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Темата за колективизацията и социалистическите преобразования в селското сто-
панство отдавна е обект на интерес от страна на изследователите. В историческата 
наука тя е разработена подробно и задълбочено.1 С публикуването на голям брой до-
кументи, съхранявани в Централизирания архив на Комисията, се дава възможност 
за допълнителен прочит на широко известните факти, този път пречупени през при-
змата на ролята и прякото участие на Държавна сигурност в процеса по откъсване на 
българския селянин от неговата земя и превръщането му от неин собственик реално 
само в неин работник. Този процес не протича гладко. Документите на ДС разкри-
ват редица негови страни, свързани с неблагополучията и с насилствените способи, 
прилагани по време на масовизацията на ТКЗС. Засегнат е и въпросът за национа-
лизацията на едрия земеделски инвентар, налагането на мерки против изколването 
на добитъка от селяни, станали членове на ТКЗС. Отразено е недоволството на част 
от стопаните, техни вражески изказвания и прояви, както и антикооперативните им 
нагласи. В някои от документите се споменава, че селяните, които не желаят да вля-
зат в ТКЗС, напускат населените си места и се укриват в покрайнините на селата. В 
откритите архивни материали по темата обаче пряко не се говори за наличието на 
горянски групи2, което се обяснява с факта, че отчитането на горянската съпротива 
в ДС е вървяло по линия на т. нар. политически бандитизъм. Отчетена е борбата 
на Държавна сигурност против „вражеските” прояви в народното стопанство: ус-
тановяването, регистрирането, разработването и разгромяването на кулаците, които 
са определени като най-големите врагове на кооперирането на земята. Изнесени са 
данни за агентурно-оперативната работа, агентурното обслужване на ТКЗС, ДЗС и 
МТС.

През 1949 г. със Заповед № 101-С на министъра на вътрешните работи на На-
родна република България в Дирекция държавна сигурност (ДДС) от началото на 
годината се създава специален Икономически отдел (отдел IV). Задачата му е да води 
борба против съзнателните, извършвани по политически подбуди вредителства, са-
ботажи и диверсии в производството, строителството, транспорта и селското стопан-
ство. Съществуващият до този момент Стопански отдел при Дирекция на народната 
милиция се закрива и преустроява в Стопанско отделение при Криминалния отдел на 
Дирекция на народната милиция, което функционира успоредно с отдел IV при ДДС. 
В заповедта се определят още функциите и задачите на Икономическия отдел и Сто-
панското отделение (вж. Док. № 4 от сборника). През същата година в отделение 
„В” при отдел I на ДС се създава група ХХ – селячество и ТКЗС.3 Именно в рапорт 

1 По-важни изследвания по темата са: Груев, Михаил. Преорани слогове. Колективизация и соци-
ална промяна в Българския Северозапад. 40-те – 50-те години на ХХ век. С., 2009; Марчева, Илияна. 
Социалистическият експеримент в селското стопанство в България (1944-1989 г.). –  В: Изследвания 
по история на социализма в България 1944-1989. С., 2010, т. 2; Мигев, Владимир. Колективизацията 
на българското село (1948-1958 г.). С., 1995.

2 Вж. Архивите говорят, т. 16 – Горяните 1944-1949 г. Сборник документи, т. 1. С., 2001; Архивите 
говорят, т. 64 – Горяните 1949-1956 г. Сборник документи, т. 2. С., 2010.

3 АКРДОПБГДСРСБНА – Историческа справка на ф. 13 – бивше управление III за борба с кон-
трареволюцията.

вЪвеДеНие
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от началника на отделение „В”, във връзка с обслужването на селячеството и ТКЗС в 
страната, се прави констатацията, че всеки сектор има свое схващане за работата по 
линията. Според него е налице неяснота по въпроса – как да се разбира и отчита ра-
ботата по линия на селячеството. При това положение групата, работеща в центъра, 
не може да даде цялостна представа за конкретната форма на „вражеската” дейност 
и как да се води класовата борба в селото (вж. Док. № 12 от сборника).

Освен неразбиране във всички окръзи на страната се отчита слаба и незадоволи-
телна работа по отношение на селячеството. Агентурата, работеща по тази линия, из-
пълнява задачи от общ характер, а не се насочва към разкриване на враговете в селото. 
Тя в повечето случаи е крайно недостатъчна и не е в състояние да осведомява за всич-
ко, случващо се в селото, което вълнува службата. Неразбирането на окръжните служ-
би при ДДС как да отчитат и ръководят работата по линия на селячеството се дължи и 
на факта, че задачата още не е била изяснена централно (вж. Док. № 16 от сборника).

В доклад за политическото състояние по линия „Селячество” в страната се опре-
делят трите социални групи на село: бедни, средни и кулаци. В него се посочва, че за 
бедни селяни могат да се смятат онези земеделски стопани, които притежават до 30 
дка земя и на които тя не достига за изхранване на семействата им. Средни са оне-
зи, които притежават от 70 до 100 дка земя, не използват чужд труд и се занимават 
само и изключително със земеделие. За кулаци пък се определят онези земеделски 
стопани, които притежават също от 70 до 100 дка земя, но упражняват допълнителни 
дейности като търговия, кръчмарство, занаятчийство и др. В същата категория попа-
дат и онези, които притежават над 100 дка и експлоатират чужд труд. Констатира се, 
че кулакът в икономическо отношение вече не е това, което е бил преди 9 септември 
1944 г. Прави се извод, че до окончателното му ликвидиране чрез ограничаване, а 
впоследствие и чрез разкулачване, той нямало да остане това, което бил до настоящ-
ия момент (вж. Док. № 17 от сборника).

Във връзка с работата на ДС по ТКЗС може да се каже, че реалното отделяне 
по тази линия като самостоятелна става в края на януари 1950 г. (вж. Док. № 15 от 
сборника). Една от най-важните задачи при изпълнението на първия петгодишен 
стопански план в страната е успешното прибиране на реколтата и събиране на дър-
жавните доставки4. В тази връзка са и заповедите, инструкциите и окръжните на 
МВР. Показателна е Заповед №1483-П на министъра на вътрешните работи на НР 
България от 30 май 1950 г. за осигуряване реда и сигурността при прибиране, съх-
ранение и опазване на реколтата и обезопасяване на държавните доставки. Чрез нея 
се предвижда мобилизация на целия оперативен състав на МВР; предотвратяване на 
престъпните намерения; изработване на инструкции и контрол върху изпълнението 
им; изготвяне на планове за работа (вж. Док. № 19 от сборника). Заповедта е съпът-
ствана от инструкция на помощник-министъра на вътрешните работи за мерките по 
линия на ДДС във връзка с прибирането на реколтата и осигуряването на държав-
ните доставки. За целта се мобилизира целият оперативен състав на ДС за работа с 
агентурата и обектите, взети на агентурни разработки; предвижда се тясно сътрудни-
чество с комитетите на партията (вж. Док. № 20 от сборника).

Активизирането на т. нар. вражески елементи и нередностите във връзка с при-
бирането на реколтата и издължаването на държавните доставки се констатира в 

4 Това е вид нарядна система за задължително изкупуване от страна на държавата на различни 
селскостопански стоки и продукти, но на много по-ниски цени от реалната пазарна стойност. В пове-
чето случаи се явяват като непосилни за селските стопани, защото се базират от декар обработваема 
площ, независимо от характера на земеделското стопанство.
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доклад, в който се съобщава за опасност от проваляне прибирането на реколтата. 
В него се посочват допуснатите нередности като: разхищения и лошокачествени ре-
монти на машините, слабо внимание на агентурно-оперативната работа на службите 
по места (вж. Док. № 25 от сборника). При събирането на държавните доставки и 
в желанието си за срочно изпълнение на плана местните административни органи 
стигат до груби извращения в кампанията по прибиране на памука в Благоевградски 
окръг. Съобщава се за употребата на груби методи на някои административни и пар-
тийни органи, които водят до недоволство сред населението и пораждат недоверие 
към народната власт. Споменава се още, че от страх от репресии селяните изваждали 
памук от дюшеци, юргани и възглавници, за да изпълнят определените им наряди 
(вж. Док. № 38 от сборника).

През май 1951 г. излиза нова инструкция за мерките на ДС във връзка с кампа-
нията по прибирането на реколтата и държавните зърнодоставки. Тя е свързана с 
разкриване коварните замисли на класовия враг и с пресичане на неговите опити 
да попречи на нормалното прибиране на реколтата. В инструкцията се предвижда: 
активно разкриване и вземане на агентурна разработка на вражеските контингенти 
в селата, ТКЗС, МТС, ДЗС и други обекти като министерствата; укрепване и моби-
лизиране на агентурния апарат; вербуване на нова качествена агентура. Изисква се 
да се обърне специално внимание на жените, които се проявяват антиправителстве-
но и са антикооперативно настроени. Предупреждава се, че трябва да се провежда 
правилна политическа и класова линия, за да не се допускат необосновани арести и 
нарушения на законността (вж. Док. № 57 от сборника).

Независимо от тези предупреждения тенденцията за оказване на натиск и едва 
ли не тормоз над населението от страна на местни партийни и ръководни фактори в 
ТКЗС при събирането на държавните доставки се запазва и през следващите години. 
В специално съобщение за извращенията по прибиране на държавните доставки в 
гр. Кнежа се вижда, че ръководителите на ТКЗС, в желанието си да съберат държав-
ните доставки, прилагат неправомерни мерки, с които притискат частните стопани. 
Онези от тях, които не са можели да се издължат, са били събличани голи и вкар-
вани в мазето на канцеларията или заставяни да закупят необходимото количество 
пшеница за издължаване (вж. Док. № 88 от сборника). Допускат се извращения и 
по събирането на държавните доставки в Толбухинска5 околия. В някои села частни 
стопани са били викани по късните часове на денонощието, за да бъдат разпитвани, 
защо не са си издължили доставките на боб. Споменава се за специална група, която 
ходела по домовете на частните стопани и събирала всякакъв вид зърнени храни, 
които били за сметка на боба. Отделни стопани са били принуждавани да продават 
добитъка си и с получените пари да закупуват боб за отчета на държавната доставка 
(вж. Док. № 94 от сборника).

На втората национална конференция на ТКЗС (април 1950 г.) е приет „примерен 
устав“ за ТКЗС. В него се изтъква особената важност на принципа на доброволност-
та при изграждане на кооперативните стопанства и се отчита, че той ще даде тласък 
на работата по масовизирането им. В справка за вражеските прояви, във връзка с 
осъществяването на този процес и за предприетите мерки срещу подбудителите, се 
констатира, че от една страна, масовизирането и укрепването на стопанствата било 
съпроводено със засилване дейността на кулашко-реакционните елементи, а от дру-
га, имало нарушаване принципа на доброволността при изграждането на стопан-
ствата, което се изразявало в масови произволни арести по усмотрение на местните, 

5 Днешен град Добрич –  носи това име в периода 1949 – 1990 г.
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околийските административни и партийни органи; въвличане на селските стопани в 
ТКЗС със заплашване и насилие. В ръководствата на кооперациите били допуснати 
да се вмъкнат кулашки и други вражески елементи, които отвътре разлагали неу-
крепналите стопанства (вж. Док. № 23 от сборника).

В не един документ на ДС, свързан с масовизирането на ТКЗС, се докладва за до-
пуснати груби нарушения на партийната и правителствената политика. Например за 
Кулска околия се отбелязва, че влиянието и престижът на партията в нейните села са 
сериозно разклатени. Налице била масова съпротива от страна на населението срещу 
обществените инициативи на партията и най-вече срещу образуването на коопера-
тивни стопанства. Като причина за това се отчита слабата политическа и разяснител-
на работа на партийните организации и най-вече на губите извращения във връзка с 
изграждането на ТКЗС. На много места работата чрез убеждаване се замествала с ад-
министративния метод. Дава се крайно отрицателна оценка на Околийския комитет в 
Кула, който се подвеждал от инструкторите и пълномощниците, които или го лъже-
ли, или не му съобщавали истината (вж. Док. № 40 от сборника). И действително, 
в района на Кулска околия стават едни от най-големите произшествия във връзка с 
изграждането на ТКЗС. Свидетелство за това е доклад за допуснатите извращения и 
безобразия при изграждането на ТКЗС в с. Раброво, Кулско, от март 1951 г., в който 
се отчита много грубото и брутално поведение на хората от комисиите за агитация за 
присъединяване към ТКЗС. Споменава се, че отказалите да подпишат заявление за 
членство в кооператива са заставяни да вадят по 10 куб. метра камъни. А в съседно 
село, при акцията по масовизацията на ТКЗС, се прибягвало, от страна на отговор-
ника от ОК на БКП и с участието на бирника, до принудителни административни 
методи за плащане на данъци при отказ от подписване на декларация за членство в 
кооператива (вж. Док. № 42 от сборника).

Подобно потъпкване на законността при масовизацията на ТКЗС, упражнявано 
от партийни и стопански функционери, имало и в с. Славотин, Михайловградско. В 
документа е описан случай за нанесен побой над лица, които не желаели да подпи-
шат декларации за членство в ТКЗС (вж. Док. № 43 от сборника).

В справка за причините, които пораждат вълненията в някои села на Врачанска 
околия, пише, че е налице дребнобуржоазна психика и частнособственически ин-
терес в селското население. Огромно влияние оказвали гладът и материалният не-
доимък, които създавали чувство на страх и водели до обезверяване към властта. 
Като централна причина се посочва активната „вражеска дейност”, провеждана от 
създадени нелегални организации, изградени на конспиративна основа. Освен това 
работата на ДС и на НМ се оказвала сравнително слаба, защото трудно се добивала 
информация и нерешително се вземали мерки (вж. Док. № 53 от сборника). На-
прежението взема връх и в други населени места. Там то е съпроводено с масово 
разграбване на животните от стопанствата. Много показателно в това отношение е 
специалното съобщение за въоръжената съпротива и сблъсъка на органите на МВР 
с кооператори, които искат да вземат своите животни от ТКЗС в с. Николаево, Пле-
венски окръг. Информира се дори за произведени изстрели. Стигнало се до схватка, 
при която имало ранени представители на милицията, партиен деец и убит човек от 
тълпата – николапетковист (вж. Док. № 50 от сборника).

Недоволството от положението си в ТКЗС или по-скоро с това да работят в сто-
панството води до масово подаване от страна на членовете на заявления за напуска-
не. На места кооператорите излизат от стопанствата, без дори да подават заявления, 
отивайки на работа в ДЗС, промишлеността, мините и др. Недоволството идвало, от 
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една страна, от премахването на рентата, както и от това, че по-голямата част от коо-
ператорите се намирали в лошо финансово състояние (вж. Док. № 96 от сборника).

Вълнения и недоволство сред новоприети членове на ТКЗС има и по-късно. Не 
са един или два случаите, при които се отбелязва желанието на населението да си 
връща добитъка обратно като едновременно с това селяните подават и заявления за 
излизане от кооператива. Така например в специално съобщение от април 1956 г. се 
докладва за вълнения сред турското население в някои околии. Акцентира се, че в 
повечето от случаите разграбванията се извършвали от жени туркини. Вълненията 
били предимно в новообразуваните ТКЗС и особено там, където новоприетите чле-
нове надвишавали числото на старите (вж. Док. № 113 от сборника).

За нежеланието на селяни от някои райони на Провадийска околия да стават чле-
нове на ТКЗС четем в справка, която информира как по места частни стопани напус-
кали домовете си и отивали в планината или в други околии, като с дни и дори сед-
мици не се връщали при семействата си. Подхранвали се слухове, че тези, които не 
искат да стават членове на ТКЗС, били откарвани с камиони нанякъде, докато не се 
съгласят, а други били водени на р. Дунав и били заплашвани, че ще бъдат хвърляни 
в реката (вж. Док. № 121 от сборника).

През ноември 1950 г. се създава отдел ІІІ на ДС. Той се формира на базата на 
Служба „С”, която дотогава обслужва всички учреждения, ръководещи селското и 
горското стопанство в страната и е към отдел ІV на ДС (вж. Док. № 32 от сборни-
ка). В Заповед № 3557 на министъра на вътрешните работи на НР България от 6 юни 
1951 г. се определят задачите на този отдел III по борбата с вражеските елементи в 
селското стопанство. На началника на отдела, на окръжните и околийските управле-
ния на МВР се нарежда да предприемат незабавни мерки за коренно подобряване на 
агентурно-оперативната работа по линия на селското стопанство, на агентурно-опе-
ративното обслужване на министерствата на земеделието, държавните доставки и 
техните периферни органи, а така също и на дейността по отношение на ТКЗС, ДЗС, 
МТС, селскостопанските учебни заведения и научноизследователските институти. 
Предвижда се в най-кратки срокове да се създаде работоспособна агентура в об-
служваните обекти, която да е от ръководните работници и интелигенция. Изисква се 
още коренно подобряване на работата по разследванията на диверсионно-вредител-
ските актове и засилване на политическото възпитание на оперативните работници 
(вж. Док. № 59 от сборника).

Какво обаче се случва, след като излиза тази заповед? В доклад за нейното изпъл-
нение се отчита, че окръжните началници не са се отнесли достатъчно сериозно към 
задачите на ДС в селското стопанство; не са привели в известност всички вражески 
елементи и не са ги взели на активна разработка. Броят и качеството на агентурата не 
били достатъчни за обслужването на обектите. Констатира се и наличието на редица 
други недостатъци (вж. Док. № 63 от сборника).

В следващата Заповед № 33 на министъра на вътрешните работи на НР България 
от 16 февруари 1952 г. се прави извод, че III отдел на ДС, отделенията и окръжните 
управления не са в състояние да поемат поставените пред тях важни отговорности. 
Това налага поставянето на конкретни задачи за засилване на агентурно-оператив-
ната работа. Заповядва се да бъдат взети мерки по изпълнение разпоредбите на За-
повед № 3557 от 6 юни 1951 г., а именно – придобиването във всяко ТКЗС, МТС и 
ДЗС достатъчно на брой и по качество агентура; реализация на водените агентурни 
разработки; издирването и привеждането в известност на всички вражески елемен-
ти; недопускането на диверсии в обектите. Обръщане на най-сериозно внимание за 
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опазване на социалистическата собственост, разхищенията, кражбите и всички без-
образия, вършени от лица в ТКЗС, МТС и ДЗС. Виновните трябвало да се разследват 
и да се предават на съд (вж. Док. № 72 от сборника).

Важна по своя характер е и Заповед № 80 от 12 април 1952 г. на министъра на 
вътрешните работи на НР България. В нея се предвижда установяване и вземане на 
оперативен отчет на кулаците. Заповядва се органите на ДС да престанат да подценя-
ват кулачеството, което оказвало активна съпротива на мероприятията на Партията и 
Правителството. Нарежда се негласно да се установят всички кулаци, като за всеки 
един от тях се изготви справка. Тези, за които се получавали данни, че провеждат 
вражеска дейност, трябвало да бъдат взети на активна разработка, а спрямо другите 
се нарежда да бъдат открити агентурни и наблюдателни дела. Предвижда се придо-
биване на необходимото количество агентура от техните среди. Обръща се внима-
ние, че установяването и вземането на оперативен отчет трябва да се провеждат по 
нелегален път (вж. Док. № 75 от сборника).

Така например в доклада за извършената работа по изпълнение на Заповед №80/ 
12 април 1952 г. при отдел ДС – Враца от април 1953 г. се съдържат указания за пре-
разглеждане на справките за кулаците и за изключване от наблюдение на онези от 
тях, които неправилно били определени като такива. Отчита се, че една част се водят 
на разработка по линия на николапетковисти, с каквато и агентура се обслужват. Това 
свидетелства за слабата работа по кулаците. За нейното подобрение се натоварват 
оперативни работници, които да отговарят и по двете линии, с което се смята, че ще 
се постигнат по-добри резултати (вж. Док. № 89 от сборника). В друг доклад за 
състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на селското стопанство от 
юни 1952 г. пък се анализират издадените заповеди и се отчитат незадоволителните 
резултати от дейността на органите на МВР. Подчертава се, че изоставането на орга-
ните на ДС е такова, че в редица случаи ролята му се свежда само до регистратор на 
събитията, но регистратор с голямо закъснение (вж. Док. № 192 от DVD).

В направен анализ на данните за състоянието на агентурно-информационния 
апарат по линия на селското стопанство четем следните констатации: не са приведе-
ни в известност вражеските елементи във всички обекти, подлежащи на обслужване, 
а тези, които са известни, не са взети на оперативен отчет. Наличната агентура не се 
използва целеустремено, в по-голямата си част е вербувана на патриотична осно-
ва и е неправилно разположена с оглед пълното обезпечаване; ръководството, което 
оперативните работници осъществяват на агентурата в процеса на работа, е слабо; 
заплануваните срещи често се провалят, а донесенията са общи и нямат оперативна 
стойност. Видно е, че отдел III и третите отделения по окръзите не са успели да обез-
печат създаването на агентурно-оперативен апарат, който да е в състояние да разкри-
ва замислите и намеренията на врага в селското стопанство, за да могат органите на 
МВР да обезвредят каквато и да било вражеска съпротива. Основната причина за 
тази слабост се крие в това, че бившето ръководство на МВР и по специално на ДС, 
е изоставило работата против вражеските сили в селското стопанство. Този сектор 
сериозно е подценен и от страна на окръжните началници на МВР и на ДС по места 
,и от страна на ръководството на отдела, който системно не проверявал изпълнение-
то на заповедите. Изпълнението на плановете също не било на нужната висота (вж. 
Док. № 62 от сборника).

В друг доклад от април 1956 г. за състоянието на контингента кулаци в страната 
и как същият се разработва от органите на МВР се отчита, че в основни линии кула-
ците са установени съгласно дадените указания. Условно те са разделени на бивши 
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и настоящи. От така установените 8551 бивши и настоящи кулаци на вражески по-
зиции са около 10%. Посочва се, че една малка част от всички установени са минали 
на отечественофронтовски позиции. Друга част обаче, влезли в ТКЗС, се опитвали 
оттам да провеждат вражеска дейност, оставайки принципни противници на коопе-
рирането. Основната форма на антинародна дейност, проявявана от кулаците, била 
„вражеската агитация и пропаганда” против ТКЗС, против държавните доставки и за 
предстояща война, с което се целяло намаляване на вярата на трудещите се в народ-
ната власт, разлагането на ТКЗС и др. (вж. Док. № 111 от сборника).

В инструкция за агентурно-оперативното обслужване на МТС от юни 1952 г. 
се предвижда наблюдението над обектите да се обезпечава предимно от специално 
назначени опитни оперативни работници на ДС. С цел зашифроване на същите те 
трябвало да се назначават на щат на политуправлението на Министерството на земе-
делието. Оперативните работници системно трябвало да се провеждат политически 
информации, кръжоци и др. Определя се и главната задача пред тях – обезпечаване 
на държавната безопасност, разкриване и пресичане на подривната дейност, работа с 
агентурата (вж. Док. № 77 от сборника).

Към декември 1955 г. в страната има вече изградени 2730 ТКЗС, обединяващи 
53,9% от селските стопани и над 61% от обработваемата земя. Независимо от това, 
в много ТКЗС се констатират сериозни слабости като: лоша организационна работа, 
допуснати груби грешки и извращения на решенията на Партията и Правителството, 
разхищения, кражби, недържавническо отношение към имуществото на коопераци-
ите, огромни загуби. Отчита се, че контрареволюционните елементи и кулаците из-
ползват всичко това, за да водят активна борба за компрометиране мероприятията по 
укрепване на ТКЗС и построяването на социализма на село. Въз основа на информа-
ция, с която разполага МВР, се прави извод, че новото в линията на врага на село е да 
действа много по-скрито, като провежда подривни действия единично или органи-
зирано на малки групи, а също така често прибягва до остри форми – терор, пожари 
и др. Овен това усилията са насочени за изкарване от строя на селскостопанската 
техника чрез вредителство по машините, некачествен ремонт и др. Така например за 
1954 г. установените и нанесените щети, свързани със селското стопанство, са за над 
5 400 000 лв., а присвояванията и кражбите от длъжностни лица съставляват 55% от 
стопанските престъпления, докато през 1953 г. те били 48%. В много кооперативни 
стопанства полученото е незадоволително малко. Запазва се тенденцията, при която 
от допусканите слабости и ниското заплащане на трудоден една част от кооперато-
рите напускат стопанствата и отиват на работа в държавните предприятия, където 
получавали редовно паричните си възнаграждения. Стига се дотам стопанствата да 
остават без работна ръка (вж. Док. № 106 от сборника).

Един от последните документи (март 1958 г.), включен в книжното тяло на сбор-
ника, дава обобщаваща справка за процеса на кооперирането в страната. Към тази 
дата у нас е имало вече изградени повече от 3300 ТКЗС, в които е включена 92% от 
обработваемата земя и 93% от всички домакинства. Освен това съществуват 49 ДЗС 
с 31 филиала и над 2 млн. дка земя, които се обслужват от 202 МТС, 8 ремонтни за-
вода, 15 бази за автотракторни и резервни части. В същия документ четем, че една 
от постоянните форми на вражеска дейност в селското стопанство са диверсион-
ните актове с цел изваждане от строя на селскостопанските машини, унищожаване 
на добитъка, сградите и имуществото на ТКЗС или на отделни активисти в селото. 
Поредно се отправя критика, че разкриването на тези актове е слабо, като основната 
причина за това е, че органите на ДС не били в състояние да правят необходимото. 
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В повечето случаи разследването се възлагало на неопитни оперативни работници, с 
голямо закъснение, без да се спазват основните принципи при извършването на тази 
дейност. Отчита се, че работата в окръзите по агентурното наблюдение над кулаци-
те продължавало да си остава незадоволителна. В нито един доклад не се посочва 
къде са концентрирани, колко от тях са в ТКЗС, МТС, ДЗС и др. (вж. Док. № 123 от 
сборника).

Към края на 1958 г. като цяло се наблюдава завършване на процеса по окрупнява-
нето на земята. В страната съществуват 722 ТКЗС, но по указания на ЦК на БКП от 
февруари 1959 г. онези кооперативи, които имали повече от 80 000 дка, са били раз-
крупнени на по-малки. След този акт ТКЗС стават 947. Всичко това е съпроводено 
от активна вражеска дейност, а в някои райони, населени с мюсюлманско население, 
се забелязват настроения за преселване, дори и за изселване. Мнозина селяни се 
опасяват, че с окрупняването на земята се целяло да се създадат колхози по съветски 
образец (вж. Док. № 127 от сборника).

Независимо от направените констатации, към края на 1958 г., е налице процес на 
уталожване на съпротивата и примиряване с наложеното положение. Документите 
на ДС по отношение положението в селата стават все по-фрагментарни и в повечето 
случаи имат характера на информационни сводки за получената реколта, отчислени-
те средства, влиянието на природните фактори върху добивите и т.н.

* * *
Броят на включените в сборника документи е 130. Те са подредени хронологи-

чески, като подборът е направен от над 350 архивни единици. Списъкът на докумен-
тите следва оригиналните им заглавия. Към всяко заглавие има кратка анотация и 
описание на исковите данни на документа. Когато няма дата върху документа, по-
ставената в квадратни скоби датировка е съобразена със съседните документи или с 
други източници, отнасящи се до разглежданото историческо събитие. В изпълнение 
изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия в документите, в които се съдържа информа-
ция за трети лица, тя е заличена. Публикуваните в сборника документи са от слу-
жебния архив на Министерството на вътрешните работи – фонд 1 – Секретариат на 
МВР, фонд 13 – документи на бившето III управление – ДС за борба с вътрешната 
контрареволюция и документи от областните дирекции на МВР.

Научно-справочният апарат на изданието включва: Списък на срещаните съкра-
щения и Списък на използваните фондове и архивни единици.

В дигиталния разширен вариант на сборника “Държавна сигурност и колективи-
зацията 1944-1959 г.” са представени общо 328 документа.

КРДОПБГДСРСБНА
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IntRoDUCtIon

Collectivisation and socialist transformation of agriculture has long been a central 
topic of historical research, examined at length and in comprehensive detail1. The latest 
batch of records from the Centralised Archives of the Committee sheds new light on old 
reality from the direct perspective of State Security actors in processes meant to severe the 
age-old bond between land and farmers on a forced transition from owning to working the 
land. But it was not a smooth attempt. A further look into the archives tells everyday stories 
of people who had to endure the tribulation and violence of collectivisation. A broad range 
of topics are addressed including: nationalisation of agro-technical equipment, counter-
measures to slaughtering of livestock, farmers’ discontent, and verbal and active hostility 
towards the changes. Records speak of peasants fleeing and going into hiding to avoid 
forced membership in co-op farms. Texts on the subject make no direct mention of Gory-
ans however2, as their acts in the sector are referred to as political banditism and reported 
as such. Records keep track of concentrated efforts against the “enemy” in the farming 
sector. Detection, identification, investigation and elimination of kulaks, declared biggest 
enemies of co-operatives, are a priority. The State Security apparatus is meanwhile in full 
operation across the spectrum of agriculture: collectives, state farms and MTS.

At the turn of 1949, a special department is set up at the State Security Director-
ate (SSD) by Order No. 101-С of the Bulgarian Minister of Interior. The new formation, 
known as Economic Department or Department IV, is an active instrument against deliber-
ate, politically motivated acts of sabotage and diversion in the production, construction, 
transportation and farming sectors. In the course of reforms, the former Agricultural De-
partment at the People’s Militia Directorate is transformed into an Agricultural Division 
under the Criminal Department of the PMD as a parallel structure to SSD’s Department 
IV. The order further defines the functions and goals of both the new department and the 
new division (see document No. 4 herein). In the same year, a new Group XX3 (active on 
matters related to peasantry and collectives) is created at Division “C” of SS Department 
I. It is the head of the division who reports his observations of the farming segment and 
conclusions of the absence of coherent or harmonised approach to operations in the field. 
Guidance on understanding the concept of work and reporting on matters in the rural sec-
tor is, according to him, a necessity. In the absence of a universal methodology, the group 
cannot properly assess forms of “hostility” and fight the class enemy in the countryside 
(see document No. 12 herein).

General failure to understand the underlying concept of peasantry is a contributing 
factor to poor and unsatisfactory work performance. Agents engage in across-the-board ac-
tion, but fall short in terms of their specific duties to expose hostile elements in the country-

1 Major research on the topic: Gruev, Mihail. Reploughed Boundaries. Collectivisation and social 
change in Bulgarian Northwest in the 1940s and 1950s, S., 2009; Marcheva, Iliyana.The socialist experiment 
in Bulgarian agriculture (1944-1989) In: Studies of the history of Socialism in Bulgaria 1944-1989, S., 2010, 
vol. 2; Mitev, Vladimir. Collectivisation in Bulgarian villages (1948-1958), S., 1995

2 See, The archives speak, vol. 16 – The Goryans 1944-1949. A collection of documents, vol. 1, S., 
2001; The archives speak, vol. 64 – The Goryans 1949-1956. A collection of documents, vol. 2, S., 2010;

3 CDDAABCSSISBNAF – Historical reference on fond 13 – former Third Directorate for Combating 
Counter-revolution
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side. Understaffed and overworked, agents cannot keep an eye and report on all matters of 
interest for the secret services. Many instructions but no clear agenda or leadership furthers 
confusion down the line in district SSD services (see document No. 16 herein).

A national report on the political situation of the “peasantry” lists three social catego-
ries of peasants: poor, middle and kulaks. Farmers, who own up to 30 daa of land but are 
not able to earn enough to provide for their families, fall into the first group. Owners of 
70 to 100 daa of land, who do not use hired labour and have farming as their principal oc-
cupation, fit in the middle category. Finally, kulaks are independent owners of 70 to 100 
daa of land, who have additional occupations as inn proprietors, craftsmen, etc., as well as 
owners of more than 100 daa, who hire farm hands. It is noted that kulaks no longer have 
the economic leverage they had prior to 9 September 1944. The final conclusion is that 
kulak class will be gradually eliminated first by restrictions, then through dispossession 
(see document No. 17 herein).

Collectives become an individual strand of work for the security services in the end of 
January 1950 (see document No. 15 herein). Successful harvesting campaigns and state 
deliveries top the list of priorities in the first national five-year economic plan. This is 
well indicated by the content of the orders, instructions, and circular letters of the Inte-
rior Ministry, such as Order No. 1483-П of the Bulgarian Minister of Interior of 30 May 
1950 on ensuring the order and safety during harvesting, storing, preserving the crops, and 
safeguarding state deliveries4. The document provides for mobilisation of the entire opera-
tional staff, prevention of criminal behaviour, elaboration and implementation control of 
instructions, development of work plans (see document No. 19 herein). A related instruc-
tion by the Deputy Minister of Interior defines the measures to be taken by SSD structures 
to ensure safe harvesting and secure state deliveries: mobilisation of the operative staff to 
collaborate with agents and monitor targets of investigation; enhanced partnerships with 
party committees (see document No. 20 herein).

As transformations in agriculture continue, “enemy elements” are on the move, and 
violations in the sector jeopardise the harvesting campaign and the entire system of state 
deliveries. Later reports testify of wasted resources, low quality repairs of farm equip-
ment, and disregard for agent-operational duties on a local level (see document No. 25 
herein). Gross abuse and unlawful methods are the standard administrative procedures for 
collecting quotas and meeting schedules in the district of Blagoevgrad during the cotton 
campaign. Party and management bodies go to illegal extremes to the discontent of people, 
thus generating mistrust and harming the credibility of people’s power. Terrified of repres-
sions, farmers remove cotton from their quilts, mattresses and pillows to meet their quotas 
(see document No. 38 herein).

New instructions are released in May 1951 to handle harvesting campaigns and state de-
liveries. To foil the devious plans of the class enemy and thwart its attempts to compromise 
the campaign, the following measures are encouraged: active detection and investigation of 
enemy contingents in the countryside, co-op farms, MTS, state farms and ministerial offices; 
strengthening and mobilisation of the agent apparatus; recruitment of new and better trained 
agents. Women displaying anti-government and anti-co-op sentiments are the focus of spe-
cial attention. It is strongly advised to conduct arrests in compliance with proper political and 
class standards to avoid breach of legality (see document No. 57 herein).

4 A quota system set for the state to buy up farm products at prices way below their actual market value. 
Farmers seldom meet their quotas, as amounts are calculated on the basis of a decare of cultivated area, 
regardless of the nature of the holding.



16

Notwithstanding guidelines, coercion bordering on torture is the preferred method of 
collection of state deliveries by local party and management figures over the following 
years. For heads of collectives in the town of Knezha, for example, threats and harassment 
are the way to go to fulfill the plan. Those failing to meet state delivery quotas would be 
stripped naked and kept locked up in the office basement, or forced to buy wheat to supply 
their share (see document No. 88 herein). It is a similar case in the area of Tolbouhin5. 
Reference is made to cases in the region where private farmers are called in for late night 
questioning to explain unmet bean quotas. A special group is reported to frequent private 
homes collecting cereals and grain to compensate for bean. Some locals are forced to sell 
their livestock and buy beans to meet their quotas of supply to the state (see document No. 
94 herein).

April 1950 sees the adoption of “indicative rules of operation” of collective farms dur-
ing the second national conference. Voluntary participation is front and centre of discus-
sions and universally considered a driving force of massovisation. Later reports however 
speak of other practices and developments. On the one hand, collectivisation and farm 
consolidation triggers a hostile response of reactionary peoples such as kulaks, which must 
be countered, and on the other hand, non-observance of the principle of voluntary partici-
pation results in threats, violence and mass random arrests at the discretion of local, district 
and party structures. In the process, kulak and other enemy elements make their way to 
positions of power in the sector and work from the inside to the detriment of new and still 
fragile collectives (see document No. 23 herein).

Reports are constantly updated with new information on glaring violations of both 
party and government policies on collectives. Koula is referred to as one of the re-
gions where the influence of the party is compromised and its image seriously damaged. 
Collectives and party initiatives in general face massive public opposition. Among the 
contributing factors, inadequate explanation of political concepts and shocking viola-
tions in the collective sector, play a large role. Administrative methods take over verbal 
communication and persuasion. The district committee faces harsh criticism for buying 
into the stories of local instructors and commissioners, who engage in constant lies or 
cover up the truth (see document No. 40 herein). It is in the Koula region that some 
of the major incidents happen. According to a report dated March 1951, members of 
propaganda commissions on joining co-ops in the village of Rabrovo engage in violent 
and inhumane practices. Those who refuse to sign consent are forced to extract 10 cubic 
metres of stones each. In a nearby village, massovisation is enforced through administra-
tive measures, i.e. refusals to join result in forced and immediate collection of taxes (see 
document No. 42 herein).

The situation is identical in the village of Slavotin, Mihaylovgrad region, where local 
functionaries resort to physical abuse of villagers who decline membership (see document 
No. 43 herein).

Assessment reports point to the presence of petty bourgeois thinking and private in-
terests as the source of discontent among farmers in the Vratsa region. This, the financial 
straits, and food shortage give rise to fear and crush faith in the government. Active “en-
emy efforts” of underground groups are nonetheless considered the main cause for enmity. 
To make matters worse, both SS and militia forces prove ineffective in their methods and 
timid in their actions (see document No. 53 herein). Tensions escalate across the country. 
Livestock is being taken in farm raids. Special memos speak of an armed confrontation 

5 Known by that name in 1949-1990; now the town of Dobrich.
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in the village of Nikolaevo, Pleven region, between militia forces and farmers who want 
to have their cattle back and leave the system. Shots are reported, militiamen and a party 
functionary are wounded, and a member of the opposition (Nikola Petkov follower) is 
killed (see document No. 50 herein).

Frustrated with their roles in collectives, many farmers want out. Some quit without 
a notice and head to state farms, the mining and other industries. Decisions to cut rent 
incomes and the poor finances of co-op members are among the contributing factors (see 
document No. 96 herein).

Voices of discontent continue to rise among new members. These are not isolated 
cases. Day after day, new requests come in by farmers wanting to have their livestock back 
and leave collectives. Reports in April 1956 mention tensions in some Muslim populated 
areas, where women take active part in farm raids. Newly formed collectives and co-op 
farms with more new members than old are hotspots for conflicts and confrontations (see 
document No. 113 herein).

Refusing to join co-operatives, local farmers in Provadia are reported to leave their 
homes and families, and spend long days and weeks in the mountains or nearby villages. 
Rumours spread that those who oppose are taken by vans and kept locked up until they 
change their mind, while others are taken to the Danube and threatened with drowning (see 
document No. 121 herein).

November 1950 sees the birth of a new Department ІІІ of the SS for combating hostile 
acts in the farming sector. The new structure is set up on the basis of the former Unit “S” 
under Department IV-SS, previously operating country wide in the field of forestry and 
agriculture (see document No. 32 herein). The objectives of this new task force are defined 
in Order No. 3557 of the Minister of Interior of 6 June 1951. Urgent measures are required 
from the head of department and persons in charge of district and regional MoI offices for 
radical improvement of performance in the ministries of agriculture and state deliveries, 
and in secondary bodies, and for better results in the field of agriculture, collectives, state 
farms, MTS, agricultural schools and scientific research institutes. A decision is made to 
develop, where necessary and in the shortest terms possible, an efficient network of agents 
made up of top operatives and intellectuals. Fundamental changes are recommended to 
respond to the threat of subversion and sabotage, and improve the quality of political edu-
cation in operative circles (see document No. 59 herein).

The effects of this order are contrary to expectations: negligence and careless treat-
ment of responsibilities by district officials; failure to identify, open and keep dossiers on 
all enemy elements; few and ineffective agents; and countless other flaws (see document 
No. 63 herein).

In a following Order No. 33 of the Minister of Interior of 16 February 1952 the 
conclusion is reached that Department III-SS, divisions and district directorates fail to 
execute crucial assignments. Specific measures are defined to consolidate performance, 
including strict application of the provisions of Order No. 3557/06.06.1951, i.e. recruit-
ment of sufficient numbers of well-trained agents in co-op farms, MTS and state farms; 
effective completion of cases; search and identification of all enemy elements; preven-
tion of diversion. Special attention is given to ways of preserving socialist property, 
preventing misuse of assets, theft and reprehensible acts in co-op farms, MTS and state 
farms. Instructions are given to investigate and prosecute the guilty parties (see docu-
ment No. 72 herein).

Order No. 80/12.04.1952 of the Minister of Interior is another key document gov-
erning the operation of the secret apparatus in regards to kulaks. With the latter actively 
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opposing party and government strategies, instructions are given to stop underestimating 
and take them seriously, locate and prepare background checks on them all, place those 
involved in hostile acts under active investigation, open agent and surveillance dossiers 
on the rest, recruit agents from their circles. Locating, opening dossiers and reporting on 
kulaks are advised to take place in undercover fashion (see document No. 75 herein).

The kulak element is further discussed in the performance report on the implementa-
tion of Order No. 80/12.04.1952 at the SS department in Vratsa, dated April 1953. It is 
strongly advised to review lists of kulaks and strike those off that do not meet the descrip-
tion. Some of them being investigated by officers specialising in matters related to Nikola 
Petkov and his followers is considered indication of poor methods of work. Special recruits 
are therefore assigned to operate in both lines for better results (see document No. 89 here-
in). Another report, dated June 1952, evaluates Interior Ministry performance in the farm-
ing sector, and ends in a disappointing conclusion. The security apparatus is struggling to 
keep up with events as they unfold. It has become an observer who records the results, but 
is always too late for the action (see document No. 192 on the DVD).

In a data analysis of agent performance in the farming sector the following findings 
and conclusions are discussed: incapacity to identify unknown and maintain dossiers on 
known hostile elements across the scale; employment of agents without clear purpose and 
poor strategic positioning of same for incomplete results; reliance on loyalty rather than 
training; slack supervision on agents; arranged meetings often failing to take place or sup-
plying irrelevant information. Unsuccessful attempts of Department III and Division III 
staff at building a competent national intelligence network ruin Interior Ministry chances 
to regulate the farming sector. Professional negligence of former MoI and SS manage-
ment on safety matters in agriculture is reported as the main reason. The segment is badly 
ignored by local and central executives of the Interior Ministry and Department III – SS, 
who do not follow up on order implementation and plan accomplishment (see document 
No. 62 herein).

Another review of kulaks and Interior Ministry’s performance in this area is released in 
April 1956, reporting good detection and identification results, as per instructions. Known 
members of the kulak class, estimated at about 8551, are provisionally categorised into for-
mer and current kulaks. Ten per cent are reported to side with the enemy, few have joined 
the Fatherland Front, and others have infiltrated collectives and engage in hostile acts. 
Their anti-stance on co-operatives and state deliveries is manifested through propaganda 
and calls to war, with the goal to undermine the authority of the system, destroy trust in the 
people’s power, put an end to collective farms, etc. (see document No. 111 herein).

In a work instruction on agent operations in the MTS segment, dated June 1952, pro-
visions are made to appoint experienced SS operatives in charge of surveillance. For pur-
poses of secrecy, same should be on the pay roll at the political department of the Ministry 
of Agriculture. Operatives are required to hold regular political information campaigns, 
schedule study groups, etc. The main goals are set: guarantee state security, detect and cut 
subversion, communicate with agents and monitor the conduct of operatives at the MTS 
(see document No. 77 herein).

By December 1955, there are 2730 collectives formed, comprising 53,9 per cent of 
farmers and over 61 per cent of cultivated land, but there are serious flaws nevertheless: 
poor management, gross violations and abuse of party and government policies, wasted re-
sources, theft, irresponsible treatment of property, massive losses. Counter-revolutionaries 
and kulaks make the most of it to discredit the process of collectivisation and building so-
cialism in the province. New intelligence data suggests that the enemy in the countryside 



19

has turned to more covert subversion (singly or in small organised groups) with frequent 
violent outbursts of terror, arson, etc. Hostile acts are on the rise to sabotage harvesting by 
damaging machines and equipment, providing poor quality repairs, etc. 1954 reports esti-
mate damages of over BGN 5 400 000 in the agriculture sector. Meanwhile, embezzlement 
and theft by public officials makes for 55 per cent of economic crimes, compared to 48 per 
cent in the year before. Wages across the co-operatives sector remain inadequately low. 
Farmers migrating from collectives to state establishments, in search of better conditions 
and regular pay, reflect an underlying trend in the economy. Co-ops are facing a perilous 
shortage of farm hands (see document No. 106 herein).

One of the last documents printed herein, dated March 1958, gives a brief summary 
of collectivisation processes in the country. By this time, 92 per cent of the cultivated land 
and 93 per cent of households are part of over 3300 collectives. Additional 49 state farms 
with 31 subdivisions across two million decares of land are being serviced by 202 MTS, 
eight repair factories, and fifteen tractor repair and maintenance stations. According to the 
same document, diversion and sabotage of farming equipment, animal slaughter, destruc-
tion of collective or personal buildings and property remains the foremost strategy of fight-
ing changes in the system. A frequent criticism of security structures is that they are under-
performing and hardly solving any cases. Inexperienced operatives, belated investigations, 
non-compliance with valid principles and methods are standard practices. Surveillance and 
reporting on members of the kulak class is not improving on a district level. Not a single 
report is released to indicate their location patterns and exact numbers in collectives, MTS, 
state farms, etc. (see document No. 123 herein).

There are 722 collectives in the country as the consolidation campaign is in its closing 
phase by the end of 1958. In February 1959 however, collectives of over 80 000 daa are 
broken into smaller holdings by party orders, thus reaching a total of 947. Both processes 
are met with active hostility, resettlement or emigration intentions, especially in Muslim 
populated areas. Fears are that consolidation may bring about the emergence of Soviet type 
kolkhozy (see document No. 127 herein).

By the end of 1958, resistance is gradually transformed into acceptance of the new 
reality. This is reflected in later reports turning into fragmentary information memos on 
harvesting numbers, volume of reserves, the effect of weather patterns on the crops, etc.

* * *
This phototype edition contains a selection of 130 documents from over 350 archival 

units, arranged in chronological order based on original document titles. Also included are 
brief annotations and call numbers of records. Where missing, dates and places are esti-
mated and put in square brackets, based on similar records or other references to said his-
torical event. Third party information is anonymised in compliance with the requirements 
of the Law on the Access to and Disclosure of Documents and Announcing Affiliation of 
Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian Na-
tional Armed Forces. Records herein originate from the official archives of the Ministry of 
Interior (fond 1 – Secretary’s Office, fond 13 – former Third Directorate-SS for Combating 
Internal Counter-Revolution, and MoI district directorates).

Reference aids include frequent abbreviations and relevant fonds and archival units.
The extended digital edition of State Security and Collectivisation 1944-1959 features 

a selected set of 328 documents.

CDDAABCSSISBNAF
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СПиСЪк На ДокУМеНтите С аНотация

1. учредителен протокол, с. студено Буче, 2 август 1945 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1а, а. е. 46 (Мх), л. 9-9 гръб
Учредява се отдел за кооперативно стопанисване на земята при кредитната 
кооперация в селото, която е приела откриването му на извънредно заседание. 
Избрани са Стопански и Контролен съвет.

2. заповед № 397-П на министъра на вътрешните работи на народна републи-
ка България, софия, 8 юли 1948 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 2, л. 83-88
За прибирането и опазването на реколтата се нарежда организирането на 
добра охрана на харманите на ТКЗС; пристъпване незабавно към създаване 
на информационна мрежа в ТКЗС, а където тя съществува, да се разширява; 
предвижда се съвместна работа с противопожарната служба.

3. заповед № 98-с на заместник-директора на Държавна сигурност, софия, 23 
февруари 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 820, л. 7-11
Във връзка с настъпващата пролетно-сеитбена кампания се отбелязва, че при 
провеждането на петгодишния стопански план се предприемат умишлени вре-
дителски акции. Дава се нареждане органите на отдел I и IV при ДС незабавно 
да мобилизират силите си за своевременно разкриване и предотвратяване на 
всички опити от страна на врага за вредителство, диверсия, саботиране и спъ-
ване чрез разложителна работа изпълнението на кампанията.

4. заповед № 101-с на министъра на вътрешните работи на нр България, со-
фия, 18 март 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 820, л. 14-16
За създаване на отдел IV, който да води борба срещу организираната подривна 
дейност на врага в областта на стопанския живот и строителството, из-
вършвани по политически подбуди. Определят се задачите му и отношенията 
с другите служби в МВР.

5. Положението на тКзс в страната, [софия], 1 април 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 553, л. 1-3
Сведения от различни сектори на ДС в страната за състоянието на ТКЗС и 
отделни прояви за напускане на кооператива, описват се проблемите в образу-
ваните стопанства, като най-често те са противопоставяне между комуни-
сти и вражески настроени лица.

6. рапорт от оперативен работник във 2-ра охранителна група, 2-ро отделение 
при отдел V, Дс, софия, 14 април 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 554, л. 1-2
Описва посещението на Т. Черноколев в с. Горно Гращино1, Кюстендилско, при 
което е възникнало напрежение от страна на местни жители, които не са съ-
гласни с ТКЗС, издигайки различни лозунги против кооперацията.

1 Става въпрос за село Горна Гращица.
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7. заявление до Министерство на земеделието с копие до председателя на 
тКзс с. Чучулигово от група селяни (членове) на тКзс в с. Чучулигово, 
Петричко, с. Чучулигово, 18 юни 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 5-6
От името на група членове се заявява несъгласие с избора на ръководни длъж-
ности в ТКЗС и се отправя молба за уреждане на въпроса, като в противен 
случай те ще поискат своето освобождаване от членство в кооперацията и ще 
искат връщане на земята им.

8. Доклад от оперативен работник до началник сектор Дс – горна Джумая, 
Петрич, 1 юли 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 2-4
Описва обследването, което е направено в ТКЗС с. Чучулигово по повод случая 
с желанието на 30 души от същото село да бъдат освободени от кооперация-
та. Разяснявайки в детайли ситуацията, се прави предложение за запазване на 
целостта на ТКЗС в района, като подстрекателите бъдат въдворени в ТВО.

9. Писмо от началник отдел I – ДДс до сектор Дс – горна Джумая, софия, 21 
юли 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 7
Иска се документиране на вражеската, антинародна и разложителна дейност 
на част от членовете на ТКЗС в с. Чучулигово, Петричко, и предаването им на 
прокурор, а на други, които фигурират в заявлението, да се проведе широка, 
убедителна и разяснителна работа за запазване целостта на стопанството.

10. До началника на отдел Първи – Дс – софия, горна Джумая, 27 август  
1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 11
Съобщава се, че от проведеното бързо следствие във връзка с инцидента в с. 
Чучулигово, Петричко, се установява, че задържаните лица са добри и честни 
стопани. Предлага се тези, които са направили пълни признания и обещания 
да работят в ТКЗС, да се освободят, като се откажат от заявленията си за 
излизане от същото; да се подмени старият Стопански съвет.

11. Доклад за състоянието на тКзс с. луковица, ломско, по повод напускането 
на някои членове на същото, враца, 10 октомври 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 101, л. 21-22
Изброени са нередности, вършени от Стопанския съвет на ТКЗС, а също така и 
от административните органи, които действат отрицателно върху колебаещи-
те се и в значителна степен улесняват намеренията на врага по отношение на 
кооператива.

12. рапорт от началник група в отделение „в”, софия, 15 ноември 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 552, л. 16-17
Отчита се, че всеки сектор има свое разбиране за работата по линия на селяче-
ството. Отбелязва се, че цялата група не може да даде представа за конкрет-
на форма на вражеска дейност и как да се води класовата борба в селото. От-
читайки недостатъците, се подчертава, че е необходимо: подробно разяснение 
на работата по линия на селячество и ТКЗС.

13. Писмо до груповите началници и завеждащите Дс в окръга, Пловдив, 13 
февруари 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 13 (Пз), л. 15
Във връзка с предстоящата национална конференция по приемането на при-
мерния устав на ТКЗС и на която ще присъстват представители от всички 
ТКЗС в страната се нарежда на службите да вземат мерки за установяване 
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на това какви лица се избират за делегати, като при неподходящ избор да се 
уведомява незабавно Околийският комитет на БКП.

14. Писмо до груповите началници и завеждащите Дс в окръга, Пловдив, 17 март 
1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 13 (Пз), л. 30
Предвид на това, че в последно време вражески елементи в селото се ориен-
тират и насочват своята дейност към ТКЗС, след направените обследвания 
се установява, че до този момент не е работено за създаване на агентурно-
информационен апарат по линия на ТКЗС. За своевременното разкриване на 
всички замисли на „вражеските елементи” службите на ДС по места се пре-
поръчва да започнат вербуването на ценна агентура от техните среди, както 
и на кулаците, промъкнали се в ТКЗС.

15. справка за историческото развитие, политическото и агентурно-оператив-
ното състояние на обекта тКзс от 3-та група, отделение, „а”, отдел I при 
ДДс, софия, 25 март 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 227, л. 10-16
Сведение за изграждането на кооперативите в страната за периода до края 
на 1949 г. Изброени са всички нормативи, по които се изгражда и работи ТКЗС, 
дава отчет за вражеските прояви срещу ТКЗС и се правят препоръки.

16. справка за състоянието на работата и допуснатите слабости, грешки и не-
разбирания от окръжните управления на Дс в страната, софия, 1 април 
1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 733, л. 2-7
Навсякъде се отчита слабата и незадоволителна работа по линия на селячество; 
агентурата в повечето случаи е крайно недостатъчна и не е в състояние да осве-
домява за всичко, случващо се в селото, което вълнува службата. Констатира се, 
че неразбирането на окръжните служби при ДДС как да отчитат и ръководят 
работата по линия на селячество се дължи на факта, че тя още не е изяснена 
централно.

17. Доклад за политическото състояние по линия „селячество” в страната, со-
фия, 17 май 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 732, л. 2-5
Определят се трите категории селяни – бедни, средни и кулаци; дава се инфор-
мация за вражеската пропаганда и борбата срещу ТКЗС.

18. специално съобщение относно груби извращения при масовизацията на 
тКзс в Чирпанска и старозагорска околии, Б. м., [след 20 май 1950 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1648, л. 2-3
Сведение за нанесени побои над стопани с цел принудително влизане в ТКЗС, 
отчита се, че тези действия създават страх в хората, които са принудени да 
нощуват извън домовете си или в други населени места.

19. заповед №1483-П на министъра на вътрешните работи на нр България, 
софия, 30 май 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1255, л. 6-6 гръб
За осигуряване реда и сигурността при прибиране, съхранение и опазване на 
реколтата и обезопасяване на държавните доставки се съставя оперативно 
бюро от: заместник-директора на ДДС, заместник-директора на ДНМ и на-
чалник-отдел ППЗ. Предвижда се мобилизация на целия оперативен състав; 
предотвратяване на престъпни намерения; изработване на инструкции и кон-
трол върху изпълнението им; изготвяне на планове за работа.
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20. инструкция относно мерките по линия на ДДс във връзка с прибирането 
на реколтата и осигуряването на държавните доставки, [софия, след 30 май 
1950 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1255, л. 1-5
Определя задачата на Държавна сигурност, изразяваща се в противопоста-
вяне на врага да проведе замислените вражески действия; мобилизация на 
оперативния състав на ДС, работа с агентурата и обектите, взети на аген-
турни разработки; предвижда се тясно сътрудничество с комитетите на 
партията.

21. радиограма до всички окръзи на Дс, софия, 18 юни 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1602, л. 34
Във връзка с национализацията на едрия земеделски инвентар се иска изпраща-
не на специално съобщение за това какви нередности са допуснати от собстве-
ниците при предаване на машините; в какво състояние са и какви извращения 
са допуснати от страна на правителствените комисии.

22. специално съобщение относно национализацията на едрия земеделски ин-
вентар, горна Джумая, 20 юни 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 247, л. 3
Информира се, че от частните стопани е национализиран земеделски инвентар 
и извращения не са допуснати.

23. справка относно вражеските прояви във връзка с масовизацията на тКзс 
и взетите мерки против подбудителите за времето от националната конфе-
ренция на тКзс до 15 май т.г., софия, 3 юли 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 227, л. 20-27
Отчита се, че са допуснати редица извращения като например: нарушаване 
на принципа на доброволността при изграждането на ТКЗС и допускане на ку-
лашки и други вражески елементи да влязат в кооперациите и да заемат ръко-
водни длъжности. Тези извращения се изразяват в масови и произволни арести 
от страна на местните, околийските административни и партийни органи без 
достатъчно диференциран подход и опит за въвличане на селските стопани в 
ТКЗС със заплахи и насилие, за което са дадени примери.

24. радиограма до Дирекция Държавна сигурност, Дирекция на народната ми-
лиция, отдел Противопожарна защита, окръжните началници на Мвр и 
столичното управление на Мвр, софия, 8 юли 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1255, л. 18
Във връзка с прибирането на реколтата и държавните доставки се запо-
вяда: наново организиране на проверки с цел обезпечаване на противопо-
жарни и охранителни мерки; повишаване бдителността около временните 
и постоянни складове; вземане на агентурно-оперативни мероприятия сре-
щу вражеските елементи и по-често даване на информация от страна на 
окръжните началници.

25. Доклад относно активизирането на вражеските елементи и нередности във 
връзка с прибирането на реколтата и издължаването на държавните дос-
тавки, софия, 4 август 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 227, л. 84-89
Правят се следните констатации: вражеска дейност се активизира за прова-
ляне прибирането на реколтата; изброени са нередности, разхищения и лошо-
качествени ремонти на машините; по отношение на агентурно-оперативната 
работа на службите по места се обръща малко внимание.
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26. радиограма [2715] до окръжните началници на Мвр в страната, софия, 
[преди 15 август 1950 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 236, л. 1-2
Поради крайно неудовлетворителното изпълнение на Заповед 1483/30 май 1950 
г. и инструкцията за прибирането на реколтата и осигуряването на държав-
ните доставки се констатира, че органите на ДС не водят целеустремена и 
активна работа по разкриване дейността на врага. С това те не указват не-
обходимата помощ на партията и правителството за успешното изпълнение 
на плана за държавните доставки. Позовавайки се на това, се нарежда да се 
вземат веднага всички необходими мерки.

27. сводка относно проведените агентурно-оперативни мероприятия във връз-
ка с радиограма 2715 и вражеската дейност по окръзи, Б. м., [след 15 август 
1950 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 236, л. 17-21
Във връзка с нареждането на министъра на вътрешните работи в радиогра-
мата се докладва за изпълнението на поставените задачи в окръжните упра-
вления на страната.

28. сведения за извършените задържания във връзка с изпълнение плана за 
държавните доставки на зърнени храни, софия, 11 септември 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 8, а. е. 199, л. 10-12
Среща на съпротива от страна на кулашки и други „вражески елементи” при-
нуждава органите на властта да извършват арести.

29. телефонограма до окръжния началник Мвр – видин, Кула, 20 октомври 
1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 315 (вд), л. 26
Докладва се за съставянето на актове на около 50 души от околията за неиз-
пълнение на есенната дълбока оран и посеви. Същите ще бъдат предадени на 
прокурора.

30. телефонограма до окръжния началник на Мвр – видин, Кула, 22 октомври 
1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 315 (вд), л. 21
Информира се за задържани лица, които не са изпълнили държавните доставки 
и посевния план.

31. Писмо до околийския началник на Мвр – Кула, видин, 23 октомври 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 315 (вд), л. 27
Във връзка със задържаните лица в околията трябва да се направи следното: 
подбор на 15-20 души (най-злостни), на които да се оформят актове и да се 
предадат на съд; подбраните да са от различни села. С останалите задържани 
да се говори поотделно и тези, които обещаят да изпълнят плана, да подпи-
шат декларация и да се освободят. Тези, които откажат – да се държат 3-4 
дни, докато по места партията организира плана по отношение на техните 
семейства.

32. Предложение до ПБ на цК на БКП за създаването при ДДс на селскосто-
пански отдел, софия, 2 ноември 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 303, л. 6-7
Предвид на това, че структурата на служба „С” се явява остаряла и за-
труднява работата на ДС по линия на селското стопанство, се предлага да 
се извади от отдел IV и да се организира в самостоятелен Селскостопански 
отдел.
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33. справка до Председателя на Министерски съвет вълко Червенков относно 
повдигнати въпроси в заседанието на Министерски съвет от 1 ноември 1950 
г., софия, 10 ноември 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1647, л. 26-28
Вътрешният министър отговаря на повдигнатите въпроси във връзка с извър-
шени проверки от страна на ДС. Докладва се за изключени земеделски стопани, 
които не са внесли определените количества семена; такива, които не са внесли 
инвентар в стопанствата, и други, които са кулаци и реакционни елементи. В 
доклад се засягат и големите загуби на електроенергия, неизпълнение на плана 
за изкупуване на яйцата.

34. радиограма до окръжните началници на Мвр, софия, 14 декември 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1602, л. 90-91
Във връзка с постъпилите сведения за масово изколване на едрия и дребния до-
битък, което е определено като вражеска дейност, насочена против социалис-
тическото преустройство на селското стопанство, се предвижда вземането 
на необходимите мерки за пресичане на това явление; даване на конкретни ука-
зания на околийските началници на МВР; изпращане на бригади в застрашени-
те райони за разкриване на престъпленията. Активизиране на агентурно-ин-
формационния апарат и предвиждане на арести.

35. годишен отчетен доклад на отделение „селячество”, софия, 25 декември 
1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 623, л. 8-12
Информация за заплануваните агентурно-оперативни мероприятия, за допус-
натите грешки и постигнатите успехи в работата.

36. справка относно постановлението на Мс и цК на БКП от 3 май 1950 г. 
във връзка с „плана” на Министерство на земеделието по масовизацията на 
тКзс за 1951 г., софия, 16 януари 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 333, л. 29
Във връзка с изграждането на нови ТКЗС Министерството на земеделието из-
готвя план, в който на всяка околия е поставило задача да изградят определен 
брой нови ТКЗС и да приемат определен брой членове. Решението за масови-
зирането на кооперативното движение е без разрешение на МС и ЦК на БКП, 
което е оценено като извращение на партийната и правителствена политика 
за спазване на принципа на абсолютна доброволност. Постановява се отмяна 
на писмото с плана и се забранява на Министерството на земеделието да дава 
нареждания и указания, свързани с кооперативното движение.

37. справка относно нанесени щети на скотовъдството в страната, вследствие 
масовото изколване на едър и дребен добитък, софия, 21 януари 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 14-16
Информира се за масово изколване на добитък в страната, поради разпростра-
нявани слухове след Министерско постановление за опазване и отглеждане на 
добитъка, изколването почти спира. ДС и НМ вземат мерки, като инструкти-
рат наличната агентура.

38. справка относно груби извращения в кампанията по прибиране на дър-
жавните доставки на памук в Благоевградски окръг, софия, 7 февруари 
1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 21-22
Съобщава за груби извращения в кампанията по прибиране на памука от рекол-
та 1950 г. Методите на някои административни и партийни органи са довели 
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до недоволство сред населението и недоверие към народната власт. Споменава 
се, че от страх от репресии селяните изваждали памук от дюшеци, юргани и 
възглавници за изпълнение на нарядите.

39. справка относно наличните тКзс, Мтс и Дзс в страната, софия, 7 фев-
руари 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 333, л. 23-24
Предоставя данни за броя на ТКЗС, ДЗС и МТС в началото на 1951 г.

40. Доклад относно грубите извращения на партийната и правителствена по-
литика в Кулска околия, софия, 8 март 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2148, л. 1-9
Отбелязва се, че влиянието и престижът на партията в селата от Кулска око-
лия са сериозно разклатени, което се дължи на слабата политическа и разяс-
нителна работа на партийните организации и най-вече на губите извращения 
във връзка с изграждането на ТКЗС. Отчита се, че се оказва масова съпротива 
от населението срещу обществените инициативи на партията, най-вече сре-
щу образуването на кооперативни стопанства. Работата чрез убеждение се 
замества с административния метод. Дава се крайно отрицателна оценка на 
околийския комитет, който се подвежда от инструкторите и пълномощници-
те, които или го лъжат, или не му съобщават истината.

41. специално съобщение относно вражеската агитация за напускане на тКзс 
и разграбване на добитъка в някои окръзи на страната, софия, 10 март 
1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 8-10
По данни на отдел III ДС вражеската агитация за напускане на ТКЗС и раз-
грабването на добитъка продължава; изброени са факти от Плевенски, Вра-
чански и Търновски окръг.

42. Доклад за допуснатите извращения и безобразия при изграждането на тКзс 
в с. раброво, Кулско, видин, 10 март 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 334, л. 11-12
Отчита се много грубото и брутално държание на хората от комисиите за 
агитация за присъединяване към ТКЗС. Споменава се, че отказалите да подпи-
шат заявление за членство в кооператива са заставяни да вадят по 10 куб. ме-
тра камъни. В съседно село при акцията по масовизацията на ТКЗС се прибягва 
до административни методи, където при отказ от подписване на декларация, 
отговорникът от ОК, с участието на бирника, заставя селяните да си плащат 
данъка. При един случай на отказ от явяване местният милиционер отива в 
дома му и се опитва да арестува жените, които успяват да избягат.

43. специално съобщение относно направените извращения на законността от 
страна на партийни членове в с. славотин, Михайловградско при масови-
зацията на тКзс, враца, 16 март 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2042, л. 3-4
Описан е случай на нанасяне на побой над лица, които не желаят да подпишат 
декларации за членство в ТКЗС, извършен от партийни и стопански функцио-
нери в селото.

44. специално съобщение относно състоянието по разграбването на добитъка в 
Пловдивски и врачански окръзи, софия, 25 март 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 18-20
Отчита се, че раздвижването и настроението всред членовете на ТКЗС за взе-
мане на добитъка от стопанствата продължава. Информира се, че от стра-
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на на МВР са взети мерки за откриване на подбудителите, като на място са 
изпратени началници от МВР и ДС; води се широка разяснителна работа от 
партийни агитатори. Отбелязва се, „че врагът в тези действия изкарва жени-
те на преден план за разграбване на добитъка”.

45. справка относно допуснати извращения при масовизацията на тКзс, со-
фия, 28 март 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 28-30
Информира се за случаите в Кулска и Асеновградска околия, където в пър-
вата има данни за това, че хора са в неизвестност, като се предполага, 
че са преминали границата с Югославия. За Асеновградска околия се от-
читат многото подадени заявления за напускане на ТКЗС, а като мотив 
се изтъква насилственото влизане в кооператива. Хората са заплашвани 
с изселване.

46. Доклад за оперативната обстановка във видинска околия, Б. м., 29 март 
1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1779, л. 17-20
Отбелязва се раздвижване на вражеските елементи срещу мероприятия на 
народната власт, провеждани на село. Съпротивата срещу ТКЗС често се 
изразява в митинги, на места организирани изцяло от жени. В с. Винарово, 
Видинско, отговорникът на ОК на БКП, в желанието си да принуди хората да 
станат членове на ТКЗС, задържал 10-12 души, които съблякъл голи и пръскал 
с вода. На други места нанасяли побой на селяните, отказали да се включат 
в ТКЗС. Пускали се слухове, че ще бъдат избити. Споменава се за блудство с 
жени, които злословят срещу народната власт. Всички тези случаи подтик-
ват населението да преминава границата с Югославия. Отчита се, че бдител-
ността не е на нужната висота, защото масовите бягства изненадват служ-
бата. За слабата оперативна работа и грешките, които са допуснати досега, 
има вина и в служебното ръководство.

47. специално съобщение относно случая с делегацията от жени от с. Делейна, 
видинско, станала на 2 април 1951 г., видин, 3 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2145, л. 3
Организирана делегация се отправя към граничната зона с искане войниците 
да им помогнат да освободят земята си от ТКЗС, като след намесата на по-
литическия комисар въпросът се отлага. На следващия ден групата отново се 
изправя пред граничната застава и заявява, че ще премине границата с Юго-
славия.

48. информация за разучаването на постановлението на цК на БКП, софия, 3 
април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1783, л. 18-19
Отчита се, че задълбоченото изучаване на партийните документи е от голяма 
полза за работниците от ДС. Допуснатите извращения говорят за слабата 
работа и притъпена бдителност от органите на ДС, дължащи се на недоста-
тъчна партийно-политическа подготовка и разбиране на партийната полити-
ка по въпроса за изграждането на ТКЗС и борбата с кулачеството.

49. Доклад за политическата и оперативна обстановка в Кулска околия, со-
фия, 7 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2149, л. 1-7
Работата на ДС – Кула се определя като слаба, с оглед на това се съставя опе-
ративно бюро за подобряване на работния процес. От отчета на това бюро се 
вижда, че след проведената следствена работа подлежат на съдебно наказа-
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ние хора, участвали в разграбване на инвентар и добитък, както и подаване на 
заявления за напускане на ТКЗС.

50. специално съобщение относно въоръжена съпротива при разграбване на 
добитъка от тКзс, софия, 9 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 32
Данни за въоръжен сблъсък на органите на МВР с кооператори, които искат 
да вземат своите животни от ТКЗС в с. Николаево, Плевенски окръг. Инфор-
мира се, че има произведени изстрели. Стига се до схватка, в която са ранени 
представители на милицията, партиен деец и убит човек от тълпата – нико-
лапетковист.

51. Доклад до Постоянното присъствие на Бзнс от негов инструктор, софия, 
11 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 417, л. 8-12
Свързан е с командировка в гр. Кула със задача оказване помощ на ОК на БКП по 
възстановяване на инвентара и добитъка в някои ТКЗС-та, разграбени от ко-
оператори. Като причини за напускане на стопанството се изтъква фактът, 
че голяма част от членовете са влизали принудително, като на места някои са 
задържани по 24 часа. Разяснителната работа, проведена на места за възста-
новяване на стопанството, не дава резултати. Само малцина връщат инвен-
тара си, което налага това да се извърши административно. Информира за 
задържани и осъдени лица.

52. справка относно броя на задържаните лица във връзка с вълненията в 
тКзс и реализирани разработки на николапетковисти и лица, имащи от-
ношение към селското стопанство, софия, 17 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 98-102
Информира за броя на задържаните от различни окръзи, групирани по партиен 
признак. По време на следствието са направени признания за провеждана вра-
жеска агитация и дейност, насочена против селското стопанство, от което 
се вижда, че тези действия са организирани от нелегални организации или по 
самоинициатива на подбудителите. Общото между всички е, че са привърже-
ници на разтурения БЗНС – Никола Петков.

53. справка за причините, които породиха вълненията в някои села на вра-
чанска околия, изразени в подаване на заявления за отказване от тКзс, 
враца, 21 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 340 (вр), л. 1
Констатира се съществуването на дребнобуржоазна психика и частнособ-
ственически интерес в селското население. Огромно влияние оказва и матери-
алният недоимък, създаващ чувство на страх от глад. Това води до обезверява-
не към властта. Въпреки това като централна причина се посочва активната 
вражеска дейност, провеждана от създадени нелегални организации, които са 
изградени на конспиративна основа. Освен това работата на ДС и НМ се оказ-
ва сравнително слаба, защото трудно се добива информация и вземането на 
мерки е нерешително.

54. справка относно навлезли вражески и други нездрави елементи в ръковод-
ствата на някои тКзс из страната, софия, 24 април 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 147-149
Дадени са примери от различни окръзи на страната за това, че ръководствата 
на ТКЗС са завзети от хора, включително и членове на БКП, които вършат 
подривна дейност, в резултат на което стопанствата страдат от недоста-
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тъци, членовете на кооперациите се поддават на агитация за напускане или 
разграбване на добитъка.

55. справка относно изявяване желание от новоприетите кооператори, засе-
ли като частници, да жънат частно и други прояви в тКзс, софия, 21 май 
1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 332, л. 23-25
Дадени са примери за това как новоприети членове на ТКЗС искат да приберат 
засятото от тях като частници.

56. Доклад относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия 
на селското стопанство, софия, 22 май 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 325, л. 31-37
Наред с постигнатите резултати в преустройството на селското стопан-
ство при изграждането на ТКЗС се отчита, че на много места в страната 
са допуснати сериозни слабости и грешки, които не са на принципа на добро-
волността при кооперирането. Изброени са конкретни случаи. Отчита се, че 
при изграждането на кооперациите са допуснати в тях да влязат голям брой 
кулашки елементи и бивши николапетковисти. На много места е налице лоша 
агентурно-оперативна работа по линия селското стопанство, а на други е под-
ценена и съвсем изоставена.

57. инструкция относно мерките на Дс във връзка с кампанията по прибира-
нето на реколтата и държавните зърнодоставки, софия, 31 май 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 306, л. 2-7
За разкриване на коварните замисли на класовия враг и пресичане на негови-
те опити да попречи на нормалното прибиране на реколтата се предвижда: 
активно разкриване и вземане на агентурна разработка вражеските контин-
генти в селата, ТКЗС, МТС, ДЗС и други обекти като министерствата. Ук-
репване и мобилизиране на агентурния апарат; вербуване на нова качествена 
агентура – специално внимание да се обърне на жените, които се проявяват 
антиправителствено и са антикооперативно настроени. При арестите да се 
провежда правилна политическа и класова линия, за да не се допускат необос-
новани арести и нарушения на законността.

58. Предложение за свикването на инструктивно съвещание с началниците на 
окръжните отдели на Дс и началниците на отделения – Дс от окръзите по 
линия на III отдел Дс, софия, 2 юни 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 306, л. 8
Предлага се свикването на съвещанието да е свързано с доклад за състоянието 
на агентурно-оперативната работа на ДС по селското стопанство, разглеж-
дане на заповедта на министъра за задачите пред отдел III и разглеждане на 
инструкцията за предстоящите задачи.

59. заповед № 3557 за задачите на отдел III по борбата с вражеските елементи в 
селското стопанство, софия, 6 юни 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 305, л. 1-6
Заповяда се вземането на незабавни мерки за коренно подобряване на агентур-
но-оперативната работа по линия на селското стопанство.

60. справка за политическото положение в навечерието на прибиране на ре-
колтата, софия, 13 юни 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 1-8
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Отчита се, че от мероприятията по линия на партията и органите на МВР 
към края на март 1951 г. в страната има 2709 ТКЗС с 55% от домакинствата 
и 47,8% от работната земя. При вълненията няма разтурени ТКЗС, но има 
подадени почти 34 000 заявления за напускане, арестуваните от органите на 
ДС са 1121 лица, от които осъдени 366. След проведено следствие се заключва, 
че враговете провеждат организирана дейност за разграбване на ТКЗС, мно-
го често тя се свързва със съществуването на нелегални николапетковистки 
групи. Появата на болестите по животните се определя като „внесена” от 
диверсанти. От наличните сигнали се стига до извода, че ако органите на ДС 
не вземат навреме необходимите мерки във връзка с прибирането на реколтата 
и държавните зърнодоставки, врагът ще спъне развитието на страната по 
пътя към социализма.

61. информация относно разпространението на болестта „шап” в Благоевград-
ски и Хасковски окръзи и взетите мерки от страна на Дс, софия, 6 юли 
1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 332, л. 49-50
Установява се, че на места болестта е пренесена от животни, преминали гра-
ницата с Турция. Предвид започващия празник Байрам, се очаква да се раздви-
жи турското население и това да стане причина за разпространение на болес-
тта. С предложение на Министерството на земеделието е предвидено спиране 
предвижването по време на празника в карантинните райони. Има подозрения 
за умишлено разпространение на болестта.

62. Доклад за агентурно-оперативната работа в страната, софия, 12 юли 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 334, л. 54-67
Във връзка с вълненията в кооперативните стопанства в страната се набеляз-
ват мерки за отстраняване на грешките. Информира се за вражеска дейност 
срещу народното стопанство; представят се данни за агентурните разработ-
ки и информационния апарат по линия на III отдел.

63. Доклад относно изпълнението на заповед №3557/6 юни 1951 г., за задачите 
на III отдел по борбата с вражеските елементи в селското стопанство, со-
фия, 3 август 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 307, л. 2-9
На специално проведена служебна конференция се отчита, че окръжните на-
чалници не са се отнесли достатъчно сериозно към задачите на ДС в борбата с 
„вражеските елементи” в селското стопанство; не са приведени в известност 
„всички вражески” елементи и не са взети на активна разработка. Броят и 
качеството на агентурата не са достатъчни за обслужването на обектите; 
има и редица други недостатъци.2

64. справка относно разграбването на добитъка от тКзс – с. Маноле, Пло-
вдивско, станало на 19 март и предотвратяване опита за разграбване в с. 
скутаре, Пловдив, 30 август 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 43-46

2 В резолюция министърът пише: „Да се вземат необходимите организационни мерки и да се 
упражнява постоянен контрол по изпълнение на заповедта по III-ти отдел. Опитите на врага да 
смущава отново трудещите се селяни и да пречи за укрепването на ТКЗС трябва из корен да се 
унищожи чрез подобряване и разширяването на агентурния апарат. Ежедневните и разширяващи 
се сведения на подаване заявления за напускане ТКЗС, масовите пожари по харманите, чупенето 
на селскостопански машини и честото разпространяване на вражески листовки и слухове трябва да 
мобилизират апарата на III-ти отдел на решителна ежедневна и непримирима борба за разкриване 
и унищожаване на врага”.
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Информация за разграбването на добитъка в с. Маноле, което води до задър-
жане на инициаторите, а след консултация с ОК на БКП е дадено нареждане 
те да бъдат освободени. Повторението на случката от следващия ден прово-
кира органите на МВР да изпратят на място униформени милиционери и опе-
ративни работници за разкриване на инициаторите, като след реализация на 
агентурни разработки и от показания на следствени лица се стига до издаване 
на смъртни присъди и затвор. Имайки опита от с. Маноле, МВР, с помощта 
на милицията, ОР и партийните инструктори, предотвратяват подобен инци-
дент в друго село, като се отбелязва, че има арестуван един човек, „очертаващ 
се като най-злостен”, и така не позволява на врага да реализира своите наме-
рения.

65. работата на Дс в борбата срещу класовия враг на село, Б. м., [август 1951 г.]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 3, а. е. 3, л. 8-11
Според документа тактиката на враговете на село в битката им срещу ТКЗС 
може да се характеризира така: първо, до изграждането и укрепването на 
стопанствата те водят борба против влизането на всеки един член в него; а 
след като мнозинството от стопаните са членове, то вражеските елементи 
влизат в ТКЗС и водят борбата отвътре. Отбелязва се, че под влияние на ор-
ганизирана вражеска кулашка агитация по време на масовизирането на коопе-
рациите една част от стопаните изколват своя добитък или го продават, а на 
други места съзнателно унищожаван в стопанствата. Прави се заключение, че 
всички злини от страна на враговете са с цел да разстройват ТКЗС, са осуете-
ни от бдителността на партията и органите на МВР.

66. Писмо до министъра на вътрешните работи и секретаря на окръжния ко-
митет на БКП, софия, 29 септември 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2143, л. 1
Известява за подобряване на агентурно-оперативната работа в ТКЗС. Изразя-
ва се мнение, че за по-добрата работа е необходимо прогонването от ръковод-
на дейност на вражеските елементи.

67. Доклад от окръжния началник Мвр – софия относно състоянието на тКзс 
в района на софийски окръг към 30 август 1951 г., софия, 29 септември 
1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2143, л. 2-7
В доклада се констатира, че през 1950 г. с проведената масовизация на ТКЗС 
не е спазен принципът на доброволността, като на много места агитаторите 
не са убедителни, а си служат със заплахи, което води до „замърсяване” на ко-
оперативите с вражески елементи. След публикуването на постановлението 
на ЦК на БКП за извращенията на партийната и правителствена политика се 
отчитат множество заявления за напускане на ТКЗС, като след усилена раз-
яснителна работа от страна на партията много от подадените заявления са 
изтеглени. Друг фактор, действащ разколебаващо, са допуснатите грешки и 
слабости от страна на управителните съвети на ТКЗС.

68. справка за вълненията в с. Дерманци, луковитско на 4 април 1951 г. и при-
чините за тях, [софия], 3 декември 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 334, л. 68-75
След проведена демонстрация от жени в селото с искане за освобождаване от 
ТКЗС на следващия ден като по даден сигнал са нападнати всички обори и е раз-
грабен добитъкът, дело, осъществено предимно от жените. Отчита се, че не са 
изяснени причините и кои са главните подстрекатели на вълненията, но се отбе-
лязва, че има задържани, част от които са в затвора и в ТВО. След извършените 
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арести се констатира, че са спрени откритите вражески появи, но продължава 
скритата съпротива. От проведеното следствие, за което се казва, че е воде-
но лошо, не се установява наличието на никаква организация. За изясняване на 
действителните подбудители на вълненията се набелязват мероприятия.

69. справка относно слабости в работата на отделение III-то в окръг Дс – Бур-
гас, софия, 26 декември 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 32
Констатира се, че в дейността на отделението по линия „Селско стопанство” 
все още не се работи с нужната сериозност и загриженост.

70. справка относно слабости в работата на отделение III-то в окръжното уп-
равление на Мвр – софия, софия, 27 декември 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 38-39
Отчита се, че агентурно-оперативната работа по линия на селското стопан-
ство в Софийски окръг е в много лошо състояние, главно поради подценяването 
от страна на окръжното и околийските ръководства.

71. справка относно линията на вражеската дейност в „селско стопанство” 
през 1951 г., софия, 29 януари 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 9-12
Отчита се, че в резултат на вражеска подмолна дейност в ТКЗС, с допусна-
тите извращения на правителствената и партийна политика на село, в редица 
райони на страната през пролетта на 1951 г. стават големи вълнения в сто-
панствата като разграбване на добитъка и масовото подаване на заявления 
за напускане на ТКЗС, придружени на места с открити антинародни демон-
страции. Информира се, че част от задържаните лица във връзка с вълненията 
признават за съществуването на нелегални николапетковистки организации, 
които организирано и по план провеждат разложителна дейност в ТКЗС.

72. заповед № 33 на министъра на вътрешните работи на народна република 
България, софия, 16 февруари 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 9, л. 163-166
Колегиумът на МВР констатира, че III отдел на ДС, отделенията и окръжните 
управления, не съумяват да изпълнят някои важни задачи. Посочват се конкрет-
ни мерки за засилване на агентурно-оперативната работа. Заповядва се да се 
засили работата по изпълнението разпоредбите на Заповед № 3557 от 6 юни 
1951 г. Придобиването във всяко ТКЗС, МТС и ДЗС на достатъчно по брой и 
качество агентура; реализация на водените агентурни разработки; издирване и 
привеждане в известност на всички вражески елементи; недопускане на дивер-
сии в обектите. Обръща се най-сериозно внимание за опазване на социалисти-
ческата собственост, разхищенията, кражбите и всички безобразия, вършени 
от лица в ТКЗС, МТС и ДЗС. Нарежда се да се разследват виновните и да се 
предават на съд.

73. окръжно до началниците на оу на Мвр, софия, 19 март 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 9, л. 259-260
За пресичане на диверсионната дейност по линия на селското стопанство се 
предвижда, наред с агентурата на ДС по-широко да се използва и тази на ор-
ганите на милицията.

74. Доклад относно изпълнението на заповед № 3557/6 юни 1951 г. и заповед 
№ 33/16 февруари 1952 г. за работата по линия на отдел I-ви на V-то упра-
вление на Дс, софия, 10 април 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 307, л. 27-35
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Отчита се дейността по установяване на вражеските контингенти в центъра и 
окръзите; създаване на нова агентура; работата по наличната такава и по опе-
ративния отчет; указаната помощ на окръзите. Правят се изводи, че оператив-
ният състав е мобилизирал силите си за изпълнението на заповедите, но все още 
не са приведени в известност всички „вражески елементи”; третите отделения в 
окръзите не работят достатъчно активно, а отделът се ограничава само в цен-
тралните обекти.

75. заповед № 80 на министъра на вътрешните работи на нр България, софия, 
12 април 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 9, л. 337-338
Заповядва се органите на ДС да скъсат с подценяването на кулачеството, 
което оказва активна съпротива на мероприятията на Партията и Пра-
вителството. Негласно да се установят всички кулаци, като за всеки се 
изготви справка. Тези, за които бъдат получени данни, че провеждат вра-
жеска дейност, да се вземат на активна разработка, а на другите да се 
открият агентурни и наблюдателни дела; придобиване на необходимото 
количество агентура от техните среди. Обръща се внимание, че устано-
вяването и вземането на оперативен отчет трябва да се провеждат по 
нелегален път.

76. Писмо до началник отделение III-то за извършената работа по заповед № 
80/ 29 май 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 52 (Кн), л. 17
Информира се, че след получаване на заповедта тя е разучена от целия опера-
тивен състав. Запланувани са мероприятия. Установени са лица от континген-
та, за които не са водени досега разработки и няма налична агентура.

77. инструкция за агентурно-оперативното обслужване на Мтс, софия, 5 юни 
1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 36, л. 1-7
Предвижда, че агентурно-оперативното обслужване на МТС се обезпечава пре-
димно от специално назначени опитни ОР на ДС, които работят в обслужва-
ните обекти. С цел зашифровка същите са на щат на политуправлението на 
Министерството на земеделието. Предвижда се оперативният работник сис-
темно да провежда политически информации, кръжоци и др. Определя се главна-
та задача – обезпечаване на държавната безопасност, разкриване и пресичане 
на подривната дейност, работата с агентурата и характера на поведението 
на оперативните работници в МТС. Определят се правата и задълженията на 
оперативните работници.

78. заповед № 130 на министъра на вътрешните работи на нр България, со-
фия, 19 юни 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 514, л. 1-4 (и гърбовете)
Свързана е с вземането на мерки от страна на МВР във връзка с кампанията 
по прибирането на реколтата и изкупуването на държавните зърнодоставки 
през 1952 г. Заповядва се на началниците на III, IV и VI управлениие на ДС, на 
директора на НМ и на началника на ППЗ, както и на окръжните и околийски 
началници на МВР, да мобилизират целия оперативен състав за пресичане вра-
жеските опити за проваляне на мероприятията. Да се набележат активни ме-
роприятия по разработките, да се поставят под агентурно наблюдение всички 
лица от контингента. Заподозрените в извършване на диверсии незабавно да 
се задържат и разследват. Предвижда се агентурата, работеща по линия на 
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ДС и НМ, да се инструктира и насочи към вражеските елементи с конкретни 
задачи; съгласуваност в работата на ДС, НМ и ППЗ.

79. справка относно проведеното на 12 юни 1952 г. служебно заседание със за-
местник началниците на окръжни управления на Мвр, софия, 21 юни 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 8, а. е. 209, л. 1-3
Отчита се, че работата на ДС по линия на селското стопанство не отговаря на 
предстоящите задачи. Основната причина е подценяване неизпълнението на запо-
веди, както и недостатъчният контрол по линията. Друга слабост, която е отче-
тена, е незадоволителният брой разработки, както и несвоевременното реагиране 
на получените сигнали, което води до загуби за държавното стопанство.

80. Докладна записка3 до цК на БКП от министъра на вътрешните работи за 
допуснати извращения във връзка с масовизацията на тКзс „Мичурин” – 
с. Дреновец, ломско, софия, 20 декември 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 10-16
Описва се акцията по масовизацията на ТКЗС в селото, като планът предвиж-
да усилията да бъдат насочени към привличане на „възлови” стопани. Набеля-
заните са канени да станат членове на стопанството, но под различни предло-
зи отказват. Тогава се взема решение за оказване на административен натиск 
посредством съставяне на актове за укрита земя и държавни доставки. При 
извикването на стопаните за съставяне на актовете се извършват значителни 
закононарушения като: влизане с взлом в домовете на селяните. Отчита се, 
че отношението на партийците от селото към безпартийните е неправилно, 
защото всички, които са извън ТКЗС, се смятат за врагове. Предложението на 
министъра е виновниците за станалите нарушения да бъдат дадени под съд.

81. окръжно до околийския началник на Мвр – търново, велико търново, 23 
декември 1952 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 28 (вт), л. 1-2
Нарежда се да се приведе в известност всяка нередност в ТКЗС и във фермите 
и да се вземат бързи мерки, съгласувани с партийните организации, а всеки 
околийски началник да представи обстоен доклад, който да отговаря на на-
белязаните за целта точки. Обръща се внимание, че докладите, които ще се 
изготвят, трябва да са обстойни и да отразяват истинското положение на 
всяко стопанство. Ще се държи лична отговорност на всеки, който се отнесе 
формално към изпълнението на поставената задача.

82. План за подобрение работата по линия на кулаци и изпълнение на заповед 
№ 80/ 12 април 1952 г., софия, 13 януари 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 777 (вр), л. 44-45
Предвид на това, че работата по линията не върви добре, отчитайки грешки 
като тази, че средни селяни са определяни като кулаци, се предвижда изпраща-
нето на оперативни работници в околиите за довеждане докрай на заповедта. 
Предвиждат се задачи, а една от най-интересните е да се открият разработ-
ки на всички кулаци, за които има данни, че провеждат вражеска дейност, 
като се търсят политически врагове, а не както е досега за неизпълнение на 
държавните доставки.

83. резолюция на антон Югов към тодор живков във връзка с проекторешение 
за станалите инциденти в с. Дреновец, ломско, софия, 20 януари 1953 г. (ръ-
копис)
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 35

3 Докладната е във връзка със специалното съобщение за допуснатите извращения с дата 8 де-
кември 1952 г. В резолюцията на В. Червенков се отбелязва: „В ЦК да се внесе въпросът за решение”.
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В критичен тон А. Югов недоумява защо при допуснатите безобразия в Ломско 
и при заключенията на Г. Цанков се предлага проекторешение за освобождава-
не на задържаните и прекратяване на процеса.

84. Писмо до тодор живков от георги Чанков, софия, 23 януари 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 34
Отправено е във връзка с грубите нарушения при включването на селски стопа-
ни в ТКЗС в с. Дреновец. Информира, че ако следствието установи, че законите 
на страната са нарушени, то виновните трябва да понесат съответната от-
говорност. Ако не се установи вина, то следва да бъдат освободени, за което 
не е нужно решение на ЦК.

85. решение „а” на ПБ на цК на БКП, софия, 24 януари 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 36
Предвижда се задържаните за допуснатите нарушения на народнодемокра-
тичната власт при опита за насилствено разрастване на ТКЗС в с. Дреновец, 
Ломско, да се освободят и следствените материали за тях да не се предават на 
прокуратурата.4

86. Писмо до георги цанков, [софия], 3 февруари 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 33
Известява се министърът на вътрешните работи, че по поръчение на Т. Живков 
инцидентът в с. Дреновец, Ломско, трябва да се докладва в Политбюро, каква-
то е резолюцията на В. Червенков. От своя страна Г. Цанков в резолюция от-
разява: „Да се освободят съгласно дадените вече указания”.

87. специално съобщение относно извращенията, направени в с. Козлодуй, 
оряховско във връзка със събирането на държавните зърнодоставки, со-
фия, 21 февруари 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 578, л. 13-15
Информира се за това, че партийни дейци и ръководни фактори в ТКЗС на-
силствено заставят стопани да издължават държавните доставки. Стига се 
до привикването им в тъмните часове на денонощието и нанасяне на жесток 
побой върху им. Има сведение и за нанесен побой над жена.

88. специално съобщение относно извращенията по прибиране на държавните 
доставки в гр. Кнежа, софия, 26 февруари 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 578, л. 12-12 гръб
Ръководните фактори в ТКЗС, в желанието си да съберат държавните дос-
тавки, започват да извикват частните стопани за изпълнение. Тези, които не 
могат да се издължат, биват събличани голи и вкарвани в мазето на канцела-
рията или заставяни да закупят необходимото количество пшеница за издъл-
жаване.

89. Доклад за извършената работа по изпълнение на заповед № 80/ 12 април 
1952 г. при отдел Дс – враца, 17 април 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 777 (вр), л. 70-71
Дадени са указания за преразглеждане на справките за кулаците и да се изклю-
чат онези от тях, които неправилно са определени като такива. Отчита се, че 
една част от кулаците се водят на разработка по линия на николапетковисти, 
с каквато и агентура се обслужват. Това говори за слабата работа по кулаци-
те. За нейното подобряване се натоварват оперативни работници, които ще 
отговарят и за двете линии и така ще се постигнат по-добри резултати.

4  В резолюцията на В. Червенков се казва: „Подобно решение ПБ не може да вземе. Да се доло-
жат резултатите от следствието и въз основа на тях да се предложи и вземе решение”.
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90. Предложение относно активизиране на вражеското подполие по отношение 
на тКзс с цел разтуряне на същите и взетите мерки от органите на Мвр за 
пресичане тази дейност, софия, 31 юли 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 574, л. 1-14
От наличните данни се стига до извода, че дейността на врага е насочена 
към разлагане на неукрепналите стопанства, води се агитация за напускане на 
ТКЗС и за неизлизане на работа. Във връзка с подадените заявления за напуска-
не най-честите мотиви са, че е изтекъл тригодишният задължителен срок за 
членство в ТКЗС, други не могат да търпят нередностите, които местните 
ръководители вършат в стопанствата. Има и такива, които са възрастни и 
не могат да изработват необходимите трудодни, за да се изхранят. Отчита 
се, че работите на ораните на МВР по разкриване и пресичане на вражеската 
дейност не е задоволителна. Често само се съобщава, че на място е заминал 
оперативен работник да разследва случая, насочена е агентура, но резулта-
тите са незадоволителни. Отправя се предложение да бъдат командировани 
квалифицирани оперативни работници в окръзите за оказване на помощ.

91. Партийна информация, Б. м., 12 август 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3087, л. 7
Информира се, че в пограничните на Видинско села се забелязва увеличаване на 
броя на заявленията за напускане на ТКЗС. Наред с това има отказ от стра-
на на кооператорите да излизат на работа. Провеждането на партийни ме-
роприятия, определени като продължителни партийни събрания по цяла нощ, 
дава лошо отражение, което води до създаването на емигрантско настроение.

92. Проект за окръжно до окръжните и околийските началници на Мвр в стра-
ната, софия, 16 август 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 574, л. 16-17
Получени са сигнали за това, че отделни служители на ДС и НМ в служебните 
си задължения не се ръководят от принципите и методите на агентурно-опе-
ративната работа и освен това грубо нарушават социалистическата закон-
ност. Предвид това се нарежда ръководителите на окръжните и околийски-
те управления да вземат срочни мерки за правилното ползване на агентурата; 
строго спазване на социалистическата законност в работата; недопускане на 
никакви намеси в дейността на народните съвети, партийните и други органи-
зации, невлизащи в задълженията на служителите в МВР.

93. Докладна записка относно вражеската агитация и извращения във видин-
ска околия, софия, 15 септември 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 584, л. 52-53
Информира, че е налице значително затишие по отношение на подаване на за-
явления за напускане на ТКЗС. Причините са следните: слабата масово разяс-
нителна работа от страна на комунистите, на ръководството на първичните 
организации на БКП и от ОК на партията. Ръководителите на стопанствата 
не умеят правилно и съвестно да ръководят работата, допускат се редица сла-
бости и безобразия, които дразнят членовете, за което са дадени примери.

94. справка относно допуснатите извращения по събирането на държавните 
доставки от боб в толбухинска5 околия, софия, 6 декември 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 584, л. 89-90
Дадени са примери от различни села за това как са викани частни стопани по 
късните часове на денонощието за разпит, защото не са си издължили достав-
ките на боб. Информира се за група, която ходи по домовете на частни стопани 

5  Днешен град Добрич – носи това име в периода 1949 – 1990 г.
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и събира всякакъв вид зърнени храни, които са за сметка на боб. Принуждавани 
са стопани да продават добитъка си и с получените пари да закупуват боб за 
отчета на държавната доставка.

95. справка относно вражески появи в тКзс в горнооряховска околия, со-
фия, 30 март 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 23-24
Споменава за това, че на годишните събрания на ТКЗС в околийски сектори са 
взети решения за премахване на рентата. Това настройва кооператорите да 
съберат подписи против премахването ѝ, които са изпратени на В. Червенков. 
След проучване на случая се стига до заключение, че партийните и стопански 
ръководители в окръга са прибързали с решението.

96. справка относно подадени заявления за напускане на тКзс, софия, 20 ап-
рил 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 25-26
Информация за подадените заявления и причините за това, които са главно 
лошото финансово положение, в което се намират кооператорите.

97. специално съобщение относно липса на семена, затруднение по изхранване-
то на някои тКзс и засилване на вражеската дейност в село, софия, септем-
ври 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 5-6
Информира се за сериозно затруднение в изхранването на кооператорите и 
липса на семена в ТКЗС и частни стопани след издължаване на държавните 
зърнодоставки. На места хората са принудени да ходят за хляб в градовете, 
където такъв им бил отказван. Вследствие на това много стопани напускат и 
отиват на работа по държавните обекти, което води до значителен отлив от 
работна ръка от ТКЗС.

98. справка за начина, по който се приемат нови членове в тКзс, Казанлък, 7 
октомври 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1157 (стз), л. 3
Информира се за случаи, при които агитаторите в пияно състояние нанасят 
побой над хора, отказващи да станат членове на ТКЗС. Тази агитация е причи-
на за изчезването на стопани от селото и неприбирането в домовете им с дни. 
Отчита се, че частните стопани не се агитират в домовете им, каквито са ука-
занията, а се привикват през нощта в селсъвета и се държат дълго време там.

99. справка за допуснати извращения по масовизиране на някои тКзс и при 
събиране на държавните доставки на боб и др., Б. м., 21 октомври 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 9
С агитацията за масовизация на ТКЗС са събирани и държавните доставки 
от боб, а на лица, които не могат да отчетат наряда си, се вземат по админи-
стративен ред брашно, жито, вълна и др.

100.   Писмо до заместник околийските началници на Мвр в окръг стара заго-
ра,   стара загора, 8 януари 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 1
Свързано е с инструкция на агентурата в района, за да се разбере чия е вината 
за това хората да се отказват да станат кооперативни членове.

101.   Писмо - отговор до заместник окръжния началник на Мвр – стара загора, 
Казанлък, 25 януари 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 4
В отговор на писмото се информира, че мотивите за излизането на новите 
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членове е липсата на работна ръка в ТКЗС и нежеланието да работят имота на 
напусналите преди кооператори.

102.   справка относно дейността на врага по линия на селското стопанство, софия, 
27 януари 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3650, л. 15-28
Сведение за това, че николапетковистки, кулашки и други вражески елементи се 
опитват да се промъкнат на отговорни постове в ТКЗС и оттам да разлагат 
същите. Отчита се, че така те поощряват кражбите, разхищенията и дезорга-
низацията в същите, за което са дадени примери. Данни за вражеските прояви 
по линия на животновъдството и пожарите и за извращенията на партийната 
и правителствената политика по масовизацията на ТКЗС и по изкупуването на 
задължителните държавни зърнодоставки от реколтата.

103.   Писмо до околийските началници на Мвр в окръг стара загора, стара заго-
ра, 2 февруари 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 28
Във връзка с IV национална конференция на ТКЗС се иска извършване проверка на 
кандидат-представителите. „Ако между тях има делегати вражески елементи, 
които не бива да се допускат до конференцията, да се предложат други и да се 
съгласуват с първите секретари на БКП”.

104.  Писмо до окръжния началник на Мвр – стара загора, Чирпан, 10 февруари 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 30
Съобщава се, че в състава на делегатите за Националната конференция на ТКЗС от 
Чирпанска околия няма „вражески елементи” и секретни сътрудници на службата.

105.  специално съобщение, стара загора, 3 октомври 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1160 (стз), л. 2-4
За допуснати извращения от група членове на БКП във връзка с масовизирането 
на стопанството. Информира се за насилие над набелязани стопани, от които 
получавали отказ. Допуснати са грубости, ругатни, а подписването на деклара-
ции става „доброволно” след нанасяне на побои.

106.  справка относно състоянието на тКзс в страната, софия, 19 декември 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1308, л. 2-15
Дадени са много примери за това, че в ТКЗС има сериозни слабости като: лоша 
организация на работата, грешки, разхищения, кражби, недържавническо отно-
шение към имуществата, огромни загуби.

107.   справка за предполагаемото парично и натурално заплащане на кооперато-
рите в тКзс в окръга, Плевен, 27 декември 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 3, оп. 1а, а. е. 202 (Пл), л. 78-79
Дават се сведения от различните околии за предполагаемото заплащане на труда 
на кооператорите.

108.   Доклад за оказаната помощ по изпълнение на заповед 402/ 11 октомври 1955 г. 
по линия на кулаците във врачански окръг, враца, 25 февруари 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 777 (вр), л. 124-126
Свързан е с командировка в ОУ на МВР – Враца със задача оказване на помощ по 
установяването на действителния контингент по линия на кулаците – бивши и 
настоящи и отношението им към ТКЗС. Освен за техния брой се докладва, че 
вражеската им дейност се изразява в провеждане на пропаганда за предстояща 
война, агитация против ТКЗС и властта.

109.   справка относно вражески прояви във връзка с масовизацията на тКзс в 
Коларовградски окръг, Коларовград, 9 март 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3776, л. 44-46
Споменава се, че вражеските елементи от бившия БЗНС(о) се опитват да на-
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влязат и овладеят ръководствата на ТКЗС и БЗНС, дадени са примери за по-
добни случаи. Информация за нанесен побой на лице, отказващо да стане член 
на ТКЗС.

110.   специално съобщение относно получени сигнали за извращения във връзка с 
масовизацията на тКзс, враца, 28 март 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3776, л. 59-62
Описани за редица случаи на задържани лица и нанесен им побой с цел агитация 
за влизане в ТКЗС.

111.   Доклад относно състоянието на контингента кулаци в страната и как същият 
се разработва, софия, 11 април 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1460, л. 24-39
Отчита се, че в основни линии кулаците са установени съгласно дадените указания. 
Условно те са разделени на бивши и настоящи и наброяват 11 971 души. Информира 
се, че на оперативен отчет се водят 54%. Агентурното наблюдение на обектите 
не е достатъчно задоволително. Дава се сведение, че една малка част от всички 
установени кулаци са минали на ОФ позиции, а други са влезли в ТКЗС и провеждат 
оттам вражеска дейност. По-голямата част от тях са принципни противници на 
ТКЗС. Въпреки това от доклада става ясно, че основната форма на антинародна 
дейност, проявявана от кулаците, е вражеската агитация и пропаганда против 
ТКЗС, държавните доставки и за предстояща война, с което се цели намаляване на 
вярата на трудещите се в народната власт, разлагане на ТКЗС и др.

112.   Писмо до началника на окръжно управление на Мвр – стара загора, софия, 
18 април 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 139-140
Информира, че масовото навлизане на земеделски стопани в ТКЗС и образуване-
то на голям брой нови стопанства е съпроводено с активна вражеска дейност. 
Предвид на това е нужно да се усили агентурното наблюдение на вражеския кон-
тингент на село, особено в МТС, от което зависи успехът на масовизираните 
и новообразувани ТКЗС-та. Необходимо е вражеските елементи активно да се 
разработват, като за това се използва агентурата по всички линии.

113.   специално съобщение относно вълненията сред новоприетите членове на 
тКзс, сред турското население в Дуловска, исперихска и тутраканска око-
лии, русе, 20 април 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3774, л. 41-43
Сведения от различни населени места за желанието на населението да вземе 
добитъка си и за подаване на заявления за излизане от ТКЗС, като се акцентира, 
че в повечето случаи разграбванията се вършат от жени туркини, вълненията 
са предимно в новообразуваните ТКЗС и там, където новоприетите членове 
надвишават числото на старите; вълнуват се предимно кооператори от тур-
ски произход.

114.   Докладна записка относно допуснати извращения в тКзс – с. Богданово, Бог-
данци, Кирово, желязково и загорци, грудовско6, софия, 27 април 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3774, л. 62-64
Информира, че в околията са допуснати известни извращения при образуването 
на ТКЗС, като част от стопаните са станали членове поради оказано насилие 
над тях, заплашвани са със затвор или с нанасяне на побои и чрез нарядите за 
месо. На други е определено засаждането на количества тютюн извън техните 
възможности.

6  Грудово, днешен град Средец – носи това име в периода юни 1950 – януари 1993 г.
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115.   специално съобщение относно опити за нанасяне на побой на секретар на 
оК на БКП – омуртаг, Коларовград, 15 май 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3774, л. 60-61
Информация за станал инцидент между местни жители, нежелаещи да се 
включат в кооператива, и представител на партията. Спорът е за ползването 
на пасище.

116.   окръжно до окръжните и околийските началници на Мвр за пресичане на 
всички вражески опити при масовизацията на тКзс и образуване на нови, 
софия, 1 юни 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3679, л. 1-3
За своевременното пресичане на всеки опит на подриване на ТКЗС е необхо-
димо: активизацията на цялата налична агентура на ДС; за най-активните 
врагове, след документиране на престъпната им дейност да се предлагат за 
арест и съд; засилване на работата по издирването на анонимните писачи, 
клеветници и разпространители на листовки, като по отношение на тях се 
вземат най-строги мерки.

117.   Писмо до околийския началник на Мвр – луковит, Плевен, 26 юни 1956 г.
аК рДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1а, а. е. 51 (лч), л. 31
Информирайки, че съществуват настроения сред новоприетите кооператори 
да приберат реколтата като частници и опитите на места да се нарушава 
целостта на блоковете на стопанството, се изисква образуването на актив 
от комунисти и осигуряване на системна охрана. „Органите на МВР да взе-
мат участие, а всички нарушители да се предават на прокурора за подвежда-
не под отговорност”.

118.   справка за насоката, формите и мащаба на вражеската дейност в селското 
стопанство през първото полугодие на 1956 г., софия, 6 юли 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1455, л. 1-6
Информира се, че след Априлския пленум на ЦК на БКП враговете на село са 
станали по-нагли, считайки, че се е създала обстановка за пряко разтуряне на 
кооперативите. Отчетени са случаи на организирани опити за разграбване 
на добитъка. По време на тези вълнения в цялата страна са задържани лица, 
някои от които са осъдени на различни години затвор. Предупреждава се, че 
има реална опасност в онези ТКЗС, в които възнаграждението е много ниско, 
кооператорите да започнат масово да напускат ТКЗС.

119.   справка относно вражески прояви по линия „селско стопанство”, софия, 
30 октомври 1956 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1462, л. 21-22
Информира за формите на вражеска дейност, изразяващи се в агитация и про-
паганда, палежи. Има и регистриран случай на убийство на председател на 
ТКЗС, както и хвърлена бомба в дома на друг. Съобщава се, че за изясняване на 
всички постъпили сигнали се вземат бързи и енергични мерки.

120.   справка за добитите данни за изселване в турция и напускане на тКзс от 
страна на турското население в окръга, стара загора, 9 май 1957 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1166 (стз), л. 10-12
От постъпващите агентурни и официални данни в окръга се констатира, че 
сред турското население настроението за изселване в Турция не е изчезнало, а 
напротив, разраства се, но с една особеност от предходната година, когато 
то води агитация за напускане на ТКЗС, а по настояще говори само за изсел-
ване.
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121.   справка относно някои извращения при провеждане на масовизацията на 
тКзс в някои райони на Провадийска околия, Провадия, 17 февруари 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1586, л. 15-15 гръб
Информира се, че по места частни стопани напускат домовете си и отиват 
в планината или в други околии, като с дни и дори седмици не се връщат при 
семействата си. Даден е пример за това, че дори смъртта на дете не е прину-
дило родителят му да се върне за погребението. Споменава се, че тези стопа-
ни са предимно турци. На друго място са прилагани редица административ-
ни мерки. На места стопаните се привикват в съвета за агитация, като се 
задържат лица с дни. Има случаи на нанесени побои. Всичко това подхранва 
слухове за това, че тези, които не искат да стават членове на ТКЗС, са от-
карвани с камиони, докато се съгласят. Други са водени на Дунав със заплаха, 
че ще бъдат хвърляни в реката.

122.   Писмо до началника на окръжно управление Мвр – стара загора, софия, 
21 февруари 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 183
Съобщава се, че през годината в окръга ще работят самолети от селскосто-
панската авиация, за което трябва да се организира милиционерска охрана 
или проверени и годни да опазят от посегателство на самолетите граждани.

123.   Доклад за проявите на контрареволюционни елементи в селското стопан-
ство и състоянието на агентурно-оперативната работа на органите на Дс, 
софия, 17 март 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1698, л. 1-15
Информира за методите на подривна дейност в селското стопанство; за вра-
жеския контингент и оперативен отчет, както и за агентурния апарат. Съ-
държа предложения за подобряване на работата.

124.   Писмо до околийските началници във връзка с обединението на тКзс в 
някои райони, враца, 18 октомври 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 979 (вр), л. 1
Във връзка с обединяването на ТКЗС под контрола на околийските началници 
на МВР да се извършва следното: по агентурен път да се следи дали вражески-
те елементи се подготвят за избиране на свои хора в ръководствата на обе-
диняващите се ТКЗС; да се вземат мерки за опазване от диверсия и изясняване 
на отношението им по обединението на кооперациите.

125.   справка за получените данни във връзка с обединението на тКзс във ви-
динска околия, видин, 11 ноември 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 317 (вд), л. 274-274 гръб
Търканията идват най-вече от това къде да бъде седалището на ТКЗС или кое 
стопанство е по-богато от друго. Отразено е, че кооператорите с ентусиазъм 
посрещат уедряването, но на места някои ръководители все още спъват рабо-
тата.

126.   специално съобщение относно разпространен слух в русенски окръг, за 
облагане с големи количества наряди и данъци, русе, 19 ноември 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1587, л. 10-11
Данни за разпространени слухове, че домашните животни, оставени за лично 
ползване, ще бъдат облагани с големи наряди и данъци. Отбелязани са случаи 
на клане на добитъка и продажби.
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127.   справка относно реорганизацията на тКзс в нашата страна и дейността 
на вражеските елементи на село, софия, 4 март 1959 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1824, л. 40-44
Информира се, че към края на 1958 г. при завършването на окрупняването в 
страната съществуват 722 ТКЗС-та, но по указания на ЦК на БКП от февру-
ари 1959 г. онези кооперативи, които имат повече от 80 000 дка, са разкрупне-
ни на по-малки, като след този акт са станали 947. Всичко това е съпроводе-
но от активна вражеска дейност, а в някои райони, населени с мюсюлманско 
население, и настроения за преселване и дори изселване. Опасенията са, че с 
окрупняването се цели да се създадат колхози.

128.   справка за възнагражденията на председателите на обединените тКзс-та 
и друг ръководен персонал и отражението сред кооператорите, софия, 7 
април 1959 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1824, л. 9-10
Дава се информация за размера на получаваната заплата от председателите 
на обединените ТКЗС, която се формира по силата на министерско постано-
вление. Определя се, като се начисляват 80-120 трудодни, 250-400 лв. твърда 
заплата и 70% от заплатата, която са получавали преди това. Това навлича 
негодуванието на кооператорите, за което са дадени примери.

129.   справка относно състоянието на тКзс на територията на участък Мвр – 
Михайловград, Михайловград, 26 декември 1959 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 2а, а. е. 10 (Мх), л. 14-18
Сведение за обединените стопанства в района, данни за възнаграждението на 
кооператорите и тяхното настроение.

130.   справка относно някои неблагополучия в тКзс и как същите се използват 
от вражески настроените елементи на село, софия, 29 декември 1959 г.
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1824, л. 30-37
Данни, че в много села се наблюдава нежелание от страна на кооператорите 
да работят в ТКЗС и поемат към държавни обекти. Като основна причина, 
изтъквана от страна на кооператорите, е намаляване на трудоденя. Една 
от причините за намаляването на заплащането е, че се отделят много дни за 
строителство, от което не се получава продукция. Има известно недоволство 
от факта, че е премахната земята за частно ползване от кооператорите, 
което води и до намаляване на животните, които те гледат.
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LIst of the DoCUments 
WIth AnnotAtIon

1. Document of incorporation, village of Stoudeno Bouche, 2 August 1945
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1а, а. е. 46 (Мх), л. 9-9 гръб
A department of co-operative land management is established at a special meeting 
of the credit co-operative society in the village. An Economic Council and a Control 
Board are elected.

2. Order No. 397-П of the Minster of Interior of the People’s Republic of Bulgaria 
(PR Bulgaria), Sofia, 8 July 1948
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 2, л. 83-88
Orders are given to ensure safe harvesting and safeguard co-op granaries, immediately 
create co-op information networks, and expand existing ones, and build partnerships 
with the fire service.

3. Order No. 98-с of the Deputy Director of the State Security, Sofia, 23 February 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 820, л. 7-11
As spring sowing campaign approaches, there are warnings of possible sabotage of the 
implementation of the five-year agricultural plan. SS departments I and IV are ordered 
immediate mobilisation towards detecting and thwarting all attempts at hostility, 
diversion, interference and obstruction through corruption of the sowing campaign.

4. Order No. 101-с of the Minister of Interior of PR Bulgaria, Sofia, 18 March 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 820, л. 14-16
Order on establishing Department IV for combating politically motivated organised 
subversion in the economic and construction industry, and defining its mission and 
relations with other bodies of the Interior Ministry (MoI).

5. A national status report on collectives, [Sofia], 1 April 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 553, л. 1-3
Information from various State Security divisions nation-wide on the state of co-
operatives, individual attempts to leave collectives, and other existing problems, 
having mostly to do with confrontations between communists and their foes.

6. Report from an operative at the Second Guard Group with the Second Division 
of Department V of the SS, Sofia, 14 April 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 554, л. 1-2
Account of T. Chernokolev’s visit in the village of Gorno Grashtino1, Kyustendil region, 
where local residents oppose the collectives and rally behind anti-co-op slogans.

7. Statement by co-op members from the village of Chouchouligovo, Petrich 
region, to the Ministry of Agriculture, with a copy to the local co-op Chairman, 
Chouchouligovo, 18 June 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 5-6
Members voice their disagreement with the elected management and request measures 

1 i.e. the village of Gorna Grashtitsa
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to settle the matter, threatening to otherwise cancel membership and demand their 
lands back.

8. Report from an operative to the head of SS section in Gorna Dzhumaya, Petrich, 
1 July 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 2-4
A detailed account of the investigation of events in Chouchouligovo, where thirty 
members want to leave the co-op. A proposal is made to have instigators sent to labour 
camps for the sake of integrity of the local co-operative.

9. Letter from the Head of Department I – SS to the SS section in Gorna Dzhumaya, 
Sofia, 21 July 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 7
A request is made to record the enemy, anti-national, and corrupting activities of some 
co-op members in the village of Chouchouligovo, Petrich region, prosecute some, and 
instruct others within a comprehensive and convincing campaign to keep the co-op 
together.

10. Letter to the Head of Department I–SS in Sofia, Gorna Dzhumaya, 27 August 
1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 559, л. 11
It is informed that farmers detained in relation to the incident in Chouchouligovo are 
all good and honest people. A proposal is made to release those who freely confess and 
promise to withdraw their intentions to leave, and to replace the current Economic 
Council.

11. Report on the state of affairs in the co-op farm in the village of Loukovitsa, Lom 
region, as regards the departure of members, Vratsa, 10 October 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 101, л. 21-22
A report on irregularities committed by the co-op Economic Council and other 
administrative bodies, which negatively affect undecided members and greatly 
facilitate enemy intentions.

12. Report by a head of group at Division “C”, Sofia, 15 November 1949
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 552, л. 16-17
Attention is drawn to the absence of a universal approach to peasantry matters. 
Peasants are a mixed group and generalisation is not the best method of class struggle 
in the village. Given the complications, it is necessary to provide clear and detailed 
guidelines on peasantry and rural matters.

13. Letter to heads of groups and SS sections in the region, Plovdiv, 13 February 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 13 (Пз), л. 15
With regard to the upcoming national conference on adopting indicative rules of 
operation of collectives (to be attended by co-op representatives from around the 
country), SS bodies are instructed to oversee the choice of delegates, and, in case 
of bad candidates, to immediately notify the District Committee of the Bulgarian 
Communist Party.

14. Letter to heads of groups and SS sections in the region, Plovdiv, 17 March 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 13 (Пз), л. 30
In the light of recent acts of hostility in the co-op sector, the need for an effective agent 
apparatus emerges. Local State Security offices are advised to engage in recruitment 
of agents amongst farmers and kulaks who have made it into co-op farms, to ensure 
full and timely exposure of the intentions of “the enemy”.
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15. Brief report on the historical development, political and agent-operational 
situation of co-op farms, prepared by Group 3 at Division “а” of Department 
I-SSD, Sofia, 25 March 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 227, л. 10-16
Information about collectivisation in the country until the end of 1949, including 
underlying regulations, recorded enemy acts and recommendations.

16. Brief report on the state of work, weaknesses, faults and mistakes on the part of 
SS district directorates in the country, Sofia, 1 April 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 733, л. 2-7
According to reports, general performance in the co-op sector is inadequate and 
ineffective; agents are few and fail to keep track of village events of operative interest; 
poor understanding of how to report and manage co-op related assignments stems 
from the absence of a clear concept on a central level.

17. Report on the political state of affairs as related to “the peasantry”, Sofia, 17 May 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 732, л. 2-5
Three categories of peasantry are defined: poor, middle and kulaks. Information on 
enemy propaganda and co-op opposition is collected.

18. Special memo informing of brute force used in the process of massovisation in the 
Chirpan and Stara Zagora regions, s.l., [after 20 May 1950]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1648, л. 2-3
Farmers are physically abused and bullied into joining the co-op farm. Locals live in 
fear and are forced to spend the nights outside their homes or in nearby villages.

19. Order No.1483-П of the Minister of Interior of PR Bulgaria, Sofia, 30 May 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1255, л. 6-6 гръб
An operational committee is set up to ensure order and safety during harvesting, storage 
and protection of crops, and state deliveries, composed of: the Deputy Director of the 
SS Directorate, the Deputy Director of the People‘s Militia Directorate, and the Head 
of the Fire Safety Department. Provisions are made to mobilise the entire operational 
staff, prevent criminal behaviour, elaborate and control the implementation of 
instructions, develop work plans.

20. Instruction regarding SS measures for safe harvesting and state deliveries, [Sofia, 
after 30 May 1950]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1255, л. 1-5
The document defines SS assignments to counter enemy plans, discusses operational 
mobilisation, partnerships with agents and contacts with targets of investigation, and 
provides for close cooperation with party committees.

21. Radiogram to all State Security offices, Sofia, 18 June 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1602, л. 34
In connection with the nationalisation of agro-technical equipment, special memos are 
requested on irregularities taken place during the handing over of equipment, the state 
of machines and the violations committed with the knowledge of government committees.

22. Special memo on nationalisation of agro-technical equipment, Gorna Dzhumaya, 
20 June 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 247, л. 3
The memo informs that private agricultural equipment was successfully nationalised 
without violating rules and rights.
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23. Brief report on resistance to massovisation and counter-measures taken in the 
period between the national conference on co-op farms and 15 May this year, 
Sofia, 3 July 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 227, л. 20-27
A series of violations are reported such as: non-observance of the principle of voluntary 
participation, giving access to collectives and positions of power for kulak and other 
enemy elements, mass and random arrests by local or district administrative and party 
structures with no clear method or reason, and attempts at forcing farmers into co-ops 
through threats and violence, with reference to actual cases.

24. Radiogram to the State Security Directorate, the People’s Militia Directorate, the 
Fire Protection Department, district heads of the Ministry of Interior (MoI) and 
of MoI Sofia Directorate, Sofia, 8 July 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1255, л. 18
The following instructions are given concerning harvesting and state deliveries: 
perform new inspections to ensure fire safety and protection, show extra vigilance 
around temporary and permanent storehouses, take agent-operational measures to 
counter enemy intentions, and make more regular reports (required from district 
heads of services).

25. Report about recent acts of hostility and detected irregularities during harvesting 
and collection of quotas, Sofia, 4 August 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 227, л. 84-89
Hostile acts are on the rise to sabotage harvesting. There is a whole list of irregularities, 
waste of resources and poor quality repairs of farming equipment. Little attention is 
given to local agent-operational activities.

26. Radiogram [2715] to district heads of the Ministry of Interior, Sofia, [before 15 
August 1950]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 236, л. 1-2
Implementation of Order No. 1483/30.05.1950 and the instruction on harvesting and 
state deliveries is reported to be exceptionally poor. SS bodies fail to detect and actively 
expose hostilities. Hence the failure to lend proper support to party and government 
for successful implementation of the plan for state deliveries. Orders are given to take 
immediate measures as necessary.

27. Information summary by region about agent-operational measures taken with 
regard to radiogram No. 2715 and acts of hostility, s.l., [after 15 August 1950]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 236, л. 17-21
The document reports on the implementation of the order of the Interior Minister on 
a district level.

28. Information on arrests related to the implementation of the plan for state 
deliveries of cereals, Sofia, 11 September 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 8, а. е. 199, л. 10-12
Opposition on the part of kulak and other “enemy elements” leads to arrests.

29. Telephoned telegram to the district head of MoI in Vidin, Koula, 20 October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 315 (вд), л. 26
About 50 persons are sanctioned for failing to prepare for deep autumn ploughing and 
sowing. Violators are to be prosecuted.

30. Telephoned telegram to the district head of MoI in Vidin, Koula, 22 October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 315 (вд), л. 21
Individuals who failed to deliver their quotas to the state and complete the sowing are 
reported arrested.
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31. Letter to the head of MoI in the Koula region, Vidin, 23 October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 315 (вд), л. 27
The letter refers to arrests made in the region and contains instructions to pick 15-20 
(most aggressive) detainees from different villages to sanction and prosecute in the 
court of law. The rest should be spoken with individually. Those who agree to fulfill the 
plan will sign a declaration to that effect and be released. Those who refuse should be 
held for three to four days, while local party structures contact their families to have 
the plan fulfilled.

32. Proposal to the Party Bureau of the Central Committee of the BCP for the creation 
of a Department of Agriculture with the SS Directorate, Sofia, 2 November 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 303, л. 6-7
With Unit “S” outdated and unable to handle new realities in the farming sector, 
a proposal is made to have it out of Department IV and operating as a separate 
Department of Agriculture.

33. Brief report to the Chairman of the Council of Ministers Valko Chervenkov 
about questions raised at the meeting of the Council of Ministers on 1 November 
1950, Sofia, 10 November 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1647, л. 26-28
The Minister of Interior answers questions about follow-up activities of the SS 
divisions. Topics of reporting include: kulaks and reactionaries, farmers removed from 
membership for failing to produce their quotas of seeds or equipment, large losses of 
electricity, failure to meet egg quotas.

34. Radiogram to district heads of MoI, Sofia, 14 December 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1602, л. 90-91
The document provides specific instructions to district heads of MoI, recommends 
measures to stop mass slaughtering of flocks and herds, which is described as hostility 
towards the socialist reorganisation of agriculture, proposes dispatch of teams to the 
regions in risk to detect local crimes, calls for arrests and activation of the agent 
apparatus.

35. Annual report of the “peasantry” division, Sofia, 25 December 1950
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 623, л. 8-12
The document reports on planned agent-operational events, related professional faults 
and accomplishments.

36. Brief report about the ordinance of the Council of Ministers and CC of the BCP of 
3 May 1950, in relation to the massovisation “plan” of the Ministry of Agriculture 
in 1951, Sofia, 16 January 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 333, л. 29
The document addresses the plan of the Ministry of Agriculture for each region to form 
a fixed number of new collectives with a fixed number of members, emphasising that 
massovisation of the sector was never approved by the Council of Ministers and CC 
of the BCP. It is therefore considered a violation of party and government politics of 
voluntary participation. Orders are given to cancel the plan and prohibit the Ministry 
from issuing orders and recommendations in the co-op sector.

37. Brief report on the stock-breeding sector suffering losses due to mass slaughtering 
of flocks and herds, Sofia, 21 January 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 14-16
Reports speak of mass slaughtering of livestock due to circulating rumours. A 
ministerial ordinance on preserving and raising livestock slows these processes 
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down. SS and militia forces take extra measures to instruct active agents on the 
matter.

38. Brief report about gross violations committed during the cotton collection 
campaign in the District of Blagoevgrad, Sofia, 7 February 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 21-22
Gross violations during the 1950 campaign are reported. Some administrative and 
party organs act to the discontent of people and harm the credibility of the regime. 
Terrified of repressions, farmers remove cotton from their quilts, mattresses and 
pillows to meet quotas.

39. Brief report on existing collectives, MTS and state farms across the country, 
Sofia, 7 February 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 333, л. 23-24
The document provides statistical data on co-ops, machinery and tractor stations 
(MTS) and state farms in the beginning of 1951.

40. Report on abuse of party and government policies in the region of Koula, Sofia, 
8 March 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2148, л. 1-9
It is reported that the influence and image of the Party in the region are seriously 
shaken for reasons of poor local political and information strategies, and gross 
violations within the co-op campaign, in particular. There is a mass resistance 
movement against party initiatives in the public domain, specifically the creation of 
collectives. Persuasion gives way to administrative methods. The district committee 
faces harsh criticism for blindly believing the constant lies and cover-ups of local 
instructors and commissioners.

41. Special memo about propaganda to leave co-ops and take cattle out of farms, 
Sofia, 10 March 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 8-10
According to Department III–SS, enemy propaganda on leaving co-ops and raiding on 
livestock is still going on in the districts of Pleven, Vratsa, and Tarnovo.

42. Report on violations and disgraceful acts committed in the village of Rabrovo, 
Koula region, Vidin, 10 March 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 334, л. 11-12
Members of propaganda commissions on joining co-ops are reported to engage in 
violent and inhumane practices. Those who refuse to participate are forced to extract 
10 cubic metres of stones each. In other villages, massovisation is enforced by means 
of administrative measures, i.e. refusals to join result in immediate involvement of tax-
collectors and forced collection. Reference is made to a peculiar case of punishment 
for refusal, where a militia officer tries to arrest the female members of the household, 
who manage to flee.

43. Special memo on violations of legality during massovisation committed by party 
functionaries in the village of Slavotin, Mihaylovgrad region, Vratsa, 16 March 
1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2042, л. 3-4
Party and agricultural functionaries engage in physical abuse of villagers who refuse 
to sign consent.

44. Special memo on livestock being removed from collectives in the districts of 
Plovdiv and Vratsa, Sofia, 25 March 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 18-20
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Co-op members continue to actively persist in taking cattle out of co-operatives. The 
Interior Ministry is taking steps to find the instigators. MoI and SS superiors are locally 
dispatched. Lectures and information campaigns are held by party propagandists. It is 
noted that “the enemy encourages women to raid farms and drive away cattle”.

45. Brief report about violations committed during massovisation, Sofia, 28 March 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 28-30
The report covers cases in the regions of Koula and Asenovgrad. Some villagers in 
Koula are reported missing, possibly crossed the border over to Yugoslavia. Large 
numbers of requests for leaving the programme are submitted in the region of 
Asenovgrad on the grounds of forced inclusion. Some people endure threats of re-
settlement.

46. Report on the operational situation in the region of Vidin, s.l., 29 March 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1779, л. 17-20
Enemy elements are reported to be on the move, rallying against policy initiatives 
of the regime in the province. Anti-co-op demonstrations are often held, sometimes 
exclusively by women. To force people into collectives, the head of BCP’s district 
committee in the village of Vinarovo, region of Vidin, had a dozen people arrested, 
stripped naked and sprayed with water. Many farmers in nearby villages endure 
physical abuse for refusing to join the system. Rumours are intentionally spread 
that those who oppose would be killed. Women suffer sexual abuse for voicing their 
disapproval. All of this drives emigration over to Yugoslavia. Vigilance is below par 
and local authorities are not prepared to deal with mass escapes. Operational flaws 
and multiple errors are ascribed to, among others, the persons in charge.

47. Special memo about a female delegation in the village of Deleyna, Vidin region, 
on 2 April 1951, Vidin, 3 April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2145, л. 3
An organised delegation heads to the border requesting help from soldiers to leave 
collectives and have their lands restored. The case is briefly settled due to intervention 
by the political commissary. The group is again at the frontier the very next day, 
declaring intentions to cross the Yugoslavian border.

48. Information about the ordinance of the CC of the BCP, Sofia, 3 April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1783, л. 18-19
According to the text, comprehensive study of party documents is required on the 
part of SS operatives. Continuous violations, poor efforts and feeble awareness of the 
situation speak of inadequate ideological training and grasp of party and political 
concepts about co-op farms and anti-kulak struggle.

49. Report on the political and operational situation in the region of Koula, Sofia, 7 
April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2149, л. 1-7
Given the poor efforts of SS operatives in Koula, an operational bureau is set up to 
enhance the results. The bureau is already reporting improvement in local processes: 
those involved in raids on equipment and livestock, and declaring intentions to leave 
collectives are facing prosecution.

50. Special memo on armed resistance and raids on livestock, Sofia, 9 April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 32
Reports speak of an armed confrontation between militia forces and farmers who want 
to take their livestock back and leave the co-op in the village of Nikolaevo, Pleven 
region. There are shots fired, militiamen and a party functionary wounded, and a 
member of the opposition (Nikola Petkov follower) killed.
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51. Report to the BAPU Standing Committee from one of their instructors, Sofia, 11 
April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 417, л. 8-12
The document deals with an official trip to the town of Koula to provide assistance 
to BCP’s district committee in restoring equipment and returning livestock to raided 
farms. It is established that intentions to end memberships are largely due to the 
forced nature of participation, arrests and 24-hour detentions. Local information 
campaigns in favour of rebuilding the farm are without success. Few farmers return 
their equipment. The authorities yet again resort to administrative measures. Several 
people are arrested and sentenced in court.

52. Brief report about arrests of protesters and opening of dossiers on Nikola Petkov 
followers and other actors in the farming sector, Sofia, 17 April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 98-102
The document provides statistical data on arrests by country region, based on party 
membership. Confessions made in the course of the investigation show that enemy 
propaganda and acts of hostility in the sector are instigated by illegal organisations 
or committed on one’s own behalf. All opponents of those changes seem to be ex-
members of the former party BAPU – Nikola Petkov.

53. Brief report about motivations to riot and withdraw participation in co-ops in the 
region of Vratsa, Vratsa, 21 April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 340 (вр), л. 1
According to assessments, petty bourgeois thinking and private interests are at the core 
of the problem. Economic and financial straits generate fear of starvation, resistance, 
and lack of faith in the government. Active enemy efforts of underground organisations 
are nevertheless considered the main driving force of discontent. Furthermore, both SS 
and militia forces prove quite ineffective in their methods and access to information, 
and hesitant in their actions.

54. Brief report about enemy and other harmful elements who have infiltrated co-op 
management bodies across the country, Sofia, 24 April 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 330, л. 147-149
Reference is made to a number of cases around the country where co-op management 
is taken over by subversive elements, BCP members included, who try to undermine all 
efforts. Farms, as a result, cannot thrive and co-op members (receptive to propaganda) 
proceed to reclaim their livestock and leave co-operatives.

55. Brief report about requests of new co-op members who had sown as private 
farmers to harvest as such, etc., Sofia, 21 May 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 332, л. 23-25
It is reported that new co-op members want to harvest as private owners.

56. Report on the progress of agent and operational work in the farming sector, Sofia, 
22 May 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 325, л. 31-37
Despite the positive effects of reorganisation and group farming, serious 
weaknesses and flaws are reported as regards violations of the principle of 
voluntary participation. Reference is made to specific cases around the country. 
A lot of kulaks and former Nikola Petkov followers are accidentally allowed to 
enter co-op farms. Efforts of agents and operatives in the farming sector are poor, 
insufficient or absent.
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57. Instruction on SS measures to be implemented during harvesting and state 
delivery campaigns, Sofia, 31 May 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 306, л. 2-7
The document provides for the following measures to foil the devious plans of the class 
enemy, and thwart attempts to compromise the harvesting campaign: active detection 
and investigation of enemy contingents in the countryside, co-op farms, MTS, state 
farms and ministerial offices; strengthening and mobilisation of the agent apparatus; 
recruitment of new and better trained agents; conducting arrests while adhering to 
proper political and class standards to avoid breach of legality. Women who display 
anti-government and anti-co-op sentiments are the focus of special attention.

58. Proposal on convening an instructional meeting of heads of district SS offices and 
divisions in the regions covered by Department III – SS, Sofia, 2 June 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 306, л. 8
Participants are expected to report on their departments’ performance in the farming 
sector, discuss the ministerial order defining the goals of Department III, and their 
upcoming tasks.

59. Order No. 3557 defining Department III’s counter measures against enemy 
elements in agriculture, Sofia, 6 June 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 305, л. 1-6
Urgent measures are required for radical improvement of performance in the farming sector.

60. Brief report on the political situation in anticipation of the harvesting campaign, 
Sofia, 13 June 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 1-8
According to reports, there are 2709 collectives comprising 55 per cent of households 
and 47,8 per cent of cultivated land by the end of March 1951. No co-ops are dissolved 
due to riots. 34000 requests to leave co-op farms are submitted, 1121 persons are 
arrested by the SS services, 366 of which sentenced in court. Close inspections show 
that the enemy (illegal formations of BAPU Nikola Petkov followers) is well organised 
and encourages farms raids. Disease among animals is believed to be introduced 
(“imported”) by way of sabotage. The final conclusion is that, unless critical measures 
are taken to ensure harvesting and state deliveries, the enemy will prove an obstacle 
on the road to socialism.

61. Information about the spread of foot-and-mouth disease in the districts of 
Blagoevgrad and Haskovo, and related counter-measures, Sofia, 6 July 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 332, л. 49-50
It is found that the disease is brought in by animals crossing the Turkish border. 
The celebrations of Bayram and stirring up to activity of the Muslim population are 
expected to further spread the disease. A proposal by the Ministry of Agriculture 
provides for prohibiting movement in the areas under quarantine for the time of the 
holiday. There are suspicions of intentional contamination.

62. Report on agent and operational activities around the country, Sofia, 12 July 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 334, л. 54-67
Specific measures are identified to weed out errors causing discontent in co-op farms. 
Data is provided on hostile acts in agriculture, opened dossiers and investigations, 
and use of information channels in the field of work of Department III–SS.

63. Report on the implementation of Order No. 3557/06.06.1951 on the tasks of 
Department III for combating hostile elements in agriculture, Sofia, 3 August 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 307, л. 2-9
The conclusion of the working conference is that SS superiors on a district level 
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take their responsibilities lightly, and fail to locate, open and keep dossiers on “all 
enemy” elements, as instructed; the number and quality of agents does not meet the 
requirements of their special duties. Other flaws are identified as well2.

64. Brief report about raids on livestock in the co-op farm in the village of Manole 
on 19 March, and a prevented raid in the village of Skoutare, both in the Plovdiv 
region, Plovdiv, 30 August 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2043, л. 43-46
Information about raids on livestock in the village of Manole. Instigators are arrested 
and later released on instructions of the district BCP committee. Replay of events on 
the following day leads to attendance of uniformed militia and operatives. Perpetrators 
are identified, investigated, and, based on their own testimonies, sentenced to either 
prison or death. With the experience from Manole, militia forces and party instructors 
proceed to prevent a similar incident in a near village. “The most aggressive of them 
all” is placed under arrest, thus preventing harm and damages.

65. State Security activities against the class enemy in the countryside, s.l., [August 
1951]
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 3, а. е. 3, л. 8-11
Anti-co-op tactics of the enemy take place in two stages: opposition to individual 
memberships in the process of establishing and consolidating co-operatives; and 
infiltration and internal sabotage after the formation of co-ops. It is reported that 
some farmers sell or slaughter their domestic animals or livestock in collectives under 
the influence of the organised kulak propaganda during massovisation. The final 
conclusion is that the criminal efforts to break up co-op structures have been stifled 
under the watchful eye of the Interior Ministry and the Party.

66. Letter to the Minister of Interior and the Secretary of the District Committee of 
the BCP, Sofia, 29 September 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2143, л. 1
Agent-operational work in co-ops has reportedly improved. Removing enemy elements 
from management functions is considered essential to enhance performance.

67. Report from the District Head of MoI in Sofia on the situation in co-op farms in 
the District of Sofia to 30 August 1951, Sofia, 29 September 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2143, л. 2-7
It is noted that massovisation in the farming sector in 1950 was not based on 
voluntary participation. Instead of persuasion techniques, local campaigners make 
use of threats, which causes “contamination” of co-op farms with enemy elements. 
After the publication of the ordinance of the CC BCP on violations of the party and 
government politics, multiple requests to cancel memberships are submitted and later 
withdrawn, following an intense information campaign. Flaws and weaknesses of co-
op management boards cause further hesitation among farmers.

68. Brief report about riots in the village of Dermantsi, Loukovit region, on 4 April 
1951 and their origin, [Sofia], 3 December 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 334, л. 68-75
Local female farmers openly demonstrate and request cancellation of their memberships. 

2 Excerpt from the ministerial resolution: “Organisational measures should be put in place to ensure 
constant monitoring of implementation of the order concerning activities of Department III. Expansion and 
improvement of the agent apparatus is a must to eradicate attempts of the enemy to disturb working masses 
and prevent consolidation of collectives. Mounting requests to cancel co-op memberships, mass fires in 
storehouses, destruction of farming machinery and repeated distribution of enemy leaflets and rumours 
should be enough motivation to relentlessly hunt and destroy the enemy”.
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Seemingly organised raids on livestock with predominant female involvement occur 
on the following day. Although reasons and main instigators remain unknown, arrests 
are made, and some protesters end in prison or labour institutions. Open resistance 
and hostility is replaced by silent opposition. Investigation of events, which is referred 
to as rather shoddy, does not find evidence of organised activities. Further action is 
specified to identify the real instigators.

69. Brief report on weaknesses at Division III–SS in Bourgas, Sofia, 26 December 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 32
The conclusion is that more professional attitude and determination should be 
displayed in the farming sector.

70. Brief report on weaknesses of performance at Division III of the District 
Directorate of MoI in Sofia, Sofia, 27 December 1951
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 38-39
Operative work in the sector of agriculture in the Sofia District is described as 
shockingly poor, due to lack of proper understanding of principles and practices on 
the part of district and regional management.

71. Brief report on enemy ploys in “agriculture” in 1951, Sofia, 29 January 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 326, л. 9-12
Enemy subversion in the farming sector and frequent violations of both party and 
government policies in the countryside in the spring of 1951 stir riots, raids on farm 
animals and increase the number of requests to cancel memberships. At the same 
time, protest rallies against the government occur. Arrested protesters admit to the 
existence of illegal organised groups of Nikola Petkov followers, bent on destroying 
the foundations of the co-op movement.

72. Order No. 33 of the Minister of Interior of PR Bulgaria, Sofia, 16 February 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 9, л. 163-166
The MoI Collegium agrees that Department III-SS, divisions and district 
directorates fail to execute crucial assignments. Specific measures are identified to 
consolidate performance, including strict application of the provisions of Order No. 
3557/06.06.1951; recruitment of plenty of well-trained agents in co-op farms, MTS 
and state farms; effective completion of investigations; search and identification 
of all enemy parties; prevention of diversion. Special attention is given to ways of 
preserving socialist property, preventing misuse of assets, theft and reprehensible acts 
taking place at co-op farms, MTS and state farms. Instructions are given to investigate 
and prosecute the guilty parties.

73. Circular letter to the heads of MoI district directorates, Sofia, 19 March 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 9, л. 259-260
According to new strategies, militia forces should join SS services in the fight against 
diversion in the farming sector.

74. Report on the implementation of Order No. 3557/06.06.1951 and Order No. 
33/16.02.1952 by Department I of the Fifth Directorate - SS, Sofia, 10 April 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 307, л. 27-35
The report covers measures of locating enemy contingents on central and regional 
levels, recruiting new agents improving existing tactics and operational reporting, 
giving assistance to district offices. The conclusion is that operatives are set to 
implement the orders, but not all “enemy elements” are located. District third divisions 
are way too passive and departmental structures only function on a central level.
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75. Order No. 80 of the Minister of Interior of PR Bulgaria, Sofia, 12 April 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 9, л. 337-338
Instructions are given to stop underestimating and take kulaks seriously, as the 
latter actively oppose party and government strategies; covertly locate and prepare 
background checks on all kulaks; place kulaks involved in hostile act under active 
reporting and open agent and surveillance files on the rest; recruit agents from their 
circles. Locating, opening dossiers and reporting on kulaks is expected to take place 
in undercover fashion.

76. Letter to the Head of Division III on completed jobs in accordance with Order 
No.  80/29.05.1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 52 (Кн), л. 17
It is reported that the order is forwarded to and read by the entire operational staff. 
Specific actions are formulated, and previously unidentified members of the target 
contingent are located.

77. Instruction on agent operations at the MTS, Sofia, 5 June 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 66, оп. 1, а. е. 36, л. 1-7
Provisions are made to appoint experienced SS operatives in charge of surveillance. 
For purposes of secrecy, same should be on the pay roll at the political department 
of the Ministry of Agriculture. Operatives are required to hold regular political 
information campaigns, schedule study groups, etc. The main goals are set: guarantee 
state security, detect and cut subversion, communicate with agents and monitor the 
conduct of operatives at the MTS. Operatives’ rights and obligations are defined.

78. Order No. 130 of the Minister of Interior of PR Bulgaria, Sofia, 19 June 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 514, л. 1-4 (и гърбовете)
The document concerns measures to be taken by MoI agencies in relation to the 
harvesting campaign and grain quotas in 1952. Instructions are given to heads of the 
third, fourth and sixth directorates of the SS, the director of the People’s Militia, the 
head of the Fire Safety Department, district and regional heads of MoI to mobilise 
all staff members and cut enemy attempts at sabotage, develop active measures in the 
course of ongoing investigations, place the entire target contingent under surveillance 
and reporting. Suspected diversionists should be investigated and held in custody. 
Further measures include assigning personal tasks to SS agents and militia officers 
to counter enemy parties, and harmonising the efforts of operatives across the SS, the 
People’s Militia and the Fire Safety systems.

79. Brief report about a meeting of deputy heads of MoI district directorates on 12 
June 1952, Sofia, 21 June 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 8, а. е. 209, л. 1-3
It is reported that State Security efforts in the sector of agriculture do not meet 
requirements: negligence of orders and poor monitoring of performance are the norm. 
Further weaknesses include low number of investigations and dossiers, and slow 
response to tip-offs, which triggers economic losses.

80. Memorandum3 from the Minister of Interior to the CC of BCP about violations 
committed during the massovisation campaign in the Michourin Co-op Farm in 
the village of Drenovets, Lom region, Sofia, 20 December 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 10-16
The report covers the massovisation campaign in the village. Provisions are made to 
invite “key”farmers to join the co-op. Select targets however refuse membership under 

3  The memorandum concerns a special memo on committed violations dated 8 December 1952. In a note 
on the document V. Chervenkov writes: “Put forward to the Central Committee for consideration and decision”.
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various pretenses. The next step is to exercise administrative pressure by drawing up 
protocols for violations (such as concealment of land and state deliveries). Multiple 
offences, like breaking in homes, are committed in the process. It is noted that party 
members in the village have the wrong approach to non-party persons: whoever 
refuses to join the co-op is considered the enemy. According to the Minister, those 
guilty of such offences should face prosecution.

81. Circular letter to the district head of MoI in Tarnovo, Veliko Tarnovo, 23 
December 1952
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1, а. е. 28 (вт), л. 1-2
Instructions are given to report all irregularities taken place in farms and collectives, 
take immediate measures in coordination with party structures, present detailed 
reports on the actual state of affairs at co-ops. Those negligent of their duties will be 
held personally responsible. 

82. Performance enhancement plan in connection with kulaks and the implementation 
of Order No. 80/12.04.1952, Sofia, 13 January 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 777 (вр), л. 44-45
Given poor implementation of the order and the fact that middle peasants are wrongly 
classed as kulaks, operatives will be locally dispatched to complete the job as 
instructed. Specific tasks are listed, such as opening dossiers on all kulaks engaged 
in enemy activity, with an emphasis on exposing political enemies, instead of farmers 
who fail to meet delivery quotas.

83. Resolution from Anton Yugov to Todor Zhivkov concerning a draft decision about 
incidents occurring in the village of Drenovets, Lom region, Sofia, 20 January 
1953 (manuscript)
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 35
A. Yugov frowns upon the decision to release arrested parties and terminate 
proceedings, despite disgraceful events taken place in the region of Lom, and the 
findings of G. Tsankov.

84. Letter from Georgi Chankov to Todor Zhivkov, Sofia, 23 January 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 34
The letter addresses the gross violations committed during the co-op campaign in the 
village of Drenovets. The author suggests investigating the cases, punishing the guilty, 
and releasing the innocent. No decision of the Central Committee is required for the 
latter.

85. Decision “а” of the Party Bureau of the CC of BCP, Sofia, 24 January 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 36
Instructions are given to release those guilty of violations during the forced expansion 
of co-op farms in the village of Drenovets, Lom region, and not to refer their cases to 
the prosecution4.

86. Letter to Georgi Tsankov, [Sofia], 3 February 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2617, л. 33
The Minister of Interior is advised of Todor Zhivkov’s instructions to report the incident 
in Drenovets to the Politbureau, as decreed by V. Chervenkov. On his part, G. Tsankov 
writes in a note on the document: “Release as already instructed”.

87. Special memo on violations committed in the village of Kozlodui, Oryahovo 
region, concerning the collection of state deliveries, Sofia, 21 February 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 578, л. 13-15

4  In a note on the document V. Chervenkov writes: “This decision is not for the Party Bureau to make. 
Report investigation results and recommend adequate measures”.
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It is reported that party functionaries and management figures in co-ops use violence 
to force villagers to meet their delivery quotas. Farmers are called for in the middle of 
the night and subjected to brutal abuse. A woman is among the victims.

88. Special memo on violations committed in the town of Knezha during the collection 
of state deliveries, Sofia, 26 February 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 578, л. 12-12 гръб
Persons in charge take an individual approach to state deliveries. Farmers are called 
in one by one. Those who fail to meet the quotas are stripped naked and kept locked 
up in the office basement, or forced to buy wheat to balance it off.

89. Performance report on the implementation of Order No. 80/12.04.1952 at the SS 
department in Vratsa, 17 April 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 777 (вр), л. 70-71
Instructions are given to review lists of kulaks and take those wrongly categorised 
as such off the record. Some of them being investigated by operatives and agents 
specialising in matters related to Nikola Petkov and his followers is considered 
evidence of the poor organisation of work as regards kulaks. Special operatives are 
assigned to operate in both areas for better results.

90. Information on underground activities of the enemy meant to put an end to 
collectives and the counter-measures taken by the Interior Ministry, Sofia, 31 
July 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 574, л. 1-14
Data shows that prime targets of the enemy are emerging collectives. Their members 
are encouraged to leave co-ops and not show up for work. Memberships are mostly 
cancelled on the grounds of expired mandatory three-year periods of participation, 
intolerance to the abuses and violations by local co-op management, and, occasionally, 
incapacity for work due to old age. The Interior Ministry does a poor job in detecting 
and cutting hostile acts: operatives are sent to investigate, agents are involved, but 
little to no results are observed. A proposal is made to have qualified recruits seconded 
to districts offices for assistance purposes.

91. Party information, s.l., 12 August 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3087, л. 7
There is a rising trend in applications to leave collectives and refusals to go out for 
work in frontier villages in the region of Vidin. Local practices to hold night-long 
party meetings have adverse results and create migrant intentions.

92. Draft circular letter to MoI district and regional heads across the country, Sofia, 
16 August 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 574, л. 16-17
According to reports, some members of the SS and militia staff do not comply with agent-
operative principles and methods, and engage in gross violations of socialist legality. 
Instructions are given to take urgent steps to reverse the process: adhere to adopted 
principles, ensure legality, cut the role (if outside the scope of work) of the Interior 
Ministry and its agencies in people’s councils, party and other organisations, etc.

93. Memorandum about enemy propaganda and violations in the region of Vidin, 
Sofia, 15 September 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 584, л. 52-53
The number of requests to leave collectives does not escalate. Information campaigns 
by communists, heads of primary BCP organisations and district committees of the 
Party are still criticised as inadequate. Co-op management is doing a poor and often 
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immoral job. Disgraceful acts and flaws, which members find frustrating, are found 
everywhere. Specific cases are mentioned. 

94. Brief report on violations during the bean delivery campaign in the region of 
Tolbouhin5, Sofia, 6 December 1953
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 3, а. е. 584, л. 89-90
Reference is made to cases in the region where private farmers are called in for 
questioning, day or night, for failing to meet the bean quotas. A special group is 
reported to frequent private homes collecting cereals and grain to compensate for 
bean. Farmers are forced to sell livestock and buy beans to meet their delivery quotas 
to the state.

95. Brief report about hostile acts in co-op farms in the region of Gorna Oryahovitsa, 
Sofia, 30 March 1954
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 23-24
Mention is made of a local decision of co-op boards to remove rent incomes. Farmers 
sign a protest petition addressed to V. Chervenkov. The case is reviewed, the conclusion 
being that the decision is rushed.

96. Brief report on requests to leave collectives, Sofia, 20 April 1954
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 25-26
According to the document, the underlying motive is the poor financial state of co-op 
members.

97. Special memo on the shortage of seeds, farmers’ struggles to make a living, and 
escalation of hostility in the village, Sofia, September 1954
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 5-6
Members of collectives and private farmers barely make a living; seeds are in short 
supply after quotas for deliveries to the state are fulfilled. Locals are forced to go to 
nearby towns to look for bread, where they are denied such. Loads of farmers abandon 
work and hunt for jobs in state-owned enterprises, which leads to major deficit of 
workers in the co-op sector.

98. Brief report on methods of drawing new members into collectives, Kazanlak,  
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1157 (стз), л. 3
Reports speak of campaigners getting drunk and physically abusing people for refusing 
to participate. Farmers are thus forced to leave their homes and stay away for days. 
Instead of promoting the idea of collectives by paying visits and using persuasion 
techniques, as instructed, campaigners summon people in the middle of the night and 
keep them locked up for extended periods of time.

99. Brief report on violations during the massovisation campaign and the collection 
of bean deliveries, etc., s.l., 21 October 1954 
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1133, л. 9
Campaigners make their rounds to both promote collectives, and collect state bean 
deliveries. Those failing to meet the quotas are sanctioned to pay up in flour, wheat, 
wool, etc.

100.    Letter to MoI deputy regional heads in the district of Stara Zagora, Stara 
Zagora, 8 January 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 1
The letter gives instructions to find those guilty of driving people away from 
collectives.

5  Known by that name in 1949 – 1990; now the town of Dobrich.
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101.   Written reply to the Deputy District Head of MoI in Stara Zagora, Kazanlak, 
25 January 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 4
The response reads that new members leave collectives due to lack of farm-hands 
and reluctance to work the lands of former members who have already left.

102.   Brief report on enemy acts in the farming sector, Sofia, 27 January 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3650, л. 15-28
Nikola Petkov followers, kulaks and other hostile groups try to assume positions 
of power in the co-op sector for purposes of internal sabotage. They encourage 
stealing, wasting resources and creating chaos (examples are mentioned). 
Additional information includes hostile acts in the sector, arsons, and violations 
of the party and government policies on massovisation and grain deliveries to the 
state.

103.   Letter to the regional heads of MoI in the district of Stara Zagora, Stara Zagora, 
2 February 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 28
Background checks on candidate representatives are requested in relation to the IVth 
National Conference on Collectives. “Enemy elements among delegates should not 
be allowed to participate. Other entrants should be recommended in coordination 
with the first secretaries of the BCP”.

104.   Letter to the District Head of MoI in Stara Zagora, Chirpan, 10 February 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 30
The delegates group for the region of Chirpan is reported free from “enemy elements” 
and secret service collaborators prior to the upcoming National Conference on 
Collectives.

105.   Special memo, Stara Zagora, 3 October 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1160 (стз), л. 2-4
It is reported of violations committed by a group of BCP members during the local 
massovisation campaign, including harassment of farmers refusing membership, 
physical and verbal abuse, and coercion into signing “voluntary consent” forms 
through near torture.

106.   Brief report on the national state of collectives, Sofia, 19 December 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1308, л. 2-15
Reference is made to numerous serious flaws in the co-op sector: poor management, 
errors, wasted resources, theft, irresponsible treatment of property, massive losses.

107.   Brief indicative report on wages, in cash and in kind, of co-op members in the 
region, Pleven, 27 December 1955
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 3, оп. 1а, а. е. 202 (Пл), л. 78-79
Indicative data on wages paid to co-operators in the region.

108.  Report on assistance for the implementation of Order No. 402/11.10.1955 
concerning kulaks in the district of Vratsa, Vratsa, 25 February 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 777 (вр), л. 124-126
The report concerns a business trip to the MoI District Directorate in Vratsa with 
the task to assist local efforts to locate former and current kulak elements, and 
reveal their intentions as to collectives. The information covers their numbers 
and hostile activities, such as campaigning for war and against collectives, and 
authorities.
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109.   Brief report on hostile acts committed during the massovisation campaign in the 
district of Kolarovgrad, Kolarovgrad, 9 March 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3776, л. 44-46
According to reports, enemy elements from the former BAPU (united) try to assume 
important positions in collectives and in the BAPU Party (examples are mentioned). 
There is a reported case of physical abuse for refusal to join the collective.

110.  Special memo on violations committed during the massovisation campaign, 
Vratsa, 28 March 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3776, л. 59-62
Multiple arrests and physical violence are used as methods of conviction.

111.   Report on the state of the kulak contingent, the monitoring and reporting on 
same, Sofia, 11 April 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1460, л. 24-39
It is reported that the whereabouts and identity of kulaks are relatively known, 
and documented according to instructions. Provisionally categorised into former 
and current kulaks, they amount to 11 971. 54 per cent of them are placed under 
surveillance, albeit poor, and reported on. Few kulaks have joined the Fatherland 
Front, others have infiltrated collectives and engage in internal sabotage. Their anti-
stance on co-operatives and state deliveries is manifested through propaganda and 
calls to war, with the goal to undermine the authority of the system, destroy trust in 
the people’s power, put an end to collective farms, etc.

112.   Letter to the District Head of MoI in Stara Zagora, Sofia, 18 April 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 139-140
It is reported that active hostility has occurred throughout the massovisation 
campaign and the formation of new collectives. This calls for enhanced surveillance 
of the enemy contingent in the countryside, MTS in particular, which is crucial to 
ensure success of the processes in the farming sector. Hostile groups must be kept 
under active surveillance and reported on with the help of agents from across the 
system.

113.   Special memo on unrest among new co-op members of Muslim origin in the 
regions of Doulovo, Isperih, and Toutrakan, Rouse, 20 April 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3774, л. 41-43
Information from around the country about farmers wanting to have their livestock 
back and leave co-ops. It is reported that most cases involve Muslim farmers, more 
specifically women, and take place in newly formed collectives with more new 
members than old.

114.   Memorandum about violations committed during the massovisation campaign 
in the villages of Bogdanovo, Bogdantski, Kirovo, Zhelyazkovo, Zagortsi, 
Grudovsko6, Sofia, 27 April 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3774, л. 62-64
There are reports of some violations committed during the massovisation campaign. 
These include forced membership by way of violence, threats of imprisonment, and 
physical assaults, or through quotas, for meat in particular. Some locals are forced 
to grow massive amounts of tobacco which they simply cannot handle.

115.    Special memo about an attempted physical assault on the Secretary of the 
District Committee of the BCP in Omourtag, Kolarovgrad, 15 May 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3774, л. 60-61

6  Groudovo between June 1950 and January 1993; now known as the town of Sredets.
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Information about a local confrontation between farmers reluctant to join the 
collective and a Party representative, about rights of use of pasture lands.

116.   Circular letter to district and regional heads of MoI with instructions to cut all 
attempts of the enemy to interfere with massovisation and the formation of new 
collectives, Sofia, 1 June 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3679, л. 1-3
Instructions are given to cut all attempts at subversion in the farming sector in 
due time by harnessing the full potential of the agent apparatus, documenting the 
criminal activity of, arresting and prosecuting most active opponents, intensifying 
efforts to find, capture and rigorously punish anonymous authors or distributors of 
leaflets and defamatory papers.

117.   Letter to the District Head of MoI in Loukovit, Pleven, 26 June 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 6, оп. 1а, а. е. 51 (лч), л. 31
Given intentions of some new members to complete harvesting as private farmers, 
and local attempts to break up collectives, it is advised to rally active communists 
and set up a systematic watch. “Interior Ministry structures will be involved; all 
offenders will be prosecuted”.

118.   Brief report on the tendencies, forms and scale of hostile activities in agriculture 
in the first semester of 1956, Sofia, 6 July 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1455, л. 1-6
According to reports, enemies in the countryside have grown more insolent in the 
wake of the April Plenum of the CC of BCP, thinking the time is right to put an end to 
collective farming. There are persons arrested during organised riots in farms across 
the country and sentenced to various terms of imprisonment. Where wages are low, 
there is high chance of farmers leaving collectives.

119.   Brief report on hostile activities in “agriculture”, Sofia, 30 October 1956
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1462, л. 21-22
There are news of various forms of hostility such as propaganda, disinformation, 
and arson. A co-op chairman is reported killed; a bomb is tossed into the house of 
another. Swift and vigorous measures are taken to respond to alerts.

120.   Brief report about the local Muslim population leaving collectives and migrating 
to Turkey, Stara Zagora, 9 May 1957
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1166 (стз), л. 10-12
According to informal and official data for the region, migrant intentions among local 
population of Turkish origin are growing. Promoting the idea of leaving collectives a 
year ago, farmers directly encourage emigration now.

121.   Brief report on violations committed during the massovisation campaign in the 
district of Provadia, Provadia, 17 February 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1586, л. 15-15 гръб
Local private farmers, mainly of Turkish origin, are reported to leave homes and 
families, and spend days and weeks in nearby mountains or villages. One even 
refuses to go back to attend his child’s funeral. Elsewhere, control is exercised by 
means of administrative measures. Locals are called in to village councils and 
kept hostage-like for days, while exposed to verbal propaganda or physical abuse. 
Rumours spread that those who oppose collectives will be taken by vans and kept 
locked up until they change their mind; others will be taken to the Danube and 
threatened with drowning.
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122.   Letter to the Head of the District Directorate of MoI in Stara Zagora, Sofia, 21 
February 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1140 (стз), л. 183
It is reported that agricultural aircrafts will operate locally during the year. Ensuring 
the safety of machines with the help of militia forces or trusted citizens is considered 
essential.

123.  Report about the subversion techniques of counter-revolutionaries in the 
farming sector, and the state and performance of the SS agent apparatus, Sofia, 
17 March 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1698, л. 1-15
The report covers the methods of subversion in agriculture, the enemy contingent, 
operational reporting, and the agent network. Performance enhancing measures are 
proposed.

124.   Letter to district heads of MoI regarding the merging of collectives, Vratsa, 18 
October 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 979 (вр), л. 1
The following steps are advised in relation to merging collectives under the authority 
of MoI regional heads: have agents monitor possible attempts of the enemy to elect 
their own people on key positions, prevent diversion, and expose the plans of the 
enemy.

125.   Brief report on the merging of collectives in the region of Vidin, Vidin, 11 
November 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 317 (вд), л. 274-274 гръб
There are arguments about the choice of seat of the collectives or about which farm 
is more prosperous. The consolidation process is welcomed by some, and held up by 
others.

126.   Special memo about rumours of higher quotas and taxes circulating in the 
district of Rouse, Rouse, 19 November 1958
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1587, л. 10-11
Rumours are being spread that higher taxes and quotas will be brought in on 
domestic animals raised for household needs. There are reported cases of animals 
being slaughtered or sold.

127.   Brief report on reorganisation in the farming sector and enemy activities in the 
countryside, Sofia, 4 March 1959
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1824, л. 40-44
There are 722 collectives in the country by the end of the consolidation campaign 
(in the end of 1958). In February 1959 however, collectives of over 80 000 daa 
are broken into smaller holdings by orders of the Party, thus reaching a total of 
947. Both processes face active hostility, resettlement or emigration intentions, 
especially in Muslim populated areas. Fears are that consolidation may bring about 
the emergence of Soviet type kolkhozy.

128.   Brief report about the remuneration of chairmen and management staff of 
merged collectives, and the discontent of co-op members, Sofia, 7 April 1959
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1824, л. 9-10
The information concerns remunerations of chairmen of merged collectives, which 
are determined by virtue of a government decree. The amount is based on 80-120 
working days, with a fixed pay of BGN 250-400, plus 70 per cent of their previous 
salary. This measure is much to the discontent of cooperators (specific cases are 
mentioned).
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129.   Brief report on the state of collectives in the area of operation of the MoI division 
in Mihaylovgrad, Mihaylovgrad, 26 December 1959
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 1, оп. 2а, а. е. 10 (Мх), л. 14-18
The information concerns merged collectives in the region, members’ sentiments and 
remunerations.

130.   Brief report on certain flaws in the co-op sector and the enemy taking advantage 
thereof, Sofia, 29 December 1959
аКрДоПБгДсрсБна – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1824, л. 30-37
Farmers are reluctant to join collectives due to reduced length of the working day, 
and prefer to take jobs in state enterprises. Prolonged construction works, creating 
no product or revenue, result in payment cuts. With private lands reduced and animal 
numbers respectively down, discontent is evident among farmers.
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БДтМ  – Български държавен тютюнев монопол
Бжнс / Бнжс  – Български народен женски съюз
БзКБ  – Българска земеделска кредитна банка
Бзнс  – Български земеделски народен съюз
Бзо  – Бивша земеделска опозиция
БиБ  – Българска инвестиционна банка
БКП  – Българска комунистическа партия
БнБ  – Българска народна банка
БсД  – Българо-съветско дружество
вМро  – вътрешна македонска революционна организация
внс  – велико народно събрание
гнс  – градски народен съвет
гПр  – групова предварителна разработка
гс  – горска стража
ДДс  – Дирекция Държавна сигурност
Дз  – Доброволен заявител
Дзс  – Държавно земеделско стопанство
Дио  – Държавно индустриално обединение
ДиП  – Държавно индустриално предприятие
ДМтс  – Дирекция машинно-тракторни станции
ДнМ  – Дирекция на народната милиция
До  – Държавно обединение
ДПК  – Държавна планова комисия
ДснМ  – Димитровски съюз на народната младеж
ДсП  – Държавно стопанско предприятие
ДтП  – Държавно търговско предприятие
еоПо  – единна окръжна партийна организация – оФ
зеМснаБ  – земеделско снабдяване
КниК  – Комитет за наука, изкуство и култура
КПсс  – Комунистическа партия на съветския съюз
лар  – лична активна разработка
лПр  – лична предварителна разработка

СПиСЪк На СРещаНите СЪкРащеНия 
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МДХП  –  Министерство на доставките и хранителната 
промишленост

Мзг  – Министерство на земеделието и горите
МнсДт  – Местен народен съвет на депутати на трудещите се 
Мс  – Министерски съвет
Мтс – Машинно-тракторна станция
нД  – наблюдателно дело
оД  – отчетно дело
озПс  – общ земеделски професионален съюз
оК на БКП  – окръжен/околийски комитет на БКП
онД  – отчетно наблюдателно дело
онс  – окръжен/околийски народен съвет
онсДт  –  окръжен/околийски народен съвет на депутати на 

трудещите се
ор  – оперативен работник
оФ  – отечествен фронт
ПКо  – Противокомунистическа организация
По  – Помощен отчет
ППз  – Противопожарна защита
рКс  – районен кооперативен съвет
сБсД  – съюз на българо-съветските дружества
сБПФ  – съюз на борците против фашизма
сгнсДт  –  софийски градски народен съвет на депутати на 

трудещите се
снМ  – съюз на народната младеж
снс  – селски народен съвет
сса  – селскостопанска академия [„г. Димитров”]
ссср  – съюз на съветските социалистически републики
тво  – трудово-възпитателно общежитие
тКзс  – трудово кооперативно земеделско стопанство
тПК  – трудово-производителна кооперация
тПс  – трудово поземлена собственост
тсКсБ  – таен съпроводителен комитет свободна България
уат  – управление на автомобилния транспорт
уДБ  –  управа државне безбедноси (Югославската тайна 

служба „Безопасност”)
уППз  – управление противопожарна защита
ус на тКзс  – управителен съвет на тКзс
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цзии  – централен земеделски изпитателен институт
ции  – централен изпитателен институт
цК на БКП  – централен комитет на БКП
цКс  – централен кооперативен съюз
цу на зеМснаБ  – централно управление на зеМснаБ
Шзо  – Школа за запасни офицери
яК  – явочна квартира
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