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За нас българите, Втората световна война завършва на 10 ноември 
1989 г. От тази дата ние се опитваме да излезем от съветската сфера на 
влияние и да стъпим на свой път в историята на Европа. Сборникът, който 
държите в ръка, е съставен от документи, разкриващи тъкмо това време. 
Малко са, но в архивите на комисията се пазят много подобни на тях.

Изразявам своята благодарност на зам.-министъра на МВР д-р Весе-
лин Вучков, на колегите архивисти от архива на МВР – Деян Деянов, Слав-
чо Славчев, Мариана Джамбазова, Величка Велчева и Красимира Калчева 
за оказаното съдействие.

Благодаря от сърце на г-жа Петра Стоянова, която организира работа-
та по този сборник.

       д-р Валери Кацунов
член на КРОПБГДСРСБНА

*  *  *

The Second World War ended for us in Bulgaria on November 10th, 1989. 
Since that day we had been trying to get out of the Soviet and Russian sphere 
of infl uence and to take our own track in the history of Europe. The volume you 
have in your hands was compiled with documents related exactly to that period 
of time. They are few in number, but the Archives of the Commission had pre-
served many more of the same kind.

Hereby I express my gratitude to Dr, Vesselin Vuchkov – Deputy Minister 
of the Interior and to the colleagues archivists from the Archive of the Ministry 
of the Interior – Deyan Deyanov, Slavcho Slavchev, Mariana Dzhambazova, Ve-
lichka Velcheva and Krassimira Kalcheva for their collaboration in our work. 

I wholeheartedly thank Mrs. Petra Stoyanova for all her efforts in organiz-
ing the work on this volume.

     Dr. Valery Katzunov
Member of CDDAABCSBNAF
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Когато България стана член на Европейския съюз през януари 2007 г., един по-
литически анализатор – Евгений Дайнов, находчиво отбеляза, че демократичната об-
щност е спечелила битката за бъдещето, а бившите комунисти – битката за миналото. 
С членството в ЕС окончателно беше потвърдена геополитическата преориентация 
на България от Изтока към Запада, въпреки паралелно зараждащата се в страната 
носталгия по комунизма. В същото време обаче архивите на Държавна сигурност 
(ДС) продължаваха да бъдат затворени, създаването на Комисия по досиетата из-
глеждаше нереално, убедеността, че някога ще научим поне частично истината за 
комунистическото минало оставаше по-скоро мечта. 

Можеше ли преходът да се развие по различен сценарий? До каква степен са вер-
ни конспиративните теории, според които от самото си начало той е бил режисиран 
от Държавна сигурност? Предположението, че част от отговорите на тези въпроси 
може да се крият в архивите на самата Държавна сигурност от периода 1988–1990 г., 
беше сред основните мотиви за започването на работа по настоящия сборник. Едва 
ли може да се оцени като изненада, че в архивите от посочения период почти няма 
документи, насочващи към заключението, че Държавна сигурност е очаквала, а още 
по-малко – режисирала, процесите около падането на Тодор Живков. Служителите 
на Държавна сигурност и особено техните началници са имали достатъчно богата 
бюрократична култура, за да не оставят в архивите подобни преки следи, още повече 
че част от секретните материали са били и унищожени. Запазените документи обаче 
недвусмислено показват пристрастността на Държавна сигурност през първата годи-
на от прехода към демокрация, както и нейната съпротива срещу демонтирането на 
тоталитарната система. 

Целта на настоящия сборник е да предостави възможно най-много информация 
за отношението на Държавна сигурност към края на тоталитарния режим в Бълга-
рия. Но изпълнението на тази цел се подчинява на няколко основни ограничения. 
Очакванията към този, както и към останалите сборници, издавани от Комисията по 
досиетата, не могат да бъдат твърде големи, тъй като се представят само част от до-
кументите, съхранявани в архивите по зададената тема. Следователно, те не трябва 
да се възприемат като изчерпателно изследване по тази тема. Другото ограничение е 
свързано с характера на самите документи – те са отражение на бюрократично мис-
лене и култура, при които особено важните политически мнения често се скриват 
зад общи бюрократични фрази. И последното, но най-важно ограничение, е свързано 
със съществуващата документация. Периодът 1988–1990 г. е времето на най-активно 
„замитане на следите“ от страна на самата Държавна сигурност, намерило израз в 
безразборното прочистване и унищожаване на документация. Това е причината и в 
този сборник да намерят място няколко от протоколите за унищожава на секретни 
материали. Публикувана е само нищожна част от тези протоколи, тъй като списъците 
с изходящите номера на унищожените документи заемат цели томове от архивните 
фондове на отделните управления или териториални структури на ДС. В огромната 
част от случаите документите се унищожават по решение на Експертна комисия, ко-
ято само изпраща протокола с опис на унищожените документи в Служба „Картоте-

ÏÐÅÄÃÎÂÎÐ

Мария ДЕРМЕНДЖИЕВА
дфн Момчил МЕТОДИЕВ
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ка и архив“ в централното управление. Това заличаване на документация е най-вече 
резултат от страха от настъпващите в страната и в структурите за сигурност промени 
и от желанието да бъде миниран процесът на декласификация на архивните фондо-
ве. Но остава валидно заключението, че в хода на този процес са били унищожени 
и изключително важни документи, които съдържат ценна информация за изследова-
телите. 

Въпреки това в архивите на ДС от периода 1988–1990 г. има съхранени достатъч-
но много документи, които могат да хвърлят светлина върху процесите в периода 
около свалянето от власт на Тодор Живков и края на тоталитаризма в страната. В 
хода на работата с наличните документи се стигна до формирането на две големи 
теми. Едната тема е свързана с институционалното развитие на самата Държавна 
сигурност, а другата – с отношението на Държавна сигурност към неформалните 
структури, появили се през 1988 г., които впоследствие се превръщат в политичес-
ката опозиция. Въпреки че и двете теми са изключително интересни и важни, насто-
ящият сборник се ориентира към публикуването на документи по първата посочена 
тема. Водещата причина за това беше, че в архивите се съдържат многобройни доку-
менти за цялата 1990 г., което дава възможност да бъде проследено отношението на 
ДС към началния процес на демократизация в страната. 

В хода на изследването бяха прегледани архивите на всички структури на Дър-
жавна сигурност от този граничен период. По-конкретно бяха прегледани архивните 
фондове на Секретариата на МВР (фонд 1, опис 11а и 12), на Второ главно управ-
ление (фонд 2, оп. 5 и 6), на Четвърто икономическо управление (фонд 4, оп. 5а), 
на отдел „Картотека и архив“ (фонд 8, оп. 5а и 6а), на Шесто управление (фонд 22, 
оп. 1а), на Служебните бюлетини на ДС (фонд 44, опис 2), на Научно-техническото 
управление на ДС (фонд 58, опис 1а), както и фонд 66. Прегледаните фондове до-
ведоха до изваждането на голям обем архивни документи, само малка част от които 
могат да бъдат публикувани в книжния вариант на този сборник. Най-голям обем 
от избраните да бъдат публикувани документи заемат стенограмите от заседания в 
МВР на различни равнища (Колегиума партийни организации, събрания на актива, 
събрания с участието на офицерите от цели управления). Причината да се насочим 
към тези документи беше, че стенограмите най-автентично могат да предадат атмос-
ферата и настроенията вътре в самото МВР и в структурите на ДС. Наистина, може 
да се отправи упрека, че стенограмите са „фризирани“ – както защото всички говоре-
щи на заседанията са знаели, че изказванията им се стенографират, така и защото са-
мите автори на стенограмата се опитват да „изгладят“ стила на говорещите. Но това 
не отнема много от автентичността на тези документи. Особено когато става дума 
за драматични моменти, в които емоциите надделяват и всички тези ограничения в 
начина на говорене отпадат. Следващата по обем група от документи са решенията 
на Колегиума на МВР, който представлява колективното ръководство на министерс-
твото. Сред публикуваните документи са и телеграмите на министъра или първия 
зам.-министър на вътрешните работи, особено тези, изпратени в критични моменти. 
Важността на тези телеграми се състои в това, че те показват посоката на мислене на 
ръководството на министерството, намерила израз в изискванията към подчинените 
му. Публикувани са и някои документи, съдържащи обобщена информация за поло-
жението в страната. Документите в сборника са подредени хронологично, тъй като 
този подход дава възможност да бъде предадено напрежението, обхванало структу-
рите на МВР и ДС особено след 10 ноември 1989 г. Тогава „историята се ускорява“, 
от началото на 1990 г. започват трескаво да се провеждат съвещания на различни 
равнища в МВР и да се търсят решения на различни проблеми. В този период голя-
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ма част от срещите са с партийни ръководители, които се опитват да удовлетворят 
очакванията на обществото за реформиране или дори за закриване на репресивните 
структури на тоталитарната държава, но същевременно и да съхранят лоялността на 
тези служби в полза на комунистическата партия. Може да се обобщи, че точно това 
е дилемата пред ръководството на БКП/БСП през тези бурни месеци, както и че в 
голяма степен тези цели са изпълнени. Според думите на Любен Гоцев от февруари 
1990 г., това е период на отстъпление и вписване в новите условия, което обаче тряб-
ва да бъде извършено „организирано, умно, без паника, и динамично“. 

Отстъплението започва преди падането от власт на Тодор Живков, Действително, 
месеците преди 10 ноември са период повече на празни приказки за преустройство, 
без ясна цел или конкретни действия. Все пак това е периодът, когато се избистрят 
концепциите за промяна, които ще бъдат реализирани в края на 1989 г. и началото на 
1990 г. Преди падането на Тодор Живков Държавна сигурност има ясна и конкретна 
информация за това какво се случва в другите страни от Източна Европа, както и за 
преструктурирането, предприето в съветското КГБ, но документите оставят впечат-
лението, че това не води до някакви конкретни действия за промени в структурата 
или реорганизация на службите. Държавна сигурност също така е наясно и с поло-
жението в държавата, макар че няма данни тя да успява да оцени мащаба на кризата. 
В справките на ДС и на Народната милиция ясно се усеща и се дава оценка за вло-
шаване на обстановката във всички сфери. Особено конкретно и директно това се 
коментира по отношение на криминалната престъпност – за 1988 г. и първите девет 
месеца на 1989 г. се отчита устойчива тенденция за ръст на всички престъпления, 
като най-драматично това се усеща в ръста на загиналите в пътнотранспортни про-
изшествия (ПТП), които за 1988 г. са 1153 души, от тях 455 пешеходци (за сравнение 
загиналите в ПТП през 2010 г. са 775 души, при несравнимо по-голям брой автомо-
били). От своя страна Четвърто (икономическо) управление се опитва да следи хао-
тичните процеси в икономиката, като също отчита влошаване на обстановката – това 
е периодът на фирмите, създадени съгласно т.нар. Юлска концепция от 1987 г. Чет-
върто управления ясно вижда и оценява проблемите, които възникват вследствие на 
новата организация – нереалистични планове, създаване на фирми само в печеливши 
производствени сектори, докато задлъжнелите производства остават в старата ико-
номическа структура. Очаквано, Четвърто управление оценява като заплаха за наци-
оналната сигурност контактите, установени от тези фирми с чужди партньори. Както 
винаги в такива критични моменти, решението се търси в увеличаването на агенту-
рата – така новите фирми се насищат с офицери на прикритие и агентура. Именно 
това са мрежите, които по-късно ще изиграят ключова роля в преразпределението на 
богатството през първия период на прехода. 

Сходно е положението и в духовната сфера, където младежта и интелигенцията 
все повече започват да излизат извън контрол, а неформалните организации, макар и 
да са внимателно наблюдавани и следени от ДС, все пак трудно могат да бъдат кон-
тролирани, при условие че по това време ДС вече не може да прибягва до открити 
репресивни методи, поради заплаха от собственото є компрометиране. 

Усещането за криза обаче не води до опити за каквато и да било реална реформа 
в Държавна сигурност. За това е необходима политическа воля и обществена леги-
тимност, като и двете напълно отсъстват в месеците преди 10 ноември. Липсват и 
професионална компетентност и стремеж за промяна в самите служби на Държавна 
сигурност. Всички имат ясно усещане за западане и срив, но не предприемат нищо 
за подобряване на ситуацията, преди кризата да наложи драстични действия. А сиг-
налите от чужбина са повече от красноречиви. През цялата 1989 г. българската Дър-
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жавна сигурност внимателно следи развитието на обстановката в Полша и Унгария 
и постоянно получава информации за невероятния спад на авторитета на съответ-
ните служби за сигурност, а конкретно за Полша – и за катастрофалното положение 
на полските комунисти. Сигнали за очаквани промени в българските служби идват 
и от Съветския съюз. В информация от края на октомври 1989 г. за новите задачи, 
решавани от съветското КГБ, се казва, че бившето Пето управление на КГБ (екви-
валента на българското Шесто управление) е било преустроено в Служба за защита 
на конституцията, като рязко е ограничило активността си сред интелигенцията. В 
същото време няма сигнали българската Държавна сигурност да мисли за съществе-
ни реформи в своите управления. 

 Неясно остава каква точно информация е имала Държавна сигурност за съби-
тията около 9 и 10 ноември 1989 г. В едно от изказванията си пред Колегиума на 
МВР от 27 февруари 1990 г. Любен Гоцев заявява, че още към август–септември 
1989 г. е бил наясно с разцеплението сред партийното ръководство, което е парали-
зирало дейността на Държавна сигурност („това е трагедията на органите на МВР, 
защото станаха изкупителна жертва на целия този период на застоя“). Съществува 
и телеграма на министъра на вътрешните работи Георги Танев от самия 10 ноември 
1989 г., в която той нарежда да се вземат мерки срещу ескалацията на напрежението, 
която се очаква по повод проведения същия ден пленум на ЦК на БКП и освобожда-
ването на Тодор Живков от длъжността генерален секретар на партията. Като цяло 
от наличните документи не може да се направи изводът, че Държавна сигурност е 
играла някаква активна роля в събитията около 10 ноември, макар ръководството на 
министерството очевидно да е било наясно с напрежението по върховете. 

Падането на Тодор Живков прекратява този период на относително безвремие в 
службите. Особено характерна е първата среща на новоизбрания Генерален секретар 
на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ Петър Младенов с актива 
на МВР, проведена на 25 ноември 1989 г. На срещата Петър Младенов недвусмис-
лено заявява, че положението в страната е „изключително тежко, и промените този 
път няма да са козметични („няма да променяме фасадата“). В отговор Георги Танев 
се обръща към него със сервилна реч, в която препотвърждава лоялността на служ-
бите за сигурност към БКП и идеологическата им мотивация. В речта няма и помен 
от концепцията, че МВР защитава националната сигурност на страната, а директно 
се казва, че органите на МВР ще продължат да бъдат „непоколебим щит на социа-
листическата революция до безпрекословно преклонение пред правдата на класовия
 идеал“. Тази реч може да бъде посочена като ясно доказателство за това, че твър-
денията, според които ДС е защитавала националната сигурност и държавата, не-
зависимо от нейното политическо устройство, е по-късна измислица, създадена с 
ясната цел да блокира процеса на декласифицирането на архивите. Срещата между 
Младенов и актива на МВР дава още един важен знак. На нея се взема решение за 
закриването на Шесто управление и неговото превръщане в Служба за защита на 
конституцията. Младенов директно заявява, че това не означава да се закрие служ-
бата, а само да є се смени името. Един от малкото, които горещо приветстват тази 
идея, е началникът на разузнаването Владо Тодоров, докато останалите участници в 
заседанието се опитват да отложат вземането на крайното решение, за да бъде избис-
трена концепцията за новата служба. По този начин срещата за първи път намеква за 
съществуващото разграничение между „шестаци“ и „разузнавачи“ – като първите са 
посочени за единствените виновници за репресиите, а вторите – за истински защит-
ници на националната сигурност. 

Събитията през следващите месеци започват да се развиват с шеметна скорост. 
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Към началото на 1990 г. е решено новата Служба за защита на конституцията да 
обедини всички съществуващи контраразузнавателни структури в Държавна си-
гурност – Второ, Четвърто и вече закритото Шесто управление. Крайно логичният 
въпрос, зададен от офицера Т. Наков на срещата на Колегиума с офицерите от трите 
управления на ДС на 20 януари 1990 г., какъв точно е конституционният строй, който 
ще защитава Службата за защита на конституцията, остава без отговор. Формално 
без отговор остава и „гениалната идея“, формулирана на същата среща от офицера 
А. Танев, служител на Четвърто управление, който работи на прикритие в държавна 
компания. Предложението му е колкото просто, толкова и логично за начина на мис-
лене на оперативните работници от ДС – той обяснява, че заплатата му от фирмата, в 
която работи на прикритие, е 500 лева, което означава, че Държавна сигурност тряб-
ва да му доплаща само разликата от 70 лева, колкото е заплатата му като офицер от 
управлението. Следователно, предлага той, вместо да се приемат драстични съкра-
щения, достатъчно е само да се изпратят колкото се може повече офицери на прикри-
тие, като по този начин едновременно ще бъде запазена службата и ще се икономисат 
пари от формални съкращения. Идеята му в този миг не получава конкретен отговор 
от министъра, но е повече от ясно, че това е бил един от начините за продължаването 
на живота на Държавна сигурност и след официалното є закриване. 

Като цяло може да се каже, че през тези месеци ръководството на БКП успешно 
изпълнява основната си цел по отношение на Държавна сигурност. От една страна, 
то успява да удовлетвори поне частично обществените очаквания за външното ре-
формиране на службите, а от друга страна, успява да съхрани лоялността на тези 
служби. Сред ключовите хора, които изпълняват тази задача, е Любен Гоцев. Той 
оглавява работната група, натоварена да формулира принципите, по които ще бъдат 
извършени съкращенията в службата, въпреки че в този момент официалната му 
позиция е заместник-министър на външните работи. Вероятно на това се дължи и 
бъдещата му слава на един от архитектите на прехода, тъй като това му дава въз-
можност да получи поглед както върху хората, които са останали в системата, така 
и върху тези, които са били „разставени“ на прикритие в държавните фирми и адми-
нистрацията.

Съхранената лоялност на Държавна сигурност се вижда от справките за опера-
тивната обстановка на приемника на контраразузнавателните служби от ДС – Нацио-
налната служба за защита на конституцията (НСЗК). Тези справки са явно пристрас-
тни в полза на БСП и въпреки декларациите за деполитизация и деидеологизация 
НСЗК продължава да гледа с подозрение на политическата опозиция, дори приема 
някои от нейните структури директно като заплаха за сигурността. Опозицията е 
обвинявана, че контактува с чуждите посолства, които подпомагат нейната предиз-
борна кампания. 

Най-силното доказателство за съхранената лоялност на службите е тяхната 
съпротива срещу решението на Великото народно събрание да бъдат разсекретени 
досиетата на народните представители, които са сътрудничили на Държавна сигур-
ност. Тази битка е проведена от генерал Петко Кипров – от 1982 до 1990 г. той е 
ректор на Висшия институт на МВР „Георги Димитров“, а след това заменя небе-
зизвестната Нанка Серкеджиева, като застава начело на отдел „Картотека и архив“. 
Неговите писма в отговор на искането на Великото народно събрание оплитат случая 
в бюрократична казуистика и са показателни за тихата, но категорична съпротива 
на бившата Държавна сигурност. Петко Кипров използва цялата аргументация сре-
щу разсекретяването на досиетата, която продължава да бъде активно експлоати-
рана през следващите години до вземането на решението за декласификацията на 
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архивите – от аргумента, че това представлява заплаха за националната сигурност, 
до твърдението, че подобни методи използват всички тайни служби по целия свят. 
Петко Кипров дори предлага всички архиви на бившето Шесто управление да бъдат 
унищожени, тъй като това щяло да донесе успокоение в обстановката. Паралелно 
на тези спорове, Петко Кипров утвърждава множество решения за унищожаване на 
архиви на бившата Държавна сигурност, но което е още по-важно – в този период в 
отдела не постъпват почти никакви нови документи, които закритите вече служби би 
трябвало да предадат. 

За разлика от битката за архивите, Държавна сигурност сравнително безпро-
блемно сътрудничи на Обществено-държавната комисия за разследване на престъп-
ленията в комунистическите лагери, която работи през първата половина на 1990 г. 
Отдел „Картотека и архив“ предава на комисията няколко изключително интересни 
документа. Между тях е и списъкът на загиналите в лагера в Ловеч, в който е посоче-
на и причината за смъртта, според смъртния акт. В настоящия сборник е публикуван 
и докладът на Обществено-държавната комисия, който също съдържа важни факти 
и обобщения от този трагичен епизод в българската история. Все пак отделът и тук 
не пропуска да защити Държавна сигурност, като в записка от 9 май 1990 г. неговият 
началник Петко Кипров съобщава, че на комисията не са били предадени материали, 
съдържащи агентурно-оперативни сведения. 

Какви са изводите, които могат да бъдат направени след прочита на запазените 
документи в архива на Държавна сигурност от периода 1988–1990 г.? На първо място 
може да се заключи, че въпреки недоволството по ниските етажи на службите от са-
мото начало на 1990 г., в крайна сметка Държавна сигурност и нейните наследници 
остават лоялни на ръководството на БКП/БСП в първоначалния период на прехода в 
страната. Другият основен извод е, че ръстът на криминалната престъпност в стра-
ната не започва с процеса на демократизацията. Началото на този процес със сигур-
ност е поставен в годините преди падането на Тодор Живков и вероятно съвпада с 
епохата на т.нар. „преустройство“ в България и с оповестената през 1987 г. Юлска 
концепция, като от този период датира и моментът, в който службите за сигурност 
започват да губят контрол върху тази престъпност. Наред с това, въпреки съкраще-
нията и преструктуриранията в Държавна сигурност, бившите офицери и секретни 
сътрудници на тези служби запазват възможността си да влияят върху процесите на 
прехода, основно чрез съхранените връзки с офицерите на прикритие във фирмите и 
държавната администрация. Важен извод също така е, че Държавна сигурност като 
институция, създадена да обслужва тоталитарната държава, много бавно и изключи-
телно трудно може да бъде превърната в служба, способна да защитава ценностите 
на демократичната държава. В този контекст може да се каже, че един от ключовите 
пропуски през първия период на демократизацията в България е неуспехът да бъдат 
разсекретени архивите на Държавна сигурност, а причината за това е липсата на 
контрол от страна на новия политически елит върху средните нива на администраци-
ята в тези служби. Така въпреки декларациите за деполитизация и деидеологизация 
тези средни нива в службите за сигурност успяват успешно да блокират налагането 
на политически контрол от страна на новия демократичен политически елит вър-
ху дейността на службите, а скритите мрежи, които наследяват тези структури, се 
превръщат в един от източниците за чувството за несправедливост на българския 
преход. 
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PREFACE

Maria DERMENDZHIEVA
Momchil METODIEV Dr. hab.

When Bulgaria joined the European Union in January 2007, a political analyst - 
Evgenyi Dainov, shrewdly noted that democratic community had won the battle of the 
future and the former Communists - the battle of the past. With its EU membership Bulgaria 
defi nitely confi rmed its geopolitical reorientation from the East to the West, in spite of the 
emerging parallel nostalgia for communism in the country. However, the archives of the 
State Security (SS) continued to be closed, establishing a Committee on the fi les seemed 
unrealistic and the conviction that we will ever learn the truth about at least part of the 
communist past remained rather a dream. 

Could the transition develop on the basis of a different scenario? To what extent the 
conspiracy theories according to which from the outset the State Security has directed 
the transition are true? The assumption that some of the answers to these questions may 
lie in the archives of the State Security from the period 1988-1990, was among the main 
reasons for starting work on this collection. It can hardly be assessed as any surprise that 
in the archives of that period there are almost no documents pointing to the conclusion 
that the State Security expected, and even less - directed, the processes about the fall of 
Todor Zhivkov. The Employees of the State Security, especially their superiors, possessed 
suffi ciently rich bureaucratic culture and left no direct traces in the archives, the more that 
part of the classifi ed materials were destroyed. However, the preserved documents clearly 
show the bias of the State Security during the fi rst year of transition to democracy and its 
resistance to the dismantling of the totalitarian system. 

The purpose of this collection is to provide as much information as possible about the 
attitude of the State Security at the end of the totalitarian regime in Bulgaria. But achieving 
this goal is subject to a number of constraints. The expectations for this, as well as other 
collections published by the Commission on fi les cannot be too big as only part of the 
documents stored in archives on that topic are presented. Therefore, they should not be 
regarded as exhaustive study on this topic. Another constraint is related to the nature of the 
documents themselves - they are a refl ection of bureaucratic thinking and culture, especially 
where important political opinions often hide behind bureaucratic common phrases. And 
the last but most important constraint is associated with the existing documentation. The 
period 1988-1990 was the time of most active “sweeping of traces“ by the State Security 
itself, manifested in the indiscriminate clearing and destruction of documentation. That is 
why in this collection some of the protocols on destruction of classifi ed materials found 
a place. Only an insignifi cant part of these protocols has been published as the lists of 
outgoing reference numbers of destroyed documents occupy volumes in the archives of 
the directorates or territorial structures of SS. In the vast majority of cases the documents 
are destroyed by a decision of the Expert Committee, which only sends the protocol with 
an inventory of the destroyed documents to the Card Indexes and Archives Service at the 
headquarters. This deletion of documentation is mostly the result of fear of the coming 
changes into the country and its security structures and the desire to mine the process of 
declassifi cation of the archives. But the conclusion remains true that in the course of this 
process crucial documents that contain valuable information for researchers have been 
destroyed as well. 
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However, in the State Security archives from the period 1988-1990 a suffi cient number 
of documents have been stored that may shed light on the processes in the period of the 
overthrow of Todor Zhivkov and the end of totalitarianism in the country. While working 
with the available documents two major topics have been formulated. One of the topics is 
relates to the institutional development of the State Security itself, the other one - to the 
attitude of the State Security towards the informal structures that appeared in 1988, which 
subsequently became the political opposition. Although both topics are very interesting and 
signifi cant, this collection is focused on the publication of the documents related to the fi rst 
topic. The leading reason was that the archives contain numerous documents throughout 
1990, allowing us trace the SS attitude towards the outset of process of democratisation in 
the country. 

In the course of the study the archives of all structures of the State Security from this 
border period were reviewed, in particular, the archives of the Secretariat of the Ministry of 
the Interior (Fund 1, inventory 11a and 12), Second General Directorate (Fund 2, inventory 
5 and 6), Fourth Economic Directorate (Fund 4, Inv. 5a), Department of card indexes and 
archives (Fund 8, Inv. 5a and 6a), VI Directorate (Fund 22, Inv. 1a), Offi cial Newsletters of 
the State Security (Fund 44, inventory 2), Scientifi c and Technical Directorate of the State 
Security (Fund 58, inventory 1 a), and Fund 66. The funds reviewed have led to the opening 
of large amounts of archival documents, only a small part of which may be published in 
the book version of this collection. The largest volumes of the documents selected for 
publication constitute transcripts of meetings in the Ministry of the Interior at different 
levels (The College, party organizations, meetings of senior employees, meetings with the 
participation of offi cers from entire departments). The reason to turn to these documents 
was that the transcripts could convey the atmosphere and mood within the Ministry itself 
and the structures of the State Security in the most authentic way. Undoubtedly, one can 
reproach the transcripts for being “frizzed“ - as all who spoke at the meetings knew that 
their statements were shorthand, and because the authors of the transcript were trying 
to “smooth“ style of speaking. But that does not take much of the authenticity of these 
documents. Especially when it comes to dramatic moments when emotions prevail and 
all these limitations in the way of speaking are dropped out. The next group documents 
by volume are the decisions of the College of the MI, which is the collective leadership 
of the Ministry. Among the published documents there are telegrams of the Minister or 
the First Deputy Minister of the Interior, especially those sent in critical moments. The 
importance of these telegrams lies in the fact that they show the direction of thinking of 
the leadership of the Ministry, refl ected in the requirements to their subordinates. Some 
documents containing summary information on the situation in the country were published 
as well. The documents in the collection are arranged chronologically, as this approach 
allows transmit the tension spread within the structures of the Ministry of the Interior and 
the State Security especially after 10 November 1989. Then, “history moves fast“, since 
the beginning of 1990 meetings began to be feverishly held at different levels in the MI and 
solutions to various problems were sought. During this period most of the meetings were 
with party leaders who were trying to meet public expectations for reform or even closure 
of the repressive structures of the totalitarian state, but also to preserve the loyalty of those 
services to the Communist Party. It can be concluded that this was exactly the dilemma 
for the leadership of the BCP/BSP in these turbulent months, and that largely these targets 
were met. In the words of Lyuben Gotsev of February 1990, this is a period of retreat and 
fi tting to the new conditions, but this must be done “in an organized, smart, panic-free and 
dynamic way“. 
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The retreat began before the fall of Todor Zhivkov. Indeed, the months before 10 
November were more of a period of empty talk about reconstruction, without clear purpose 
or action. However, this is the period when the concepts of change were clarifi ed, which 
will be implemented in late 1989 and early 1990. Before the fall of Todor Zhivkov, the 
State Security had a clear and specifi c information about what was happening in the other 
countries in Eastern Europe and the restructuring undertaken in the Soviet KGB, but the 
documents leave us with the impression that this was not leading to any concrete action to 
change the structure or reorganize the services. The State Security was also aware of the 
situation in the country, although there is no evidence that it was able to assess the scale 
of the crisis. In references of the State Security and the People’s Militia it is clearly felt 
and assessed that the situation was worsening in all spheres. Especially, it is concretely 
and directly commented in relation to crime - in 1988 and the fi rst nine months of 1989 
a steady trend of growth of all crimes, is reported which is most dramatically felt in the 
increased number of those killed in traffi c accidents (TA), which for 1988 were 1153, of 
which 455 pedestrians (for comparison, the people killed in TA in 2010 were 775, with 
incomparably greater number of cars). On its part the Fourth (economic) Directorate was 
trying to trace the chaotic processes in the economy and also reported worsening of the 
situation - this is the period of the companies established under the so-called July 1987 
Concept. The Fourth Directorate clearly sees and assesses problems arising as a result of 
the new organization - unrealistic plans, establishing businesses only in profi table industrial 
sectors, while the indebted productions remain in the old economic structure. As expected, 
the Fourth Directorate assessed as a threat to the national security the contacts established 
by these companies with foreign partners. As always in such critical moments, the decision 
is sought in increasing the agents network – thus the newly established companies were 
also fi lled with offi cers undercover and agents. These were the networks that would later 
play a key role in the redistribution of wealth in the fi rst period of transition.

Similar is the situation in the spiritual sphere, where youth and intellectuals are 
increasingly starting to get out of control, and informal organizations, while being closely 
observed and monitored by the State Security, could, however, be hardly controlled, 
provided that at that time the State Security could no longer resort to open repressive 
methods, because of the threat of its own compromise. 

The sense of crisis does not lead to attempts at any real reform in the State Security. 
That requires political will and public legitimacy, both completely absent in the months 
before 10 November. Professional competence and strive to change themselves was missing 
in the State Security services. All of them had a clear sense of decline and collapse, but 
did nothing to improve the situation before the crisis required drastic action. And signals 
from abroad were more than indicative. Throughout 1989, the Bulgarian State Security 
was closely monitoring the developments in Poland and Hungary and constantly received 
information about the incredible decline in the prestige of the Security Services and in 
particular in Poland - the disastrous situation of Polish Communists. Signals for anticipated 
changes in the Bulgarian services came from the Soviet Union as well. In information paper 
from the end of October 1989 in relation to the new tasks solved by the Soviet KGB, it is 
written that the former Fifth Directorate of the KGB (the equivalent of the Bulgarian VI 
Directorate) was reorganized into the National Service for Protection of the Constitution, 
and drastically restricted its activities among the intelligentsia. At the same time there are 
no signals that the Bulgarian State Security was thinking about signifi cant reforms in its 
directorates. 
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It remains unclear what information the State Security had about the events in relation 
to 9 and 10 November 1989. In a speech before the College of the Ministry of the Interior 
on 27 February 1990 Lyuben Gotsev said that as early as August-September 1989 he was 
aware of a split in the party leadership, which paralysed the activities of the State Security 
(“this is the tragedy of the Ministry of the Interior, because they became the scapegoat 
for the entire period of stagnation“). There is also a telegram of Georgi Tanev, Minister 
of the Interior dated exactly 10 November 1989, in which he ordered that measures be 
taken against the escalation of tension, which was expected in relation to the plenum of 
the Central Committee of the BCP held that day and the release of Todor Zhivkov from 
the position of Secretary General of the party. In general, the available documents cannot 
be used to conclude that the State Security played a proactive role in the events of 10 
November, although the leadership of the Ministry was obviously aware of the tension at 
the top.

The fall of Todor Zhivkov terminated this period of relative timelessness in the services. 
Especially characteristic is the fi rst meeting of Petar Mladenov, the newly elect Secretary 
General of the Central Committee of the BCP and President of the State Council of the 
People’s Republic of Bulgaria, with the senior offi cers of the Ministry of the Interior, 
held on 25 November 1989. At the meeting Petar Mladenov stated unequivocally that the 
situation in the country was “very serious“ and that this time changes would not be cosmetic 
(“no change to the facade“). In response, Georgi Tanev turned to him with a servile speech 
in which he reaffi rmed the loyalty of the Security Services to the BCP and their ideological 
motivation. In his speech there is no sign of the concept that the Ministry of the Interior 
protects the national security of Bulgaria, but it is directly said that the Ministry of the 
Interior will continue to be “steadfast shield of the socialist revolution to the absolute 
worship of the righteousness of the class ideal“. This speech may be cited as clear evidence 
that the allegations according to which the SS is protecting the national security and the 
state, regardless of its political structure, is a later fabrication, created with the clear aim to 
block the process of declassifi cation of the archives. The meeting between Mladenov and 
the senior offi cers of the Ministry of the Interior provides another important sign. It made 
the decision to close VI Directorate and transform it into the Service for the Protection 
of the Constitution. Mladenov stated directly that this was not made to close the service, 
but only to change its name. One of the few who warmly welcome this idea was Vlado 
Todorov, the chief of the intelligence, while the other participants in the meeting tried to 
postpone making the fi nal decision to clarify the new service concept. Thus the meeting 
for the fi rst time hinted at the existing distinction between “Shestatsite“ and “intelligence 
offi cers“ - the former being referred to as the sole culprits for repression and the latter – as 
the real defenders of the national security. 

The events in the coming months begin to develop at breakneck speed. At the beginning 
of 1990 it was decided that the new Service for the Protection of the Constitution would unite 
all existing counter-intelligence structures in the State Security – the Second and Fourth 
Directorates and the already closed Sixth Directorate. An extremely logical question asked 
by the offi cer T. Nakov at the meeting of the College with offi cers of the three directorates 
of the State Security on 20 January 1990, what exactly is the constitutional order that will 
be protected by the Service for Protection of the Constitution remained without an answer. 
Formally no answer was given to the “brilliant idea“, formulated at the same meeting by 
offi cer A. Tanev from the Fourth Directorate, working undercover in a state company. His 
proposal is the simple and logical way of thinking of the operatives of the State Security –
he explains that his salary from the company where he works undercover is 500 Euro, 
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which means that the State Security must pay him only the difference of 70 Euro, as is his 
salary as an offi cer of the Directorate. Therefore, he proposes that instead of making drastic 
cuts, it will be enough to send as many undercover offi cers as possible, and thus the service 
will be preserved and money will be save by formal cuts. His idea at that moment did not 
receive a specifi c response from the Minister, but it is more than clear that this was one of 
the ways of continuing the life of the State Security after its offi cial closure. 

In general, we can say that during these months the leadership of the Communist Party 
had successfully implemented its primary objective in relation to the State Security. On the 
one hand, the leadership managed to satisfy at least partially the public expectations for 
reform of the services from outside and on the other hand, it managed to preserve the loyalty 
of the services. Among the key people who accomplished this task is Lyuben Gotsev. He 
headed the working group tasked to formulate the principles on which the redundancies 
would be made in the service, although at this time his offi cial position as Deputy Minister 
of Foreign Affairs. Probably this underlies his future fame of one of the architects of the 
transition, as it enabled him to obtain insight on both the people who remained in the 
system and on those who were “deployed“ under cover in the state companies and the 
administration. 

The preserved loyalty of the State Security is evident in the written references on 
the operational situation of the successor of the counter-intelligence services of the State 
Security – The National Service for the Protection of the Constitution (NSPC). These 
references are clearly biased in favour of the BSP and despite declarations of de-politicisation 
and de-ideologisation NSPC still views with suspicion the political opposition, even takes 
some of its structures as a direct threat to security. The opposition was accused of contacts 
with foreign embassies, which supported its pre-election campaign. 

The strongest evidence of the preserved loyalty of the services is their resistance 
against the decision of the Grand National Assembly to declassify fi les of Members of the 
Parliament who have collaborated with the State Security. General Petko Kiprov waged 
this battle – from 1982 to 1990 he was rector of the “Georgi Dimitrov“ Higher Institute of 
the Ministry of the Interior and then replaced the notorious Nanka Serkedgieva and headed 
the Department of card indexes and archives. His letters in response to the request of the 
Grand National Assembly entangled the case in bureaucratic casuistry and are indicative of 
the quiet but fi rm resistance of the former State Security. Petko Kiprov used all arguments 
against the declassifi cation of fi les, which continued to be actively exploited in the 
subsequent years pending the decision on declassifi cation of archives – from the argument 
that it poses a threat to the national security to the claim that all these methods are used by 
the Secret Services around the world. Petko Kiprov even proposed that all archives of the 
former VI Directorate be destroyed because it would bring calm to the situation. Parallel to 
these disputes, Petko Kiprov approved numerous decisions for the destruction of archives 
of the former State Security, but what is more important - in this period no new documents 
which had to be submitted by the closed services entered the department.

Unlike the battle waged for the archives, the State Security relatively easily cooperates 
with the Public and State Commission for the investigation of crimes in the communist 
camps, which worked in the fi rst half of 1990. The Department of card indexes and archives 
submitted to the Commission a number of very interesting documents. Among them is a 
list of those who died in the camp in Lovech, with indication of the cause of death in the 
death certifi cate. In this collection the report of the Public and State Commission, which 
also contains important facts and conclusions about this tragic episode in the Bulgarian 
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history, is published. However, the department in this case did not fails to protect the State 
Security, and in the memorandum of 9 May 1990 the head of the department Petko Kiprov 
reported that materials containing agents-operative evidence had not been submitted to the 
Commission. 

What are the lessons that can be learnt after reading the documents stored in the archives 
of the State Security about the period 1988–1990? Firstly, it can be concluded that despite 
dissatisfaction at the low level in the services from the very outset of 1990, ultimately the 
State Security and its successors remained loyal to the leadership of the BCP/BSP in the 
initial period of transition in the country. The other main conclusion is that the growth of 
crime in the country did not begin with the process of democratisation. It has certainly 
developed in the years before the fall of Todor Zhivkov, and probably coincided with the 
era of so-called “Reconstruction“ in Bulgaria and announcement of the July 1987 concept; 
the time at which the security services began to lose control over crime dates back to 
this period. Furthermore, despite redundancies and restructuring in the State Security, the 
former offi cers and secret collaborators of these services retained their ability to infl uence 
the transition process, mainly by keeping in touch with undercover offi cers in companies 
and public administrations. Another important conclusion is that the State Security as an 
institution created to serve the totalitarian state, very slow and with great diffi culty can 
be transformed into a service capable of protecting the values of the democratic state. In 
this context we can say that one of the key gaps in the fi rst period of democratisation in 
Bulgaria is the failure to declassify the archives of the State Security and the reason is 
the lack of control by the new political elite over the middle levels of the administration 
in these services. So, despite the declarations of de-politicisation and de-ideologisation 
these middle levels of the security services managed to successfully block the exercise of 
political control by the new democratic political elite over the activities of the services and 
the hidden networks which are the successors of these structures have become one of the 
sources of the sense of injustice of the Bulgarian transition.
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ÑÏÈÑÚÊ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÒÅ

І. ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 10 НОЕМВРИ 2011 Г.

1.  Протокол рег. № 690/2.08.1988 г. за унищожаване на лични и работни дела на 
секретни сътрудници, 2 юни 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 8, оп. 5а, а.е. 1479, л. 8-10

  Примерен протокол за унищожаване на лични и работни дела. Протоколът отчи-
та унищожаването на 18 броя лични и 12 броя работни дела на секретни сътруд-
ници, изключени от централните поделения, чрез накъсване и претопяване. 

2.  Протокол на експертна комисия от Окръжно управление на МВР – Варна, за 
унищожаване на дела от фонд V-0, в които няма потвърдени данни за престъп-
на дейност, 12 декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 8, оп. 5а, а.е. 1511, л. 107-110 

  Примерен протокол за унищожаване на дела, съдържа данни за 61 унищожени 
дела, открити през 70-те и началото на 80-те години, в които са цитирани при-
чините, заради които хората са били наблюдавани и профилактирани.

3.  Докладна записка до министъра на вътрешните работи ген. Д. Стоянов относ-
но резултатите от проведеното изследване на агентурата и пътищата за пости-
гане на качествено нов растеж на агентурната работа на ДС, 4 януари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 914, л. 4-36 

  Докладната записка представя резултатите от изследването на работата с 
агентурата през периода 1983–1986 г., представени са обобщени данни от из-
следването и се правят предложения за подобряване на работата с агентурата

4.   Анализ на състоянието на оперативната обстановка в работата на органите на 
Народната милиция и борбата с престъпността, 24 януари 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 729,  л. 1-13.

  Анализът се спира на данните от 1988 г., като посочва влошаване на обстановка-
та по линия на криминалната престъпност – ръст от 8,5 % на регистрираните 
престъпления, основно на имуществените престъпления, 26 % – на квартирните 
кражби, 30 % – на кражбите на МПС. Ръст от 32 % отбелязват умишлените 
убийства, а с 10 % е ръстът на престъпленията, извършени от  непълнолетни. 
Загиналите в пътнотранспортни произшествия също бележат ръст и за 1988 г. 
загиналите са 1153 души, от които 455 пешеходци. 

5.   Доклад относно оперативната обстановка и дейността на ДС по защита на 
икономиката и подпомагане на нейното развитие след приемането на Указа за 
стопанска инициатива, 4 юли 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 106, л. 18-31

  Сред основните проблеми са посочени нeреалните планове, увеличаването на ва-
лутните разходи, активизирането на контактите с чужденци, оценено като зап-
лаха за националната сигурност. В отговор се води активна вербовъчна дейност 
сред специалистите, заемащи ключови позиции в обектите на обслужване. 

6.   Окръжно до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ 
на МВР от министър Танев, 28 юли 1989 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 711, л. 177 -180 

  Мероприятия, свързани с измененията и допълненията на Закона за задгранични-
те паспорти и по-специално как да бъдат възпирани хора да си намират работа в 
чужбина. 

7.    Справка относно материали, придобити от системата COREU, 1 август 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 8а, а.е. 564, л. 110-112.  

  Справката за информация, добита от системата за обмен на секретна информа-
ция на Европейската икономическа общност COREU.

8.   Справка относно някои особености на оперативната обстановка в страната 
към 26 септември 1989 г., 27 септември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 103, л. 218-221

  Справката обобщава броя на заминалите български граждани в Турция и броя на 
завърналите се в България. 

9.   Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ 
на МВР от първия заместник-министър Григор Шопов, 24 октомври 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 65 (и гръб)-66 

  Заповед за вземането на конкретни мерки за недопускане на понататъшно услож-
няване на обстановката в страната.

10.  Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ 
на МВР от първия зам.-министър Григор Шопов, 25 октомври 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 68-69 

  Заповед за недопускане на конкретни лица да посещават София по време на „Еко-
форума“.

11.   Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ 
на МВР от първия заместник-министър Григор Шопов, 27 октомври 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 70 (и гръб) 

  Заповед за вземане на съответните мерки за изясняване на действителната опе-
ративна обстановка в страната.

12.   Информация относно работно посещение на делегация на МВР на НРБ в СССР, 
30 октомври 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 1070, л. 90-108

  Информацията представя новите задачи, решавани от КГБ, важно място сред 
които заема предотвратяването на изграждането на паралелни на съветската 
власт структури. Вземат се мерки гласността и демокрацията да бъдат ползвани 
за подобряване на публичния образ на КГБ. Предприети са и структурни промени 
в 05 управление на КГБ, което вече няма да се занимава с борба с идеологическата 
диверсия, а ще защитава съветския конституционен строй. КГБ изказва безпо-
койство от бързо развиващите се негативни процеси в Полша и Унгария, като се 
препоръчва другите служби да им оказват морална подкрепа. 

13.   Телеграма до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ 
на МВР от първия зам.-министър Григор Шопов, 31 октомври 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 72 

  Заповед за снемане на ограниченията за придвижване към София на определени 
лица, както и за продължаване на същата забрана за други лица по време на „Еко-
форума“.
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14.   Телеграма до началниците на СГУ и ОУ на МВР от първия заместник-ми-
нистър Григор Шопов, 1 ноември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 81 (и гръб)

  Информация за очаквана активност на неформалните групи в навечерието на кон-
гресите на просветата, науката и висшето образование и препоръки какви мерки 
да бъдат взети. 

15.   Окръжно до началниците на централните оперативни управления, СГУ и ОУ 
на МВР от министър Танев (копия до общинските управления на МВР – І ка-
тегория, 10 ноември 1989 г.)
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 82-84 

  Отнася се до състоялия се на 10 ноември  пленум на ЦК на БКП и мерките, които 
трябва да се вземат от МВР, за своевременно пресичане на противодържавна и 
друга престъпна дейност.

ІІ. ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА 

16.   Окръжно до началниците на централните оперативни поделения, СГУ и ОУ 
на МВР от министър Танев, 15 ноември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 86-87 

  Отнася се до насрочения на 18 ноември разрешен митинг на неформалните струк-
тури и организации, който се очаква да бъде многолюден, и мерките за запазване 
на обществения ред и спокойствието в столицата.

17.  Заповед на министър Г. Танев относно провеждане на неотложни мерки!, 
16 ноември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 103, л. 123

  Забрана за унищожаване в поделенията на МВР всякакви документи и получени 
информации, тъй като са постъпили данни, че това се прави по места. Нарежда 
се преустановяването на провеждането на М. “Родопи“ и М “Пирин“ по отноше-
ние на български граждани.

18.  Слово на генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния 
съвет на НР България др. Петър Младенов на срещата с актива на МВР, състо-
яла се на 25 ноември 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 106, л. 101-118

  В словото се поставя като основна цел реформирането на ДС, чрез закриване на 
структурите, а не на хората. П. Младенов описва картината в страната, особено 
в икономиката, като „потресаваща“. За проблемите не трябва да бъде обвинява-
но нито VІ управление, нито другите органи на МВР, тъй като те са били „органи 
на нашата революция“. Отбелязва, че новата цел не е смяна на фасадата, а нов 
курс на комунистическата партия и на държавата. Новата цел пред МВР е да 
работи за укрепване на защитните функции на социализма. 

19.  Протокол от срещата на Генералния секретар на ЦК на БКП и председател на 
Държавния съвет Петър Младенов с ръководството на министерството, коле-
гиума и  началниците на централните управления, проведена на 25 ноември 
1989 г. Реч на министъра на вътрешните работи Георги Танев на срещата.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 936, л. 1-19, 24-29, 41, 75-90. 
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  По настояване на П. Младенов, срещата взема решение за разпускане на Шесто 
управление. По подобие на реформата в съветското КГБ, се предвижда създаване-
то на Управление за защита на конституционния строй. Решението за закриване 
на Шесто управление е подкрепено от началника на разузнаването Владо Тодоров. 
Пред новоизбрания генерален секретар на ЦК министър Георги Танев произнася 
крайно идеологизирана реч, в която като основна цел пред МВР е поставена за-
дачата да работи за демонтиране на командната система. Предложенията за 
други реформи в самото МВР се ограничават до решението за преминаването на 
затворите към Министерството на правосъдието. 

20.  Предложение на министър Г. Танев и Решение на Колегиума на МВР за създа-
ване на Управление за защита на социалистическия конституционен строй и 
разформироване на Шесто управление, 4 декември 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а. е. 106, л. 210-232. 

  Предложението е обосновано с доклад на Антон Мусаков, в който се прави 
кратък исторически обзор и анализ на работата на Шесто управление през го-
дините. Предвижда се новата структура за защита на конституцията да ра-
боти за защита на националното единство, да противодейства на опитите за 
създаване на обществени структури с антиконституционна насоченост, като 
бъде разтоварена от работата по духовните въпроси. Новото управление тряб-
ва да подобри разстановката на агентурата и да изпълнява политиката на БКП 
по националния въпрос. 

21.  Предложения, въпроси, мнения, направени на събранията на ППО и съвеща-
нията с актива на поделенията, 4 декември 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а. е. 106, л. 233-244, 288-289 

  Изказванията представят настроенията сред служителите в поделенията на 
МВР, доминирани от чувство за паника и безпокойство и нежелание за поемане на 
политическата отговорност за сметка на комунистическата партия. В едно от 
изказванията е направено интересно описание на събитията от 10 ноември през 
погледа на курсант във Висшия институт на МВР „Георги Димитров.“ 

22. Протокол от заседание на Колегиума на МВР, 13 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 910 , л. 1-2.

  Решение за разформироване на Шесто управление, пенсиониране на Григор Шопов 
и освобождаване на Антон Мусаков.

23.  Окръжно на министъра Г. Танев до началниците на централните оперативни 
и областните управления на МВР, 15 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 813, л. 22-24

  Отнася се за големия митинг пред Народното събрание на 14 декември, когато са 
поискани отмяна на чл. 1 от Конституцията и автономия на висшите учебни за-
ведения. От трибуната Жельо Желев призовава всички да се разотидат спокойно 
и на другия ден отново да се съберат пред Народното събрание. 

24.  Окръжно (екстрено) на министър Г. Танев до началниците на областните управ-
ления на МВР – Варна, Разград, Ловеч и Михайловград, 22 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 813, л. 26

  Указания за действия, ако румънски граждани или бивши ръководни дейци се опи-
тат да преминат на българска територия с оглед на обстановката в СР Румъния. 
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25.  Справка относно изпълнението на Закона за амнистията от 22 декември 1989 г., 
26 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 821, л. 253-255

  Отнася се до амнистираните веднага след обнародването на закона лица, които 
са били осъдени за престъпления против Народната република (чл. 108, 109 и 110, 
глава І, НК), както и лицата, осъдени за извънбрачно съжителство (чл. 180 от 
НК). Към справката има приложена таблица с техния брой.

26.  Окръжно до началниците на централните оперативни поделения по ДС, СГУ 
и ОУ на МВР от министър ген.-полк. Семерджиев, 29 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 109 

  Отнася се до мерките, които трябва да се вземат във връзка с решението на „на-
шата“ партия и правителство да се даде възможност на всички български граж-
дани сами свободно да избират какви имена да носят, каква религия да изповядват 
и какъв език да използват. 

27.   Изказване на Александър Лилов пред националното съвещание на МВР, про-
ведено на 6 януари 1990 г. и свикано в изпълнение Решението на Държавния 
съвет и Министерския съвет на НРБ от 29 декември 1989 г., 9 януари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 12, а.е. 991, л. 77-97. 

  Обсъждането е посветено на решението за отстраняване на последиците от до-
пуснатите нарушения при преименуването на туркоезичното и мюсюлманското 
население в страната.

28.  Стенограма от съвещанието на ръководството на Колегиума на МВР с офицер-
ския състав на Второ главно управление, Четвърто управление ДС и бившето 
Шесто управление – ДС, проведено на 20 януари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 992,  л. 2-31 

  Изказване на ген.-полк. Атанас Семерджиев във връзка с извършването на дълбоко 
съкращаване и всеобхватна реорганизация на всички структури на МВР. Семерд-
жиев оценява това като „архитрудна задача“ и „крайно болезнена операция“, но 
наложителна, поради това, че МВР се е превърнала в „държава в държавата“. В 
изказването Семерджиев умишлено не споменава точната численост на щата на 
МВР. Първата стъпка ще бъде предприета чрез създаването на Национална служба 
за защита на конституцията, въз основа на старите Второ, Четвърто и бившето 
Шесто управление, без работата по неформалите и интелигенцията. Семерджиев 
припомня погрома над службите в ГДР и прави оценката, че в следващия български 
парламент ще бъде представена и опозицията, чието отношение към органите за 
сигурност не може да се предскаже, поради което съкращенията трябва да бъ-
дат извършени преди изборите. За началник на новата служба е назначен генерал 
Саманджиев, а групата, която да изготви концепция за съкращенията ще бъде ръ-
ководена от Л. Гоцев. Без ясен отговор остават исканията на някои офицери да 
бъдат прецизирани функциите на новата служба, поради неяснота какво точно оз-
начава защита на конституцията в настоящите условия. Офицерът от Четвърто 
управление Асен Танев предлага вместо съкращения, служителите да бъдат изпра-
тени на прикритие по други държавни структури и фирми, откъдето да получават 
основната си заплата, а МВР само да им доплаща разликата. 

29.  Документ от особена важност на началника на ОТУ – ДС, адресиран до начал-
ниците на сектори “ОТМ“ при областните и общинските управления на МВР, 
9 февруари 1990 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 58, оп. 1а, а.е. 519, л. 26 

  Документът налага „абсолютната забрана на провеждане на оперативно-
технически мероприятия М „Родопи“, М „Пирин“ и М „Вихрен“ на български 
граждани по какъвто и да е повод“ в съответствие с ангажиментите, поети 
от министъра на вътрешните работи на Националната кръгла маса.  

30.  Стенограма от среща на министъра на вътрешните работи с началници-
те на областните управления, проведена на 7 февруари 1990 г., 12 февруа-
ри 1990.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 12, а.е. 993, л. 1-32

  Срещата е посветена на въпроса как МВР да се впише в процеса на действи-
телно отделяне на партията от държавата, след извънредния конгрес на 
БКП. На срещата Л. Гоцев настоява това да става „организирано, умно, без 
паника, но динамично“.

31.  Стенограма от заседанието на Колегиума на МВР, проведено на 27 февруа-
ри 1990 г., 9 март 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 12, а.е. 973, л. 20-22.     

  Колегиумът взема решение по кадрови въпроси, включително утвърждава ука-
зи за освобождаване от действителна военна служба на редица генерали, сред 
които Кирил Масленков – началник на Управление „Кадри“, Нанка Серкеджи-
ева – началник на ІІІ отдел – ДС, предложения за освобождаване на други ръ-
ководни кадри. 

32.  Протокол № 1/11.11.1989 г. на експертна комисия от Областно управление 
на МВР – Пловдив, с предложение за унищожаване на дела от фонд ІІІ –
различни и работни дела на секретни сътрудници, 7 март 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 8, оп. 5а, а.е. 1565, л. 271-273 

  Протоколът е с обем от 25 страници и съдържа предложение за унищожа-
ването на 64 дела, които нямат научно-историческа, справочна и оперативна 
стойност. Утвърден е от ръководството на РДВР – Пловдив едва в края на 
май 1990 г. от Петко Кипров, подписал се на мястото на освободената ген.-
майор Н. Серкеджиева, през април 1990 г. Протоколът е изпълнен на 23 юли 
1990 г. Публикуват се само първите три страници от документа, като илюс-
трация за причините за откриване на делата и техния обем.

33. Стенограма от заседанието на Колегиума на МВР, 19 март 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 974, л. 39-44. 

  Колегиумът обсъжда мерки относно осигуряването на благоприятна обста-
новка за провеждане на изборите. В изказването си Л. Гоцев настоява да се 
създаде щаб, които да работи по ясни указания, без обаче да навлиза в конкре-
тика. От своя страна министърът настоява функциите на МВР на изборите 
да бъдат публично оповестени, като за тази цел бъдат привлечени някои из-
вестни интелектуалци. 

34.  Стенограма от срещата на др. Андрей Луканов с ръководния състав на 
МВР, проведена на 20 април 1990 г., 23 април 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 933, л. 142-166

  Срещата е посветена на подготовката на изборите, като Луканов апели-
ра към професионалната и гражданската отговорност на ръководство-
то на МВР. На срещата той говори повече като член на ръководството 
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на БСП, отколкото от името на правителството. Посочват се очакванията 
за засилване на корупцията, „врастването на нечистите парични натруп-
вания с легалните форми на стопанска дейност“. Луканов съобщава, че не 
иска да съставя еднопартийно правителство, дори и да спечели над 50% от 
мандатите. 

35.  Телеграма (екстрена) до НРС, НСЗК, РДВР и под. 72700 от зам.-министър Кр. 
Саманджиев, 13 юни 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 884, л. 46-47

  Телеграмата е във връзка с нарастващото напрежение заради неочакваната загу-
ба на СДС на изборите. Дава се информация как е преминала нощта на 12 срещу 
13 юни и за сформирането на инициативен комитет за гражданско неподчинение. 
Указания за контакти с регионалните лидери на политическите сили за овладява-
не и нормализиране на обстановката. 

36.  Преписка между МВР и обществено-държавната комисия за проверка на пос-
традалите в концентрационните лагери в България, януари–юли 1990 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 180 – л. 1-4; 6-7; 26-53; 57-82.   

  Преписката съдържа справка от отдел „Въдворяване и изселване“; списък на за-
гиналите в лагера в Ловеч, с посочената в смъртния акт причина за смъртта; 
списък на работилите милиционер в ТВО – Ловеч; доклад на Обществено-държав-
ната Комисия за подпомагане разследването по извършените престъпления в ла-
герите край Ловеч, Скравена и на други места.

37.  Аналитична справка относно състоянието и тенденциите на валутно-контра-
бандните престъпления и организираната престъпност в НРБ, 1990–1991 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 116 (и гръб), 125 (и гръб), 172 (и гръб), 
180-186, 188 (и гръб), 197. 

  Справката е изготвена от старши разузнавач от отделение 05, отдел 12 на НЗСК 
по тематична справка от система „ИСКРА“, официални източници и оперативни 
материали. Цитирани са различни случаи за незаконни сделки, сред които и таки-
ва, извършени от фирма „Кинтекс“, генералния директор на фирма „Тератон“ 
Младен Мутафчийски, вероятни операции по внасяне на пари от Иван Славков в 
чужди банки, отношенията между Фатик Шабан и Илия Павлов

38.  Телеграма от НСЗК до началниците на РСЗК и СРДВР, УКА за сведение, 
20 август 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 2, оп. 6, а.е. 109, л. 1 (и гръб)

  Текстът на телеграмата представя резултатите от срещата на президента 
Жельо Желев с ръководството на МВР. Директорът на НСЗК ген.-майор Георги 
Пилев е запознал с доклад президента с функциите, задачите и оперативната 
обстановка по линия на НСЗК. Желев е проявил интерес какъв е точният брой на 
преназначените служители от бившето Шесто управление. Обсъдена е необходи-
мостта от деполитизация на службите за сигурност и МВР. 

39.  Справка относно щатната численост и състав на НСЗК – МВР, 7 септември 
1990 г.,
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 2, оп. 6, а.е. 116, л. 113 (и гръб)

  Документът представя броя на съкратените служители във ВГУ, Четвърто и 
бившето Шесто управление и общата численост и съставът на новата служ-
ба. Съдържат се данни за стажа, образованието и специализацията на личния є 
състав. 
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40.  Стенограма от среща – разговор на министъра на вътрешните работи П. Пенев 
с Меди Доган, състояла се на 14 септември 1990 г., 20 септември 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 11а, а.е. 935, л. 117-136

  Срещата се провежда по искане на вътрешния министър, а целта е „устано-
вяване на контакт“ и спечелване на „благоразположението“ на Доган. Другият 
повод е появата на сигнали за прояви сред турското и българомохамеданското 
население, които нажежават обстановката. Според Доган МВР трябва да под-
държа контакти с политическите сили, каквито той до момента бил поддържал 
със Атанас Семерджиев. На срещата са обсъдени различни проблеми в смесените 
райони, изучаването на турски език, междуетническото напрежение. 

41.  Заповед относно мерки за изпълнение на решение на ВНС от 4 декември 1990 г. 
за създаване на Анкетна комисия за досиетата на народните представители, 5 
декември 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 5, а.е. 35, л. 252.

  Във връзка с решението на анкетната комисия по досиетата, министърът за-
бранява достъпа на всички служители до информационните масиви, забраня-
ва движението на оперативни дела, искането на ВНС да се осъществи от Са-
манджиев. 

42.  Преписка между Великото народно събрание и МВР във връзка с дейността на 
Анкетната комисия по досиетата на народните представители, сътрудници на 
Държавна сигурност, септември – декември 1990 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 194а., л. 1-7, 16 (и гръб)-17, 19-32, 41-45, 74-80.

  Преписката и изказаните в нея аргументи са показателни за драматичната 
съпротива на МВР срещу разсекретяването на досиетата. В преписката МВР 
информира, че част от делата на сътрудниците са били унищожени, тъй като 
декриминирането на някои от дейностите са направили запазването на тези опе-
ративни дела излишно. Споменава се, че оповестяването на досиетата ще на-
несе непоправим удар на органите за сигурност, поради което се прави предло-
жение да бъдат унищожени всички архиви на Шесто управление, което щяло да 
доведе до успокояване на обстановката. Ключова роля в тази съпротива изиграва 
ген. Петко Кипров, началник на служба „Информация и архив“. 
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LIST OF THE DOCUMENTS 

I. STATE SECURITY ON THE EVE OF 10 NOVEMBER 2011

1.  Protocol Ref. No 690/2.08.1988 for the destruction of personal and business dossiers 
of secret collaborators, 2 June 1988.
(CDDAABCSSISBPA)-M, f. 8, inv. 5a, a.u. 1479, sheets 8-10

  Sample Protocol for the destruction of personal and business dossiers. The protocol 
reports the destruction of 18 personal and 12 business dossiers of secret collaborators 
excluded from the central units by tearing and rendering.

2.  Protocol of the Expert Committee from the District Directorate of the MI - Varna, 
for the destruction of dossiers in fund V-0, with no confi rmed evidence of criminal 
activity, 12 December 1988
CDDAABCSSISBPA-M, f. 8, inv. 5a, a.u. 1511, sheets 107-110

  Sample Protocol for the destruction of dossiers, containing data about 61 destroyed 
dossiers, discovered in the 70s and early 80s, which cite the reasons for which people 
were put under surveillance and prevention. 

3.  Memorandum to General D. Stoyanov, Minister of the Interior, on the results of the 
survey of the agents and ways to achieve a qualitatively new growth of the covered 
intelligence work of the SS, 4 January 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 12, a.u. 914, sheets 4-36

  The Memorandum presents the results of the survey of the work with the agents network 
in the period 1983-1986; summarized data from the survey is presented and suggestions 
to improve the performance of the agents are made.

4.  Analysis of the operational situation in the work of the People’s Militia and fi ght 
against crime, 24 January 1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 1, inv. 11a, a.u.729, sheets 1-13.

  The analysis focuses on data from 1988, indicating worsening of the situation relating to 
crime - an increase of 8.5% of registered crime, mainly property crimes, 26% - of house 
thefts, 30% - of stolen motor vehicles. An increase of 32% of intentional murders, and 
10% increase of crimes committed by minors were reported. An increase of persons killed 
in traffi c accidents was also reported and 1153 died, of which 455 pedestrians, in 1988.

5.  Report on the operational situation and the activities of the State Security to protect 
the economy and support its development since the adoption of the Decree on 
Economic Initiative, 4 July 1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 8, inv. 6a, a.u. 106, sheets 18-31

  Unrealistic plans, the increase in the foreign exchange costs and intensifi ed contacts with 
foreigners, estimated as a threat to the national security, were among the main problems. 
In response to that active recruitment activities among professionals, holding key positions 
in the serviced establishments, were carried out.

6.  Circular to the heads of central operational units, and SCD and DD-MI from Minister 
Tanev, 28 July 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u. 711, sheets 177 -180

  Activities related to amendments to the Law on foreign passports and in particular how 
to deter people from fi nding jobs abroad.
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7. Written reference on materials obtained from the COREU system, 1 August 1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 9, inv. 8a, a.u. 564, sheets 110-112.

  This written reference concerns information obtained from the system for exchange of 
secret information of the European Economic Community (COREU).

8.  Written reference on some peculiarities of the operational situation in the country as 
to 26 September 1989, 27 September 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 8, inv. 6a, a.u. 103, sheets 218-221

  This written reference summarizes the number of Bulgarian citizens who had left for 
Turkey and the number of returnees to Bulgaria.

9.  Telegram to the heads of central operational units, and SCD and DD-MI from Grigor 
Shopov, First Deputy Minister, of 24 October 1989. 
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u. 712, sheets 65 (and back) -66

  It is an Order for taking concrete measures to prevent further aggravation of the situation 
in the country.

10.  Telegram to the heads of central operational units, and SCD and DD-MI from Grigor 
Shopov, First Deputy Minister, of 25 October 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u. 712, sheets 68-69

 It is an Order to prevent specifi c individuals to visit Sofi a during the “Eco Forum“.
11.  Telegram to the heads of central operations, and SCD and DD-MI from Grigor 

Shopov, First Deputy Minister, of 27 October 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u. 712, sheets 70 (and back)

  It is an Order to take appropriate steps to clarify the actual operational situation in the 
country.

12.  Information on a working visit of a delegation of the Ministry of the Interior of the 
P R of Bulgaria to the USSR, of 30 October 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u. 1070, sheets 90-108

  The information presents the new problems solved by the KGB, among which an important 
place was occupied by prevention of the establishment of parallel structures to the Soviet 
power. Measures were taken to use glasnost and democracy to improve the public image 
of the KGB. Measures were also taken to make structural changes in Department 05 of the 
KGB, which no longer was to deal with combating ideological subversion and was tasked 
with the protection of the Soviet constitutional order. KGB expressed concern about the 
rapidly developing negative processes in Poland and Hungary, and recommended that 
other agencies provide them with moral support.

13.  Telegram to the heads of the central operational authorities, SCD and DD-MI from 
Grigor Shopov, First Deputy Minister, of 31 October 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.712, sheet 72

  It is an Order lifting the restrictions on travel to Sofi a of certain persons and continuing 
the same restrictions for other persons during the “Eco Forum“.

14.  Telegram to the heads of SCD and DD-MI from Grigor Shopov, First Deputy 
Minister, of 1 November 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.712, sheet 81 (and back)

  It is information on the expected activity of the informal group on the eve of the congresses 
of education, science and higher education and recommendations on the measures to be 
taken.
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15.  Circular to the heads of central operational divisions, SCD and DD-MI from 
Minister Tanev (copies to the Municipal Directorates of the Ministry of the Interior 
- I category (10 November 1989).
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.712, sheets 82-84

  It concerns the Plenum of the BCP Central Committee held on 10 November and the 
measures to be taken by the M I for the timely intersection of anti-governmental and other 
criminal activities.

II. THE STATE SECURITY AND THE BEGINNING OF THE TRANSITION

16.  Circular to the heads of central operational units, SCD and DD-MI from Minister 
Tanev, of 15 November 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.712, sheets 86-87

  It concerns the authorised meeting of the informal structures and organisations, scheduled 
for 18 November, which was expected to be crowded, and the measures for maintaining 
public order and peace in the capital city.

17.  Order from Minister G. Tanev on conducting emergency measures! Of 16 
November 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 8, inv. 6a, a.u.103, sheet 123

  It is a prohibition to destruct in all units of the Ministry of the Interior any documents and 
information obtained since they received information that it was made locally. It ordered 
the suspension of the conduct of M. “Rodopi“ and M “Pirin“ for Bulgarian citizens.

18.  Speech of Petar Mladenov, Secretary General of the BCP Central Committee and 
President of the State Council of the Republic of Bulgaria to the meeting with the 
leading authorities in the Ministry held on 25 November 1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 8, inv. 6a, a.u.106, sheets 101-118

  The primary objective of his speech is the reforming of the SS by closing structures, rather 
than dismissing people. P. Mladenov describes the situation in the country, especially 
in the economy as “staggering.“ Neither VI Directorate, nor any other MI authorities 
should be blamed for the problems, because they are “the authorities of our revolution“. 
He notes that the new goal is not changing the facade but a new course of the Communist 
Party and the State. The new goal for the MI is to work to strengthen the protective 
functions of socialism.

19.  Minutes of the meeting of Petar Mladenov, Secretary General of the BCP Central 
Committee and President of the State Council with the leadership of the Ministry, 
the college and heads of central directorates, held on 25 November 1989 and speech 
of Georgi Tanev, Minister of the Interior, to the same meeting.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 1, inv. 12, a.u. 936, sheets 1-19, 24-29, 41, 75-90.

  At the urging of Peter Mladenov, the meeting decided to dissolve VI Directorate. Following 
the reform of the Soviet KGB, it is envisaged to establish a Directorate for protection 
of the constitutional order. The decision to dissolve the VI Directorate is supported by 
Vladimir Todorov, head of the intelligence. Before the newly elected Secretary General 
of the Central Committee, Minister Georgi Tanev made a highly ideological speech in 
which the primary objective set to the Ministry is the task to work for the dismantling of 
the command system. The proposals concerning other reforms in the Ministry itself are 
limited to the decision to transfer the prisons to the Ministry of Justice.
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20.  Proposal by Minister G. Tanev and Decision of the College of the MI to establish a 
directorate for the protection of the socialist constitutional order and dismantle VI 
Directorate, 4 December 1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 8, inv. 6a, a.u.106, sheets 210-232.

  The proposal is justifi ed by Anton Musakov’s report, which provides a brief historical overview 
and analysis of the work of  VI Directorate over the years. It is envisaged that the new 
structure for the protection of the socialist constitutional order will work for the protection 
of national unity, counteract attempts at creating public structures of anti-constitutional 
nature, being discharged from the work on spiritual matters. The new directorate needs to 
improve deployment of agents and implement the BCP policy on the national question.

21.  Suggestions, questions, comments made at meetings of the Primary Party Organisations 
(PPO) and meetings with the leaders of the sub-units, 4 December 1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 8, inv. 6a, a.u.106, sheets 233-244, 288-289

  The statements present the attitudes of the employees in the sub-units of the MI, dominated 
by a sense of panic and anxiety and reluctance to take political responsibility on behalf of the 
Communist Party. In one of the statements an interesting description of the events of 10 November 
is made through the eyes of a cadet at the “Georgi Dimitrov“ Higher Institute of MI.

22.  Minutes of the meeting of the College of the Ministry of the Interior, 13 December 
1989.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 1, inv. 12, a.u.910, sheets 1-2.

  It includes a decision for dismantling VI Directorate, retirement of Grigor Shopov, and 
dismissal of Anton Musakov.

23.  Circular from Minister Georgi Tanev to the heads of the central operational and 
regional directorates of the MI, 15 December 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.813, sheets 22-24

  It concerns the large rally outside the National Assembly on 14 December, when the 
repeal of Article 1 of the Constitution and the autonomy of universities was requested. 
From the rostrum Zhelyu Zhelev appeals for everyone to disperse peacefully and the next 
day to get together again in front of the National Assembly.

24.  Circular (extraordinary) from Minister Georgi Tanev to the heads of regional directorates 
of the MI in Varna, Razgrad, Lovech and Mihailovgrad, 22 December 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.813, sheet 26

  Instructions for action in case Romanian citizens or former senior leaders try to pass on 
Bulgarian territory in view of the situation in SR of Romania.

25.  Written reference on the implementation of the Law on Amnesty of 22 December 
1989, 26 December 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.821, sheets 253-255

  It applies to persons who were given amnesty, immediately after promulgation of the law, 
who had been convicted of crimes against the People’s Republic (Articles 108, 109 and 
110, Chapter I of the Criminal Code), and persons convicted of cohabitation (Article 180 
of the Criminal Code). A table with their number is attached to the written reference.

26.  Circular to the heads of central operational units, SCD and DD-MI from Colonel 
General Minister Semerdgiev, 29 December 1989.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.712, sheet 109

  It refers to the measures to be taken in connection with the decision of “our“ party and 
government to enable all Bulgarian citizens to freely choose their own names, what 
religion to profess and what language to use.
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27.  Speech by Alexander Lilov to the national meeting of the MI held on 6 January 1990 
and convened in pursuance of the Decision of the State Council and the Council of 
Ministers of the People’s Republic of Bulgaria of 29 December 1989, 9 January 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 12, a.u.991, sheets 77-97.

  The discussion is devoted to the decision to eliminate the effects of violations while 
renaming the Turkish and Muslim population.

28.  Transcript of the meeting of the leadership of the College of MI with the offi cers of 
Second General Directorate, Directorate IV of the SS and former VI Directorate of 
the SS held on 20 January 1990.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 1, inv. 12, a.u.992, sheets 2-31

  Statement made by Colonel General Atanas Semerdgiev in connection with the substantial 
cuts and comprehensive reorganization of all MI structures. Semerdgiev assesses it as 
“super diffi cult task“ and “extremely painful operation“, which however is unavoidable, 
as the Ministry of the Interior has become a “state within the state“. In his statement 
Semerdgiev deliberately does not mention the exact number of staff of the Ministry. The fi rst 
step will be undertaken through the establishment of the National Service for Protection of 
the Constitution, based on the old Second, Fourth and former Sixth Directorates, less work 
in relation to informals and the intelligentsia. Semerdgiev recalls the defeat of the services 
in the GDR and makes the assessment that in the next Bulgarian Parliament the opposition 
will be presented as well. Its attitude towards the security authorities cannot be predicted, 
so cuts must be made before the elections. General Samandgiev was appointed head of the 
new service and the group to prepare the concept for redundancy will be led by L. Gotsev. 
Without a clear answer remained the requests of some offi cers to specify the functions of the 
new service because of uncertainty as to what protection of the constitution means in these 
conditions. Asen Tanev, an offi cer in IV Directorate, proposed instead of dismissing offers 
to send them under cover to other state institutions and companies from which they will 
receive their basic salary and MI will only pay them the difference.

29.  Critical documents from the head of the Organisational and technical Directorate-
SS, addressed to the heads of sectors “Operational and Technical Measures“ in the 
regional and municipal directorates of the MI, 9 February 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 58 inv. 1a, a.u.519, sheets 26

  The document requires “absolute prohibition of the conduct of the operational and 
technical measures M “Rodopi“, M “Pirin“ and M “Vihren“ in relation to Bulgarian 
citizens in any occasion“ in accordance with commitments made by the Minister of the 
Interior at the National Round Table.

30.  Transcript of the meeting of the Minister of the Interior with the heads of regional 
directorates held on 7 February 1990, 12 February 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 12, a.u.993, sheets 1-32

  The meeting is devoted to how MI can fi t into the process of actual separation of the Party 
from the State after the extraordinary congress of the Bulgarian Communist Party. At the 
meeting L. Gotsev insists that this should be done “in an organized, smart, panic-free, but 
dynamic way“.

31.  Transcript of the meeting of the College of the Ministry of the Interior, held on 27 
February 1990, 9 March 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 12, a.u.973, sheets 20-22.

  The College decides on staff issues, including approval of decrees for release from actual 
military service of a number of generals, among them Cyril Maslenkov - Head of the 
Personnel Directorate and Nanka Serkedgieva - Head of Department III of the SS, on 
proposals for the release of other executives.
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32.  Minutes No 1/11.11.1989 of the expert committee of MI Regional Directorate - 
Plovdiv, containing a proposal for the destruction of dossiers of Fund III and other 
business dossiers of secret collaborators, 7 March 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 8, inv. 5a, a.u.1565, sheets 271-273

  The Minutes have a volume of 25 pages and contains a proposal for the destruction of 64 fi les 
that have no scientifi c, historical, reference and operative value The Minutes were approved 
by the leadership of the RD-MI - Plovdiv at the end of May 1990, in particular by Petko 
Kiprov, who signed in place of the released Major General N. Serkedzhieva in April 1990. The 
Minutes were implemented on 23 July 1990. Only the fi rst three pages of the document are 
published as an illustration of the reasons for the opening of the fi les and their volume.

33.  Transcript of the meeting of the College of the Ministry of the Interior of 19 March 1990.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 1, inv. 1, a.u.974, sheets 39-44.

  The College discusses measures for ensuring a favourable environment for conducting 
elections. In his statement L. Gotsev insists that a staff should be created which will follow 
clear guidelines in its work, without going into specifi cs. The Minister on his part insists 
that the functions of the MI at the election should be made public and for this purpose 
some famous intellectuals should be associated.

34.  Transcript of the meeting of Andrei Lukanov with the senior staff of the Ministry of 
the Interior held on 20 April 1990, 23 April 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.933, sheets 142-166

  The meeting is devoted to the preparation of the election, and Lukanov appeals to the 
professional and civic responsibility of the leadership of the Ministry. At the meeting, he 
spoke more like a member of the BCP rather than on behalf of the Government. He points 
to the expected expansion of corruption, “implanting of dirty cash into the legal forms of 
business“. Lukanov announces that he does not want to establish one-party government, 
even if he wins more than 50% of the mandates.

35.  Telegram (extraordinary) to NIS, NSPC, RD-IM and unit 72700 from Deputy 
Minister K. Samandgiev, 13 June 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 1, inv. 11a, a.u.884, sheets 46-47

  The telegram is in relation to the increasing pressure from the unexpected loss of the UDF 
in the election. Information is given about the night of 12 June and the morning of 13 June 
and the formation of an initiative committee for civil disobedience. The telegram contains 
instructions about contacts with regional leaders of the political forces to control and 
normalize the situation.

36.  Correspondence between the MI and the public and state commission for the 
investigation of crimes in concentration camps in Bulgaria, January-July 1990.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 8, inv. 6a, a.u. 180 - sheets 1-4; 6-7, 26-53, 57-82

  The fi le contains a report from the Department of Internment and Displacement; a list of 
those who died in the camp in Lovech, with indication of the cause of death in the death 
certifi cate; a list of militiamen who worked in CC Lovech; a Report of the Public and 
State Commission for assistance in investigating crimes committed in the camps near 
Lovech, Skravena, etc.

37.  Analytical written reference on the status and trends of currency and smuggling 
offences and organized crime in the PRB, 1990-1991.
CDDAABCSSISBPA - M, f. 2, inv. 6, a.u. 137, sheets 116 (and back), 125 (and back), 172 (and back), 
180-186, 188 (and back), and 197.

  The written reference is made by a senior intelligence offi cer of Department 05, Section 
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12 of NSPC on the basis of a thematic written reference from the “Iskra“ system, offi cial 
sources and operational materials. Cited are other cases of illegal transactions, including 
those made by “Kintex“, by Mladen Mutafchiyski, Director General of “Teraton“, 
possible operations in relation to money deposits in foreign banks, made by Ivan Slavkov, 
the relationship between Fatik Shaban and Ilia Pavlov.

38.  Telegram from NSPC to the heads of RSPC and SRD-MI, CIAS for information, 20 
August 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 2, inv. 6, a.u. 109, sheet 1 (and back)

  The text of the telegram presents the results of the meeting of President Zhelyu Zhelev with 
the leadership of the Ministry of the Interior. Maj. Gen. George Pilev, Director of NSPC, 
presented a report to the President on the functions, tasks and operating environment 
in the line of work of NSPC. Zhelev was interested in the exact number of reappointed 
offi cers from the former VI Directorate. They discussed the need for de-politicisation of 
the security services and MI.

39.   Written reference on the number of personnel and composition of NSPC - MI, 7 
September 1990.
CDDAABCSSISBPA-M, f. 2, inv. 6, a.u. 116, sheet 113 (and back)

  The document contains the number of redundant employees in the Second General Directorate, 
Fourth and former Sixth Directorates and the total number and composition of the new service. 
It also contains data about time of service, education and specialization of its personnel.

40.  Transcript of a meeting of P. Penev, Minister of the Interior, with Medi Dogan held 
on 14 September 1990, 20 September 1990.
CDDAABCSSISBPA-M u. 1, Op. 11a, AU 935, l. 117-136

  The meeting was held at the request of the Minister of the Interior and its goal is “making a 
contact“ and gaining Dogan’s “favour“. The emerging signals of symptoms among Turkish 
and Bulgarian population that are “heating“ the situation was another reason. According 
to Dogan, MI should maintain contacts with the political forces of the type he has had 
so with Atanas Semerdgiev. At the meeting various issues were discussed concerning the 
regions with mixed population, the study of Turkish language and ethnic tension.

41.   Order on the measures for the implementation of a Decision of the Grand National 
Assembly of 4 December 1990 on the establishment of the Committee of Inquiry into 
the fi les of the members of the National Assembly, 5 December 1990.
CDDAABCSSISBPA – M, f. 2, inv. 5, a.u. 35, sheet 252.

  In connection with the decision of the Committee of Inquiry into the fi les of the members of 
the National Assembly, the Minister prohibits the access to information databases for all 
employees, prohibits the movement of operational fi les, the request of the Grand National 
Assembly to be implemented by Samandgiev.

42.  Correspondence between the Grand National Assembly and MI in connection with 
the activities of the Committee of Inquiry into the fi les of the members of the National 
Assembly, State Security collaborators, September - December 1990.
CDDAABCSSISBPA - M, f. 8, inv. 6a, a.u. 194a, Sheets 1-7, 16 (and back) -17, 19-32, 41-45, 74-80.

  The Correspondence and the arguments expressed in it are indicative of the dramatic 
resistance of MI against declassifi cation of fi les. In the Correspondence the Ministry 
of the Interior informs that some fi les of contributors have been destroyed since de-
criminalisation of some of the activities have made the preservation of these operational 
fi les unnecessarily. It is mentioned that the disclosure of the fi les would strike an 
irreparable blow at the security services and therefore it is proposed to destroy all fi les 
of VI Directorate, which would lead to calming of the situation. Petko Kiprov, Head of 
Information and Archives Service, played a key role in this resistance.
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ÏÎ-×ÅÑÒÎ ÑÐÅÙÀÍÈ 

ÑÚÊÐÀÙÅÍÈß 

а.е. – архивна единица 
АМ  – активно мероприятие
АМВР –  Архив на Министерството на 

вътрешните работи 
АМВнР –  Архив на Министерството на 

външните работи 
АНРС –  Архив на Националната 

разузнавателна служба 
ВЕ – вражеска емиграция 
ВГУ –  Второ главно управление 

(контраразузнаване) на ДС
ВР – вербовъчна разработка 
ГД – групова разработка 
ГДОР –  групово дело за оперативна 

разработка 
ГО – граничен отряд 
ГСУ – Главно следствено управление 
ДДС – Дирекция Държавна сигурност 
ДВ – доверена връзка 
ДЗ – доброволен  заявител 
ДИА –  Дирекция „Информация и архив“ 

(на МВР) 
ДЛ – доверено лице 
ДНМ – Дирекция на Народната милиция
ДОН – дело за оперативно наблюдение 
ДОП – дело за оперативна проверка 
ДОР – дело за оперативна разработка 
ДС – Държавна сигурност 
З/А – задграничен агент 
ЗЗКИ –  Закон за защита на 

класифицираната информация 
ИД – информационно дело 
ИР – изменник на родината 
ИПЦ – идеологически подривни центрове 
КА – Служба „Картотека и архив“ (в ПГУ) 
КВ – кандидат за вербовка 
КГБ –  Комитет за Държавна сигурност 

(на СССР) 
КДС –  Комитет за Държавна сигурност 

(на НРБ) 
КК – конспиративна квартира 
КРО – контраразузнавателен отдел 
ЛР – лична разработка 
М „Вихрен“ –  контрол върху лична и служебна 

кореспонденция 
M „Канал“ –  мероприятия по ВЕ (вражеска 

емиграция) 
М „Лъч“ –  подбор и вербуване на чужди 

граждани за агенти 
М „Пирин“ –  подслушване на домашен и 

служебен телефон 
М „Родопи“ –  подслушване чрез монтиран 

микрофон в дома 

A.U. – Archival unit
A.M. – Active measure
A.M.I –  Archives of the Ministry of the 

Interior
AMFA –  Archives of the Ministry of Foreign 

Affairs
ANIS –  Archives of the National Intelligence 

Service 
EE – Enemy emigration
SGD –  Second General Directorate (counter-

intelligence) of the State Security
RD – Recruitment dossier
GSD – Group surveillance dossier
GCOD –  Group case for operative 

development
BS – Border squad
HDI – Head Directorate for Investigation
DSS – Directorate for State Security
CC – Confi dential Connection
CI – Confi dential informant
IAD –  Information and Archives Directorate 

(of MI)
TR – Trust Relation
DPM – Directorate of the People’s Militia
COS – Case for operative surveillance
COC – Case for operative control
COD – Case for operative development
SS – State Security
FA – Foreign agent
LOCI –  Law on the protection of classifi ed 

information
IF – Information fi le
NT – National traitor
ISC – Ideological subversive centres
CAS –  Card-index and Archives Service 

(in FGD)
CR – Candidate for recruitment
KGB –  Committee for State Security 

(of the USSR)
CSS –  Committee for State Security 

(of the PRB)
CL – Clandestine lodging
CID – Counter-intelligence department
IS – Individual surveillance dossier
M “Vihren“ –  Check on private and business 

correspondence
M “Channel“ –  Surveillance operations against 

hostile emigrants
M “Luch“ –  Selection and recruitment of foreign 

nationals as agents
M “Pirin“ – Home and business phone tapping
M “Rodopi“ –  Tapping by a microphone installed 

in the home

FREQUENTLY USED 

ABBREVIATIONS
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МР/К –  мероприятие за обезпечаване 
сигурността на секретни обиски, 
извършвани от ДС и КГБ 

НКВД –  Народен комисариат за вътрешни 
работи (на СССР) 

НМ – Народна милиция
Н.Р – нелегален разузнавач 
НРС –  Национална разузнавателна 

служба 
НСЗК –  Национална служба за защита 

на Конституцията 
НСлС – Национална следствена служба 
НСТ – Национален съюз на труда 
НТР – Научно-техническо разузнаване
ОБВЕ –  Организация на българската 

вражеска емиграция 
ОВ – оперативна връзка 
ОД – отчетно дело 
ОДС – органите на ДС
ОИ – оперативен интерес
ОНД – оперативно-наблюдателно дело 
ОР – оперативен работник 
ОРОН –  оперативен работник на 

обществени начала 
ОСД – оперативно справочно дело 
ОСС – Окръжна следствена служба
ОУ-МВР –  Окръжно управление на 

Министерство на вътрешните 
работи

ПА – перспективен агент
ПВ – пунктове за връзка 
ПВС – Прокуратура на въоръжените сили 
ПГУ –  Първо главно управление на ДС 

(разузнаване) 
ПИ – представляващ интерес 
ПДЯ – постоянно действаща явка 
ПЛ – перспективно лице 
РО – Разузнавателен отдел 
РРС – Районна радиостанция 
РУМНО –  Разузнавателно управление на 

Министерството на отбраната 
(неофициално название на 
военното разузнаване)

РУС – Регионално управление сигурност
СГУ –  Софийско градско управление 

(на МВР) 
СИА –  Служба „Информация и архив“ 

(на МВР) 
СКК – Съюзна контролна комисия 
СОУД –  Система за обединен отчет на 

данните за противника, създадена 
през 1977 г. за сътрудничество, 
взаимодействие и координация 
между службите за сигурност в 
социалистическите страни 
(НР България, Германска ДР, 
Унгарска НР, Република Куба, 
Монголска НР, Полска НР, ЧССР, 
СССР и СР Виетнам)

MR/K –  Measure to ensure the security 
of secret searches conducted by the 
KGB and DS

NKVD –  People’s Commissariat for Internal 
Affairs (of the USSR)

PM – People’s militia
CIA – Clandestine intelligence agent
NIntS – National Intelligence Service
NSPC –  National Service for the Protection 

of the Constitution
NIS – National Investigation Service
NLU – National Labour Union 
STI – Scientifi c and technical intelligence
OHBE –  Organization of hostile Bulgarian 

emigrants
OC – Operational contact
PF – Performance fi le
SSA – SS authorities
OI – Operative interest
OWC – Operative watch case
OW – Operative worker
OWPB – Operative worker on a public basis
ORF – Operative reference fi le
DIS – District Investigation Service
DD-MI –  District Division of the Ministry 

of the Interior
PA – Promising agent
PC – Points of contact
POAF –  Prosecutor’s Offi ce of the Armed 

Forces
FHD – First Head Directorate (of the SS)
AI – Attracting interest
PSMP – Permanent secret meeting place
PP – Perspective person
ID – Intelligence department
RRS – Regional radio station
RUMNO –  Intelligence Directorate of the 

Ministry of Defence (informal name 
of the military intelligence)

RSD – Regional Security Directorate
SCD – Sofi a City Directorate (of MI)
IAS –  Information and Archives Service 

(of MI)
ACC – Allied Control Commission
SOUD –  Unifi ed system for reporting data 

on the enemy, established in 1977 
for cooperation, collaboration and 
coordination between the security 
services in the socialist countries 
(PR of Bulgaria, German DR, PR 
of Hungary, Republic of Cuba, 
PR of Mongolia, PR of Poland, 
Czechoslovak Socialist Republic, 
USSR and SR of Vietnam)

CC –  Correction campus (camps set up in 
Bulgaria in 1945)

SSD –  Safety and Security Directorate (Fifth 
Directorate of SS)
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СС – секретен сътрудник 
ТВУ –  Трудово-възпитателно общежитие 

(лагери, създадени в България през 
януари 1945 г.) 

УБО –  Управление безопасност и охрана 
(Пето управление на ДС)

УГВ –  Управление „Гранични войски“ 
към Министерство на вътрешните 
работи 

Ф. – фонд 
ФА – фамилен архив 
ХКА – хазяин на конспиративна квартира 
ЦДА – Централен държавен архив 
ЦПА – Централен партиен архив 
ЦРУ –  Централно разузнавателно 

управление (на САЩ)
ЦУ – Централно управление 
ЯК – явочна квартира

BPD –  Border Police Directorate, 
Ministry of the Interior

F – Fund
OCL – Owner of clandestine lodging
CSA – Central State Archives
CPA – Central Party Archives
CIA – Central Intelligence Agency (U.S.)
RP – Recruiting place
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