the Interior Ministry.
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competition between sports organisations of the interior ministries of the USSR and other
people’s democratic countries, s.l., 4 February 1959.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 430, л. 1-4
The document deals with the visit exchanges and joint sporting events between Bulgarian teams
and teams under similar structures in other socialist countries.
36. Memorandum from Major General Angel Tsanev to the Minister of Interior about a meeting
with representatives of sports societies under the interior ministries of other socialist
countries, and the general state of cooperation, Sofia, 19 September 1959.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 474, л. 1-4
The issues discussed at the meeting concern the benefits of the 1959 Spartakiade of sports societies
under the interior ministries of Bulgaria and other socialist countries, based on the example of the
first one in 1958 in Moscow, and the types of sports to compete in, the event programme and the
participating countries for the upcoming 1960 Spartakiade.

2. Universiades
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37. Memorandum about counter-intelligence operations taken place before and during the
Universiade in Turin, Italy in 1970, s.l., 14 September 1970.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 1, л. 22-25
An overview of counter-intelligence measures taken in relation to Bulgarian participants in the Turin
Universiade prior to their departure and during the event itself. Many instances are mentioned of
athletes, coaches and delegation members behaving in a way that tarnishes the image of the country.
38. Instruction No. 302 of the Bulgarian Council of Ministers on the organisation of the Student
Sports Games in Sofia in August 1977, s.l., 18 July 1975.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 1, л. 2-6
This is the principal government document accepting the invitation to host the Universiade in Sofia
in August 1977. It contains full details about the structure and management of the organisational
committee, methods of funding, construction programme and scope of works, importation of
required equipment, modernisation of the infrastructure of the Capital, medical care, security and
other related operational issues.
39. List of the key sports facilities to be erected or renovated for the 1977 World Student Games,
s.l., 18 July 1975.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 1, л. 7-8
The document provides a construction plan for sporting sites and facilities to be ready for use during
the Universiade.
40. Memorandum of the Central Council of the BSFS about certain political matters regarding
the 1977 Universiade, Sofia, [the beginning of 1977].
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 1, л. 20-23
The document makes reference to the international institutions involved in the organisation of the
student games, and their applicable rules and regulations. Analysis is made of delicate political
matters which might generate conflicts and provocations.
41. Report by agent of the Sixth Directorate–SS about the success chances of Bulgarian female
athletes at the 1977 Universiade, Sofia, 16 June 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 169-171
The document outlines the progress of training and chances of success of the Bulgarian light athletics
team in the Universiade, with an emphasis on spotted weaknesses in organisational, technical and
material aspects.
42. Brief report of Division No. 17065 on Primo Nebiolo, President of the International
University Sports Federation (FISU), s.l., 9 July 1977.

43. Memorandum by Lieutenant Dimitar Dimitrov about intelligence gathered from members
of the Bulgarian wrestling team, Sofia, 9 August 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 142
It is reported about the contacts between an SS operative and some trainers and methodologists
at national wrestling teams, and thus gathered intelligence about the psychological climate and
discipline among athletes.
44. Summary of opinions on the 1977 Universiade printed in West German media, Sofia, 25
August 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 5, л. 111-113
Articles and opinions on the organisation of the event and the individual achievements of some
Western athletes printed in West German media.
45. Report by Colonel Dimitar Roev regarding the participation of FMS-SS operatives in the
organisational committee of the 1977 Universiade, Sofia, 30 August 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. , л. 30-34
FMD-SS performance report with regard to the organisation and conduct of the Universiade. It is
part of the individual working plans of FMD operatives to provide assistance to other departments
in performing their assignments, while also completing their own intelligence tasks concerning
Bulgarian and foreign citizens.
46. Report of the political squad about the 1977 Universiade, Sofia, 31 August 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 176-181
The document covers the organisation, action plan, field work and results achieved by the political
squad at the Universiade, whose main goal is to prevent political incidents during the Games.
47. Decision of the Organisational Committee concerning the preparation, organisation and
conduct of the 1977 World Summer Student Games (Universiade), Sofia, 22 December
1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 445, л. 184-185 (и гърбове)
This is the final document of the organisational committee which summarises the event, expresses
gratitude to the staff involved in its preparation and conduct, and provides for the most deserving
of them to receive awards at a special ceremony.
48. Brief report on agent-operational activities related to the preparation and participation of
Bulgarian teams in the 1981 Universiade in Romania, Sofia, 5 August 1981.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 1, л. 232-233 (и гърбове)
A summary of the Bulgarian participation and performance in the Universiade in Romania, and
the implemented counter-intelligence measures prior to and during the games.
49. Brief report on the operational environment in Canada before the opening ceremony of the
1983 Universiade, Sofia, 10 June 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 2, л. 77-80
The document provides an analysis of the general situation in Canada around the time of the
Universiade and the operational activities of Bulgarian secret services with regard to Bulgarian
participation.
50. Information of the Sixth Directorate-SS about the 1989 World Student Games, Sofia, 2
February 1989.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 446, ч. 2, л. 112-115
Biographical data and information about the character, personal economic interests and political
opinions of Primo Nebiolo.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 224-229
The document informs of the expected participants in the Winter Universiade in Sofia,
the progress of organisation of the Games and the recommended measures that need to be
implemented.
51. Memorandum of the Intelligence Directorate of the Interior Ministry in the Student
Town in Sofia about preparations for the 1989 Winter Universiade in Sofia, Sofia, 28
February 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 238-239
An overview of the situation before the Winter Games and of some accommodation problems.
52. Information No. 85 of the SMD-SS about the World Student Winter Games (Winter
Universiade-89), s.l., 2 March 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 267-270
Summary of the Games-related activities of the SMD. Notice is taken of the interest displayed by
the U.S. Embassy in the Games, and of the situation in the International Press Centre.
53. Information No. 5 (final) of the Sixth Directorate-SS about the World Winter Games
(Universiade-89), Sofia, 13 March 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, ч. 5, л. 293-295
The document is a summary of the final events at the Winter Games, i.e. the official closing
ceremony, the athletes’ party, and the opinions of foreign guests about the organisation of the
event.
ІІІ. SPORTS UNDER THE CONTROL OF THE STATE SECURITY APPARATUS

1. Mountaineering
54. Brief report of the Sixth Directorate-SS on the preparations of the first Bulgarian
expedition to Mount Lhotse in the Himalayas in 1981, Sofia, 29 October 1980.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 188-190
The report covers the expedition and provides personal character information about its leader,
Hristo Prodanov.

2. Basketball
55. Report by first lieutenant Plamen Neshev on the 10th European Girls’ Basketball
Championships held in Italy, Sofia, 18 August 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 72-75
General information about the championships, which passed without any problems.

3. Biathlon
56. Memorandum by Lieutenant Nikola Nikolov about counter-intelligence measures taken
during the training camp of the national men’s biathlon team in Austria, Sofia, 28 October
1987.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 4, л. 54-57
The overzealous operative is annoyed with the fact that seventeen pairs of training suits are
provided as gifts by the Atomic Company, and he has received none.

4. Boxing

58. Memorandum of the SMD-SS about the Bulgarian participation at the Boxing Balkaniad,
s.l., 10 July 1987.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 264-271
Information about demonstrated bias against Bulgarian athletes at the Balkaniad in Pristina
(SFRY), and the Bulgarian delegation protesting the decision.
59. Memorandum by Major Veselin Petkov about his business trip to Seoul (South Korea)
together with the national boxing team for the Pre-Olympic tournament, Sofia, 4 April 1988.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 667, л. 121-127
Poor linguistic skills and communication are identified as serious organisational flaws. A person
with a restored name is mentioned as having the desired qualities to be a potential agent.
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57. Brief report on the organisation and conduct of the 25th European Boxing Championships,
Varna, 21 May 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 93-98
The document informs of a conflict having to do with TV rights money, and expressed discontent by
members of the EBA Executive Committee.

5. Wrestling
60. Brief report about the participants in the European Freestyle Wrestling Championships held
in Sofia on 19-21 September 1969, Sofia, 25 September 1969.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 2, л. 113-118
The activities aim at detecting and identifying individuals from capitalist delegations believed to be
engaged in subversion. Same are mentioned by name and personal data.
61. Agent report on foreign journalists expected to attend the upcoming World Wrestling
Championships in Sofia in August 1971, s.l., 20 May 1971.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 2, л. 78-79
The chief of West German sports journalists is expected to arrive to Bulgaria for the event.
62. Letter from the Sixth Directorate–SS to heads of MoI district directorates around the country
regarding the upcoming World Wrestling Championships and the possible attendance of
large crowds of Turkish spectators, 20 August 1971.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 1, л. 7
Action is recommended to individually monitor political, economic and criminal offenders, SS and
militia targets of investigation, and persons of Turkish origin with contacts abroad.
63. Memorandum about the conduct of the Algerian delegation, s.l., 30 August 1971.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 345, част 2, л. 17
The Algerian delegation at the World Wrestling Championships in Sofia is reported to have shown
discontent with some organisational flaws.
64. Brief report about the European Wrestling Championships (Greco-Roman and freestyle
wrestling, and sambo), held in Varna, Varna, 5 May 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 1, л. 234-238
The information concerns the conduct and opinions of foreign managers, coaches and journalists.
65. Memorandum about the European Wrestling Championships and FILA Congress held in
Sweden, Sofia, 28 May 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 2, л. 123-130
The document contains information about the European Championships in Jönköping, Sweden,
and the regular FILA Congress, where the Bulgarian member is re-elected. A decision is taken at the
Congress to limit the personal weight of heavyweight athletes to 130 kg, and to officially recognise
the U.S. Wrestling Federation. It further speaks of a terrorist act prevented by Bulgarian wrestler
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Georgi Myrkov.
66. Memorandum about the European Wrestling Championships in Greece, Sofia, 26 May
1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 3, л. 120-124
The document reports about the marked interest of the Turkish national team in a Bulgarian
wrestler with the restored name of Kamen Padarev.
67. Memorandum by Captain Emil Kopanarov regarding a business trip to France for the
World Wrestling Championships, Sofia, 17 September 1987.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 4, л. 27-29
Information about the tense bilateral relations between Bulgarians and Turks, and the decision
to not allow athletes with restored names to participate in international events.
68. Letter from Prof. Rayko Petrov to the Chairman of the CC of the BSFS Trendafil Martinski
in relation to the 32th European Freestyle Wrestling Championships in Ankara (Turkey),
Sofia, [May 1989].
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 5, л. 105-109
The Professor reports of the anti-Bulgarian phobia during the event and the use of oil containing
tear gas.
69. Letter from the Turkish Wrestling Federation to the President of FILA, Ankara, 20 July
1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 5, л. 118-119
The Turkish side is outraged at the policy of assimilation of the Turkish minority in Bulgaria.
The issue of dual citizenship of Bulgarian Turks is addressed, as those who want to compete have
to move to Turkey due to the single citizenship requirement.
70. Communication by FILA on a number of questions raised regarding the rights of Turkish
wrestlers, recently moved to the country from Bulgaria, to participate in the World
Wrestling Championships in Martigny, Switzerland in May 1989, with the respective
decision of the FILA Legal Commission enclosed thereto, Budapest, 3 August 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 5, л. 120-123
It is established that the President of the Turkish Wrestling Federation has committed multiple
violations of the FILA Regulations during the European Wrestling Championships in Ankara.

6. Weightlifting
71. Brief report on the 38th European Weightlifting Championships in Varna, Varna, 25
June 1979.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 182-185
The report deals with the conduct of foreign citizens during the event.
72. Report by Major Georgi Fotev on the operational measures taken in respect of the
Bulgarian weightlifting delegation in the U.S., Sofia, 9 March 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 249-251
According to the report, Bibles are distributed at the event, and Bulgarian and Russian emigrants
in the U.S. take special interest in Bulgarian and Soviet athletes.
73. Brief report on counter-intelligence activities related to the 57th World Weightlifting
Championships in Sofia in 1986, Sofia, 20 November 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 16-19
Operational information about persons of interest and about the fact the Arab countries are
expected to boycott the event, if Israeli participants are allowed.

7. Water sports
75. Report by Lieutenant Sasho Nikolov about his business trip to Greece together with the
national water polo team on 16-22 June 1980, Sofia, 27 June 1980.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 186, 186 гръб, 187, 187 гръб
The document speaks of poor discipline in the team and of an incident with a Greek TV operator
during the lighting of the Olympic Flame.
76. Report by Major Todor Bobev, head of division at Department 08, Sofia, 24 August 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 155-158
Counter-intelligence data about the Bulgarian national team at the European Junior Swimming
and Diving Championships in Luxemburg, with an emphasis on sports gear companies.
77. Information by a trusted person with the alias “Hristo” about an opinion of Don Kane,
Vice President of the United States Aquatic Sports Federation, Sofia, 28 August 1985.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 184-186
Information about opinions of the Vice President of the U.S. Aquatic Sports Federation on political
matters. The issue of U.S.-Bulgarian cooperation in synchronised swimming is addressed. Kane
reportedly considers Bulgaria a developing country.
78. Information by a trusted person with the alias “Hristo” about an opinion of Wilhelm
Schmidt, Head of the West German delegation at the European Aquatic Sports
Championships in Sofia, Sofia, 28 August 1985.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 187-189
The document deals with the connections between sports and politics in West Germany.

8. Volleyball
79. Agent report about the first visit of French athletes (a university volleyball team) in
Bulgaria, 19 April 1955.
АКРДОПБГДСРСБНА – ИФ – 3, оп. 2, а. е. 944, л. 22-24
Every step of the French athletes is monitored and reported, particularly their opinions on G.
Dimitrov and the French communist party. The makeup of the team is referred to as being
progressive, because it is composed of athletes with working class origins.
80. Memorandum about a business trip to South Korea, Sofia, 4 December 1987.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 667, л. 83-87
Account of counter-intelligence activities related to the participation of the men’s national
volleyball team in the third tournament of the International Volleyball Federation. New games
regulations are tested for the first time in an official event.
81. Report on a business trip to France, together with the men’s national volleyball team, for
participation in a tournament, Sofia, 8 September 1988.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 4, л. 181-183
Information about the intentions of the Bulgarian team captain to stay in France.
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74. Report by Captain Krasimir Hristov about his business trip, together with the Bulgarian
weightlifting team, to Athens for the World and European Championships, Sofia, 27
September 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 3, л. 103 – 109
Naoum Shalamanov is reported to have tried to convince Bulgarian and Soviet athletes to compete
for Turkey. There is further information about certain persons of operational interest.
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9. Paddling sports (rowing; canoe and kayak)
82. Memorandum by Lieutenant Kiril Tsvetkov about a business trip, s.l., 7 September 1975.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а. е. 675, част 1, л. 90-92
The document deals with the World Rowing Championships in Nottingham, England. The
Bulgarian coach, Nikolay Zdravkov, is approached with an offer to take over as coach of the
Canadian national team, which he turns down.
83. Memorandum about the participation of the national rowing team in the World
Championships in Amsterdam, the Netherlands, s.l., 5 September 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 134-135
Information about a meeting between Svetla Otsetova and the President of the International
Rowing Federation.
84. Memorandum by Colonel Zlatan Gourkov, Deputy Head of Department ІІ of the Sixth
Directorate, Sofia, 16 November 1978.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 168-173
The document covers the stay of the Bulgarian team in New Zealand for the World Rowing Championships,
their meetings with Bulgarian emigrants and reactions to the murder of Georgi Markov.
85. Memorandum by Captain Sashko Iliev, Head of Division 03, about his trip to Belgium
together with a sports delegation from the CC of the BSFS, Sofia, 10 May 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 2, л. 131-135
The information concerns the trip, the situation within both the Canoe and Kayak Federation
and the team, and ends in unpleasant conclusions about some senior executives who misuse their
position to take their wives and children on business trips.

10. Track and field
86. Memorandum by first lieutenant Valentin Savov about a business trip to Italy for the
European Light Athletics Indoor Championships, Sofia, 16 March 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 248, 248 гръб
Operational information about the conduct of some delegation members; extreme anti-doping
measures aimed at Bulgarian athletes; and interest in the team displayed by an Italian woman.
87. Memorandum about a business trip to The Hague, Netherlands, together with the Bulgarian
national light athletics team, for the European Light Athletics Indoor Championships,
Sofia, 10 March 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 5, л. 204-206
The document informs about how Bulgarian athletes make arrangements to participate in
commercial light athletic events with big prize funds.

11. Acrobatics
88. Memorandum by Captain Svetozar Petrounov about his business trip to West Germany,
Sofia, 30 April 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, част 1, л. 256-259
The captain reports on the performance of the Bulgarian sports acrobatics team from the Academic
(Sofia) Student Sports Society in an event in West Germany, and the meeting with a Bulgarian
non-returner.
89. Brief report of Directorate VІ–SS about the 6th World and 4th European Sports Acrobatics
Championships, Sofia, 17 October 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 2, л. 99-104
According to the International Sports Acrobatics Federation, the organisation of the Sofia hosted event
is very good. The document includes analysis of the performance of the Interior Ministry authorities,

12. Gymnastics
90. Information of the Sixth Directorate–SS about the organisation and conduct of the 18th
World Gymnastics Championships in Varna, Sofia, 16 November 1974.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 71-77
Comprehensive report about the conduct of foreign delegation members and their opinions on life
in Bulgaria, with a special emphasis on Israeli citizens and their contacts with local residents. The
sporting event itself is briefly covered.

13. Fencing
91. Brief report of Directorate VІ–SS about the agent-operational measures taken during the
40th World Fencing Championships in Sofia, Sofia, 6 August 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 20-24
456 foreign and 237 Bulgarian citizens are investigated during the preparation of the event, with
the help of twelve agents and over forty trusted persons. The positive and negative opinions on
Bulgaria’s application to host the Olympic Games are mentioned. Contacts are established with the
Polish security bodies in connection with the Polish sports delegation.

14. Football
92. Memorandum by first lieutenant V. Hristov about a business trip to England on a counterintelligence assignment to accompany the Bulgarian supporter group for the CSKA–
Liverpool game, Sofia, 12 March 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 246-247
Information about an accidental meeting in a restaurant between the leader of the Bulgarian
group and an English police officer who was curious about his Bulgarian “colleagues”.
93. Memorandum by Major General Anton Mousakov, Deputy Head of the Sixth Directorate-SS
about business trips to Argentina, Uruguay and France together with the national football
team, Sofia, 29 May 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 260-262
The tour did not prove financially viable; the manager was unreliable, and only one of the three
planned games took place.
94. Memorandum by Colonel Ivan Dyankov about a business trip to Wales for a qualifier game
for the European Football Cup, Sofia, 6 May 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 2, л. 32-33
A Bulgarian football player is reported to have stolen a pair of trousers, which is covered on the
front page of the afternoon papers on the very same day.
95. Report by agent “Svilen” about the Chairman of the Bulgarian Football Federation Dimitar
Nikolov, Sofia, 30 March 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 23-27
The document speaks of particular cases of abuse of authority by Dimitar Nikolov, BFF
Chairman, and recommends taking measures to identify corruption among BFF staff
members.
96. Report by agent “Bobrov” about irregularities at the BFF and violations committed by its
Chairman, Sofia, 2 July 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 38-40
Information about corruption practices in the BFF.
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the conduct of some foreign guests, and certain tendencies to influence the scoring panels.
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97. Brief report of the Sixth Directorate–SS about opinions and comments on the investigation
against leading BFF officials, Sofia, 5 September 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 67-68
According to extensive operational data, athletes and sporting persons in the country approve of
the measures implemented by the Interior Ministry against BFF management figures.
98. Information of the SMD-SS about unjustified double increase in the bonuses provided
for national football team players, s.l., 26 September 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 74-77
The comments are summed up in the conclusion that “... athletes abroad compete to get paid,
while athletes in this country get paid to compete”.
99. Memorandum by Colonel Todor Kozlovski, Head of Department 09 at the Sixth
Directorate-SS concerning an investigation of BFF officials, conducted by the Main
Investigation Directorate, Sofia, 16 October 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 2, л. 69-73
The case involves corruption at the Bulgarian Football Federation. Specific measures are
identified to complete the healing process at the Bulgarian Football Union, and to expose the
full range of criminal activity of the persons related to discrediting a decision of the Secretariat
of the CC of the BCP of 1979.
100. Memorandum by Captain Vladimir Tomov regarding the stay of the Bulgarian national
football team in Mexico, Sofia, 12 March 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 99-102
The trip has generated losses of approx. USD 30 000, instead of benefits. The Mexican side
organised four friendlies with sub-par teams, two of the games with no spectators at all.
101. Memorandum by Captain Dimitar Ivanov about operation “AMATEUR”, [Sofia], 11
April 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 111-112
Information related to reports of corruption.
102. Information from agent “Bobrov” about the reasons for the poor performance of the
Bulgarian national football team at the World Football Cup in Mexico, Sofia, 23 June
1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 120-128
The rule that no points are awarded for a 0-0 draw is considered harmful and conducive to
large-scale corruption and fixing of results. An analysis of the national football league is made,
as domestic games are directly related to the performance of the national football team in
Mexico. The agent writes about persons in senior management positions in football who have
never played the game.
103. Report by Major General Boyan Velinov, Deputy Head of the Sixth Directorate-SS
concerning the condition of Ivan Voutsov and his plans after the Mexico World Cup,
[Sofia], 24 June 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 129-130
Agent information about the mental state of the football coach Ivan Voutsov after the return of
the team from Mexico.
104. Information message of the Sixth Directorate-SS about an upcoming meeting of the
Bureau of the Central Council of the Bulgarian Football Union, Sofia, 1 August 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 137-138
Information about a draft decision to release Ivan Voutsov and Georgi Vasilev from their

105. Information from agent “Oleg” about a football manager who arranges international
games for the Bulgarian football team, Sofia, 5 November 1987.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 154-157
Negative characteristic of foreign managers about how to deal with Bulgarians; they are supposed
to steal one of our athletes during games, provide for him for a year and then sell him.
106. Information from agent “Metodi” about the system of appointment of football referees at
the BFU, Sofia, 5 September 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, V-О 78481, т. 1, л. 178-180
A special commission is set up to appoint referees.

15. Ice hockey
107. Information from the Sixth Directorate-SS about the World Ice Hockey Championships
(Group C competitions) held in Sofia, 25 March 1975.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 1, л. 78-81
Information about a foreign citizen attempting to convince a Bulgarian to leave his home country.
Pornographic pictures on the walls and various western newspapers and magazines are left in the
rooms of foreign athletes after the event, while the Bulgarian propaganda materials are destroyed.

16. Artistic gymnastics
108. Memorandum from senior assistant Krasimira Kiryakova about the participation of the
Bulgarian team in the European Artistic Gymnastics Championships, Sofia, 9 November
1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 1, л. 312-314
According to the document, Bulgarian judges Todorova and Tsvetkova are not allowed, through
the random lot, to judge at the important events for our team. The Bulgarian coach of the Spanish
team expressed her dissatisfaction with the fact that Maria Gigova helped Anelia Ralenkova to the
gold medal.
109. Memorandum from Major Stoyan Momchilov about the participation of the national team
in the European Artistic Gymnastics Championships in Vienna, Sofia, 26 November 1984.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 2, л. 159-162
No operational information is reported, but emphasis is placed on the striking bias demonstrated
by the judges at the event. The Bulgarian gymnasts receive lower marks following an intervention
by the President of the World Federation Yuri Titov. Austrian media covers the story under the
headline “Scandal in the hall”.
110. Memorandum from Major Stoyan Momchilov about the participation of the national team
in the European Artistic Gymnastics Championships in Valladolid, Spain, 14 November
1985.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 2, л. 330-332
The author reports on the triumph of the Bulgarian team winning eight gold, one silver and three
bronze medals. IGF President, Yuri Titov, demonstrates better and different attitude at the event.
The organisers refuse to raise the Bulgarian flag with the coat of arms on it, claiming that it is only
appropriate for single-coloured national flags to display coats of arms.
111. Memorandum from Major Paunka Zhelyazkova about the participation of the national
team in the Artistic Gymnastics World Cup in Tokyo, Sofia, 29 December 1986.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 80-82
It is reported about attempts of Korean judges to bribe Bulgarian judges, and of unauthorised
relations with advertising companies and the following intervention of the Bulgarian commercial
and economic office in Japan. There are recommendations to examine the content of a promotional
video with Lilia Ignatova in it.
112. Brief report on the operational measures taken during the 13th World Artistic Gymnastics
Championships in Varna, 9 October 1987.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 3, л. 127-131
The report concerns foreign guests at the event, their opinions and assessments about life in Bulgaria.
113. Report by Captain Sasho Nikolov about his official business trip to West Germany together
with the national artistic gymnastics team, Sofia, 8 December 1988.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ – Л, а. е. 675, ч. 5, л. 96-98
According to the document, the tension between Neshka Robeva and Bianca Panova is building
up, and the situation in the Bulgarian Federation of Artistic Gymnastics has become an arena of
personal conflicts, which undermines the national image of Bulgaria.

17. Chess
114. Brief report of the FMD-SS about the forthcoming 11th Balkan Chess Games in the Albena
Holiday Resort, and about how to use the event to obtain interesting tip-offs, information,
etc., Sofia, 23 September 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 16, а. е. 26, л. 8-9
Proposal on drafting a special action plan for the 9th Balkan Chess Games.
115. Memorandum of the FMD-SS about the possible appointment of an FMD operative
as a Secretary of the Bulgarian Chess Federation, and using the latter as a cover up for
intelligence operations against other Balkan states, Sofia, 22 January 1980.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 16, а. е. 26, л. 45-48
The author argues in favour of his idea to appoint an operative as a Chairman of the Bulgarian
Chess Federation, and nominates himself for this position.
116. Proposal from the FMD-SS on having an operative from the same directorate on an
undercover appointment as a Secretary of the Bulgarian Physical Culture and Sports
Union, 19 December 1980.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 16, а.е. 26, л. 60-60 гръб
The proposal concerns the appointment of an operative to the position of Secretary (ViceChairman) of the Bulgarian Chess Federation.
117. Memorandum by Major Lalcho Simeonov about the participation of the Bulgarian team in
the 27th Chess Olympics in Dubai, UAE, Sofia, 9 December 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VІ –Л, а.е. 675, ч. 3, л. 9-15
The report covers the good performance of the Bulgarian men’s chess team and the disappointment
on the women’s side; the choice of a new FIDE management body, with the Chairman of the BCF,
Atanas Popov, among the elected members of the Executive Board.

ІV. Vladimir Stoychev – an emblematic figure in Bulgarian sports history
118. Ordinance on opening a surveillance dossier on General Vladimir Dimitrov Stoychev,
Member of the BCP and Chairman of the Supreme Committee for Physical Culture and
Sports, Sofia, 14 February 1951.

119. Letter from a citizen in the First Stalinist District to Gen. Vladimir Stoychev, Chairman
of the Supreme Committee for Physical Culture and Sports (SCPCS), in relation to an
assignment received by Department ІІ, Division VІІ, Sofia, 18 July 2014.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 16, 16 гръб
The citizen is outraged that the Czechoslovakian cycling team is, in his opinion, allowed to win in
unfair manner, in spite of the better performance of the Bulgarian athletes. He believes that the
result was fixed and calls the judges’ decision a hostile act to divide two sister nations.
120. Report from Captain L. Draganov, Head of Division 7, to the Head of Department ІІ, Sofia,
12 September 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 47
Information about Gen. Stoychev’s decision to appear in the official stand along with other
diplomats, instead of joining the Bulgarian delegation during the manifestation celebrating 9
September.
121. Proposal on conducting a search in the office of Vladimir Dimitrov Stoychev, alias “Konyar”,
Sofia, 14 September 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 59
The help of the SCPCS Vice-Chairman is required, who will report in full to the CC of the Party.
122. Letter from the sporting collective in the village of Srebarna, District of Silistra, to Gen.
Vladimir Stoychev, SCPCS Chairman, in relation to an assignment by Department ІІ,
Division VІІ, Sofia, 21 September 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 73, 73 гръб
The authors of the letter seek assistance regarding their contestation of a decision to remove their
football team from the district football competition for foul play during a game against the village
of Zavet, Isperih Municipality. “We represent the people of Dobroudzha, and we do not want to be
disqualified erroneously”.
123. Brief report on Gen. Vladimir Dimitrov Stoychev, Sofia, 14 October 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 179-180
Detailed characteristic of Gen. Stoychev, his activities, political leanings prior to 9 September
1944, his close friends, the family of Kroum Lekarski, in particular.
124. Report by agent “Monyo” about Gen. Vladimir Stoychev, Sofia, 23 October 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 103
The information concerns the number of political education classes per week, Gen. Stoychev’s
negative attitude towards VSDO, and his constant attempts to boost the reputation of Gen.
Lekarski.
125. Letter from Hristo Kacharov to Gen. Vladimir Stoychev, Sofia, 28 November 1951.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 940, л. 164
The author, a student from the State Sports and Technical School in Plovdiv, requests Gen.
Stoychev’s assistance in having a “road bike procured”.
126. Letter from Kiril Nedyalkov, student at the Mechanical and Technical Gymnasium, to Gen.
Vladimir Stoychev, Sofia, 14 January 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 939, л. 246, 246А, 247
The author requests to be accepted as a regular member of the Central Sports Club of the Army. In
a display of Stalinist enthusiasm, he promises to become a good competitor and to never give up:
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 937, л. 5-6
The document contains various tip-offs from agents, a name list of his closest friends, and ends with
a proposal to open a dossier on Gen. Vladimir Stoychev under the alias “Konyar” (stable groom).
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“I will die first before I’m defeated... it’s the only way I’ll leave the boxing ring”.
127. Report by agent “Maria” about the stay of Gen. Vladimir Dimitrov Stoychev in safe house
“Pchela” (Bee), Sofia, 12 February 1952.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ-3, оп. 2, а. е. 940, л. 9
Short but factually rich account of Gen. Stoychev’s activities over an entire week.
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СПИСЪК НА ПО-ЗНАЧИМИТЕ СПОРТНИ СЪБИТИЯ
В ДОКУМЕНТИТЕ
23 – 29 януари 1950 г. – ски състезания на
МВР в Татранска ломница, Чехословакия
13-15 август 1951 г. – колоездачна среща
България – Чехословакия в София, България
Лятото на 1951 г. – Eвропейско първенство
по баскетбол за жени в Москва, СССР
10 – 15 февруари 1952 г. – общодържавни
състезания на МВР – Чехословакия с
международно участие
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14 септември 1952 г. – спортни състезания
в София в чест на 8-мата годишнина от
създаването на органите на МВР с участието
на футболния отбор на „Динамо“ – Москва
6 – 13 септември 1953 г. – спортни
състезания в София в чест на 9-та
годишнина от създаването на органите на
МВР с участието на футболните отбор на
„Спартак“ – София, „Динамо“ – Москва и
„Динамо“ Букурещ, както и боксов турнир с
чуждо участие
30 април – 7 май 1959 г. – Международна
спартакиада по плуване за мъже и жени в
Унгария
14 – 23 май 1959 г. – Международна
спартакиада по стрелба за мъже и жени в
СССР

23 август – 6 септември 1970 г. - Световни
студентски игри Универсиада – 70 в Торино,
Италия
27 август – 5 септември 1971 г. – Световно
първенство по свободна и класическа борба
в София, България
Август 1973 г. – VІІ Световни студентски
игри Универсиада – 73 в Москва, СССР
25 март 1975 г. – Световно първенство по
хокей на лед, група „С“ в София
21 – 31 август 1975 г. – Световно първенство
по академично гребане – мъже и жени в
Нотингам, Великобритания
9 – 17 юли 1977 г. – 3-то Световно и
Европейско първенство по вдигане на
тежести в София, България
16 - 30 август 1977 г. – VІІІ Световно
първенство по академично гребане – мъже и
жени в Амстердам, Холандия
18 – 28 август 1977 г. - Световни студентски
игри Универсиада – 77 в София, България
1 – 9 октомври 1977 г. – ХІ Балканиада по
шахмат в курорта „Албена“, България
22 – 26 юни 1978 г. – Международна гребна
регата в Нотингам, Великобритания

1 – 10 септември 1959 г. – Международна
спартакиада по волейбол за мъже и жени в
Румъния

17 октомври – 9 ноември 1978 г. – Световно
първенство по академично гребане в Нова
Зеландия

2 – 9 септември 1959 г. – Международна
спартакиада по лека атлетика за мъже и
жени в Полша

19 – 27 май 1979 г. – 38-мо Европейско
първенство по вдигане на тежести във Варна,
България

14 – 21 септември 1959 г. – Международна
спартакиада по бокс в ГДР

16 – 22 юни 1980 г. – Международен турнир
по водна топка в гр. Патра, Гърция

23 юни – 3 юли 1960 г. – Втора
общодържавна спартакиада в Чехословакия

19 – 30 юли 1981 г. – Световни студентски
игри Универсиада – 81 в Букурещ, Румъния

19 – 21 септември 1969 г. – Европейско
първенство по свободна борба в София,
България

3 март 1982 г. – мач между футболните
отбори на ЦСКА и Ливърпул в Ливърпул
1 – 5 април 1982 г. – участие на националния

17 – 24 февруари 1985 г. – Зимни студентски
игри Универсиада – 85 в Белуно, Италия

17 – 24 април 1982 г. – Световно първенство
по борба – класически, свободен стил и
самбо във Варна, България

Август 1985 г. – Европейско първенство по
плувни спортове в София

3 – 7 май 1984 г. – Международна
олимпийска регата по кану-каяк в Мехален,
Белгия
20 – 24 май 1982 г. – Международна регата
по академично гребане в гр. Виши, Франция
17 – 29 септември 1982 г. – Световно
първенство по волейбол в Рио де Жанейро,
Бразилия
25 октомври – 1 ноември 1982 г. –
Европейско първенство по художествена
гимнастика в Ставангер, Норвегия
24 април – 2 май 1983 г. - Европейско
първенство по борба свободен и класически
стил за мъже и Конгрес на ФИЛА в
Йонкьопинг, Швеция
6 май 1983 г. – квалификационен мач НРБ –
Уелс в Уелс резултат ?
7 – 15 май 1983 г. – ХХV Европейско
първенство по бокс във Варна
1 – 11 ю 1983 г. – Световни студентски игри
Универсиада – 83 в Едмънтън, Канада
13 – 23 юни 1983 г. – посещение на
националния отбор по художествена
гимнастика и участие в демонстративни
състезания в Италия
9 – 16 юли 1983 г. – Х-о Световно
първенство по баскетбол за девойки в
Пескара и Васто, Италия
14 – 18 юни 1984 г. – Международна
олимпийска гребна регата в Люцерн,
Швейцария
24 – 30 юли 1984 г. – Европейско юношеско
първенство по плуване и скокове във вода в
Люксембург
2 – 8 октомври 1984 г. – VІ-о световно и
ІV-то европейско първенство по спортна
акробатика в София, България
12 – 19 ноември 1984 г. - Европейско
първенство по художествена гимнастика във
Виена, Австрия

7 – 14 октомври 1985 г. – Световното
първенство по художествена гимнастика във
Валядолид, Испания
12 – 21 април 1986 г. – Европейско
първенство по борба свободен и класически
стил в Пирея, Гърция
3 – 21 май 1986 г. – ІV-то Световно
първенство по бокс в гр. Рино - САЩ
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отбор в Международен турнир по вдигане на
тежести в Атлантик, САЩ

май – юни 1986 г. – Световно първенство по
футбол в Мексико
25 юли – 3 август 1986 г. – 40-о Световно
първенство по фехтовка в София
13 – 26 август 1986 г. – Световно първенство
по кану-каяк в Монреал, Канада
17 – 19 октомври 1986 г. – турнир
за Световната купа по художествена
гимнастика в Токио, Япония
3 – 16 ноември 1986 г. – 57-о Световно
първенство по вдигане на тежести в София,
България
5 – 7 декември 1986 г. – заключителен кръг
на Световната купа по вдигане на тежести в
Мелбърн, Австралия (Наум Шаламанов)
13 ноември – 2 декември 1986 г. – ХХVІІ-а
Шахматна олимпиада за мъже и жени в
Дубай, Обединените арабски емирства
4 – 9 март 1987 г. – кръг за Световната купа
по вдигане на тежести – състезания за купата
„Панония“, Будапеща, Унгария
30 април – 3 май 1987 г. – ХХХ-о Европейско
първенство по борба – свободен стил във
Велико Търново, България
25 – 29 юни 1987 г. – ХХІV-та Балканиада по
бокс в гр. Прищина, СФРЮ
7 – 20 юли 1987 г. – Световни студентски
игри Универсиада – 87 в Загреб, СФРЮ
17 – 28 август 1987 г. – Световно първенство
по борба – класически и свободен стил в
Клермон Феранд, Франция
15 – 22 септември 1987 г. – Балканиада по
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ветроходство в гр. Приморско – кв. Китен
16 – 20 септември 1987 г. – 13-о Световно
първенство по художествена гимнастика във
Варна, България
2 – 13 ноември 1987 г. – 3-ти турнир на
Международната федерация по волейбол в
Сеул, Южна Корея
28 февруари 1988 г. – среща реванш в
Титоград между хандбалните отбори-жени
за купата на Европа между отборите на
ВИФ „Г. Димитров“ – София и „Будачност“ Титоград
11 – 22 март 1988 г. – Предолимпийски
боксов турнир в Сеул, Южна Корея
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9 – 26 април 1988 г. – гостуване на отбора
по класическа борба на СФД „Академик“ в
Китай.

13 – 18 април 1988 г. – Международен
турнир по художествена гимнастика в гр.
Карлсруе, ФРГ
12 – 30 ноември 1988 г. – ХХVІІІ-а Шахматна
олимпиада за мъже и жени в гр. Солун,
Гърция
2 - 12 март 1989 г. – Зимни световни
студентски игри Универсиада – 89 в София,
Банско и Боровец, България
12 – 14 май 1989 г. – Европейско първенство
по свободна борба в Анкара, Турция
май 1989 г. - Световното първенство по
борба в Мартини, Швейцария
15 – 24 септември 1989 г. – 59-о Световно и
67-о Европейско първенство по вдигане на
тежести в Атина, Гърция

АКРДОПБГДСРСБНА - М
ф. 1, оп. , а. е. 2289
ф. 1, оп. 2, а. е. 320, а. е. 430, а. е. 523
ф. 1, оп. 5, а. е. 35
ф. 1, оп. 10, а. е. 1470
ф. 1, оп. 12, а. е. 725
ф. 3, оп. 4, а. е. 385-387, а. е. 389, а. е. 463-468,
а. е. 538-540, а. е. 571
ф. 4, оп. 16, а.е. 26, а. е. 25
ф. 9, оп. 1 а, а. е .1 /Хс/
ф. 9, оп. 2, а. е. 60 /Хс/
ф. 10, оп. 5, а.е. 434
ф. 10, оп. 6, а.е. 19, а. е. 166, а. е. 168, а. е. 170,
а. е. 171, а. е. 333, а. е. 334, а. е. 335, а. е. 336, а.
е. 375, а. е. 376, а. е. 377
ф. 10, оп. 7, а.е. 28, а. е. 249, а. е. 439, а. е. 470,
а. е. 479, а. е. 480, а. е. 590, а. е. 591, а. е. 635,
а. е. 642, а. е. 664
ф. 13, оп. 1, а.е. 1843
ф. 22, оп. 1, а.е. 78, а.е. 100
VІ – Л, а.е. 1, а.е 7, а.е. 8
VІ – Л, а.е. 187, 198;
VІ – Л, а.е. 201, а. е. 238, а. е. 239, а. е. 240, а.
е. 241, а. е. 242, а. е. 243, а. е. 244, а. е. 245, а.
е. 246, а. е. 247, а. е. 248, а. е. 250, а. е. 251, а.
е. 253, а. е. 254, а. е. 255, а. е. 256, а. е. 259, а.
е. 260, а. е. 266, а. е. 267, а. е. 270, а. е. 272, а.
е. 275, а. е. 282, а. е. 283, а. е. 284, а. е. 285, а.
е. 286, а. е. 287, а. е. 288, а. е. 291, а. е. 292, а. е.
293, а. е. 294, а. е. 296, а. е. 297, а. е. 298,
VІ – Л, а. е. 300, а. е. 302, а. е. 303, а. е. 310, а.
е. 312, а. е. 313, а. е. 320, а.е. 345, а.е. 364, а. е.
385, а. е. 386;
VІ – Л, а.е. 432, а. е. 435, а.е. 438, а. е. 444, а.
е. 445, а. е. 446, а. е. 448, а. е. 470, а. е. 480, а.
е. 481, а. е. 492, а. е. 493, а. е. 497, а. е. 498, а.
е. 499, а. е. 500, а. е. 501, а. е. 516, а. е. 571, а.
е. 573;
VІ – Л, а. е. 615, а. е. 673, а. е. 667, а.е. 675
(части от 1 до 5);
VІ – Л, а. е. 723, а. е.756;
VІ – Л, а. е. 865;
VІ – Л, а. е. 980;
VІ – Л, а. е. 1031;

VІ – Л, а. е. 1122
VІ – Л, а. е. 17, а. е. 21 /Хс/
V – O - 45 699
V – O - 78319
V – O - 78321
V – O - 78425 (от том 1 до том 8)
V – O - 78481, т. 1 и т. 2
ИФ 3, а.е. от 937 до 944
ИФ 5-4-29; ИФ 5-4-30, ИФ 5-4-31, ИФ 5-4-32,
ИФ 5-4-33, ИФ 5-4-34
І Р - 802
І Р – 8376
І Р – 2311
АКРДОПБГДСРСБНА – Р
ф. 1, а. е. 3955
ф. 1, а. е. 5195
ф. 2, а.е. 6033
ф. 2, а. е. 15 870
ф. 4, оп. 3, а. е. 381
ф. 4, оп. 3, а. е. 469
ф. 4, оп. 3, а. е. 470
ф. 4, оп. 16, а.е. 19 б
ф. 4, оп. 3 а, а.е. 29
ф. 4, оп. 3 а, а.е. 30
ф. 4, оп. 6, а. е. 36, а. е. 37, а. е. 38, а. е. 41
ф. 4, оп. 16, а. е. 23, а. е. 25, а. е. 26
ф. 7, а. е. 856
Неархивирани дела с рег. №8256; рег. №8257;
рег. №10 625 (том 3 и том 4); рег. №13 412 (т.
3, т. 4, т. 5); рег. №13 867 (т. 1, т. 2, т.3, т. 4);
рег. №14 427, т. 1; рег. №17 548
Архив на МВР
ф. 27, оп. 3, а. е. 543
ф. 47, оп. 1, а. е. 5, а. е. 6, а. е. 9, а. е. 21, а. е.
5005 , а. е. 9 003 , а. е. 20 005
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АГФИС – Генерална асамблея на
международните спортни федерации (среща
се и като АКФИС)
АЕНОК – Асоциация на европейските
национални олимпийски комитети (среща се
и като АНОК)
АИБА – Европейска боксова федерация
(среща се и като Международна федерация
по бокс)

ВИФ – Висш институт по физкултура
ВКФКС – Върховен комитет за физическа
култура и спорт
ГА на ФИСУ – Генерална асамблея на
Световната студентска организация
ЕАБА – Европейска федерация по бокс за
аматьори
ЗОИ – Зимни олимпийски игри

АИПС – Световна федерация на спортните
журналисти

ИААФ - Международна федерация по лека
атлетика; среща се и като ИАЕФ

АСС – Асоциация на социологията на спорта
(ГФР)

ИАСИ – Международна организация за
спортна информация

БАЗК – Българо-американски задграничен
клуб (Лос Анджелис)

ИР – Изменник на Родината

БАКПД – Българо-американско културнопросветно дружество(Лос Анджелис); среща
се и като БАКПС (съюз)
БМПД – Българо-македонско просветно
дружество (Лос Анджелис)
БКФС – Български комитет за физкултура и
спорт
БНК – Български национален комитет
БНФ – Български национален фронт (Ню
Йорк)

ИУФ – Международна федерация по вдигане
на тежести
КНДР – Корейска народно демократична
република
КОЕЮ – Олимпийски комитет на САЩ
КОЖО – Организационен комитет на
Игрите на ХХІІІ Олимпиада
КОНИ – Италиански олимпийски комитет
ЛАКС – Международното летище на Лос
Анджелис

БОК – Български олимпийски комитет

ЛЕН – Международна федерация по плувни
спортове

БСК – Български спортен клуб (в Лос
Анджелис с клон в Мексико)

ЛМЮ – Лайола Меримаунт Юнивърсъти

БСТ – Български спортен тотализатор
БСФС – Български съюз за физкултура и
спорт
БТС – Български туристически съюз
БФБ – Българска федерация по борба

ЛОИ – Летни олимпийски игри
МОК – Международен олимпийски комитет
МСФ – Международните спортни федерации
МФА – Международна федерация по
акробатика

БФВ – Българска федерация по волейбол

МФАГ - Международната федерация по
академично гребане

БФВТ – Българска федерация по вдигане на
тежести

МФВ – Международна федерация по
волейбол

БФЛА – Българска федерация по лека
атлетика

НОК на САЩ – Национален олимпийски
комитет на САЩ

ФИТА – Международна федерация по
стрелба с лък

ОИ – Олимпийски игри

ФИФ – Разбирай ВИФ (печатна грешка)

ОКОГ – Организационен комитет на
Олимпийските игри (в Лос Анджелис)

ФПО – „Фондация за подпомагане на
олимпизма” в слаборазвиващите се страни

ОМ-80 – Олимпиадата в Москва 1980 г.

ХСС (ГФР) – Християн-социален съюз

ПСвД (ГФР) – Партия на свободните
демократи

ЦАДК – Централна антидопингова комисия

РЦСМ – Републикански център по спортна
медицина
СБПИ – Съюз на българските писатели в
изгнание (в Лос Анджелис)
СВСМ – Съвет за високо спортно
майсторство (международна организация)
СДП (ГФР) – Социалдемократическа партия
СЕЛА – Европейски комитет по борба
СИС в ЦС на БСФС – Съвет на
индивидуалните спортове в Централния
съвет на БСФС
СЛООК - Сеулски олимпийски комитет
СРР – Социалистическа република Румъния
ССМК – Световната спортна медицинска
комисия
ТАНЮГ (ТАНЈУГ, Телеграфска агенција
нове Југославије) - Държавна новинарска
агенция на Сърбия и бивша Югославия
УЕСТУУД – Студентски квартал на Лос
Анджерис
ФИБА – Световната баскетболна федерация
ФИВВ - Международна федерация по
волейбол
ФИГ - Международна федерация по
гимнастика
ФИЖ - Международна федерация по джудо
ФИЛА – Световна федерация по борба
ФИНА – Световна федерация по плувни
спортове
ФИСА - Международна федерация по
гребане
ФИСУ – Световна студентска организация

ЦНПДС – Център научно-приложна дейност
и спорт
ЮКЛА – Университетът на Калифорния в
Лос Анджелис

Из архивите на ДС

НОК на СССР – Национален олимпийски
комитет на СССР

ЮСК – Южно-калифорнийски университет
ЮСОК – Национален олимпийски комитет
на САЩ
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